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 در اين شماره

 
 :اين پرسش که

را که مورد احترام آحاد مردم است،  یمستقل ینظام حقوق توان یآيا م»
و  یکرد که آزاد یگذار پايه

 «سازد؟ یرا امکان پذير م یدمکراس
 

 یاز دهها پرسش پراهميت یا نمونه
است که طرح آنها توسط دکتر 
مهرداد پاينده )سردبير اين شماره 

ش( و تأمل در باره آنها و پاسخ تال
چند از اقتصاددانان  یبدانها توسط تن

از  ینظران اقتصاد و صاحب یايران
ديگر، محور و مضمون  یکشورها

اين شماره از تالش )تالش 
. اما دهند ی( را تشکيل میاقتصاد

پيش از نگاه به اين شماره ويژه و 
در  یتکيه بر حضور تالش با کيفيت

 یها ه بحثخور توجه در حوز
الزم است ابتدا از کار و  ،یاقتصاد

تالش پيگير و ارزشمند دکتر مهرداد 
و ارائه  یريز پاينده در تنظيم، برنامه

اين شماره، همچنين  یطرح کل
 اران،تقسيم موضوعات و تعيين همک

و مديريت تهيه مطالب،  یسازمانده
ها،  تنظيم پرسشها و انجام مصاحبه

م که اگر کني یو سپاسگزار یقدردان
ـ  یداوطلب انجام چنين امر مهم یو

و  شد یاز نظر مسئولين تالش ـ نم
در اين مسير سنگ تمام 

تالش نيز شايد هرگز  گذاشت، ینم
 یاز عهده چنين کار یبه تنهائ

 کنيم یم ی. از ايشان قدردانآمد یبرنم
توان  یکه با همت خود و بکارگير

خويش اين شماره را به  یتخصص
 یده و با افزودن ورقسرانجام رسان

 تر یشايسته، دفتر تالش را غن
 .اند ساخته
درکاران تالش از همان آغاز  دست
 یگذار فکر تأسيس و پايه یگير شکل
بر بستر دفاع از انديشه   یا مجله

که مجله را به مثابه يک رزمگاه  یو تجدد، و از همان هنگام یترق ،یآزاد
 یفکر یها امن زدن به چالشنموده  و در صدد د یسازمانده یفکر

 یشرکت فعال در پيکرگير و یايران یـ سياس یحاکم بر جامعه روشنفکر
بر  توانستند یبرآمدند، نم یو دمکراس یبر آزاد یمبتن یگفتمان جديد

در همه  یو پادرگل کهنگ یقاطع در برابر افکار سنت یاهميت ايستادگ

تالش رويکرد جديد  چشم بربندند. از نظر مسئولين یاجتماع یها حوزه
بر  ینوين مبتن یبه يک نظام ارزش یايران یـ سياس یجامعه روشنفکر

 یو دمکراس یانديشه آزاد
تنها به يک يا دو عرصه  توانست ینم

محدود گردد. از نظر  یاجتماع یزندگ
 یو دمکراس یآنان رويکر به آزاد

راه دگرگون کننده خود  توانست ینم
جمله حوزه  ها از از حوزه یرا به بسيار

 یفرد یها یو حقوق و آزاد یاقتصاد
باز ننموده و  هدر اين حوز یو اجتماع

مرسوم و جاافتاده در  ینوع نگرشها
مختلف، بويژه آن  یتفکر جريانها

که محرک انقالب  یهائ انديشه
بودند، را بدون طرح  یو خلق یاسالم

ضرورت دگرگشت، مورد توجه قرار 
 .ندهد

هموار در طول حيات خود  تالش
داشته است، هرچند نه بصورت  یسع

متمرکز و پيوسته، اما در هر فرصت 
 یها ترين مؤلفه از مهم یبرخ یمناسب

يک جامعه آزاد و متشکل از افراد 
مستقل و مختار و رابطه آن را با يک 

نظام  یخاص يعن ینظام اقتصاد
بر حق مالکيت و  یمبتن یاقتصاد

بازار آزاد و نقش پر اهميت آن در 
و توسعه همه جانبه کشور  یويائپ

 ینشان داده و از اين منظر مبان
و  یحکومت اسالم یايدئولوژ
ورشکسته آن را  یاقتصاد یسياستها

قرار دهد. اما  یمورد بحث و بررس
در  یيک بحث پيگير، منسجم و علم

اين عرصه، در درجه نخست نيازمند 
بود که  یمتخصص داوطلب ینيروها

و نياز  یندصميمانه به اين عالقم
تالش پاسخ گويند. ما اميدواريم با 

افراد  یجلب همت و حمايت دائم
و صاحب  یخالق، با قدرت سازمانده

چون دکتر مهرداد   یايده و اهل فکر
نيز بتوانيم  یپاينده در زمينه اقصاد

 .در ميان ايرانيان باشيم یانديشه آزادی و دمکراس یمروج مبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هرداد پاينده به آن گروه از هزاران هزار استعداد دکتر م

نشکفته يا نيم شکفته ميهمنمان تعلق دارد که از همان آغاز  

اي روشن و  حيات حکومت اسالمی، براي کسب آينده

شکفته شدن در بستر شرايطی مناسب و تضمين شده، راه 

مهاجرت را در پيش گرفت. کشور آلمان پذيراي اين جوان 

ي دانش شد و بنياد فريدريش ابرت در اين ايرانی جويا

کشور به پاس استعدادش از طريق اعطاي بورس تحصيلی 

اش که در  راهش را در مسير رسيدن به آرزوهاي علمی

سرزمين مادريش ناممکن شده بود، هموار نمود. وي پس 

از به سرانجام رساندن تحصيالت دانشگاهی خود و 

الی به تدريس در دريافت دکتراي اقتصاد عمومی چند س

دانشگاههاي هامبورگ و برمن اشتغال داشت و همزمان به 

عنوان عضو علمی مؤسسه تحقيقاتی وابسته به دانشگاه 

برمن در زمينه ساختار و نظام اقتصادي آلمان به 

هاي علمی و تحقيقاتی خود پرداخت. دکتر پاينده  فعاليت

همچنين در مقام يکی از مشاوران اقتصادي سنديکاي 

سراسري آلمان تجربيات ارزشمندي کسب و در حال 

حاضر نيز يکی از مشاوران اقتصادي نمايندگان سوسيال 

دمکرات پارلمان اين کشور و به طور ويژه مشاور 

مخصوص نماينده اين حزب در کميسيون مربوط به 

 .هاي اجتماعی است بيمه
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 مسير توسعه يگانه است: آزادی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يفرهاد يزد

 ساالری و بازار آزاد مردم
 

از دوران پيشين در اروپای غربی و به ويژه در انگلستان، نوعی قرارداد 
ی آن حقوق پادشاهان، اشراف و ديگر طبقات  اجتماعی پايه گرفت که بر پايه

روايان  . آرامش اجتماعی در گرو رعايت اين حقوق بود. فرمان(1)روشن شد
ها  توانستند ماليات رامش در داخل کشور، نمیبدون به خطر انداختن صلح و آ

های آنان  را به دلخواه تغيير دهند. در اين دوران، حق مالکيت اشراف بر زمين
به رسميت شناخته و تثبيت شد. با گذشت زمان بر نفوذ گروه اشراف، در 

های  ی گروه مشارکت در اداره کشور افزوده شد که در نتيجه آن، قدرت همه
نه حکومت مطلقه، افزايش يافت. فرآيند مشارکت در قدرت، به ديگر به هزي

تری به خود گرفت. هم زمان تحوالت سريع در تکنولوژی  تدريج شتاب بيش
و گسترش بازرگانی، امکان توليد کاالهای نوين را فراهم کرد که به نوبه 
 خود سبب ايجاد بازار، نه تنها برای کاالهای توليدی داخلی و وارداتی، بلکه
برای نيروی کار گرديد. کارگران وابسته به زمين، آزاد گرديده و به کارگران 

های توليدی مختلف، تبديل گرديدند. تعهد متقابل ميان  روزمزد، در کارگاه
مالک و رعيت ديگر وجود نداشت. کارگران به سوی بازار کار، در شهرها 

به وجود آمد که به روی  آوردند. طبقه جديدی از بازرگانان و صاحبان صنايع 
مراتب از مالکان داراتر بودند. آنان نيز خواستار مشارکت در قدرت سياسی 

گيری کاسته شد.  شدند. بدين سان، هر روزه از تمرکز قدرت در کانون تصميم
های ديگر قدرت  گيری و ايجاد کانون با کاسته شدن از قدرت کانون تصميم

ها، طبقات اجتماعی  فردی، گروه )تمرکز زدايی(، شرايط برای تضمين حقوق
 گيری و رشد جامعه مدنی، فراهم گرديد.  و باالخره شکل

برای تضمين حقوق فردی، صنفی و گروهی و همچنين برای حل اختالفات 
در عرصه توليد، داد و ستد و کسب و کار، نياز به دادگستری بود که از حيطه 

االجرا ميان  ايه قراردادهای الزمنفوذ قوه مجريه به دور باشد. بازار آزاد، بر پ
افراد، موسسات و دولت بنا شده است. قراردادهای مربوط به توليد، نيروی 
کار، بازرگانی، داد و ستد، مالی و بانکی، واردات و صادرات و... ميان افراد 
حقيقی و حقوقی با يکديگر و يا در رابطه با دولت، نياز بر تقويت دادگستری 

گيری جامعه ليبرالی گرديد  کرد. برآيند اين تحول، شکل می تر مستقل را بيش
که در آن جامعه، حقوق افراد مشخص و از تعرض دولت مصون بوده و 

 دادگستری مستقل ناظر بر انجام آن گرديد.
رابطه قدرت حکومتی با فرد و افراد با يکديگر، بر هم خورد. قدرت حکومتی 

آمد. قدرت حکومت  س، به حساب نمیديگر قدرت ثابت، غيرقابل تغيير و مقد
توانست هر لحظه تغيير يابد.  ناشی از اراده جمعی افراد جامعه بود که می

تمامی « آزاد»جامعه پويا شد و دگرگونی دايمی مشخصه آن گرديد. انسان 

بار مسئوليت فردی را به دوش کشيده و مزايا و مصائب آن نيز نصيب 
در جوامع پيشين مفهومی نداشت گرديد. حريم خصوصی که  شخص وی می

به وجود آمد. مذهب به اين حريم رانده شد. دانش، بازرگانی، توليد به تمام 
های ليبرالی در جامعه تثبيت  نقاط گيتی سر کشيد. به هر اندازه که ارزش

ی مردم  داد که ريشه بدواند. اکنون همه شد، به دمکراسی امکان می می
گيری سياسی را به دست آوردند. نيروهای  مامکان مشارکت در فرآيند تصمي

 ی ابعاد آن آزاد شد. اجتماعی، در همه
نظام اقتصادی بر پايه بازار و يا کاپيتاليسم که به همراه خود با آزاد کردن 

شماری نيز  ای توليد کند، مصايب بی سابقه نيروهای مولد، توانست ثروت بی
يار ندار که در شرايط زيستی به همراه آورد. تعداد توده کارگران شهری بس

رو، مکانيسم  بردند، رو به گسترش گذاشت. از اين غيرقابل تحمل به سر می
اصالح خودکار که در سرشت دمکراسی و اقتصاد برپايه بازار نهفته است، به 
کار افتاد. قوانين متعدد و نهادهای گوناگون برای آموزش همگانی، بهداشت، 

ح سطح زندگی توده، ايجاد گرديد. انسان زبون بيمه بيکاری و... برای اصال
بدون دارايی و حقوق سياسی، در اين نظام صاحب قدرت سياسی و دارايی 

 گرديد.  
 

*** 
 

نگاهی به تحوالت اقتصادی پس از پايان جنگ دوم جهانی در سطح گيتی، 
 روشن کرده است که:

 
 راه، استفاده يابی به اقتصاد صنعتی نوين، در درازمدت يگانه  برای دست

 از ابزارهای بازار است.

 اند با موفقيت، نخستين  های سياسی خودکامه، توانسته برخی رژيم
 مراحل گذر به جامعه صنعتی را به پيمايند.

  تمامی کشورهای صنعتی دارا، دارای دو مشخصه بازار باز در بُعد
 اقتصادی و دموکراسی ليبرالی در بُعد سياسی هستند.

 
پس از جنگ جهانی دوم نيمی از  گيريم. نعتی نوين را در نظر میـ  اقتصاد ص 1

اروپا و در زمان کوتاهی پس از پايان جنگ جهانی، با برقراری رژيم 
کمونيستی در چين، نيمی از جهان، راه صنعتی شدن اجباری را در پيش 
گرفتند. افزون بر کشورهای کمونيستی، نظريه غالب در بقيه کشورهای ديگر 
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های سياسی گوناگون، از دموکراسی ليبرالی گرفته تا  ا روشجهان، ب
های اقتصادی را به وسيله برنامه  يابی به هدف های خودکامه، دست حکومت

کردند. دولت در اروپای غربی، ژاپن  شد، دنبال می دولتی که اجرا و نظارت می
برخوردار و استراليا در حالی که از دموکراسی ليبرالی و اقتصاد بر پايه بازار 

بودند، نقش خود در اقتصاد را به آموزش و ايجاد زيربنا )جاده، پل، بندر...( 
های کارگری، به اجرای  کرد. دولت با همکاری مستقيم اتحاديه بسنده نمی

تر به وسيله دولتی کردن که  مقررات و حتا دخالت مستقيم در توليد، که بيش
ا در هر حال تعيين کننده نهايی ام شد، سرگرم بودند. کردن ناميده می« ملی»

در اقتصاد، موازنه ميان عرضه و تقاضا به وسيله بازار بود. براثر توسعه 
اقتصادی، با باال رفتن سطح زندگی و نياز به رقابت در بازارهای خارجی، 

کرد، به  نقش دولت در اقتصاد بخاطر دخالت و محدوديتی که ايجاد می
تر شد. آمريکا از اين وضع  اقتصادی، روشنعنوان عامل منفی در مقابل رشد 

شد، که بخش خصوصی  مستثنی بود. نقش دولت در اقتصاد هنگامی آغاز می
 قادر به اجرای آن نقش نبود.

ريزی تمام عيار و بدون در  در اردوگاه شرق، برنامه گسترش صنعتی با برنامه
و هدر رفتن  نظر گرفتن تقاضا، جوابگوی جامعه پيچيده صنعتی نبود. نارسايی

شد. با هدايت منابع از سوی دولت،  تر می منابع هر روز از روز پيش، سترگ
ترين جنگ افزارها مجهز بودند و از سوی  آن کشورها از يک سو به پيچيده

ديگر سطح زندگی ملت بسيار پايين بود. در اين اردوگاه، چون مکانيسم بازار 
ترين نيازهای مصرفی را  ند سادهتوانست ها نمی شد، حکومت به کار گرفته نمی

ريزی  تحرک برنامه برآورده کنند. در مسابقه اقتصادی با غرب، اقتصاد کم
شده که قابليت آن برای تطبيق با شرايط و تقاضا مناسب نبود، هر روز 

تری  های سنگين نظامی، بخش بزرگ افتاد. از سوی ديگر هزينه تر می عقب
 داد.   قايسه با غرب، به خود اختصاص میاز توليد ناويژه داخلی را، در م

مرز تقسيم اروپا به دو اردوگاه شرق و غرب، به نمايشی از قدرت توليد و 
های اقتصاد اجباری از سوی ديگر،  توازن اجتماع در يک سو و شکست برنامه

کرد که چه بايد توليد شود،  تبديل شد. در يک سو، عرضه و تقاضا تعيين می
چه قيمت، همراه با باالترين کارآيی توليد و در سوی  به چه ميزان و به

کرد که  ساالری گسترده و پيچيده، به ميليونها انسان ديکته می ديگر، ديوان
ها در غرب لبريز  چه مصرف کنند و در چه قيمت. در حالی که قفسه فروشگاه

های  از اجناس مورد درخواست مصرف کننده بود، در آن سوی ديگر فروشگاه
حاکی از عدم قدرت توليدی نظام حاکم و اجبار مصرف کننده به قبول  خالی

 آن چه که به آن دسترسی داشت، بود.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در نهايت، نظام حاکم در زير بار سنگينی وزن خود، از هم پاشيد. پس از 
ی کشورهای اروپای شرقی و تمامی واحدهای  فروپاشی کمونيسم، همه

شوروی را تشکيل داده بودند، با درجات مختلف، مکانيسم سياسی که اتحاد 
اند. اما در چين، پيش از اين  بازار را در کانون فعاليت اقتصادی خود قرار داده

پاشی نظام، همانند آن چه بعدها در شوروی اتفاق افتاد، به واقعيت  که درهم
کهن درجه گردش، اصالحات اقتصادی به دست گاردهای  180به پيوندد، با 

سال حزب کمونيست به اجرا گذاشته شد. چين کمونيست که برنامه توسعه 
ميليون نفری  35اقتصادی مائو را چندبار بدون موفقيت و با هزينه انسانی 

، 1978بار بدون زور و تنها با معرفی مکانيسم بازار در سال  آزمايش کرد، اين
 آوردهای شگرفی رسيده است.  به دست

ی زيرِ صحرای آفريقا و دارندگان درآمد باد آورده نفت، اکثر به غير از کشورها
کشورهای باقی مانده چه در آسيا و چه در آمريکای جنوبی، برای توسعه 

اند. نمونه هندوستان  اقتصادی به مکانيسم بازار و استحکام آن، روی آورده
، با 1947بسيار آموزنده است. اين کشور از هنگام استقالل در سال 

ريزی شده دولتی دست زد.  داری از دمکراسی، به نوعی اقتصادی برنامهبرخور
گذاری و در  اين نظام سياسی ـ حقوقی برای ايجاد فضای مناسب سرمايه

ريزی شده  نتيجه ايجاد اشتغال و توسعه اقتصادی، مناسب نبود. اقتصاد برنامه
رقابتی در هندوستان، نرمش الزم برای ايجاد رقابت در بازار داخلی و توان 

بازارهای صادراتی را نداشت. با تغيير سياست اقتصادی که کاهش مقررات 
گذاری چه از منابع داخلی و  دست و پا گير دولتی و تقويت بازار باشد، سرمايه

گيری  سابقه يافت. هندوستان به  موفقيت چشم چه از منابع خارجی، رشد بی
 در اين چند سال دست يافت.

 
. رشد اقتصادی پس از گذر از مراحل اوليه، بدون دمکراسی توسعه اقتصادی -2

تواند به رشد بالقوه خود دست يابد. اما اين رشد  بدون ابزار بازار ديگر نمی
های  اجباری ندارد با دمکراسی نيز همراه باشد. کشورهای دارای حکومت

دست های سريع  رفت اند به پيش خودکامه، با استفاده از ابزار بازار توانسته
يابند.  دو نمونه برجسته در آسيا، کره جنوبی و تايوان و در آمريکای جنوبی، 

های سياسی  بودند که بدون برخورداری از آزادی 70برزيل و شيلی در دهه 
موجود در غرب، توانستند با استفاده از کارگر ارزان و آزاد کردن نيروهای 

يابند. با باالرفتن  توليد، به قدرت اقتصادی و سطح باالی تکنيکی دست
سطح زندگی، آموزش، ايجاد طبقه متوسط و کارگران صنعتی، خواست 

 يابی به قدرت سياسی و شرايط اجرای آن احيا شد.  دست

اقتصاد در حال توسعه، در شرايطی که مکانيسم بازار به وظيفه خود به 
 شايستگی عمل کرده و با موفقيت ايجاد ثروت و توسعه کرده و سطح زندگی

را افزايش داده و از سوی ديگر، در سياست کشور مشارکت فعال ندارد، دو 
تواند مشارکت سياسی ملت را تامين نمايد  راه در پيش دارد. يا اين جامعه می

و يا با هرج و مرج و در نتيجه توقف رشد اقتصادی روبرو خواهد شد. کره 
در اين کوشش از  جنوبی و تايوان، هر دو از اين راه به دموکراسی رسيدند.

ياوری تفاهم ملی که به خاطر تاريخ و فرهنگ مشترک درازمدت در آن 
واحدهای سياسی وجود داشت، بهره بسيار بردند. همين وضعيت به روشنی 
در شيلی قابل ديدن است. سرزمينی که در دهه هفتاد از دمکراسی در آن 

پابرجاترين خبری نبود، با توسعه اقتصادی توانست خود را به يکی از 
کشورهای ليبرال آمريکای التين تبديل کند. آزادسازی اقتصادی در شيلی 
امروز از بسياری از کشورهای توسعه يافته، جلوتر است. برزيل با مشکالت 

رسد که دمکراسی در آن سرزمين  تری روبرو بود. با اين حال به نظر می بيش
، مکانيسم بازار در «چپ گرا»در حال ريشه دواندن است. با وجود دولت 

 جامعه برزيل به اندازه کافی جا افتاده است
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، برای اداره وضعيت اقتصادی، بازار آزاد و برای اداره دو ابزار موفق بشر - 3
سياسی، دمکراسی ليبرالی بوده است. کشورهايی که دارای باالترين سطح 

مان ليبرال زندگی هستند، نه تنها همگی دارای بازارهای باز هستند بلکه همز
اند آزاديهای  هايی که توانسته دمکراسی در اجتماع آنان جا افتاده است. جامعه

فردی و حقوق بشر را تضمين کرده و دولت و ديگر نهادهای اجتماعی، سد 
رسی پيدا کنند. به  اند به باالترين درآمد دست راه عملکرد بازار نشوند توانسته

 کند.  تقويت عامل ديگر، کمک می سخن ديگر دمکراسی و بازار، هريک به
تهيه شده،  2005جدول درآمد کشورها که به وسيله بانک جهانی برای سال 

، به 26های پر درآمد تا رده  ی جامعه همه (2)باشد. نماينگر اين وضعيت می
اند. حتا در  بندی شده رده« خانه آزادی»عنوان کشورهای آزاد در سياهه 

، به جز چند استثنا )در ميان کشورهای 50های پس از آن تا رده  رديف
باشند(،  خيز و هنگ کنگ و سنگاپور که از نظر سياسی تمام آزاد نمی نفت

  (3)بقيه نيز در اين رده قرار دارند.
 

با در نظر گرفتن سابقه تاريخی کشورهای ليبرال دمکرات که بنا به سرشت 
نتيجه گرفت که راه توسعه توان  خود بايد دارای مکانيسم بازار آزاد باشند، می

اقتصادی در درازمدت تنها يکی است. يگانه مسير توسعه اقتصادی بر مبنای 
استفاده کنيم( بر پايه « مذموم»اصول کاپيتاليسم )و اگر نخواهيم از اين واژه 

های ديگر گشتن، جز تلف کردن وقت  بازار است. تجربه کردن و به دنبال راه
تر خواهد بود، حاصل ديگری  افتادن حتا بيشو انرژی که نتيجه آن عقب 

نخواهد داشت. از سوی ديگر يک بازار آزاد اقتصادی، به جامعه باز سياسی 
آورد، نياز دارد. اگر ابزار  هايی که دمکراسی به همراه می همراه با تمام تضمين

سياسی آماده نباشد، بازار کارآيی خود را نخواهد داشت انجام دهد. زيرا اين 
تار سياسی و حقوقی هر جامعه است که تعيين کننده توسعه اقتصادی و ساخ

افتادن از ديگر کشورها خواهد بود. نه منابع انسانی و نه منابع   يا عقب
طبيعی، در شرايطی که ساختار سياسی و حقوقی مناسب نباشند، نخواهند 

مهاجرت در توانست از امکانات بالقوه خود استفاده کنند. نيروی انسانی يا راه 
پيش گرفته و يا سر به عصيان خواهد زد و منابع طبيعی دست نخورده باقی 
مانده و يا هدر رفته و در بهترين صورت، به عنوان کاالی خام برای 

 يابی به ارز، صادر خواهد شد.  دست
های فردی  دمکراسی به عنوان وسيله اداره سياسی اجتماع، با تضمين آزادی

ترين  نه تنها توانسته عدم تفاهم اجتماعی را به کمی ملت،  و حقوق همه
سطح ممکن برساند، هم زمان قادر بوده است که زبان سياسی مورد نياز در 
ميان افراد آن واحد سياسی، با ديگر کشورهای دمکرات جهان را، ارايه دهد. 
از سوی ديگر، نظام بازار، امکان توسعه اقتصادی را فراهم کرده است. با در 

آور نيست که اتحاديه اقتصادی ـ سياسی  گرفتن اين دو مطلب، شگفت نظر
توانست ميان کشورهای ليبرال دمکرات که با اين زبان  اروپا، تنها می

کنند، شکل  آمده را حل می های پيش مشترک با هم صحبت کرده و مساله
گيرد. بيهوده نيست که شرط الزم برای پيوستن به اين اتحاديه، نخست 

 باشد.      نهادهای دمکراتيک در آن جامعه داوطلب پيوستگی، میايجاد 
بايد توجه داشت که گرچه تجربه هندوستان ثابت کرد، دمکراسی  هم چنين
رسی به سطحی از درآمد  توانند پا برجا بمانند، اما دست های ندار می در جامعه

استدالل  برای پاسداری و استحکام دمکراسی ليبرالی الزم است. براين پايه
ای به شدت ندار باشد، مساله اصلی، گذران زندگی از  شود که اگر جامعه می

امروز به فردا است و حقوق فردی و حقوق بشر، در چنين شرايطی بازتابی 
نخواهد داشت. بايد بدانيم دمکراسی ليبرالی توان رشد در چنين شرايط 

رشد اقتصادی و  ای از زيست را ندارد. از سوی ديگر با رسيدن به مرحله
درآمد سرانه، فشار برای مشارکت سياسی و خواست دستيابی به نظام ليبرال 

ها تاب مقابله با آن  گذارد که در نهايت، حکومت دمکراسی روبه افزايش می
          (4)نيرو را نخواهند داشت.

ای که اقتصاد بر پايه آزاد از روز نخست با آن مواجه بوده است، نبود  مساله
رابری درآمد و به تبع آن مصرف منابع است. اين نظام بنا به طبيعت خود ب

تواند برای همه افراد، امکان استفاده برابر از منابع، ارايه کند. نابرابری  نمی
کند. اين  موجود در کانون نظام بازار، دموکراسی را با چالش جدی روبرو می

سياسی خود، به حل آن  ايست که هر کشور بنا بر ساختار اجتماعی و مساله
های اجتماعی،  پردازد. همه کشورها، به وسيله نظام مالياتی و ياوری می

ای از کشورها  های اجتماعی را کاهش دهند. پاره کنند که نابرابری تالش می
کنند که  با ايجاد نظام مالياتی سنگين، با وابستگی به دولت، کوشش می

های کم درآمد، منتقل کنند. تجربه  روههای باال را به گ بخشی از درآمد گروه
های  گيری برنامه کشورهای اروپای غربی، ثابت کرده است که در پيش

کند. برخی از کشورها مانند  رفاهی گسترده، رشد اقتصادی کشور را کند می
کنند که توسعه  آمريکا، تاکيد را بر توسعه قرار داده و چنين استدالل می

بردن سطح درآمد همگان است. گرچه برخی از اقتصادی، عامل اصلی باال 
تر شده،  تر از مواهب اقتصادی که بهر حال بزرگ ای کم تر و پاره افراد، بيش

گيرند. مشکل چنين منطقی در اين است که با وجودی که سطح  بهره می
تواند اختالف طبقاتی را  يابد، اما اين امر می درآمد بصورت بارزی افزايش می

تر کند. اما از آن جا که در نظام ليبرال دمکراسی  ه هست بيشحتا از آنچه ک
توانند اصالح شوند. در هر حال  ها می هيچ چيز ثابت نيست، اين گونه کژی

)و يا تقاضا( در هر جامعه روبه افزايش « خواست»بايد توجه داشت که عامل 
ش آورد امروز برای فردا کافی نخواهد بود. مگر آن که چيزی بي است. دست

از امروز باشد تا عدم رضايت همگانی در جامعه ايجاد نگردد. به سخن ديگر 
 رشد اقتصادی شرط الزم برای عدالت اجتماعی است.

کند که بهترين  عدالت اجتماعی را هر جامعه خود تعريف کرده و کوشش می
حالت ممکن برای توازن ميان توسعه و برابری درآمد را به دست آورد. اما 

کرد که عدالت اجتماعی بدون توسعه اقتصادی معنايی نخواهد  بايد توجه
يابی به مصرف  داشت. عدالت اجتماعی، ايجاد شرايط مساوی برای دست

باشد که تنها به خاطر رشد اقتصادی که به همراه خود آموزش و  منابع  می
گردد. از سوی ديگر،  پذير می کند، امکان سطح باالتر بهداشت را ارايه می

اقتصادی و نظام دمکراسی براثر اختالف شديد درآمد ميان طبقات  توسعه
مختلف، با تهديد روبرو خواهد شد. در کشورهای ليبرال دمکرات جا افتاده، 
مساله اساسی و کانون بحث اقتصادی، ايجاد توازن ميان اين دو عامل 

« چپ»های سياسی، حتا آنان که معرف  باشد. اختالف ميان حزب می
ديگر در باره اقتصاد بازار در مقابل اقتصاد دولتی نيست. اختالف  باشند، می

ميان آنان، در ميزان تاکيدی است که بر عامل توسعه در مقابل برابری، 
 دارند.

اقتصاد آزاد، در توليد ثروت در سطح جهان و آن هم در ابعادی که حتا تا چند 
عتی نيازهای دهه پيش غيرقابل تصور بود، موفق گشته است. کشورهای صن

ها دارای توليد بيش از  اند و در بسياری از رشته اوليه بشری را برآورده کرده
مصرف هستند. زمان آسايش و امکانات تفريحی که در اختيار توده است، 

استعمار و »سابقه، بيش از آن که به عامل  سابقه بوده است. اين ثروت بی بی
يد آنان بستگی دارد. اين قدرت بستگی داشته باشد، به توان تول« استثمار

ترين ابزار موجود برای اداره  توليدی، نتيجه منطقی بکارگيری از مناسب
سياسی و اقتصادی کشورهای ليبرال دمکراسی بوده است. دادگستری 

 مستقل و مصون از فشار قوه اجرايی، دوام و قوام چنين فرآيندی را تضمين 

 باشد که تنها به خاطر رشد اقتصادی که  يابی به مصرف منابع  می عدالت اجتماعی بدون توسعه اقتصادی معنايی نخواهد داشت. عدالت اجتماعی، ايجاد شرايط مساوی برای دست
 گردد. پذير می کند، امکان به همراه خود آموزش و سطح باالتر بهداشت را ارايه می
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 کرده است.
ی از نقاط جهان، نداری شديد مشخصه بارز با وجود اين هنوز در بسيار

زندگی است. آفريقا در اين ميان وضعيتی بدتر از بقيه را دارد. نداری، بيماری، 
سوادی، نبود تاسيسات زيربنايی همراه با فساد شديد قوه اجرايی و بازوی  بی

مسلح آن، اميد هرگونه تحول اساسی در آينده نزديک را از ميان برداشته 
از آفريقا نقاطی در آسيا و آمريکای التين با فقر دست و پنجه نرم است. پس 

 کنند. می
آوردهای  جهانگرايی اقتصادی که پديده چندان جديدی نيست، براثر دست

شگردشناسی نوين توانسته بازارهای مختلف سرمايه، نيروی کار، توليد و 
ه با ی جهانی را به يکديگر متصل کند. اين اتصال، ک توزيع در پهنه

گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه، همراه بوده است، امکان  سرمايه
کاستن از نداری شديد در بسياری از نقاط گيتی را فراهم آورده است. 
جهانگرايی که منافع فردی در جهان دارا را با ايجاد اشتغال در کشورهای 

اری را ارايه ندار، همسو کرده، تنها راه عملی درازمدت برای حل مساله ند
دهد. کشورهای دارا با باز کردن بازارهای خود برروی توليدات کشورهای  می
گذاری در آن کشورها، به ايجاد اشتغال و افزايش  زمان سرمايه درآمد و هم کم

اند. براثر اين فرايند  سطح زندگی، در کشورهای در حال توسعه پرداخته
زمان از  گسترش داده و هم کشورهای دارا، بازار سرمايه و کار خود را

اند.  مند شده تر توليدات کشورهای در حال توسعه، بهره های پايين قيمت
تر به سرمايه الزم و بازار آماده  کشورهای در حال توسعه، با سادگی بيش

اند. اين تحول نه تنها، مکانيسم بازار و توسعه  برای توليدات خود دست يافته
زمان با افزايش دادوستد  عت بخشيده بلکه هماقتصادی در آن کشورها را سر

و باز شدن فضا، دمکراسی به شرايط مناسب رشد دست يافته است. دادوستد 
جهانی که تا چندی پيش سهم عمده آن ميان کشورهای توسعه يافته بود، 
امروز به سود کشورهای در حال توسعه تغيير يافته است. امروز سهم 

باشد. اين رقم در  در صد می43درات جهانی کشورهای در حال توسعه از صا
بخش بزرگی از توده ندار جهان به  (5)درصد نبود. 20بيش از  1970سال 

در دهه آينده »ويژه در آسيا، از اين تحول برخوردار شده است. طبق برآورد 
بيش از يک ميليارد نفر مصرف کننده جديد وارد وارد بازار جهانی خواهند 

افتد زيرا[ با باال رفتن درآمد خانوار از حد معين، مردم  ق میشد. ]اين امر اتفا
         (6)«آغاز به خريد کاالهای لوکس می کنند.

درآمد،  ترديد نيست که جذابيت جهانگرايی به ويژه برای کشورهای کم
تری را برای شرکت در بازار جهانی جلب خواهد کرد. اين  بازيگران بيش

ين بازاری بايد اقتصاد خود را آزاد کرده و از بازيگران برای شرکت در چن
مداخله دولت بکاهند. گسترش دادوستد و توسعه اقتصادی و کاسته شدن از 

کند.  نقش دولت در توليد ثروت، شرايط را برای رشد دمکراسی فراهم می
های آينده خواهد بود. هر  گسترش بازار جهانی و دمکراسی، دو مشخصه سال

در کاستن از برخورد نظامی هستند. هر چند نظريه دو شاخص عامل مهم 
هايی  عدم امکان درگيری جنگ ميان کشورهای دمکرات هنوز با مخالفت

توان انتظار داشت که براثر وجود مکانيسم مصالحه در  روبروست، اما می
سرشت دمکراسی، امکان جنگ ميان آنان ناچيز باشد. با گسترش دمکراسی 

های خونين در ابعادی مانند آنچه در سده بيستم  نگدر جهان، امکان تکرار ج
گردد. تنها تحولی که اين سناريوی خوشبينانه را به  اتفاق افتاد، ناچيز می

يابی کشورهای غيردمکرات به جنگ افزارهای  کشد، امکان دست چالش می
 کشتار جمعی است.
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 هاي ايران در آستانه سده بيست و يکم جهان آينده و گزينه
 نويسنده: فرهاد يزدی

 1385نشر تالش، هامبورگ 
 
 
 
 
 

ن کتابش به تحليل تغييرات سياسی و اقتصادی جهان فرهاد يزدی در آخري
های  پردازد و مشخصه در پايان سده بيستم و آستانه سده بيست و يکم می

ساالری و اقتصاد  ر پايه مردمباثرگذار بر جهان )قدرت آمريکا، اداره کشور 
گذارد. اين کتاب  گرايی( را به بحث می باز و جهانی شدن اقتصاد و يا جهان

تنها »ر بخش تقسيم شده است. او در بخش نخست با عنوان به چها
گيری و تکامل تنها ابرقدرت باقيمانده از  به شرح چگونگی شکل« ابرقدرت

پردازد و در اين رابطه بر  دوران جنگ سرد يعنی اياالت متحده امريکا می
برای هرفردی که به نوعی با مسائل سياسی »کند که  اين نکته تاکيد می
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گيری تحوالت  کار دارد، آشنايی و درک نقش آمريکا در شکلجهان سرو
کم تا دودهه آينده، بسيار مهم است. چه  جهانی در حال حاضر و دست

آمريکا را به عنوان عامل ثبات، صلح و آرامش در جهان بدانيم و يا آن 
ثباتی، زورگويی و جنگ بشناسيم، با در نظر گرفتن وزنه  کشور را عامل بی

ن کشور بر تحوالت جهانی، نياز ما به شناخت آن کشور روشن اثرگذاری آ
گردد. بدون آگاهی از نظام حاکم بر آمريکا، امکانات و قيدوبندهای  می

موجود در سيستم و مکانيسم تعيين سياستهای آن کشور در مقابله با 
ای به جز سوء تعبير و اشتباه محاسبه به بار  چالشهای جهانی، نتيجه

ساالری و اقتصاد بازار ـ  مردم»بخش دوم کتاب با عنوان  «.نخواهد آورد
ساالری و اقتصاد بازار  به نقش الزم و ملزوم مردم« آئين کشورداری برتر

دهد. بخش سوم  پردازد و هرکدام را بطور جداگانه مورد بررسی قرار می می
پردازد و در  های آن می و مشخصه« جهانی شدن اقتصاد»اين کتاب به 

ايران در آستانه »انداز  ش چهارم با توجه به بحثهای پيشين چشمپايان بخ
 گذارد. را به بحث می« سده بيست و يکم

بايدهای سياست خارجی »يزدی در اين کتاب مانند دو کتاب ديگرش 
درايت خود را در « ساالری، اقتصاد، ارتش امنيت ملی: مردم»و « ايران

تصادی، سياسی و اجتماعی تحليل و نگرش استراتژيک خود به معضالت اق
رساند. يکی از نکات مهم در شيوه تحليل يزدی اين  را ديگربار به اثبات می

 / macrocosm)« کالن جهان»است که او ابتدا به شرح ساختار 

Makrokosmos) شود،  که به آن اقتصاد و سياست جهانی گفته می
ران به عنوان کند که جايگاه اي پردازد و سپس اين معضل را بررسی می می
در اين نظم کالن کجا   (microcosm / Mikrokosmos) «خُردجهان»

دهد که رفاه و  خواهد بود. يزدی با تکيه بر آمار و ارقام به روشنی نشان می
توسعه اقتصادی پايدار تنها در کشورهايی وجود دارد که در آنها 

کشورها را  ساالری و اقتصاد بازار نهادينه شده است و سرنوشت اين مردم
زند. در مقابل اين گروه، گروه کشورهايی وجود دارد که در آنها نه  رقم می

دمکراسی و نه اقتصاد بازار رايج است. البته يزدی بر اين نکته تاکيد 
کند که در يک سده گذشته پای دمکراسی و اقتصاد آزاد به بسياری از  می

ده است و بسياری کشورهای سابق جهان سوم و يا کمونيستی سابق باز ش
کنند و هرروز به  از اين کشورها که در واقع دوران گذار خود را طی می

مند  تر و از مزايای اين فرايند بهره کشورهای پيشرفته و دمکرات نزديک
افزايند. بر عکس آن نقش  شوند و بر نقش خود در اقتصاد جهانی می می

باشد. جايگاه  ز میکشورهای استبدادی جهان سوم در اقتصاد جهانی ناچي
ای بيشتر اندونزی  کشورهای اسالمی به استثنای ترکيه، مالزی و با فاصله

کشورهای اسالمی ندار و »در ميان کشورهای اين گروه است. 
اند همراه با جمعيتی که سطح بيسوادی در آن باالست. چهل و  افتاده عقب

مانان شش کشور در جهان وجود دارند که اکثريت جمعيت آن را مسل
ميليار نفر در سال  17/1دهند. اين کشورها با جمعيتی برابر با  تشکيل می

تريليون دالر بودند که  38/1تنها دارای توليد ناويژه داخلی برابر با  2002
ميليون نفری فرانسه است. حال اگر درآمد نفت را از  60در سطح کشور 

زدهی يک ميليارد ماند که با شکم اين رقم بيرون بکشيم، آنچه باقی می
اين واقعيت تلخ به وضوحی « دهد. نفر باشد، رقم بس ناچيزی را ارايه می

 شود.  ترديدناپذير شامل ايران نيز می
ها پرسشی که اين کتاب در ذهن خواننده مطرح  حال با توجه به اين داده

انداز ايران در آستانه سده بيست و يکم چيست؟  کند اين است که چشم می
پريروز »نتايج انقالب اسالمی ايران را بدرستی با پرتاب کشور به يزدی که 

پردازد و بدرستی بر  کشد، به شرح ميزان فاجعه می به تصوير می« تاريخ
های سياسی و گذراندن  تمامی اين ناکامی»کند که:  اين نکته تاکيد می

يک دور باطل يکصد ساله در حالی اتفاق افتاد که توسعه انسانی ملت 
جاست که عمق  گير بوده است. اين ن در يکصد سال گذشته بسيار چشمايرا

شود و همزمان ما را با پرسش داليل اين  فاجعه به طور کامل روشن می
کند. اگر سرمايه انسانی، منابع طبيعی و موقعيت  ناکامی روبرو می

استراتژيک برای ايران فراهم بوده، چه شده که اين کشور هنوز پس از صد 
 حال درجا زدن است؟ سال در

ساالری، جامعه مدنی يا  داليل هر چه باشد، عدم توسعه حقوق بشر، مردم
هر عامل ديگر، بايد بتوانيم مساله را ازخود آغاز کنيم و به دنبال عوامل 

ای از رشد رسيده باشد که برای يافتن  خارجی نباشيم. شايد ايران به مرحله
جامعه خود بپردازد. شايد اين باور های بيماری، به جستجو در داخل  ريشه

ريشه گرفته باشد که برای درمان دردها ديگر به دنبال منجی، نه در 
آسمان و نه در روی زمين نگردد، بلکه با تمام توان در تثبيت نظام 

 «.ها و مکانيسم محدوديت قدرت، بکوشد ساالری با تمام تضمين مردم
ز ما را به دو مقوله سخنان پايانی و شايدهای يقينانه يزدی با

به عنوان مرز ميان جهان توسعه يافته و « اقتصاد بازار»و « ساالری مردم»
گرداند و بدينگونه جايگاه کشورمان را از اين  مانده باز می جهان عقب

افتادگی کشور  ديدگاه به ما نشان ميدهد. اين نوع نگرش به معضل عقب
کند  ين مشکل را نيز حمل میاين حسن را دارد که درخود راهکار غلبه برا

ساالری و اقتصاد بازار  سازد و آن چيزی جز مردم و آن را بخوبی هويدا می
نيست. خواندن کتاب يزدی را نه تنها بايد به اقتصاددانان توصيه کرد، بلکه 

ای سروکار دارند. زبان او پلی است  بويژه به همه آنها که با سياست به گونه
به درک مسائل سياسی، اقتصادی از يکسوی و ميان خواننده عالقمند 

جهان پيچيده علم اقتصاد از سوی ديگر. خواننده کنجکاو پس از خواندن 
تر از قبل و  تواند جهان و اقتصاد آن را کمی بهتر و خردمندانه اين کتاب می

 بدور از احساسات فلج کننده جهان سومی دريابد. 
 
 
 
 

 ندهکتابهای منتشره شده از همين نويس
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 دکتر محسن سازگارا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تأسيس شد. « مستضعفان»تالش ـ حکومت اسالمی بر پايه شعار حمايت از

آقای خمينی خود و دولتمردان اين نظام را خدمتگذار مستضعفين قلمداد 
مطلوب  و نمود. اما اين امر در عمل به دليل وجود روندهای اقتصادی نا می

عوارض آن واقعيت نيافت. به عنوان نمونه اقتصاد جمهوری اسالمی از بدو 
تأسيس تورمی بوده است، طبيعی است که تاوان اين تورم را در درجه 

ای حاصل  اند. آيا چنين نتيجه نخست طبقات و اقشار پائين جامعه پرداخته
است يا اين که عدم اطالع يا بی توجهی مسئولين به قوانين اقتصادی بوده 

 پايه؟ شعار خدمت به مستضعفين بی
 

کنم مسئولين جمهوری اسالمی مثل مسئولين تمام  سازگارا ـ من فکر می
فهمند که برای حفظ خودشان هم که شده بهتر است  کشورها اين را می

خواهم  اقتصادی شکوفا و پربار برای مردم به ارمغان بياورند. بنابراين من می
نه که گاهی اوقات بين عموم مردم رايج است که اينهايی که اين تصور عاميا
اند را کنار بگذارم.  گيرند از اول دنبال پرکردن جيبشان بوده حکومت را می

برای اينکه قدرت خودش بقدر کافی شيرين هست که شما اگر در مصدر 
اتان حفظ آن باشد، نه اينکه بجای آن به دنبال  قدرت باشيد، نخستين اولويت

وت بگرديد. هر چند که ما در کشورمان گاهی سياستمداران بی فرهنگ و ثر
اندوزی هم  اند، از طريق قدرت ثروت ايم که سعی کرده نادانی هم داشته
های نادان اصل ماجرا اين است که اگر اقتصاد  نظر از آن آدم بکنند. اما صرف

گرديم جمهوری اسالمی شکست خورده، که به نظر من خورده است، بايد بر
هايی که اعمال کرده جستجو کنيم و ببينيم کجای اين  و علت را در سياست

ها غلط بوده و کجای آنها اشکال داشته که باعث شکست اقتصادی  سياست
های نادرست اقتصادی که پيامد آنها شکست  شده است. به نظر من سياست

رت در اين عرصه بوده است، بطور خالصه و به عنوان رئوس مطالب عبا
 بودند از:

 

ساالر و سوسياليستی مزاج که همراه با انقالب متولد شد.  ـ اقتصاد دولت 1
های  يعنی عدالت اجتماعی و اقتصادی در جريان انقالب و نزد تئوريسين

ها تعريف نشد. بلکه به شکل  ها و فرصت انقالب بعنوان يکسانی در شانس
عدالت بالفاصله منجر يک عدالت توزيعی تعريف شد. يک چنين تعريفی از 

شود. به همين دليل هم  ساالر و سوسياليستی مزاج می به يک اقتصاد دولت
ها و مصادره و تصرف، مانند ملی کردن  انقالب با يک موج ملی کردن

ها و  صنايع بزرگ، شروع شد. در واقع با اين شعار و در قالب  ها، بيمه بانک

اند و بايد ثروت آنها را گرفت و  شدهاين فکر که پولدارها اصال بيخود پولدار 
ها  به فقرا داد، همان عدالت توزيعی بود که عينيت يافت. اين ماجرا در ده

کشور ديگر هم حداقل در قرن بيستم امتحان شده و همه جا اقتصاد را از 
 بالندگی و شکوفايی انداخته و نوعی رکود اقتصادی بوجود آورده است. 

 

قالب با يک مشکل اقتصادی متولد شد. و آن هم ـ مشکل دوم اينکه؛ ان 2
دستگاه بورکراسی عريض و طويل دولت بود که ميراث حکومت شاه بود. در 

درصد اقتصاد در دست دولت بود. و هنگامی که  68دوره شاه هم بيش از 
شود دستگاه  شما اقتصاد دولتی را تشديد کرديد، اين ماجرا باعث می

تر و ناکارآمدتر گردد. با  ر و دولت بزرگت بورکراسی هم عريض و طويل
انقالب، دولت بورکراتيک و پر عرض و طول نه فقط کوچک و کارآمد نشد، 

تر هم شد. اين آن ريشه اصلی است  بلکه بزرگتر و ناکارآمد و غيرتخصصی
که در کشور ما از همان اول انقالب  منجر به کسر بودجه شد و خلق کسر 

استقراض دولت از بانک مرکزی گرديد. بودجه پی در پی منجر به 
های دائمی منجر به افزايش نقدينگی شد و نتيجتاً تورم را بدنبال  استقراض

های بعد از انقالب در مقاطع  های اقتصادی دولت خود آورد. اگر چه سياست
اند چرخ اقتصاد را  های رکودی بوده که سعی کرده مختلف اساسا سياست

تر به گردش بياورند و به اين ترتيب تورم را مهار برای مقابله با تورم کند
های رکودی هيچگاه کارگر نيافتادند و تورم با ضرائب  کنند، اما اين سياست

مختلف باال رفته است. البته در مقاطعی هم افزايش تورم ما شديدتر بوده 
های بزرگتر و يا همين آخرين موج  مثل زمان جنگ به دليل کسر بودجه

نژاد. ايشان گويا اصال چشمش را بسته و  در زمان آقای احمدی افزايش تورم
با پنج حرکت عجيب و غريب اقتصادی يعنی پائين آوردن نرخ بهره، افزايش 

های پی درپی، اقزايش دستمزدها و رکود  اعتبارات بانکی، کسر بودجه
ای به تورم در کشور دامن زده است.  ايشان با اين  بازارهای مالی و سرمايه

قدامات يکباره تورم را به شکل انفجاری باال برده بدون اينکه موفق شده ا
باشد، مملکت را از چنگ رکود نجات بدهد. بهر صورت موضوع دوم در 
اقتصاد ما در چند ساله گذشته، مسئله عدم توجه به حل مشکل يک دولت 

 کن بوده است.  بورکراتيک و بزرگ و کسر بودجه خلق
 

های اقتصادی ما از همان روز اول انقالب خود  سياست ـ نکته سوم که در 3
اش با زمان شاه بود، سياست درهای بسته بود.  را نشان داد و فرق عمده

انقالب از آنجايی که مدعی مقابله با همه تمدن غرب و با همه دنيای جديد 

 

 رشد فساد مالی بازتاب اجتناب ناپذير انحصار قدرت بر سياست و اقتصاد

 

 هاي انقالب بعنوان يکسانی  عدالت اجتماعی و اقتصادي در جريان انقالب و نزد تئوريسين

لکه به شکل يک عدالت توزيعی تعريف شد. يک ها تعريف نشد. ب ها و فرصت در شانس

ساالر و سوسياليستی مزاج  چنين تعريفی از عدالت بالفاصله منجر به يک اقتصاد دولت

 شود. می
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بود، به راهی رفت که بيشتر يک راه اقتصادی پشت درهای بسته و خودکفا 
خود است. تعريف غلطی که از استقالل در اذهان انقالبيون ما و  و متکی به

در اذهان همه سياستمداران ما بود، و متاسفانه هنوز هم هست، همان تعبير 
غلط از سياست موازنه منفی مصدق بود که  بعنوان يک ميراث در ذهن 
سياستمداران ما باقی مانده و منجر به سياست نه شرقی نه غربی در سياست 

ارجی ايران گرديد و ترجمان آن در اقتصاد اين شد که ما بهتر است از الف خ
تا ی هر چيزی را در داخل کشور خودمان بسازيم. صرفنظر از اينکه صرفه 
اقتصادی واقعی داشته باشد يا خير. استقالل از نظر ما چنين تعريف و تعبيری 

مورد  داشت. اين خودکفايی، هم در توليدات کشاورزی ـ بخصوص در
محصوالتی مثل گندم ـ با اصرار تمام وجود داشت و هم در صنعت و 

شد که اگر روزی تنگه  های مختلف آن.  اين فکر نيز چنين توجيه می حوزه
 هرمز و درهای مملکت به رويمان بسته شد، ما بتوانيم خودمان را بچرخانيم. 

تم که دنيا با درست در بدترين شرايط تاريخی، يعنی در دو دهه آخر قرن بيس
های جديد بخصوص انفورماتيک، با شتاب به سمت جهانی  رشد تکنولوژی

رفت،. اين تعبير قرن نوزدهمی از اقتصاد براذهان مديران اقتصادی  شدن می
ما حاکم بود. مثال يک قلم به بازار سرمايه در دنيا نگاه کنيد که چگونه بازار 

ها نگاه  اعتبارات جهانی، بيمهسرمايه جهانی شده، و به بانکداری جهانی، 
کنيد، به حوزه کارخانجات نگاه کنيد که اساسا برمبنای صرفه چه گونه 

اند؛ هم در توليد آنها، هم توزيع و هم رقابت  کاالها چرخش جهانی پيدا کرده
ها. و اين عصر جديدی است که بايد گفت؛ در ستون فقرات آن  کمپانی
خالصه اين عصر جديد اين است که اين  های فرامليتی قرار دارند. کمپانی
ها بايد بتوانند در سراسر دنيا آزادانه توليد و توزيع و آزادانه با هم  کمپانی

ای که در دنيا اين اتفاق در حال رخ دادن بود و تمام  رقابت کنند. در دوره
های جهانی را هم به تبع اين تغيير اقتصادی به  نقشه و سياست و اتحاديه

کشيد، ما درست در يک چنين مقطعی انقالبی کرديم که شعار  می دنبال خود
اصلی آن خودکفايی و بستن درها به روی خود بود. انقالب دنبال سياست 
درهای بسته رفت و نتيجه آن  بريدن از دنيا و منزوی شدن در عالم اقتصاد 
توام با منزوی شدن در عالم سياست بود. در حال حاضر ايران يکی از 

 ترين کشورهای دنيا در هر دو عرصه اقتصاد و سياست است. منزوی
 

ـ و اما عامل چهارم که ما را در واقع به اين وضع انداخت، مسئله درآمد  4
انحصاری نفت بوده است. يعنی درد کهنه و قديمی که ميراث رژيم قبلی 
بود. اين درد تا همين امروز نه فقط حل نشده بلکه بدتر هم شده است. يعنی 
کشور منابع گاز و نفت فراوانی دارد. اين منابع نفت و گاز اگر چه از يک سر 

کند تا مردم بهرحال گرسنه نمانند و حداقلی از نان و آب در کشور  کمک می
توانند با  ها هم بهر حال می ترين دولت ترين و بی بته برقرار باشد و بی عرضه

ا درست به همين دليل همين پول نفت آب و نان مردم را تأمين کنند. ام
ها از يک طرف  ها و کمبودهای دولت بالی بزرگی شده است که تمام کاستی

شود،  ها منتفی می مانند و از طرف ديگر مسئله پاسخگويی دولت پنهان می
کند. از طرف ديگر هنگامی  چون اتکاء آنها به ماليات مردم کاهش پيدا می

شود تمام  شور تزريق میکه درآمد نفت يک سويه در سيکل اقتصادی ک
دهد. بخصوص اينکه مالک آنهم  شئون اقتصادی ما را تحت تاثير قرار می

دارهای بسيار کارآفرين در دوره شاه نقل  يکسره دولت است.  يکی از سرمايه
داران  ترين روز زندگی من وقتی بود که با جمعی از سرمايه کرد که تلخ می

های دولت گله کرديم، ازاينکه به  ستداخلی رفته بوديم نزد شاه و از سيا
های دولت در مورد بخش خصوصی  کند و سياست بخش خصوصی توجه نمی

غلط است، و شاه با عصبانيت در پاسخ ما گفت چه خبرتان است که اينقدر 
توانم همه شما را بخرم. و راست هم  زنيد من با پول يک روز نفت می نق می

کرد که اين مسئله برای ما خيلی تلخ بود؛  دار تعريف می گفت. اين سرمايه می
اينکه اختالف توانايی اقتصادی بخش خصوصی با دولت آنقدر زياد بود که 

توانست با درآمد يک  کسی که اختيار دولت و حکومت را در دست داشت، می
روز نفت همه ما را بخرد. آن معادله همين امروز هم برقرار است. يعنی دولت 

تواند با يک روز درآمد نفت  که در رأس قدرت نشسته میای  و آقای خامنه
الشعاع خود قرار دهد. تا اين  تمام بخش خصوصی کشور را جارو کند و تحت

های  معادله برقرار است، کار اقتصاد کشور به سامان نخواهد رسيد، و آدم
کارآفرين که سرمايه اصلی پويائی و شکوفائی اقتصاد هستند رشد پيدا 

بهرحال تزريق پول نفت در سيکل اقتصادی کشور در دهه پنجاه کنند.  نمی
هجری شمسی )دهه هفتاد ميالدی( بالفاصله سه عارضه از خود بجای 
گذاشت: تورم، رکود و فساد در دستگاه حکومتی. پيدايش اين سه عارضه تا 
همين امروز هم برقرار است. هر قدر درآمد نفت باالتر رفته و تزريق اين 

سيکل اقتصاد کشور افزايش يافته، اين سه عارضه نيز تشديد درآمد به 
توانيد  اند. کمااينکه آخرين آزمايشگاهی که شما اين تئوری را در آن می شده

نژاد است که با افزايش درآمد نفت و  مشاهده کنيد، دولت آقای احمدی
تزريق آن به اقتصاد کشور، هر سه عارضه را به حد اعال به اقتصاد کشور 

ميل کرده است. بنابراين مشکل چهارم در اقتصاد ما مسئله اتکاء يکسويه تح
به درآمد نفت است. نفتی که انحصار آنهم در دست دولت مرکزی بوده و 

 هست. 
 

ـ مطلب آخری که به عنوان رئوس مشکالت اقتصادی در اين سالها  5
ه از های کارآفرين بوده است ک خواهم ذکر کنم؛ مسئله برخورد با آدم می

ها و  اولين روزهای انقالب شروع شد. يعنی از همان موج اول ملی کردن
ها و در برخورد به آدمها به عنوان عوامل رژيم گذشته، بسياری  مصادره کردن

ها،  های کارآفرين از کشور فراری شدند. کسانی مثل خيامی از آدم
ی اليقی بودند و ها دار ديگری که آدم ها سرمايه ها، برخوردارها و ده الجوردی

ها و موسسات بزرگ را  توانسته بودند صنايع و کارخانجات کشور و کمپانی
اندازی کنند. رفتن اين افراد از کشور فقط اين نبود که از يک عده آدم  راه

اموالشان را گرفتيم و آنها رفتند. بلکه بستری را ايجاد کرد که تا همين امروز 
های دولت و حکومت در همين  سياست هم باقی است و تا همين امروز هم

راستاست. يعنی به دليل اينکه حکومت در عرصه سياست توتاليتر است و 
شود و يک واليت فقيهی در راس حکومت  هيچ رقيبی برای خود قائل نمی

تابد که با او رقابت سياسی بکند، بالفاصله اين  داريم که هيچ کس را برنمی
که در برابر سياستمداران قدرت توليد  در عرصه اقتصاد هم که جايی است

کند، و يا برعکس، چون رابطه مستقيمی ميان اقتصاد و سياست وجود  می
شود. يعنی در آنجا هم هيچ شخص  دارد، در انجا هم منعکس شده و می

تواند رشد کند. حتی اگر يک موسسه  کارآفرين و صاحب ابتکار اقتصادی نمی
بانکی که مديران نسبتا اليقی داشته و کار عمومی مثل بانک پارسيان باشد. 

اندازی کنند و بزرگ کنند  ای را از صفر راه اند يک موسسه اند و توانسته کرده
و تبديل کنند به دومين بانک بزرگ کشور يا بزرگترين بانک خصوصی. شما 

گردد که اين مديران  حلی می تابد و باالخره بدنبال راه بينيد حکومت برنمی می
کنار کند. به نوعی اين موسسه را تصرف کند. يعنی برای من اين اتفاق را بر

آموز. متوجه شدم که  بينی بود و بسيار هم درس بانک پارسيان قابل پيش
های کارآفرين در اقتصاد شروع  روندی که از اول انقالب در برخورد با آدم

است شده، هنوز تمام نشده و مادامی که ساختار سياسی کشور، ساختاری 
 انحصاری و اقتدارگرا، تمام هم نخواهد شد.

بنابراين نکته پنجم اين است که ما از مهمترين عامل توليد و بازدهی 
 سـال گذشـته  27های کارآفرين هســتند، در طی اين  اقتصـادی که انسـان

 شويم. محروم شده و هنوز هم محروم می



 1385بهمن   ـ   28 سال ششم  ـ  شمارهتالش ـ              

9 

 

 راه رشد غيرسرمايه داری

توان  ذيل آنها می ترين محورهايی است که اين عوامل به نظر من اصلی 
ها مطلب فرعی را ذکر کرد. ولی به نظر من اينها عوامل اصلی بودند که  ده

سال گذشته رقم زدند. شکستی که درآمد  27شکست اقتصادی ما را در 
تر هم آورده است.  نه فقط باالتر نبرده بلکه پائين 56سرانه کشور را از سال 

ش پيدا کرده باشد. آنهم در درآمد سرانه کشور شايد نزديک به نصف کاه
سال گذشته بسياری از کشورهای موسوم به جنوب  30يا  20ای که در  دوره

اشان يا کل توليد ناخالص ملی آنها گاهی دوبرابر و سه و يا  درآمدهای سرانه
چهار برابر شده است. اقتصادی که مسئله بيکاری در آن مشکل بزرگ و 

ها را در طول تاريخ کشور ما بدست  خالينحلی است و يکی از باالترين نر
درصد است. عليرغم  24گاهی تا  21آورده است. صحبت از نرخ بيکاری 

گويد ما نرخ بيکاری را رسانديم به  گويد، گاهی می هايی که دولت می دورغ
درصد باشد و روز به  25تا  20ده درصد. ولی نرخ بيکاری واقعی بايد حدود 

 67تا  59اينکه ما يک انفجار جمعيتی از سال شود. برای  روز هم بدتر می
شوند و از کار  های آن انفجار جمعيتی، ساليانه وارد بازار کار می ايم. بچه داشته

گذاری جديد نه  شود، سرمايه خبری نيست. سهل است نه فقط کار خلق نمی
بريم و در  ای مشاغل قبلی را هم از بين می آيد بلکه ما پاره فقط بوجود نمی

شود. بخصوص تزريق پول نفت و واردات  يجه به خيل بيکاران افزوده مینت

رويه کارخانجات ما را با مشکلی مواجه کرده که صحبت از عدم دريافت  بی
هزار نفر کارگران صنعتی ماست  600هزار نفرو به روايتی  200حقوق الاقل 

صاد ما ها مشکل ديگری که در اقت که روز به روز هم تشديد خواهد شد و ده
 شود.  باقی مانده و روز به روز هم بدتر می

 

تالش ـ اجازه دهيد به نکته سوم مورد نظر برگردم. به نظر من شما روی 
مسئله اساسی انگشت گذاشتيد و آن درک ما و جمهوری اسالمی بعبارتی 

باشد. آن  درک نيروی های شرکت کننده در انقالب از مسئله استقالل می
اقتصاد جمهوری اسالمی پيامدهايی را بدنبال خود  درک و حاصل آن در

داشت و روندهايی بسيار نامطلوبی از دل آن بيرون آمد؛ از جمله مسئله 
کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای معتبر و سنجش همه چيز در داخل 

المللی به ويژه دالر که اصطالحاً از آن تحت عنوان  با ارزهای معتبر بين
برند که نوعی وابستگی عميق است. در حقيقت  نام می« دالريزاسيون»

عليرغم اينکه دولت انقالبی و نيروهای انقالبی خواهان استقالل اقتصادی 

بودند ولی آن تصوری را که ما از استقالل داشتيم بر هم زد و نه تنها 
استقالل وجود ندارد بلکه معنای بسيار شديدی از وابستگی است. روند 

هاست. رابطه فرار سرمايه با برداشت غلط از  رار سرمايهنامطلوب ديگر ف
استقالل چگونه است؟ اساساً درک خود شما از مفهوم استقالل در عرصه 

 اقتصادی چيست؟
 

سازگارا ـ استقالل را به اعتقاد من بايد باز تعريف کنيم. اجازه دهيد با يک 
ل به سبک کره مثال مطلبم را عرض کنم. ما بايد روشن کنيم، آيا استقال

ای که  خواهيم يا استقالل به سبک کره جنوبی. من در مقاله شمالی می
منتشرکردم، در باره اين سئوال که « ارثيه خرس»چندی پيش تحت عنوان 

ای حق مسلم ماست يا نه، نوشتم که به ملت ايران از طرف  آيا انرژی هسته
طی است. اگر شود. اساساً اين سئوال غل حکومت اطالعات غلط داده می

بخواهيم سئوال درست را مطرح کنيم که ارزش دارد و بايد از ملت ايران 
بپرسيم، پرسشی که از اول انقالب تا هم اکنون هيچوقت روشن و مستقيم از 

خواهيم کره شمالی بشويم يا کره  مردم پرسيده نشده، اين است که آيا ما می
ر دست خودمان است برويم يا خواهيم راه ترکيه را که کنا جنوبی. آيا ما می

خواهيم ادامه دهيم؟ سياستهای اوزال را  راهی که کشور ايران پيموده، می
خواهيم بکار بنديم يا  می

سياستهای مهندس موسوی را؟ 
دو زمامداری که تقريبا همزمان در 
اين دو کشور در راس قدرت 
اجرايی بودند. به نظر من اگر اين 

آن، سئوال را در ابعاد گوناگون 
بخواهيم به درستی پاسخ دهيم، 
الزمه آن، ارائه تعريف درستی از 
استقالل است. من استقالل را 
ديگر آن تعريف چهارديواری، 

ای که از قرن  گانه اختياری بچه
نوزدهم برايمان به ارث مانده 

کنم. خيلی ساده، رجال  تعريف نمی
کنند که به سبک دوره  ما فکر می

دنيا مثال  قاجاريه، حکومتگران در
های خارجی  تابع سفارتخانه

هستند. سفير آمريکا، انگليس يا 
زند کمرش و  روسيه دستش را می

ها بسر  گويد و دربار هم ناچار به اطاعت است. عمر اين حرف يک چيزی می
آفرينی کشورها در عرصه اقتصاد و  آمده است. استقالل در توانايی و نقش

ای است که تعريف واقعی استقالل  نکتهشود. اين  سياست جهانی تعريف می
کند. شما فکر کنيد که با همه دنيا سر ناسازگاری داشته و خط  را تعيين می

بکشيد که بهترين نمونه آن کره شمالی است. درها را ببنديد و هيچکس 
اصال کاری به کار شما نداشته باشد، چه رسد به اينکه دخالتی در کارتان 

شد که کشور مستقلی هستيد. البته بدين معنا کشور بکند. بعد دلتان خوش با
پردازيد  مستقلی هستيد، چون با هيچ جای دنيا کاری نداريد. اما بهايی که می

اين است که کشوری هستيد منزوی، ضعيف و بدون توانايی و محتاج و 
ترين نيازهايتان. به عنوان نمونه توليد ناخالص  انگشت به دهان برای ساده

ميليارد دالر درسال است اما در مقايسه با آن  40شمالی حدود داخلی کره 
ها وارد شده و  کره جنوبی کشوری است که به باشگاه يک تريليون دالری

هزار ميليارد دالر توليد ناخالص داخلی، کارنامه اقتصادی اين کشور است. 
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اقتدار اقتصادی، سياسی،  علمی و فنی که کره جنوبی دارای آن است، 
های  امکانی را به ارمغان آورده که به نظر من نه فقط بحث آن دخالت برايش

کند، بلکه اين کشور خود هم اکنون در  معنی می قرن نوزدهمی را اساسا بی
 های سياسی و اقتصادی بسياری از نقاط دنيا حضور دارد. وسط معرکه

 ای يا برگرديم به داخل کشور خودمان. من مشکل را فقط در آقای خامنه 
بينيم. اين مشکل متاسفانه به  حکومت يا انقالبيون صدر انقالب اسالمی نمی

همه سياستمداران و روشنفکران و حتی بخش بزرگی از مردم ما هم بر 
گردد. فکر اينکه ما اگر مثال پنجه روی دنيا بکشيم، اگر با همه دنيا دعوا  می

ام، سياستی  اشتهبازی گذ بازی کنيم که من نام آن را سياست الت کنيم، لج
که در گردن کلفتی، تهديد به تروريزم تجلی يافته، دنيا از ما خواهد ترسيد و 

 اين يعنی استقالل.
گيری و تأکيد کنم که در عصر جهانی شدن بايد  خواهم نتيجه بنابراين می

اين تعاريف از استقالل را کنار بگذاريم. بالعکس بايد بپذيريم؛ اقتدار سنتی 
ا استحاله پيدا کرده است. مثال خيلی روشن آن اتفاقی است ه دولت ـ ملت

که در فوتبال ايران رخ داد و نشان داد که در نظام جديد جهانی، يک سازمان 
المللی مانند فيفا چگونه مقررات يکسان و واحدی را در سراسر جهان  بين

ون توانيد در داخل کشورتان بگوئيد من رئيس فدراسي کند. شما نمی اعمال می
دهند که  کنم. به شما اجازه نمی فوتبال را هرگونه که دلم بخواهد عوض می

بصورت انتصابی رئيس فدراسيون فوتبال را عوض کنيد. يعنی اين اختيار 
ها در اين عرصه از آنها سلب شده و در اختيار يک سازمان  سنتی دولت

ها  و ده جهانی قرار گرفته است. همين طور در زمينه دمکراسی و حقوق بشر
المللی حتی جنايی و جزايی. به  المللی کار قوانين بين مسئله ديگر. قوانين بين

ای جز رعايت آنها نداريد. مثال همين  ها شويد چاره محض اينکه وارد اتحاديه
ترکيه چند سال است، برای ورود به اتحاديه اروپا، بدليل وجود حکم اعدام در 

است برای اين ورود ابتدا مجازات اعدام  اين کشور، دچار مشکل است. ناگزير
ای ندارد و بايد وارد اتحاديه اروپا بشود. ما  را لغو کند. از سوی ديگر هم چاره

المللی پشت  های بين هم چه بخواهيم و چه نخواهيم، هزاری هم به سازمان
ترين  ايم که در ساده ای ندارد. ما وارد ساختاری در دنيا شده کنيم، هيچ فايده

ها سلب شده است. همانطوری که  ائل، آن اقتدار سنتی دولت ـ ملتمس
های فراميليتی هستند.  عرض کردم ستون فقرات اين دنيای جديد کمپانی

شود که شما  بنابراين استقالل واقعی وقتی در اين دنيای جديد تامين می
ر های فرامليتی بيابيد، بتوانيد د بتوانيد يک همسويی مناسب با اين کمپانی

فرآيند توليد و توزيع جهانی که جاريست هرچه بيشتر مشارکت کنيد. 
تر  هرچقدر درصد مشارکت در اين فرايند توليد و توزيع جهانی بيشتر و قوی

دهد مقتدرتر و حضور بيشتری در  باشد، آن ملت که اين کار را انجام می
بيائيد  تواند حرفش را در عرصه جهانی بيشتر بزند. صحنه جهانی دارد و می

استقالل را اينگونه تعريف کنيم که امروزه در عرصه جهانی ملتی مقتدرتر يا 
تر است که در فرآيند توليد جهانی اقتصاد، فرهنگ و سياست سهم  مستقل

بيشتری داشته باشد. هر چقدر اين سهم بيشتر باشد حضور ملت در عرصه 
تر است. و هرچقدر  قلتر است. بنابراين بهتر است بگوئيم مست جهانی مقتدرانه

تر و در مشارکت سهم کمتری داشته باشد، آن ملت  اين حضور کمرنگ

تر است و اين ضعف استقاللش را کاهش خواهد داد. به نظر من اگر  ضعيف
استقالل را اينگونه تعريف کنيم، آنوقت بسياری از مسائل کهنه را بايد بيرون 

کنم؛ بيشتر از  ختن تکيه میبريزيم. من در اينجا وقتی بر ضرورت بدور ري
اين که بخواهم به حکومت رو کنم، خطابم به روشنفکران و سياستمدارانمان 
است. به نظرم بايد اين رسوبات را از عمق افکار آنها بيرون بياوريم. ما نبايد 
بترسيم از اينکه با دنيا دست بدهيم و حرف بزنيم. آشتی و صحبت کنيم. 

گذاری کنند  اجازه دهيم بيآيند در کشورمان سرمايهبجوشيم، برويم، بياييم و 
گذاری کنيم. مبادله دانش و فرهنگ کنيم. هرچقدر  و ما هم برويم و سرمايه

تر خواهيم شد و به  تر و بيشتر بشود، قوی نقشمان در اين چرخه جهانی قوی
تر خواهيم شد. وگرنه راهی که آمديم راهی است که  يک عبارت مستقل

 بينيم و روز به روز هم بدتر خواهد شد. است که می انتهايش همين
نژاد تکرار کميک تراژدی انقالب بوده است.  متاسفانه دولت آقای احمدی 

کند که تاريخ  منظورم آن سخن معروف هگل است که مارکس از او نقل می
شود؛ يکبار بصورت تراژدی و بار ديگر کمدی.  هميشه دوبار تکرار می

نژاد تکرار همان شعارهای اول انقالب  شعارهای احمدی بسياری از حرفها و
است منتها در قرائت کمدی آن. برای اينکه آنموقع اقال دو دهه کار فکری 

سر  ميالدی دنيا را پشت 60سر آن بود و ميراث روشنفکران دهه  پشت
خودمان جمع کرده بوديم و آمده بوديم يک انقالب کرده بوديم و يک ملتی 

سال که  27بود  و البته يک تراژدی خلق کرديم. حاال بعد از  هم خواهان آن
دنيا عوض شده و شکل عالم هم تغيير کرده و ما هم آن افکار را اجرا کرديم 

خواهند برگردند به آن  اند و می ای آمده و شکست خورديم، دوباره يک عده
ها که فقط بايد گفت يک قرائت کمدی از آن است و حاصل  شعارها و حرف

 آن هم خلق فاجعه است. 
 

های خود، در مجموع، روی  تالش ـ آقای سازگارا، در واقع ما در اين پرسش
ای، بدرستی روی  يک نکته اساسی تکيه داريم که به نظر من شما از زاويه

آن انگشت گذاشتيد يعنی روی ذهنيت و درک غلطی است که ما در عرصه 
روی اين حکم اساسی که توسط ها  اقتصادی داريم. تکيه ما در اين پرسش

شود، مبنی بر اين که  نظران اقتصادی تکرار می بسياری از محققين و صاحب
ها و  کند. اينکه اساسا انگيزه اقتصاد از قانونمنديهای خودش پيروی می

های خوب پشت سياستها چه هستند، اهميتی ندارد. چنانچه شما با  نيت
توانيد با روندهايی که بر بستر  میانگيزه خوب، اما با يک سياست نادرست 

آيند، مواجه شويد. مثل همان که شما  اين سياست از دل اقتصاد بيرون می
اشاره داشتيد. از طرح شعار استقالل با تعريف قرن نوزدهمی بر بستر 
سياستهای نادرست، بيشترين وابستگی ايجاد شد. با طرح شعار حمايت از 

فقر، بيکاری حاصل شد. در يک حکومتی  مستعضفان و اقتصاد دولتی، تورم،

کنم روی  که قرار بود نماينده خدا روی زمين باشد و روحانيت، من تکيه می
واژه روحانيت که ظاهراً نماد اخالق و وجدان بايد باشد، در واقع روند 

خواهم از شما خواهش  خواری و فساد و رشوه و... حاصل شد. من می رانت
کند ـ با  ه اقتصاد از قوانين خاص خود تبعيت میکنم،  رابطه اين حکم ـ ک

خواری، فرار  روندهائی نظير همين کاهش ارزش پول ملی، يا افزايش رانت

 

  رفت و نتيجه آن  بريدن از دنيا و منزوی شدن در عالم اقتصاد توام با منزوی شدن در عالم سياست بود. در حال حاضر ايران يکی از انقالب دنبال سياست درهای بسته
 ترين کشورهای دنيا در هر دو عرصه اقتصاد و سياست است. منزوی
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گذاری داخلی، افزايش فقر و بيکاری و... و با  ها و عدم سرمايه سرمايه
سياستهای جمهوری اسالمی را توضيح دهيد. چرا که ـ همانگونه که در آغاز 

آيد دولت جمهوری اسالمی از پيش  ره داشتيد ـ به نظر نمیاين گفتگو اشا
آگاه به چنين پسآمدهای منفی و بدنبال آنها بوده باشد. با وجود اين 

ناپذيری اين روندهای نامطلوب را به همراه  سياستهايش به طور اجتناب
 داشته است.

 

ديد تکيه سازگارا ـ ابتدا مايلم بر نکته بسيار دقيق و مهمی که شما اشاره کر
کنم که اقتصاد  ای را که شما گفتيد با اين زبان بيان می کنم. من آن نکته

بقول حکما از امور حقيقی است و از امور اعتباری نيست. با اعتباريات مشکل 
سال به خصوص  27آن حل نخواهد شد. اين امری است که در اين 

دين معنا که روحانيون حاکم بر کشور هرگز نتوانستند آنرا درک کنند. ب
های خود را  اقتصاد امری بيرون از ذهن است و در عالم واقع قانونمندی

دهد. به همين دليل هم علم است. متغيرها و عواملی دارد که تغيير  شکل می
آورد.  آنها تغييرات مطلوب و يا نامطلوب  را در عرصه اقتصادی بوجود می

ای داشته و در  ه ارادهصرفنظر از اينکه شما چه فکر کرده باشيد و يا چ
اند که با اعتباريات، با نصحيت  ذهنتان چه باشد. حاکمين ما همواره فکر کرده

کردن، با ترساندن از خدا، پيغمبر، آخرت و قيامت يا با تهديد کردن و تشويق 
اند  شود. دائما مثال گرانفروشان را تبليغ کرده کردن مشکل اقتصادی حل می

 اند.  بگيريد و گران نفروشيد يا آنها را  تهديد کردهبه اينکه  خدا را شاهد 
کنيد، نکته کامال  ای که شما بدان اشاره می مراد من اين است که نکته

کنند که مسئله اقتصادی را با نصحيت و  درستی است. مقامات ما فکر می
توان به درمان آن پرداخت. در  توان حل کرد. با امور اعتباری می موعظه می

اقتصاد از امور حقيقی است، صرفنظر از اينکه انگيزه شما چه باشد.  حالی که
به موارد خيلی خوبی شما در متن سئوال خود اشاره کرديد. در اين امر نبايد 
بين انگيزه و انگيخته اختالطی ايجاد کرد. بايد بفهميد که اصال مهم نيست 

سود است يا خير!  شويد. انگيزه شما ای وارد می شما در اقتصاد با چه انگيزه
به نظر من اصال نگاه به مسئله به اين شکل همانگونه که ابتدا عرض کردم 

ترين حاکم در يک کشور آفريقايی هم که  افتاده غلط است. هر حاکمی عقب
فهمد که برای حفظ خودش هم شده، بهتر است شکم  بنشيند اين را می

. بنابراين مطمئن باشيد مردم سير باشد و مردم اقتصاد شکوفايی داشته باشند
خواهد مردم گرسنه و بيچاره و  که حاکمين جمهوری اسالمی هم دلشان نمی

فقير باشند يا در آن مملکت فساد و تباهی از سر و کولشان باال برود. برای 
خواهند آن مملکت آباد و مرفه باشد. ولی  حفظ خودشان هم که شده می

ای که ايجاد  زه مهم نيست، انگيختهفهمند اين است که انگي آنچه را که نمی
کنند، چه  شود مهم است. در عرصه اقتصاد سياستهای غلطی که اتخاذ می می

اش همين خواهد شد و مستقل از اراده، تاثير  بخواهند و چه نخواهند حاصل
خودش را خواهد گذاشت. من اقتصاددان نيستم و حرفهايم در حد کليات 

ستمدار و بعنوان مصرف کننده علم اقتصاد است. اقتصاد را بعنوان يک سيا
توانم مورد توجه قرار دهم. بحث علمی اقتصاد حتما در حوزه صالحيت  می

اقتصاددانان است. ولی در کليات که نگاه بکنيم، همين عمل اخير دولت 
نژاد؛ وقتی شما نرخ بهره را پائين بياوريد بطور طبيعی پول از  آقای احمدی

وقتی شما اعتبارات را ببريد باال حجم گردش پول را باال آيد.  بانک بيرون می
بينند در  زاست و در نتيجه يک مرتبه مردم می خواهيد برد. و اين امر تورم

رود. تا حدی که داد  درصد همه قيمتها باال می 50ظرف يکسال در حدود 
آدمی مثل جنتی ـ که متاسفانه از ايشان تا کنون کمتر حرفی با فکر و 

گويد که دولت کاری کند که  آيد و ايشان هم می شنيده شده ـ در می انديشه
گرانی را بياورد پائين. يا رهبری در ماه رمضان امسال آمد و صراحتا تاکيد 

کرد که در ماه رمضان قيمتها را دولت پائين بياورد و البته پايين هم نيامد. 
واهش کنيد آن هيچ فرقی نخواهد کرد چه شما تشر بزنيد و چه التماس و خ

قانونمندی اقتصاد سرجای خود است. قيمتها باال رفته و باز هم باالتر خواهد 
ای است که به  رفت. يا بيکاری باال رفته باز هم باالتر خواهد رفت. اين نکته

نظر من شما کامال بدرستی برآن انگشت گذاشتيد و متاسفانه همين نکته 
 م برمملکت نرفته است. سال است توی مغز روحانيون حاک 27ساده 

 

مقاومت پسند ما در مقابله با قدرتهای بزرگ »شايد در برابر ذهن  تالش ـ 
بسياری از روندهای نامطلوب اقتصادی در حکومت اسالمی نه « امپرياليستی

به عنوان سياستهای نادرست آن، بلکه به عنوان نتيجه واکنش قدرتهای 
ما اين توجيه به هيچ صورتی قابل غربی در برابر مقاومت آن توجيه شود. ا

سرايت به برخی از اين نوع روندها نيست. از جمله مسئله رشد فساد و رشوه 
در مناسبات سياسی و اقتصادی است. چگونه ممکن است يکی از بارزترين 
مشخصه يک حکومت دينی مسئله فساد مالی و اقتصادی باشد؟ رابطه 

وسه فزاينده فساد مالی و سرايت انحصار قدرت اقتصادی در دست دولت و پر
 توان توضيح داد؟ اين فساد به بدنه جامعه را چگونه می

 

سازگارا ـ در تاريخ طوالنی ما، در تاريخ قابل تکيه ما، در تاريخ دوهزار و 
ساالر بوده است. آنهم به  پانصد ساله مکتوب ما، اقتصاد ما به نوعی دولت

ز بوده است. قدرت انحصاری دليل روشن؛ براينکه قدرت سياسی متمرک
سياسی که در شخص شاه متمرکز بوده، طبعا روی اقتصاد چنگ انداخته و 
متقابال انحصار اقتصادی به تقويت آن قدرت سياسی ياری رسانده است. در 
تاريخ ما مالکيت خصوصی ـ آنچنانکه به عنوان نمونه در غرب بوده ـ مورد 

د کشاورزی که منابع اصلی آن زمين و احترام واقع نشده است. در دوره اقتصا
آب و دام و نيروی کار انسانی بوده، همواره کنترل اصلی اين منابع دست 
دولت بوده است. دست حکومت و گاهی شخص شاه بوده است. اين عدم 
محترم بودن مالکيت و چنگ انداختن قدرت متمرکز سياسی بر منابع اصلی 

ما است. اين امر از داليل اساسی و اقتصادی بالی قديمی و طوالنی تاريخ 
دار کرده است. به همين دليل ريشه  مهمی است که فساد را اين مقدار ريشه

ساالر بدون  آيد اقتصاد حکومتی و حکومت اصلی آنجايی که فساد بوجود می
پاسخگويی به مردم در عرصه سياسی و اقتصادی بوده است. به اين ترتيب 

نزديکی به قدرت از سوی افراد تأمين ثروت و  های ترين انگيزه يکی از قوی
بدست آوردن پول بوده و اين روندی بوده که همواره با شدت و ضعف 
جريان داشته است. به همين دليل هم هر وقت هر کس در تاريخ ما آمده 

گيرم، برای مردم جذاب بوده است. چون جامعه  گفته؛ من جلوی فساد را می
 بوده است. همواره با اين مشکل روبرو 

« ليدی شيل»برگرديم به همين تاريخ نزديکترمان در قرن نوزدهم. خانم 
من چگونه برای شما »همسر سفير انگليس در کتاب خاطراتش نوشته ـ که 

« ها توضيح دهم در ايران هر شغلی مداخلش مهمتر از مواجبش است. غربی
ک حقوق و اين واقعيت است که در دوره قاجاريه، هر فرد در پست خود ي

گرفت، اما مداخل آن مهم بود. يعنی در کنار آن مواجب  مواجب رسمی می
توانست جيب مردم را خالی  توانست رشوه بگيرد. چقدر می رسمی چقدر می

ها، نفت يک منبع بزرگ اقتصادی بود که دولت را  بکند. در دوره پهلوی
رد. لذا اگر من تواناتر کرد. اما به موازات آن امکان فساد را نيز بيشتر ک

بخواهم در يک جمله بگويم که ريشه کجاست، و اينکه چرا در انقالب 
اسالمی عليرغم حکومتی که مدعی خدا و پيغمبر و دين و ديانت بوده فساد 

ساالرتر و  اقتصادی بيشتر شده است، خيلی ساده به دليل اينکه اقتصاد دولت
اهيد مشکل فساد تر و غيرپاسخگوتر شده است. يعنی شما بخو حکومتی



 1385بهمن   ـ   28 سال ششم  ـ  شمارهتالش ـ              

12 

 

اقتصادی را کم کنيد و کاهش دهيد يک فرمول بيشتر ندارد. قوانين به 
ای تغيير دهيدکه مالکيت محترم باشد، هرچه بيشتر نقش حکومت و  گونه

اقتدار حکومتی در اقتصاد را کاهش دهيد، رقابت را در عرصه اقتصاد و 
به  حضور  سياست که هر دو بهم متصلند، هر چه بيشتر افزايش دهيد،

مطبوعات آزاد ميدان دهيد. مطمئن باشيد فساد اقتصادی کاهش خواهد 
گری دولت را باال ببريد و هر چه  يافت. و بر عکس؛ هر چه تصدی

تر کنيد، بطور مستقيم روی  گری حکومت را در امر سياست انحصاری تصدی
د، گذارد و در نتيجه، مطمئن باشي گری در اقتصاد تاثير می افزايش تصدی

امان. اين  گردد به همان بحث قبلی فساد باال خواهد رفت. اين موضوع بر می
هايی است که مستقل از اين که شما چه اراده کنيد، کار  از آن قانونمندی

خودش را خواهد کرد. با نصحيت و خواهش و توصيه و تهديد هم تغيير 
وجود نخواهد کرد. يک قانونمندی بيرون از ذهن امری است حقيقی که 

 60دارد. نمونه بارز و قابل مشاهده آن سقوط حکومتهای کمونيستی است. 
ای بی طبقه بودند. اما  سال کمونيستها در شوروی حاکم و مدعی جامعه

ها به غول تبديل شدند، به يکی از  حاصل آن اين شد که خود کمونيست
ت نباشد سال قرار بود اصال مالکي 60مقتدرترين طبقات تاريخ. در جوامعشان 

ها، چندين و چندتا  و همه چيز در دست دولت باشد. اما پس از سقوط آن
ميلياردر و مولتی ميلياردر در شوروی وجود داشتند که خود دولت جديد از آنها 

گذاری کنند. معلوم نيست اين افراد اين  کرد که بيايند و سرمايه دعوت می
داد کسی بر  اسا اجازه نمیپولها را از کجا آورده بودند؟ در حکومتی که اس

ترين چيزها مالکيت خصوصی داشته باشد. خيلی ساده تصدی دولت،  ساده
اقتصاد دولتی و تمرکز قدرت سياسی، که پاسخگويی را از بين برده بود، 
همچنين عدم حضور رقابت هم در عرصه سياست و اقتصاد و عدم محترم 

خواری شکل بگيرد و  دانستن مالکيت، باعث شده بود که در آنجا رانت
اند. باندهای پوتين  چندين ميلياردر بوجود آيد که امروز هم به جان هم افتاده

اندازند. يکی از آنها هنوز هم در  و اطرافيانش همديگر را به زندان هم می
زندان است. چندين و چند ميلياردر بزرگ در واقع حاکمين فعلی را بوجود 

بينيد که اتفاق افتاده است. صرف  ايران میاند. عين همين را شما در  آورده
ای داشته باشيد. ممکن است انگيزه اقای خمينی  نظر از اينکه شما چه انگيزه

ای يا هر کس ديگری در حکومت بسيار متمايل به اين باشد  يا اقای خامنه
ای داشته  اشان را پر نکنند و زندگی ساده که فساد نباشد و خودشان هم جيب

کند. فساد اقتصادی مطمئن باشيد باال  نخورند، اما هيچ فرقی نمیو ندزدند و 
ساالرتر و سياست را  خواهد رفت. به محض اينکه شما اقتصاد را حکومت

متمرکزتر کنيد. هر چه عرصه رقابت آزاد اقتصادی و سياسی را تنگتر کنيد، 
اين طرف کفه فساد اقتصادی باال خواهد رفت. من از همين جا اين 

نژاد به دليل تسلط  نی را برای شما بکنم؛ اين دولت اقای احمدیبي پيش
کند و به دليل  اقتصادی که سپاه پاسداران روی منابع اصلی کشور پيدا می

های مختلف مثل  ساالرتر کردن اقتصاد و تصميماتی که در عرصه دولت
بانکها گرفته شده، به نظر من تبديل خواهد شد به فاسدترين دولت ايران از 

گويم؛ چرا که با دورخيزی  جنبش مشروطه تا کنون. با اين قرينه اين را می
که اين دولت کرده است از مشروطه تا کنون در تاريخ ما اين مقدار چنگ 
انداختن روی منابع اقتصادی و انحصاری کردن آن برای يک سازمان دولتی 

که مثل سپاه بی نظير بوده و مطمئن باشيد حاصل آن اين خواهد بود 
 باالترين درصد فساد توليد خواهد شد. 

 

تالش ـ در همين رابطه، موضوع گسترش فساد حکومتی و انتقال آن به بدنه 
دانيم؛ به تدريج با کاهش پايگاه  جامعه يکی از مسائل مهم و بغرنج است. می

اجتماعی حکومت اسالمی، مسئله افزايش خريد نيروها از طريق قدرت 

و عناصر وابسته بدان دارند. از سوی ديگر شرايط  اقتصادی است که حکومت
بد و وضعيت سخت اقتصادی و بيکاری که مردم به شدت با آن درگير 

کنند به طريقی بدنبال حل مشکالت خود باشند، زمينه را  هستند و سعی می
برای وابسته و وامدار کردن بخشهائی از مردم  فراهم می کند يعنی مردمی 

مانند، به سياست وابسته شدن به حکومت تن  در می که در حل مشکالتشان
در دهند و در نتيجه تن به نوعی از ارزشهای زيستی فردی و اجتماعی بدهند 

ای از چنين مناسباتی را ما  که شايد در درون خود آن را نخواهند. نمونه
های مالی چه در  درشعارهای انتخاباتی رياست جمهوری آخر و وعده

بينيم که در اين  نژاد می بی يا خود شعارهای آقای احمدیشعارهای آقای کرو
مسير به نوعی رای مردم و طبقات ضعيف اجتماعی را به سمت خودشان 
جلب کردند. اين به نوعی در واقع خريد رای مردم است. اين وضعيت و اين 

شود  شرايط اقتصادی وخيم و وضعيت نامطلوب برای مردم چقدر باعث می
نوعی در خدمت نفی اخالق اجتماعی است، تاثيرگذار  اين سياست که به
تواند روی سقوط اخالقی جامعه و عدم حساسيت و  باشد؟ و چقدر می

 های غيراصولی حکومت موثر باشد. ؟ هوشياری مردم در مقابل سياست
 

نزديک است که »کنند که  ای از پيامبر نقل می سازگارا ـ خيلی زياد! جمله
الفسادی است که خيلی عوارض  فقر و بيکاری ام «.فقر به کفر بيانجامد

بدنبال دارد. عرض کردم هم اکنون در عرصه اجتماعی، ما با بيماريهايی 
ايم، نظير نرخ باالی طالق، اعتياد درحدی که در تاريخ ما سابقه  مواجه شده

نداشته است. همچنين نرخ باالی فحشا و بدتر از آن کاهش متوسط سن 
ه فحشا، زايل شدن حميت ملی و گسترش اين شعار که افراد حاضر در عرص

امری که بی تفاوتی نسبت به سرنوشت ملی را نشان « بار خود را ببند و برو»
ها عارضه بزرگ و بسيار وحشتناک اجتماعی ديگر. شما وقتی  دهد و ده می

کنيد، يکی از مهمترين ـ اگر نخواهم بگويم مهمترين  يابی می اينها را ريشه
گردد به  هايش با يک خط روشن بر می ما يکی از مهمترين ـ ريشهولی حت

فقر. به خصوص اگر اين فقر با بيکاری هم توام باشد. بنابراين سوء 
سياستهای اقتصادی، خيلی روشن، صدها عارضه منفی به دور فرهنگ و 

کند. يکی از آنها هم همين است که  اجتماع و رفتار اجتماعی مردم توليد می
گيری سياسی  گوئيد. مردم وقتی مستاصل باشند در عرصه تصميم شما می

مقصر نيستند اگر به کسی رای بدهند که بيايد و وعده بدهد که من از دم به 
ای  دهم. من همانزمان هم در مصاحبه هزار تومان می 50شما ماهيانه يکی

ها برای حل مشکل اقتصادی کشور، درست  اشاره کردم که اين قبيل حرف
ايتی است که کسی به جای نوشتن اسم مار بيايد و شکل مار را آن حک

نژاد هم در واقع مصداق کشيدن  های آقای احمدی بکشد. بسياری از حرف
شکل مار به جای نوشتن ماراست. عوامفريبانه است. اما خوب مردم وقتی 

شوند ممکن است باور کنند. اصوال در هرجای ديگر هم در همين  درمانده می
آيند و  ها می هم بخش بزرگی از توده مردم مثال وقتی دمکرات آمريکا

کنيم، هزاری  بريم و اينطور و آنطور می گويند ما رفاه اجتماعی را باال می می
هم که اقتصاددانان توضيح دهند که اين برنامه وضع را بدتر خواهد کرد، اما 

شور ما که چون برای مردم جذاب است ممکن است بيايند و رای بدهند. در ک
بهرحال به لحاظ توسعه سياسی و فرهنگی با کشورهای توسعه يافته فاصله 

توان از مردم داشت که تحت فشار اقتصادی، تصميم  داريم، چه توقعی می
غلط در عرصه سياسی نگيرند. منتها به نظر من، مثل همه جای ديگر دنيا 

ها، اين که  ای آوردهها کوتاه خواهد بود. يعنی اين از کجا  هم، عمر اين حرف
آوريم سر سفره شما يا پول تقسيم  فاسدان را خواهيم گرفت و نفت را می

دهند. وقتی شکست   کنيم، دوام ندارند و خيلی زود اثر خود را از دست می می
رسانند که اين حاکمين يا دزدند، يا اينکه  خوردند، مردم را به اين نتيجه می
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کنند ادبار خواهند کرد.  در  که اقبال می لياقتی ندارند و به همين سرعتی
درازمدت هم به هر صورت سياستمداری موفق است که حرف درست و 
سنجيده و پخته و علمی برای مردم بزند. اگر چه ممکن است که گاهی در 

ها شکست بخورد، ولی به نظر من يک فرد اصولی بايد  فريب مقابل عوام
ها ببرند در  فريب مدت عوام ر کوتاهحواسش جمع باشد، که اگر هزاری هم د

 درازمدت طبعا حرف منطقی و علمی و پخته راه خود را باز خواهد کرد. 
 

تالش ـ شما در پاسخ قبلی خود روی درگير کردن نيروهای نظامی در 
مسايل اقتصادی انگشت گذاشتيد و در مطلبی هم که اخيرا در رابطه با سپاه 

ينده آن در سياست و اقتصاد کشور اشاره ايد به نقش فزا پاسداران نوشته
ايد. در تائيد نظر شما؛ هر چند بصورت مخفی و در نبود آمار دقيق، اما  کرده

ظاهرا اقتصاد ايران نشان از ميليتاريزه شدن دارد. در چه زمانی جمهوری 
اسالمی به برنامه گسترده تسليحاتی دست زد و از چه زمانی اولويت اين 

تر بر روی تسليحات با هدف حفظ قدرت خودش همراه گذاری بيش سرمايه
 بوده است. 

 

گری سپاه پاسداران در عرصه  کنم اين افزايش تصدی سازگارا ـ من فکر نمی
اقتصادی با هدف حفظ حکومت از قبل طراحی شده باشد. يا به خواست و 

 ريزی شده باشد. اين اتفاقی است که به دليل سوء اراده کسی اين طور برنامه
ها رخ داده است و قانونی است که در عرصه اقتصاد بوده و نقش  سياست

بازی کرده است. يک سازمان نظامی و صاحب قدرت وقتی وارد سياست 
شود و قدرت پيدا کند، بطور طبيعی دستش در عرصه اقتصادی هم باز 

 کند، که کرده و طبيعتا افزايش توان در درازی می شود و به آنجا هم دست می

آورد. بعبارتی  می ه اقتصادی متقابال برايش توان در عرصه سياسی ببارعرص
همانگونه که گفتم اين دو همديگر را تقويت خواهند کرد. بنابراين مراد من 
اين است که اين سازمان اقتصادی، سياسی و نظامی که بنام سپاه بوجود 

ش سرخ را نظيری است. هم دارد کار ارت آمده اتفاقا از يک جهت سازمان بی
ها و  کند و هم کار حزب کمونيست و هم کار کا گ ب و هم کار کارتل می

دهد. ما يک چنين سازمانی که به اين اندازه مقتدر  ها را انجام می کمپانی
ايم. اينکه اين سازمان با اسلحه وارد  کنون در تاريخمان نداشته باشد، تا

قدرت اسلحه ـ يعنی  قوز باالی قوز است. زيرا کسی که تجارت شده ديگر
قدرت برهنه ـ را در عرصه تجارت داشته باشد، با زور و گردن کلفتی رقبا را 

رود سراغ  از ميدان بدر خواهد برد، حتی رقبای دولتی را. و بسرعت هم می
ای که سود آنها خيلی زياد است. مثل قاچاق مواد مخدر  های ممنوعه تجارت

رعت اضافه برکار پيمانکاری و مثل قاچاق فحشا. به همين دليل به س
داری و کارهای ديگر اقتصادی سر از کارهای  دانم کارهای کارخانه نمی

آورد. باز نمونه شوروی مثال دم دستی است. تازه به نظر  مافيايی هم در می
من در شوروی حزب کمونيست بخشی از اختياراتی را که سپاه االن دارد، 

ای  ت و کا گ ب در اقتصاد به گونهنداشت. اما دست درازی حزب کمونيس
ترين  ها روسيه بسرعت صاحب يکی از قوی بود که بعد از سقوط کمونيست
های سازمان يافته بسرعت در روسيه شکل  مافيای دنيا شده است. جنايت

گرفت، چون در واقع پيشاپيش سازمانش، از قبل کا گ ب و حزب 
شود.  ر ايران تکرار میمن د کمونيست، موجود بود. عين همين هم به نظر

اند و همه آن  های اقتصادی شده يعنی سپاه و دستگاه اطالعاتی وارد فعاليت
عوارض سوء و منفی يک اقتصاد حکومتی و انحصاری را بوجود آورده و 

توانند وارد عرصه  آورند. اضافه برآن چون با اسلحه و زور و بگير و ببند می می
های مافيايی در خواهند آورد.  روشهای ممنوعه و  شوند سر از تجارت

بنابراين اگر فردا صبح جمهوری اسالمی ساقط هم شود، شما مطمئن باشيد، 

های سازمان يافته و سازمان مافيايی بسرعت مواجه  که ما با مشکل جنايت
بينيم اين  کنيم می خواهيم بود. اين يک گرفتاری است که وقتی نگاه می

انی شروع شد برای کشاندن سپاه به عرصه سوء سياست، که از آقای رفسنج
قوزی باالی همه قوزهای مملکت شده و به نظر من با تداوم  اقتصادی،

ای که کماکان ادامه پيدا  نژاد و سوء تدبيرهای اقای خامنه دولت اقای احمدی
 کرده اين امر بدتر و شديدتر خواهد شد. 

 
های ايرانيها  نگرانیترديد به دل  تالش ـ پاسخ شما به سئوال آخر ما بی

هرچه بيشتر خواهد افزود. چه بايد از همين امروز کرد، اگر نخواهيم تن به 
بدهيم. شايد اين سئوال من از روی نااميدی  اين روند ظاهراً اجتناب ناپذير

دالنه. ولی با توجه به وضعيت امروز کشورهای اروپای  باشد و بسيار ساده
نترل اروپای غربی هستند و مشاهده فساد شرقی، انهايی که خارج از مدار ک

گسترده و قدرت مافيا که نمونه برجسته آن همان گونه که شما مثال زديد 
ای را در ايران  توان کرد که هر چه زودتر جلو چنين آينده روسيه است، چه می

بگيريم. حاال که توان ما در تعيين سياست آن کشور )منظور از ما نيروهای 
توان  ار ناچيز و دستمان از تاثيرگذاری کوتاه است، چگونه میاپوزيسيون( بسي

پذيری بيشتر جامعه و از غرق شدن در اين ناهنجاری و تبديل آن  از آسيب
 به فرهنگ عمومی و اجتماعی جلوگيری کرد؟

 
های سياسی  سازگارا ـ به نظرم تا حکومت فعلی با اين ساختار و با اين روش

خودش را خواهد گذاشت و از دست من و شما  و اقتصادی حضور دارد تاثير
توانيم تاثير جدی بگذاريم. تنها کاری که بايد کرد اين  آيد. نمی کاری بر نمی

است که کار و مبارزه را تشديد کنيم. برای اينکه ساختار فعلی حکومت را 
ای که مخالفين دارند،  برهم بزنيم و انحصار واليت فقيهی نباشد، اين پروژه

وژه دمکراسی برای ايران مبتنی بر اعالميه جهانی حقوق بشر، به يعنی پر
شود. هر  ای است که درمان کشور است و از آنجا آن گره باز می نظرم پروژه

وقت بتوانيم دمکراسی مبتنی بر اعالميه جهانی حقوق بشر در ايران را 
ن جايگير کنيم و دولت رقابتی در عرصه سياسی بوجود بياوريم که به نظر م

توانيم صحبت از يک  تازه اول الکالم در عرصه اقتصاد است، آنوقت تازه می
نظام رقابتی در عرصه اقتصاد بکنيم و تازه آنوقت شرايط تضمين مالکيت و 

شود. آنوقت راه تازه باز خواهد شد که  پاسخگوئی حکومت مطرح می
چک های اقتصادی درست را بتوان در کشور اجرا کرد. از قبيل کو سياست

کردن دولت، همسويی کردن با روند جهانی شدن، حرکت با چرخه 
ها کار ديگری که در اقتصاد کشور بايد به عمل  گذاری در دنيا و ده سرمايه

درآيد. مسئله بانکداری، پول، بيمه و دهها کار ديگر که الزم است صورت 
فعلی گيرد. ولی شرط الزم، الزم اوليه اين است که در حضور ساختار سياسی 

توان انجام داد و اساسا از دست و اراده ما خارج  هيچکدام از اين کارها را نمی
ای جز تغيير ساختار سياسی  است. بنابراين برای درمان اقتصاد کشور چاره

موجود به نفع يک ساختار دمکراتيک و مبتنی بر اعالميه جهانی حقوق بشر 
 نداريم.

 
سپاسگذاريم بابت وقتی که به ما  نهايت تالش ـ آقای سازگارا از شما بی

 داديد. 
 

 کنم. من هم ازشما بابت زحمتی که کشيديد تشکر می -سازگارا
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 دکتر حسن منصور

 
 
 
 

 ايران، بزرگترين صادرکنندة مادّة خاکستري
 (*)روايتی از توسعة وارونه

 
 

 به اين چند رقم بينديشيم:
 

 تا يک ميليون و  شمار ايرانيان ساکن آمريکا ميان نيم ميليون
شود که بيش از نيمی از آنان در ايالت  دويست هزار تن برآورد می

 .اند کاليفرنيا مسکن گزيده
 

  ،شمار ايرانيان پذيرفته شده در پنج کشور اياالت متحده، کانادا
ميالدی دويست هشتاد و  80انگلستان، آلمان و سوئد در دهه 

در پنج سال دهه  ، دويست و هفت هزار، و90يک هزار، در دهه 
 (1)، صد و يک هزار نفر بود.2000اول 

 

  کميسونر عالی سازمان ملل ، موافق برآورد 2005در سال
، شمار ايرانيان سرگردان و بالتکليف به رقم براي پناهندگان

 رسيد. يکصد و دوازده هزار تن می
 

  شمار ايرانيان پناهجو در سطح جهان، حائز رديف 2004در سال ،
 اول بود. 

 

 کنند که هنوز هرسال  مسئوالن جمهوری اسالمی گزارش می
شمار نزديک به دويست هزار نفر از دارندگان مراتب تحصيلی يا 

درصد 80کنند. بنا به همين گزارشها  سرمايه، کشور را ترک می
 اند.  برندگان جوائز المپيادهای علمی کشور را ترک کرده

 

 ر کشور ميزبان در بيش از نيمی از ايرانيان هجرت گزيده، د
 ورزند. ای و مديريتی اشتغال می مشاغل حرفه

 

  از هر چهار ايرانی وارد شده به اياالت متحده، يک تن دارای
 مدرک دانشگاهی بوده است.

 

 ايران را با قريب صدو  2006المللی پول در ژانويه  صندوق بين
 کشور جهان قرار داد.91در رديف اول « فرار مغز»هشتاد هزار 

 

 شود. ميليون برآورد می 5تا  3ار ايرانيان بيرون از کشور، ميان شم 
 

 اکنون به اين چند رقم جهانی نظر بيفکنيم:
 

  در سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل متحدموافق آمار ،
شماری بالغ بر هشتصد و بيست و  1987تا  1960فاصله سالهای 

ی تنها، به های علمی و مهندس پنج هزار نفر دانش آموخته رشته
اياالت متحده آمريکا روی آوردند که خاستگاه عمدة آنان، 

 کشورهای تهيدست و توسعه نيافته بود. 

  (2)، موافق برآورد بنياد ملی علم در اياالت متحده1995در سال ،
شمار يک ميليون سيصدو چهل و سه هزار نفر از مجموع دوازده 

را مهاجران تشکيل ميليون نفر کارورز علوم و مهندسی اين کشور 
 درصد آنان از کشورهای تهيدست برخاسته بودند. 72دادند که  می

 

 های  درصد از دارندگان درجه 23دهد که  همين منبع نشان می
دکترای علوم و مهندسی در امريکا، در بيرون از اياالت متحده 

درصد  40زاده شده بودند و اين رقم در مورد علوم کامپيوتری به 
 زد.  سر می

 

  از هر صد مهاجر علمی و فنی جهان سوم، نود و چهار نفر به
 سازمان همکاري و توسعه اقتصاديکشورهای غنی عضو 

شوند، و از اين رقم پنجاه و چهار نفر تنها به اياالت  وارد می
 آورند.  متحده روی می

 

  ،مثلث قطبهای پيشرو اقتصاد مدرن، يعنی اياالت متحده آمريکا
ژاپن بعنوان نمونه در توليد مقاالت علمی اتحاديه اروپا و 

وری  چهاربرابر و در ثبت اختراعات ده برابر متوسط جهانی بهره
 دارند. 

 

حال اين دو مجموعه را کنار هم بگذاريم تا ببينيم که سهم ايران در اين به 
يغما سپردن نيروی انسانی فرهيخته، علم انديش، فنّان و کارآزموده، در اين 

وار بوده و آنرا در رديف کشورهايی چون کره  سال، نمونه بيست و هفت
شمالی، فيليپين، تايوان و چين نشانده است. در مجموع يک چهارم از 
انسانهای حائز تحصيالت عالی کشور، که بخشی از عصارة رنج و تعب 
تاريخی يک ملت کهنسال و تبلور معارف و توانهای اويند، در بيرون از کشور 

رند. اين ميل خروج سرمايه انسانی هنوز ادامه دارد و ساالنه ب خود بسر می
 شود.  حدود دويست هزار نفر بدان افزوده می

اين يک خونريزی مغزی است که نسل کنونی و آتی کشور را به فلج 
کشاند و اقتصاد و فرهنگ کشور را با تهی کردن آن از نيروهای زنده و  می

يرا اقتصاد مدرن، که از دل اقتصاد سده سازد. ز ساز خود، زمينگير می آينده
نوزدهم فراروئيده و در محتوای امروزين خود، از پس جنگ جهانی دوم فراز 

مدار. او در تقابل با انديشه فيزيوکراسی که  انديش است و فن آمده است، علم
شناخت، و در تفاوت با انديشه مرکانتاليستی که  را مادر ارزش می طبيعت

های  دانست و نيز در تخالف با نظريه نشأ و تبلور ارزش میرا م طال و نقره
شمردند، جانماية خود را از  را منشأ ارزش می «کار»مسلط سده نوزدهم که 

ستاند. از زمان کشف دورانساز  ورز و فنان می سوخت و ساز انسان انديشه
الت رابرت سولو برنده جايزه نوبل اقتصاد، دائر براينکه دوسوم رشد اقتصاد ايا

اعتقادي رهبران  قانونی ناشی از انقالب و بی در نظام ذهنی آنان، بیستيزي  بيگانگی رهبران انقالب با مبادي دنياي مدرن، بارسنگين فرهنگ گريزي و انسان

انديش تنگ و  هاي امروزي، فرهيخته و علم اعتنايی به انسان عليرغم بافندگی در باره کرامت انسان، همه دست در دست هم فضا را براي انسان به قانون، بی

 ون گذشتتنگتر کرد تا شمار گريزندگان از ايران از مرز چهارميلي
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متحده در طی چهار دهة نخستين سدة بيستم؛ نه از افزايش سرمايه يا کار، 
شرکت انسان  (3)بلکه از دگرديسی فنی و مهارتی انسان کارورز نشأت گرفته

گر و مبتکر در کالبد اقتصاد مدرن مدام رفعت پذيرفته و کشورهای  انديشه
ارور کردن اين منبع هدايتگر رشد را به تعمق در ژرفا، ابعاد و راهکارهای ب

 فناناپذير و بازتوليد شونده کشانده است. 
 

اقتصادهای مدرن جهان، که طی سدة گذشته، هم نقش موتور اقتصاد جهانی 
ها و آحاد سنجش آن را به صورت پول  دار بوده و هم پيمانه را عهده

المللی، و نظامهای مفهومی و  جهانشمول، بازارهای کاال، پول و ماليه بين
اند، با  های آنها، برای تمامی جهان ضرب کرده والتی ناظر به مکانيسممق

تکيه به اين جانمايه سيال، گداخته، گدازنده و آفرينشگر و با تأمين بسترهای 
شکفتن و با بار نشستن آن، خود بصورت کالن سيستمهای اقتصادی در آمده 

ضرب  36الر )ای که از مجموع نزديک به سی و شش تريليون د بگونه (4)اند
کشور اياالت  17( توليد ناخالص جهانی بيش از دوسوم در 12به توان  10در 

نشيند و کمتر از يک سوم آن در حدود  متحده، اتحاديه اروپا و ژاپن به بار می
سابقه  آسا و بی سر اين توليد غول آيد. پشت کشور ديگر جهان بعمل می 170

ی و فنی توليد، مراکز عالی در تاريخ جهان، ساختارهای پيشرفته علم
های عظيم توزيع، ارتباطات و لژيستيک در يک مجموعة  شبکه (5)ساز انديشه

اند که وزن دالری آنها با احتساب محتاطانه ضريب  هماهنگ صف کشيده
به يکصدو چهل و چهار تريليون دالر  (6)متوسط چهار بر يک سرمايه به توليد

های ژاپن به تنهايی در حدود  يرهرسد. در درون کل سيستم، حجم ذخ می
شود. در قبال اين ارقام نجومی توليد کل يک  چهل تريليون دالر برآورد می

ماند و آن سهم سرانه بسيار نامتعادل هر سرنشين  واقعيت از نظرها نهان می
کرة خاکی از اين فرآورده است: هر شهروند لوگزامبورگ، ساالنه بطور 

و سه هزار دالر و هر شهروند اتيوپی از نود دالر متوسط از قدرت خريد پنجاه 
کشور جهان، کشورهای  190نصيب دارند. در اين طيف گسترده نزديک به 

برمودا، سويس، ژاپن، نروژ، اياالت متحدة آمريکا و اتحاديه اروپا به ترتيب با 
درآمد سرانه ميان چهل و هفت هزار و سی هزار دالر در باالی مدرج جای 

ـ که اغنيای جهانند و کشورهايی چون بروندی، کنگو، ليبريا، گيرند  می
سيراليون، نيجريه، چاد و تانزانيا با مبلغی ميان نود تا دويست و هشتاد دالر 

نشينند ـ که خاک نشينانند. جای ايران با رقمی برابر هزار و  در پائين آن می
تم سهم ششصد تا دوهزار و دويست دالر بر هر نفر در سال يعنی يک شص

 (7)اغنيا و يک ششم متوسط جهانی نزديک فقرای جهان است
اين شکاف درآمدی ژرف و پرنشدنی، تنها يک نمود از پديدة بغرنجی است 

ای و ساختاری  نام دارد از حضور عوامل متعدد ريشه« توسعه نيافتگی»که 
دهد. اين پديده طی صد و پنجاه سال  بازدارنده و ناساز با توسعه خبر می

های اساسی خود در نظام سنتی، همچنان  ذشته عليرغم از دست دادن پايهگ
ای بازتوليد نموده بخش عظيمی از مردم  خود را بصورت معيوب و آشفته

افتادگی گرفتار کرده است. دانستنی است اگر يک  جهان را در مدارهای عقب
سوی پديدة توسعه نيافتگی، گرفتاری در چنبر سنتهای متصلب است سوی 

انگيزی است که در طی بويژه سه دهه گذشته در نظام  ديگر آن، تحول خيال
 مدرن پديد آمده و آنرا در فضاهای دسترس ناپذيری به پرواز درآورده است. 

 

نظام مدرن بطور مجمل طی سه و چهار دهه گذشته سه بُعد جديد پيدا کرده 
 است که عبارتند از:

راه حرکت کاالها،  زهای ملی از پيشمرزی، که با برخاستن مر نخست بُعد بی
ها  کشور، کاهش تعرفه 27خدمات و عوامل توليد، ادغام و گسترش اروپا به 

های صنعتی، افزايش حجم تجارت  درصد فرآورده5درصد به زير 45از 

المللی، بال  المللی، نيرو گرفتن سيالنهای پولی در استقالل از تجارت بين بين
 سراسر کره خاکی گشوده است.پرواز مزايای نسبی را به 

دوم سيبرنتيکی شدن پول، که موجب شده است واحد ارزش، با سوار شدن 
ها، مفهوم زمان  به امواج الکترونيک، با ياری گرفتن از شبکه جهانی ماهواره

را  (8)را، که پيوسته انديشه متفکران بزرگ اقتصاد، همچون گئورگ سيمل
و بازارهای جهان را با مکانيسم  گداخت از بن و اساس دگرگون کند می

 بهم بدوزد. (9)مبادالت همزمان
گيری  المللی است که با بهره و سوم، رشد هنگفت يک بازار پولی و مالی بين

در پس هر دالر دارايی، دهها و صدها  (10)«تحليل جريان نقدينگی»از فنون 
است که از آن انداخته  (11)دالر نقدينگی را بسيج کرده و به رقابت و نظربازی

گوئيم. پيوستن اين سه بُعد نوين، به  سخن می (12)«ضرائب تکثير»با عنوان 
مدار نيمه قرن بيستم، چنان تحولی در جهان  انديش و فن پيکر اقتصاد علم

پديد آورده است که آثار آن، درست بعلت حضور مستمر آن، نامفهوم و گاه 
تر مدار انديشهمدرن،  طرفه اينکه هر چه نظام (13)آور است. سرگيجه

ای که توان انديشيدن و نوشدن ندارند در الکهای  شود، نظامهای کهنه می
گريزند و بدينسان  ورز می ای خود پناه جسته و از انديشه و انديشه سنگواره

تنند که هر چه بيشتر  طناب فقر و درماندگی برگردن خود و نسلهای آينده می
يده فرار مغزها تنها يکی از پيامدهای آن در ژرفای تهيدستی فرو غلطند. پد

 است. 
 جوشد؟ ثروت از کدام سرچشمه می

 

زند، يافتن  در دورانی که ثروت آن به تمامی دورانهای تاريخ بشر پوزخند می
آدام  ثروت مللپاسخ اين پرسش بيش از يک دغدغه روشنفکرانه است. 
. ليکن در مجالی اسميت نه اولين و نه بزرگترين جستجو در اين زمينه است

گوئيم طرح اين پاسخ را به اشاراتی ضرور بايد  سخن می« فرار مغزها»که از 
کند. نيازی به  مان ايجاب می مطرح کرد. در حدی که فهم مقوله مورد بحث

هايی از کشورهايی ارائه  بحث نظری نيست. تاريخ صد ساله گذشته، نمونه
ی نظری هستند. سوئد، در آغاز ها دار جانماية اين بحث کرده است که آئينه

سده بيستم کشور تهيدستی بود که از چهار ميليون جمعيت آنروز آن يک 
ميليون براثر فقر به آمريکا کوچ کرده بودند. اين کشور ثروت خود را براساس 

هايی که در آنها از مزايای نسبی برخوردار بود نظير  کار صنعتی بر روی زمينه
ژاپن که از اصالحات ميجی در اواخر سده نوزدهم صادرات چوب ـ بنا کرد، 

آغاز به رشد کرده بود. صنعتی شدن خود را برروی صنايع سليکون ـ شن ـ  
 و فناوری الکترونيک بنا نهاد:

سنگاپور که چهل سال پيش بخشی از مالزی و در رديف مالزی و اندونزی 
توليد ناخالص ملی بود، و امروز با قريب چهارميليون جمعيت به اندازه ايران 

تر از ايرانی  برابر غنی 15تا  10دارد و با بيست و دو هزار دالر درآمد سرانه 
 صادرات بنا نهاد. « ارزش افزوده»است، ثروت خود را بر مبنای 

ها با فروش منابع معدنی ـ نفت و نظاير اينها ـ به  هيچکدام از اين نمونه
ورز انسان آزاد و  مغز انديشه ـ« ماده خاکستری»ثروت دست نيافتند بلکه 

مبتکر ـ را به موتور حرکت بدل کردند. و درست در چنين دورانی، در ايران 
انقالبی انجام شد که نخستين هدف آن تاراندن دانشگاه بود و آرمان آن 

مرکز »ـ هجوم ـ به اين « هجمه»تبديل انسان مبتکر به بنده مقلد. وقتی 
شمار استادان دانشگاه ـ که  (1/14)ـ آغاز شدـ يعنی دانشگاه « فساد و فحشا

های جهان قابل مقايسه بودند ـ به شانزده هزار و دويست  برخی با بهترين
دانشگاه »کار ساختن « ستاد انقالب فرهنگی»شد و وقتی  شمرده می

هزار فرو افتاده بود و 9را با موفقيت به پايان برد شمار آنان به « اسالمی
 (14)کرده بود.کيفيت آن سخت تنزل 
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 جراحی دموگرافيک
 

بيگانگی رهبران انقالب با مبادی دنيای مدرن، بارسنگين فرهنگ گريزی و 
اعتقادی  قانونی ناشی از انقالب و بی ستيزی در نظام ذهنی آنان، بی انسان

اعتنايی به انسان عليرغم بافندگی در باره کرامت انسان،  رهبران به قانون، بی
های امروزی، فرهيخته و  فضا را برای انسان همه دست در دست هم

انديش تنگ و تنگتر کرد تا شمار گريزندگان از ايران از مرز چهارميليون  علم
ورود ». ولی بموازات آن جريان (15)گذشت. اين پديده پناهجويی و فرار بود

ميليون  3به ايران آغاز شد و ادامه يافت تا بدانجا که شمار افغانان از « مهاجر
شمار معاودين عراقی از يک ميليون و دويست هزار گذشت. بدين ترتيب  و

ساختند فرار داد و  نظام نوپا، از يکسو انسانهايی را که با فرهنگ بدوی او نمی
از سوی ديگر کسانی را که به لحاظ ارزشهای فرهنگی با او سازگارتر بودند 

ورد مسئوالن نظام، گستراند با بهايی که طبق برآ« مائده»وارد کشور کرد و 
سال اول انقالب از بيست ميليارد دالر فراتر  15هزينه اين مهاجران تنها در 

 رفته بود. 
پديده ديگری آغاز شد و آن انتقال  ،جراحی دموگرافيکبموازات اين 

شهری »های جهان با نام  روستائيان به شهرها بود. اين پديده که در جامعه
ايران خصلت معکوس پيدا کرد؛ باين معنی شناخته شده است در  (16)«شدن

بشوند بلکه « شهری»که روستان نيامدند تا در ساختار شهری جذب شده و 
بينی  شد که جهان کردند و اين از آنجا ناشی می« روستا»آمدند و شهرها را 

رفت. بدينسان تنش در شهرها رو  رهبری انقالب از افق روستا فراتر نمی
روستايی در ذيل تعابير دينی به منکوب کردن  بفزونی نهاد و ارزشهای

 کمک کرد. « فرار مغزها»شهرها پرداخت و اين پديده بنوبه خود به 
تحليل عوامل موجبه اين پديده، کار اين مختصر نيست و پيش از آنکه از 

های جانگزای جامعه خودی حکايت  های دنيای مدرن خبر دهد از دافعه جاذبه
در پيش از ربع قرن اخير کشور مهاجرخيز نبود و کند زيرا در ايران  می

التحصيالن کشورهای جهان سوم، پس از اتمام  عليرغم اينکه نيمی از فارغ
تحصيالت خويش از کشور ميزبان ـ معموال آمريکا و فرانسه ـ به کشور خود 

گشت و نتيجه اينکه شمار  گشتند، جوان ايرانی به سرزمين خود برمی باز نمی
شد نه به ميليون. پس با آنکه  ارج از کشور به هزار شمرده میايرانيان خ

پديدة فرار مغزها يک پديدة جهانی است، ليکن سهم ايرانيان در آن تنها در 
 سی سال اخير فزونی گرفته است. 

های کشورهای  های کشورهای مهاجرپذير و دافعه سخن گفتن از جاذبه
سنجشگرانة کشورهای مهاجرفرست، بحث در تمهيدها و بسترسازيهای 

های سياستگران کشورهای مهاجرساز، يا  درايتی ميزبان و مسئوليتها و بی
های جذب و هضم و خودی کردن نيروهای علمی ـ فنی  پرداختن به پروسه

کشاند و از  ماندگی می مهاجر، ما را به گفتگو در باره ژرفای پديدة عقب
خواهد در اين طرح  می . آنچه نگارنده(17)حوصله اين مقاله بيرون است

های سنجش اثرات مهاجرسازی  مختصر انجام دهد، طرح چارچوب اسلوب
 است. 

 

 اسلوبهاي سنجس آثار مهاجرسازي
 

نامند  درآمد الزم است آنچه را که تحليگران پديده فرار مغزها می بعنوان پيش
گويند؛ در  خالصه کنم. آنان در حالت کلی از دو نوع رويکرد سخن می

نگريسته « سرمايه انسانی»ن آنها، مغز تغيير مکان داده، بعنوان نخستي
. در (19)«اندوخته اسکان داده شده در خارج»و دومين بعنوان  (18)شود می

نخستين رويکرد، انسان درس خوانده و پرورده بحکم اينکه تبلور يک جريان 
و شود  گذاری است بصورت ثمره و تبلور اين سرمايه نگريسته می سرمايه

التحصيل بصورت کمی  آيد که ارزش متبلور در يک فارغ کوشش بعمل می
بيان شود. با توجه باينکه هزينه زندگی کشورهای مهاجرساز نازلتر از 
کشورهای ميزبان است، نيروی انسانی پروردة يک کشور تهيدست، در يک 

برخوردار است و جذب آنر برای اين  (20)«مزايای مطلق»کشور غنی از 
های قابل  سازد. با آنکه کشور ميزبان ناگزير است هزينه ا جالب میکشوره

توجهی را برای استاندارد کردن نيروی مهاجر تحمل کند، باز بهای تمام شده 
آن نسبت به فرآورده مشابه داخلی ارزانتر خواهد بود. در اين رويکرد، فرار 

هايی که در شود. مثال در بحث مغزها، بصورت خروج ثروت از کشور تلقی می
تا  30محافل مطبوعاتی ايران رفته است باخت ايران را از رهگذر فرار مغزها 

گزاری ناظر است به  اند! در اين رويکرد سياست ميليارد دالر ارزيابی کرده 40
ها، يا حتی گروگان  دو شيوه عمل: نخست آنکه با بستن مرزها، اخذ وثيقه

جر را به باقی ماندن در کشور وادار گرفتن اعضای خانواده، نيروی بالقوه مها
کرده و در مواردی نيز هزينه تحصيالت را از آنان بازپس ستانند. اين شيوه 

هايی بکار گرفته شده و اگر هم از  در بسياری از کشورها با شدت و ضعف
خروج مغزها تا حدودی جلوگيری کرده، ليکن موجبات شکفتن آنها را در 

 رده است. درون کشور خودی فراهم نياو
رويکرد دوم، جمع اصحاب علم و فن ترک ديار کرده را نه بعنوان يک زيان 

نگرد که در صورت  يا باخت، بلکه بصورت يک اندوخته و منبع فيض می
توان بدون عودت دادن آنان به کشور خود، از دانش،  فراهم آوردن شرايط می

رويکرد، اين  تخصص و مهارتهای آنان در کشور خودشان سود برد. با اين
بيرون از کشور، پلی است برای انتقال علم و فن و تجربه و حتی « اندوخته»

ای و  سازمان و تشکيالت منطقه 40سرمايه. در اين راستاست که متجاوز از 
ها  اند تا توانهای اين گروه جهانی از سوی کشورهای گوناگون پديد آورده شده

رها. نظير سنگاپور و تا حدی را در خدمت خود گيرند. برخی از اين کشو
اند ولی در مورد ايران،  هندوستان، در اين زمينه توفيقهای نسبی داشته

ايرانيان »شوند و  عليرغم تعارفهای خالی که گاه از سوی مسئوالن ايراد می
ها آنچنان  دهند، فاصله تمامی کشورهای جهان را مخاطب قرار می« عزيز

رده فراخ است که توفيق ايران را در جذب ميان قدرتمداران و جمعيت فرار ک
 کند. خارج کشور قرين صفر می« اندوخته»های اين  توانها و سرمايه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طرح اسلوبهاي سنجش
 

 (21)ترين شيوة سنجش آثار مهاجرفرستی، تحليل حسابدارانه ترين وساده رايج
ج گوناگون است. در اين تحليل، هزينه پرورش يک انسان در سنين و مدار

محاسبه شده و بهای تمام شده يک ديپلمه، ليسانسيه، مهندس يا دکتر در 
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در  90های آماری دهه  شود. مثال طبق داده های مختلف تعيين می رشته
سوئد، هزينه ملی هر دانشجو در سال، بسته به رشته تحصيلی و لزوم ابزارها 

کرد.  تفاوت میو آزمايشگاهها، از سيصد تا هفتصد هزار کرون در سال 
هزار دالر برای  250آموخته دانشگاهی از  بدينسان هزينه تحصيلی يک دانش

 7های تجربی  های نظری چهارساله تا يک ميليون دالر برای رشته رشته
کرد. در اين برخورد، بهای تمام شدة يک جوان مهاجر با  ساله تفاوت می

و نه با قيمت جايی  شود بهای مشابه بومی آن در کشور ميزبان سنجيده می
. از آنجايی که اين قيمت تمام شده (22)که مهاجر در آن پرورش يافته است

هاست بديهی است که بهای تمام شده يک انسان در سنين  تابع سطح هزينه
مختلف در کشورهای آمريکا، اروپا يا ژاپن باالتر از قيمت همان انسان در 

تنها بهای پرداخت شده از سوی کشور مهاجرفرست خواهد بود. بويژه اينکه 
ای است که بمنظور تطبيق دادن انسان مهاجر با نوع  کشور ميزبان هزينه

 شود.  پرداخت می (23)بومی مشابه ساخت کشور ميزبان
 

های انجام  عمده ايرادی که بر روش حسابدارانه وارد است اينست که هزينه
زند، با اين  م جمع میانجام شده با ه طی زمانشده را به همانگونه که در 

 گيرد. را ناديده می (24)ارزش زمانی جريان پولترتيب 
 

با وارد کردن اين بُعد زمانی در ارزش پول تحليل حسابدارانه به تحليل 
شود. در اين اسلوب با وارد کردن قدرت خريد واقعی واحد  بدل می (25)مالی

واقعی وارد  پول در طی تمام دوره سنجش، نرخ تورم جاری و نرخ بهره
تر و بلحاظ  گرايانه شود. بديهی است که اين تحليل بلحاظ مفهومی، واقع می

های محاسبة تبديل ارزشهای  تر است و از حيث متوديک از شيوه فنی پيچيده
جويد. مشکل اين  بهره می (26)تاريخی به ارزش حال جريانهای نقدينگی

های چند ده ساله  ههای توزين شده متعدد طی دور روش تعيين نرخ بهره
های توزين  نرخ بهره»ها و با فرآوردن  است که پژوهشگر بايد با تقطيع دوره

 به حل آنها بپردازد. « شده
بودن آنهاست که  (27)ايراد ديگری به هر دوی روشهای فوق وارد است، ايستا

ورزد و بدينسان از  غفلت می (29)آميزی عوامل و در هم (28)از ديناميک تعامل
گيرد. واقعيت جريان بغرنج و درهم  عيت پويای جريان توسعه فاصله میواق

پيچيدة توسعه اينست که عوامل توليد در فرايند آن با هم جمع جبری 
به  (30)آميزی و پيوند خوری ابداعی ـ توليدی شوند بلکه در يک درهم نمی

های پرش  يابند و آنها را به سکوی های نوين دست می آفرينش کيفيت
ورز، مبتکر و  کنند. حضور انسان نوگرا، انديشه حل بعدی بدل میمرا

شود که  آفرينشگر در چارچوب نهادی سازگار با الزامات توسعه موجب می
فضای پر نشاط و اميدوارنه ساطی به تالش توسعه احاطه يابد و در يک 
جريان انباشت معرفتی، باروری همه عوامل را اعتال بخشد. منظور کردن اين 

اش ناميد رهنمون (31)توان تحليل اقتصادی راد ما را به تحليل سومی که میاي
شود. بديهی است که اين تحليل نيازمند تعريف مدل ديناميک اقتصادی  می

است و بدون اينکه دو روش پيشين را نسخ کند، آنها را در قالب کاملتری جا 
 دهد.  می

کوشيم بُعد  کنيم، میآنکه ايرادی به روش تحليل اقتصادی وارد  حال بی
های اجتماعی غيراقتصادی مرتبط با آن را وارد  ديگری بدان بيفزائيم و جنبه

سروکار  (33)يا تحليل انتگرال (32)تحليل کنيم و بدينسان با تحليل اجتماعی
داريم که از يک حسن برخوردار و از يک عيب رنجور است: حُسن آنکه، کل 

شود، در نظر دارد و آئينه لذت و  طرح میواقعيت عينی اجتماعی را چنانکه م
های  است. و عيب آنکه در جنبه« کيفيت زندگی»گر  رنج مردم و سنجش

غيراقتصادی، از دقت نظر و کمی تحليل اقتصادی برخوردار نيست و ناگزير 
 ناپذير گالويز است.  های سنجش با کيفيت

مهاجرفرستی،  اکنون با طرح مختصر چارچوبهای تحليل ناظر به آثار پديده
 توانيم کاربرد آنها در مورد ايران را بصورت برآورد ذکر کنيم:  می

اگر بخواهيم زيان ملی ايران را از رهگذر جريان مهاجرتی که نزديک به 
چهار ميليون ايرانی را به خارج کشور سوق داده است دريابيم، با رويکرد 

اگر تعداد ايرانيان متولد  و با ارقام روز چنين خواهيم داشت:« سرمايه انسانی»
ايران را سه ميليون و دويست هزار فرض کنيم. با اين فرض که قريب يک 

اند و اگر  ميليون ديگر، فرزندان نسل مهاجر و در خارج کشور زاده شده
بدانيم، با رقم کنونی توليد سرانه دوهزار و  30متوسط سن مهاجرت را 

 دويست دالر خواهيم داشت: 
211.200.000= 2200 × 30 ×3.200.000 

 يعنی معادل دويست و يازده ميليارد و دويست ميليون دالر.
اگر بخواهيم زيان ساالنه اين خروج سرمايه را صرفا در چارچوب ايستای 

ميليون مهاجر در سن  3تحليل حسابدارانه برآورد کنيم، خواهيم داشت حدود 
 ر سال، يعنیکار، هر يک با توليد متوسط دوهزار و دويست دالر د

 6.600.000.000  =2200 × 3.000.000   
 يعنی شش ميليارد و ششصد ميليون دالر در سال. 

اگر با اين فرض حرکت کنيم که فقدان مهاجرت، بر روی توليد نفت اثر 
 گذاشت، اين رقم برابر خواهد بود با: نمی

4.200.000.000  =1400 × 3.000.000   
 زار دالر يعنی چهار ميليارد و دويست ه

و اگر رقم قريب يک ميليارد و دويست ميليون دالر ارز وارد شده به ايران را 
کنند از آن کم کنيم به رقم خالص سه  که اين مهاجران به ايران حواله می
 ميليارد دالر در سال خواهيم رسيد. 

در محاسبه ساالنه به توليد، در روش حسابدارانه و تحليل مالی، چون هر دو 
پردازند، تفاوت اساسی در پاسخ  نها به يکسال ـ سال جاری ـ میروش ت

  (35)وجود نخواهد داشت.
اگر بخواهيم با تحليل اقتصادی به مسئله بنگريم بعنوان يک گزينه بايد 

و از اينجا آغاز کنيم که طی اين دهه رشد  1343ـ  53برگرديم به سالهای 
که بعلل عمدتاً سياسی درصد بوده  5.4های غيرنفتی ايران  متوسط بخش

به کندی گرائيد. با آغاز از اين مقطع، اگر  1355ـ  56اين جريان در سالهای 
شد تا اين سير رشد ادامه پيدا کند، اصوال  اصالحات ضرور در نظام انجام می

 فنینه انقالبی در پی بود و نه مهاجرتی! و ادامه آن رشد ـ که به لحاظ 
وز را به توليد ناخالص ملی هشتصد تا هزار کامال ممکن بود ـ  ايران امر

رساند، و هر ايرانی به مرز درآمدی ده هزار دالر و باالتر که  ميليارد دالر می
آستانه ورود به جرگه کشورهای عضو جامعه همکاری و توسعه است 

ماندگی کنونی  رسيد. در اين مدل زيان مهاجرت ـ که يکی از عوامل عقب می
 حدود ششصد تا هشتصد ميليارد دالر در سال.  است ـ عبارت است از

و باالخره اگر بخواهيم اين تحليل را با رويکرد تحليل اجتماعی کامل کنيم 
بايد تفاوتهای ميان آنچه را که ايران امروز هست و آنچه که در صورت ادامه 

توانست باشد مورد تامل و تحليل قرار دهيم. در اين مقايسه ـ  توسعه، می
دهند. در  مالی و اقتصادی تنها بخشی از موضوع را تشکيل میشاخصهای 

با  (39)«پيوند خوری اجتماعی ـ معرفتی»اين شيوه تحليل از رهگذر مکانيسم 
آميزی باروری اقتصادی و شکوفايی فرهنگی روبرو هستيم  سناريوی درهم

که نيروهای جامعه را در فضايی سرشار از نشاط و اميد و رقابت همکارانه 
کند،  دهد، يک نظام حقوقی از آزاديها و حرمت انسانها حراست می ار میقر

های اوليه و ثانويه،  های فقر بواسطه افزايش توليد و تعادل توزيع ريشه
پاشيدن  خشکد، تجاوز به حقوق، فشار، اختناق، اعتياد، فحشاء و از هم می

جا به هماهنگی  اند ـ مردگی ـ که همزادان يک نظام جبارانه ها و روح خانواده
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اجتماعی، استقرار يک نظم مورد پذيرش جامعه، سالمت جسمی، عاطفی و 
سپارند، علم، کاردانی و شايستگی مالک اشتغال، مناصب و  سرزندگی می

شود  ورزی و هنرپروری موجب می انديشی، فن شود و علم مسئوليتها واقع می
ز جهانی بازيابد. که ايرانی جای شايسته خود را در ميان ملتهای سرافرا

شود و اين  ای از نتايج اين تحليل بصورت کيفی ارائه می بخشهای عمده
ای است که تحليل اقتصادی آنها را  ها، شرايط بنيادين تامين توسعه کيفيت

 جزو مفروضات خود دارد. 
 

 زيرنويس:

*
رارمغزها و توسعه ف»مهرگان با عنوان  4و  3ـ اين مقاله، امروزين شده نوشته ايست که در شماره  

 چاپ شده است.« وارونه
 

زاده، براساس آمار مهاجرت اداره امنيت ملی اياالت متحده با  ـ به نقل از پژوهش خانم شيرين حکيم 1
 Migration Information , Sept. 2006عنوان 

 
2 - National Science Foundation, Science and Engineenug 
indicators, 1998, N.S.F Washington D.C. 

 
3 - Robert Solow, Production Functions and Technical Change, 
American Economic Review, 1956   

گفتنی است که اين کشف پس از مدت سی سال، جايزه نوبل اقتصادی را برای اين استاد انستيتو 
جاوز از هزار مقاله علمی در ( به ارمغان آورد. طی اين دوران پربار، متMITتکنولوژی ماساچوستش )

( نگاشته شد و اين موضوع را تا حد يکی از پربارترين production functionsزمينه توابع توليد )
فصول علم و فن اقتصاد مدرن فرا رويايند. سولو، کار خود را براساس فرض ثابت بودن ضريبهای 

( نگاشته بود و از Constant Elasticity of Substitutingکشش پذيری جانشينی عوامل )
شود. ولی پژوهندگان بعدی، با گستراندن مفروضات،  شمرده می CESاينرو از پيشکسوتان توابع نوع 

 Variableپذيری جانشين عوامل در آنها متغيير است ) هايی نيز که کشش اين توابع را برای سيستم

Elasticity of Substitution نوشته و سری توابع )VES آوردند. را پديد 
 

4 - Economic Mega - Systems 
 
5 - Think - Tanks 
 
6 - Capital / Output Ratio 
 

 
ـ در اينجا به نکته جالبی بايد توجه داشت که طی بيست و اند سال گذشته در حسابداری ملی ايران  7

نرخ ارز جا نموده و بصورت ابزار سيستماتيک تحريف حقيقت درآمده است و آن گزينش بدون مبنای 
پذيرد مثال  است که بدون توجه به بازار و قدرت خريد پول ملی و تنها به سائقه سياسی انجام می

کنند و سپس  تريليون ريال اعالم می 418دستگاههای مسئول دولتی رقم ريالی توليد ملی را معادل 
رسانند  ميليارد دالر می 111ريال برای يک دالر بيان دالری توليد ملی را به  3670با انتخاب نرخ ارز 

شود در صورتی که بازار آزاد و بانک مرکزی  دالر معادل می 1760که الجرم سهم سرانه هر ايرانی با 
فروشند. برای تحليل اين نکته نگاه کنيد به دو مقاله زيرين از  ريال می 8200تا  7900دالر را به نرخ 

که در « توليد ملی ايران را چگونه بايد فهميد؟ ارقام»و « دردشناسی پول ايران»نگارنده با عناوين 
های ايران،  انجمن پژوهش 2000مجموعه مقاالت کنفرانس ايران در آستانه سال  37ـ  61صفحات 

 اند.  منتشر شده 1991پاريس 
در دولت آقای خاتمی تا حدودی بسامان شده است ولی هنوز « سازی نرخ ارز يکسان»اين نکته پس از 

 نابسامانيهای متعدد در بنای آن راه دارد. استثنائات و 
 
ـ در اين زمينه اثر کالسيک و خيال انگيز سيمل، بعنوان يک شاهکار کالسيک هنوز بسيار خواندنی  8

 Greog Simmel, The Philosophy of Money, Routledge , 1990است. 
 
خريد و فروش يک کاال يا گذارم که در آنجا  می Arbitrageـ مفهوم مبادله همزمان را برای  9

گيرد و اين مکانيسم از جمله به هم  ( بصورت همزمان در دو بازار جهان انجام میAssetدارايی )
در علوم ماليه مدرن حاوی  Arbitrageرساند. گفتنی است که تئوری  سطح شدن قيمتها ياری می

 نکات آموختنی فراوانی است و بصورت مدلهای رياضی تنظيم شده است. 
 

10 - Cash - flow Analysis 
 
11 – speculation 
 

 زند.  به هزار سر می Nasdaq. نسبت اين ضرايب در شاخص تکنولوژی  Multiplesـ  12

 
 های خواندنی است:  ـ کتاب زيرن در اين زمينه از جمله کتاب 13

Kenichi OHMAE, the Invisible Continent, Four Strategie 
Imperatives of the New Economy, Nicholas Brealey publishing 
London 2000 

 
هجمه کنيد به »، همچنين فرمود «دانشگاه مرکز فساد و فحشاء است»فرمود « امام راحل»ـ  1/14

 «.روشنفکران غرب زده و شرق زده
 

وايی ـ فاجعه تخريب دانشگاه، فراری دادن و دربدر کردن استادان و دانشجويان، به چنان نتيجة رس 14
ـ نظير دکتر عبدالکريم سروش ـ از آن تبری « دانشگاه اسالمی« »نظريه پردازان»انجاميد که حتی 

اند. بنظر صاحب اين قلم که  بوده« بازگشايی دانشگاه»جستند و مدعی شدند که گويا ايشان در صدد 
اوباش و چاقوکشان  ها قرار داشته، از نزديک دقائق ويرانی دانشگاه و مسلط شدن خود در بطن دانشگاه

ترين بلبل سخنور آن ـ دکتر  و پرآوازه« ستاد انقالب فرهنگی»به دانشگاه را شاهد بوده، نقش 
عبدالکريم سروش و دکتر احمدی ـ را مشاهده کردم. اين ادعای ايشان، همانند بسياری از ديگر 

شگاهها، به تنهايی کمتر مقدار است. نقش دکتر عبدالکريم سروش در بخاک افکندن دان بياناتشان، بی
 از يک گردان ايلغارگر نبود. 

 
15 - Emmigration 

 
16 – urbanization 

 
 توان به دو منبع زيرين ارجاع نمود: مندارن را می ـ عالقه 17

a) Meyers J.B et al (1997), Turning Brain Drain into Brain 
Gain, the Colombian Experience ol the Diaspora Option“, 
in Science – Technology and Society, Vof.2,No.2 

b) Meyer J-B, Charum J. (1995) „la fuite des cerveaux est – 
elle epuiscc?“paradigme perdu of nouvelles 
perspectives », cahiers des Sciences humaines ,vol. 
34.no.4 

 
18 – Human Capital Approach 
 
19 – Diaspora Approach 

 
20 – Absolute Advantages المللی است. اسميت شرط مبادالت بين در بيان آدام  

 
21 - Accounting Analysis  
 
22 - Opportunity  cost 
 
23 - compatibility 
 
24 - Time – Value of money  
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  نژاد گفتگو با دکتر موسی غنی

 
 

 
 ترين شکل آزادي فردي آزادي اقتصادي ملموس

 
 
 
 

 
 
 

 
 

آهنين  تالش ـ مردم کشورهای سوسياليستی سابق با پايين کشيدن پرده
آن پيروزی نظام اقتصادی کمونيسم نقطه عطفی را در تاريخ بشر رقم زدند و 

نامتمرکز و فردمحور با تضمين حقوق مالکيت بر نظام اقتصادی متمرکز و 
باشد. تفاوت ميان دو سيستم تفاوتی  محور در نبود حقوق مالکيت می جمع

ساختاريست و به زبان مارکسيستها آنتاگونيستی. آيا اين حادثه تاريخی را بايد 
محور قلمداد کرد و  در مقابل تفکرات جمعبه معنای برتری تفکرات فردمحور 

يا اينکه ناکارايی يک سيستم دليلی بر کارايی سيستم ديگر نيست و بايد 
بدنبال راه سومی بود ميان هردو؟ )سنتزی که گويا با طبع جهان سومی ما 
سازشی بهتر دارد( اصوال تفاوت ميان اين دو انديشه و تفاوت ساختارهای 

 ين دو نوع نگرش به جهان در چيست؟اقتصادی برگرفته از ا
 

 1917های روسی در سال  نژاد ـ زمانی که بخشی از مارکسيست دکتر غنی
ميالدی قدرت سياسی را به دست گرفتند و مدعی برپا ساختن جامعة 
سوسياليستی شدند، يک اقتصاددان اتريشی طرفدار بازار آزاد اعالم کرد که 

سرانجام و در عمل غيرممکن است.  پروژة ايجاد اقتصاد سوسياليستی بی
گفت اگر منظور از سوسياليسم همان گونه که  لودويک فون ميزس می

مارکس آن را توصيف کرده از ميان برداشتن مبادله پولی يا بازار باشد، چنين 
های پولی در اقتصاد خواهد بود و بدون قيمت  اقدامی به معنای محو قيميت

گيری در  نخواهد داشت. هرگونه تصميم امکان محاسبة هزينه و نفع وجود
اقتصاد چه در عرصة توليد و چه در زمينة مصرف به معنای انتخاب ميان 

های مختلف و جايگزين است، بنابراين اگر معياری برای محاسبه  گزينه
ها وجود نداشته باشد انتخاب برمبنای عقالنيت  عقالنی و مقايسة گزينه

ورزيد که به همان معنايی که شناکردن  غيرممکن خواهد شد. او تاکيد می
عرض اقيانوس اطلس برای يک گربه ناممکن است، سوسياليسم يعنی نظام 
اقتصادی فاقد بازار و قيمت در جوامع ميليونی امروزی غيرقابل تحقق است. 

گفت اگر قيمت منابع اقتصادی معلوم نباشد، توليدکنندگان چگونه  ميزس می
بهينه توليد تصميم عقاليی بگيرند؟ البته توانند در خصوص شيوه  می

های آغازين قرن بيستم که  استداللهای علمی وی در فضای فکری دهه
اکثريت روشنفکران مسحور آرمانهای سوسياليستی شده بودند، گوش شنوايی 
پيدا نکرد. واقعيت اين است که هيچگاه هيچ مارکسيستی به اين پرسش 

نند اسکار النگه که با ميزس وارد بحث ميزس پاسخ روشنی نداد. کسانی ما
شدند در واقع مبنای استدالل وی را که وجود بازار برای محاسبه اقتصادی و 

ناپذير است، پذيرفتند و مدعی راه  ها ضرورتی اجتناب گيری عقالنيت تصميم
ناميدند. منظور از سوسياليسم بازار « سوسياليسم بازار»سومی شدند که آنرا 

که در آن مالکيت خصوصی بر ابزار توليد وجود ندارد اما در ای است  جامعه
عين حال روابط بازار در آن حاکم است. ناسازگاری درونی نظريه اسکار 
النگه به حدی بود که حتی مارکسيستها آنرا جدی تلقی نکردند. مضافاً اينکه 
او به علت تجديدنظر در يکی از اصول مسلم مارکسيسم يعنی محـو مبادلة 

 لی، يک مــرتد به تمام پو
گرفت  معنی تلقی شد! اسکار النگه در تئوری خود اين واقعيت را ناديده می

که بازار و عقالنيت موجود در آن مبتنی بر مالکيت خصوصی است و بدون 
يکی تصور آن ديگری غيرممکن است. آنچه در جوامع سوسياليستی قرن 

های  ه شده درستی تحليلبيستم به عنوان سوسياليسم واقعا موجود تجرب
ميزس را در عمل نشان داد. در تجربه جهانی سوسياليسم به جز شايد 
کامبوج )دوران حکومت خمرهای سرخ( هيچکدام از جوامع سوسياليستی تا 
آن حد از خردستيزی پيش نرفتند که مبادالت پولی را از ريشه براندازند. 

ی محدود و مخدوش محاسبات اقتصادی در اين جوامع براساس بازارها
داری صورت  های برگرفته از جوامع سرمايه داخلی و نيز به خصوص قيمت

گرفت. سوسياليسم واقعا موجود در حقيقت اقتصاد متمرکز دولتی بود که  می
ای و بيرونی تخصيص منابع  های برگرفته از بازارهای حاشيه براساس قيمت

بازار را از بين نبرد بلکه داد. سوسياليسم در عمل نه تنها نظام  انجام می
های آن گره زد!  حيات خود را در واقع و به ناچار به عقالنيت موجود در قيمت

به سخن ديگر، عمر هفتاد ساله سوسياليسم در سايه وجود نظام بازار 
پذير شد و فروپاشی آن معنايی جز بازگشت به عقالنيت ندارد.  امکان

داری( نيست. همچنانکه  ار )سرمايهسوسياليسم بديل )آلترناتيو( نظام باز
بخش نيست. آنچه در  زهر جايگزينی برای يک ليوان آب زندگی جام

های واالی انسان  ايدئولوژی سوسياليستی ارزشمند است برخی آرمان
دوستانه است مانند؛ مبارزه با فقر، نفی استثمار و ستمگری و خالصه ايجاد 

های  ک سوسياليستها در شيوهجامعه مرفه برای همگان. اما اشتباه مهل
رسيدن به اين آرمانهاست. نفی نظام بازار و تحميل اقتصاد متمرکز دستوری 

برد، بلکه جامعه را از آنها دورتر  نه تنها راه به آن آرمانهای ارزشمند نمی
کند. اما در بارة راه سوم بايد بگويم که راه دومی نيست که راه سومی هم  می

توان بديلی  زهر با ليوان آب را نمی تن محتويات جاممتصور باشد. در آميخ
 برای آنها تلقی کرد. 

گرايانه و ای اوليه است که در آنها قوام و دوام جامعه در گرو ارزشهای جمعمخالفت با مالکيت خصوصی بخشی از ارزشهای به جا مانده از جوامع قبيله

 مالکيت عمومی ابزار توليد است.
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دهند  ی گذشته نشان می تالش ـ آخرين پژوهشهای اقتصادی در يک دهه
)هايک( نبود، بلکه تمامی « راه بسوی بربريت»که کمونيسم تنها 

محور، حال به هر اسمی و در هر شکلی، سرابی بيش  سيستمهای جمع
افتادگی جهان سوم را نه در عاملی  ر تمامی اين پژوهشها علت عقبنيستند. د

بيرونی چون استعمار و استثمار امپرياليستها، بلکه در عامل درونی و در نبود 
حقوق مالکيت، اقتصاد آزاد و تضمين حقوقی رقابت در بازار، عدم وجود نظام 

پايدار سرمايه و  بينند. آيا اصوال در چنين نظامهايی انباشت پولی پايدار می
پذير است؟ شما مشکل را  ثروت بعنوان پايه فعاليت و توسعه اقتصادی امکان

 بينيد؟ در کجا و راه حل را در چه چيزی می

 
نژاد ـ مشکل اصلی کشورهای جهان سوم، همان گونه که شما  دکتر غنی

اشاره فرموديد، عمدتاً به عوامل درونی بستگی دارد و نسبت دادن اين 
اندگی به عوامل بيرونی در حقيقت نوعی فرافکنی و فرار از واقعيات م عقب

پردازان مارکسيست و طرفداران تئوری وابستگی، در  است. برخی نظريه
سالهای پس از جنگ دوم جهانی به نوعی پيوند درونی ميان پيشرفت دنيای 

ماندگی جهان سوم قايل شدند، يعنی پيشرفتهای اقتصادی  صنعتی و عقب
پذير  ای صنعتی را در سايه غارت استعماری جوامع جهان سوم امکانکشوره

با طرح نظريه « آندره گوندرفرانگ»و « سميرامين»دانستند. کسانی مانند 

مدعی شدند که رشد اقتصادی در کشورهای متروپل « مرکز پيرامون»
در جهان پيرامونی )جوامع تحت « توسعه نيافتگی»)مرکز( اروپايی موجب 

جهان سوم( شده است. به رغم اينکه اين رويکرد به مسئله توسعه استعمار 
نيافتگی هم به لحاظ سازگاری درونی متناقض و هم به لحاظ واقعيات 

ميالدی  1970و  1960های پايه و مردود است، اما در دهه تاريخی کامال بی
طرفداران زيادی به ويژه در ميان روشنفکران و سياستمداران جهان سومی 

داری خود و با  نگر بر حسب ذائقه ضدسرمايه کرد. روشنفکران سطحیپيدا 
نظری علم اقتصاد عموما از اين گونه  ناديده گرفتن واقعيات تاريخی و مبانی

ها  اند و ايدئولوژی کنند. اما واقعيتها سرسخت ها استقبال می پردازی تئوری
های  قعيتتوانند آنها را برای مدتی طوالنی پوشيده نگهدارند. وا نمی

سرسخت دو دهة پايانی قرن بيستم به روشنی براين ايدئولوژيها خط بطالن 
کشيد. اقتصادهای عقب ماندة آسيای خاوری با تکيه بر منطق بازار آزاد 

ماندگی رها سازند. توسعه اين کشورها در  توانستند دامن خود را از فقر و عقب
يا فرا مليتی فراهم آمد،  های بزرگ چند مليتی پيوند اقتصاد آنها با شرکت

بود. جالب است که « امپرياليسم»ها که برای مارکسيستها نماد  يعنی همان
کمونيستهای چينی که مديريت سياسی جامعه بزرگ خود را به عهده دارند 

اند اما بسياری از روشنفکران هنوز به انکار آنها ادامه  ها را پذيرفته اين واقعيت
 دهند! می
 

ها با سرعتی نجومی به پيش  های پيشرفته در تمامی عرصهتالش ـ کشور
سال گذشته تقريبا تمامی اختراعات و اکتشافاتی که  60روند. در  می

آيند. در  ای رقم زدند، از غرب می سرنوشت بشريت و زندگی او را به گونه
برای « کشورهای صنعتی نوين»مقابل آن کشورهای جهان سوم و نه 

شوند. اگر نفت و گاز کشورمان را، که  تر از پيش می يتاهم اقتصاد جهانی بی

آنهم داده طبيعت است و حاصل تالش ما نيست، در نظر نگيريم، اين سناريو 
شود. با اينهمه روشنفکران ما گرايش سرسختانه به  شامل کشور ما نيز می

دارند. همانگونه که مردم عادی جهان پيشرفته غرب را « مباحث متجمالنه»
دهای مادی آن چون رفاه مادی و توليدات صنعتی و نه در ارزشهای در نما

کنند، چيزی که برای  ساختاری آن چون فردمحوری و حقوق بشر خالصه می
مردم عادی قابل توجيه است، همانگونه هم بنظر ميرسد که روشنفکران ما 

اقتصاد »، «جامعه پسامدرن»ای چون  سخت مدهوش مباحث تجمالنه
دولت »، «حق کار»، «اه سوم ميان کاپيتاليسم و سوسياليسمر»، «فراصنعتی

و امثالهم هستند، آنهم مباحثی که در کشورهای پيشرفته از اهميتی « رفاه
ويژه برخوردارند و بايد به آنها پرداخت. ولی در نبود چارچوب اقتصاد مدرن 

 افتادگی ما و راههای غلبه در کشور ما اينگونه مباحث به مشکل اصلی عقب
بر آن ربطی ندارد. آيا اين مانع و يا مشکل فرهنگی نيست که مانع نزديکی 

 شود؟ مان به ارزشهای جوامع پيشرفت می ارزشهای ساختاری

 
های انديشة مدرن اقتصاد، نگاه به آزادی هم  نژاد ـ يکی از ويژگی دکتر غنی

به عنوان ارزش و هم به عنوان واقعيت موجد نظم است. در خصوص ويژگی 
توان گفت که انديشة انتقادی که الزمة آن آزادی است، بخشی از  ول میا

دهد و ممانعت از نقادی به خودی  نظام ارزشی جامعه مدرن را تشکيل می

شود. از اينرو نقد انديشه مدرن خود طبعيتا بخشی از  خود ضدارزش تلقی می
سازگاری مدرنيته است. اتفاقا آنچه جوامع مدرن را قدرتمند ساخته و موجب 

آنها با شرايط متغير شده همين نقادی از درون است. جامعة مدرن، جامعه 
های درونی و ذاتی خود  متشکل از افراد خردورز و کم و بيش آگاه به کاستی

است. هيچ پديده بشری بدون عيب و نقص نيست بنابراين هيچ انسان 
تواند آن را کامل و  عاقلی، هر اندازه هم که طرفدار نظام بازار آزاد باشد، نمی

عاری از هرگونه کاستی بداند. اما به هر صورت، اعتقاد به آزادی به عنوان 
واقعيت ايجاد کنندة نظم نتايج درخشانی برای جوامع مدرن به همراه آورده 

های اقتصادی، نظم بازار و جوامع مرفه  است. رعايت آزادی در عرصة فعاليت
دمکراسی پارلمانی نتيجه اعتقاد به آزادی در مبتنی بر آن را پديد آورده است. 

پذير ساخته است. اما ترديد  آميز را امکان عرصه سياست است که جامعة صلح
 نبايد داشت که اين نهادهای 

های بعضاً  مبتنی بر آزادی در عمل همانند همة نهادهای بشری از کاستی
توان  ها می یبرند. با نقادی آزادانه است که برای اين کاست جدی رنج می

انديشی کرد. البته نقادی تا زمانی کارساز است که به نفی آزادی يعنی  چاره
نهايتاً نفی خود نقد به عنوان يک اصل ارزشی منتهی نشود. اين موضوع را 

اند. اما متاسفانه در جوامع جهان سومی به  جوامع پيشرفته به خوبی دريافته
انجامد.  سرعت به نفی آزادی میعلت غفلت از مبانی مدرنيته، نقادی به 

گردد و رياست جمهوری  های ضداستبدادی به استبداد منتهی می انقالب
شود. در چنين فضايی، نقدهای پست مدرن  العمر جايگزين سلطنت می مادام

های خردستيز و ضدآزادی  به راحتی تبديل به ابزاری برای تحکيم ايدئولوژی
مانی که مبانی مفهومی مدرنيته به درستی گردد. از اينرو من معتقدم تا ز می

طرح نشده، بحث در بارة نقادی آن نه تنها ثمری نخواهد داشت، بلکه فهم 
 آنرا به طور جدی دچار مشکل خواهد ساخت. 

های واالی انسان  بخش نيست. آنچه در ايدئولوژی سوسياليستی ارزشمند است برخی آرمانزهر جايگزينی برای يک ليوان آب زندگیيست. همچنانکه جامسوسياليسم بديل نظام بازار  ن

 دوستانه است مانند؛ مبارزه با فقر، نفی استثمار و ستمگری و خالصه ايجاد جامعه مرفه برای همگان.
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های اخيرتان، تا آنجا که ما از محتوای  ها و مصاحبه تالش ـ شما در نوشته
ز اقتصاد آزاد و نقش آن در آنها باخبريم، با استقامت و شکيبايی در دفاع ا
شرط اقتصاد آزاد  پردازيد. پيش توسعه اقتصاد، اجتماع، دمکراسی و آزادی می

اما حق مالکيت و امکان انباشت ثروت خصوصی ميباشد. شما در نوشتارتان 
با تکيه بر نظريه « بشر و اقتصاد سياسی های مشترک حقوق ريشه»با عنوان 

سياسی سده هفدهم انگلستان به رابطه فيلسوف « جان الک»حقوق طبيعی 
پردازيد. نگاهی به  مالکيت و توسعه در چارچوب اقتصاد سياسی کالسيک می

مکاتب مختلف اقتصادی کالسيک، نئوکالسيک و کينزيانيسم به ما نشان 
دهد، که اين مکاتب مشکلی با حق مالکيت ندارند و انباشت سرمايه را نيز  می

انند. در اين مورد کينز و هايک نزديکی بسياری د موتور توسعه اقتصادی می
شناس معاصر فرانسوی  شناس و جامعه به هم دارند. حتا پژوهشگر، انسان

تغيير »در کتاب معروف خود بنام  (Robert Castel)روبرت کاستل 
 Les métamorphoses)« ماهيت مسئله اجتماعی: وقايع نامه کارمزدی

de la question sociale. Une chronique du salariat) 
بيند که چگونه  را بعنوان پاسخی بر اين معضل می« دولت رفاه»گيری  شکل

ميشود فعاليتهای دولتی را توجيه کرد، بدون آنکه دخالت مستقيم در نظم 
ها وجود دارد و  مالکيت و اقتصاد ناممکن بماند. آنچه در تمامی اين انديشه

ف اقتصاد بازار چون نابرابريهای با همه انتقاد آنها به معضالت مختل
اجتماعی، مشکل بيکاری، مشکل محيط زيست و امثالهم زير سوال نميرود، 
مسئله  حق مالکيت، آزادی انباشت ثروت و جامعه فردمحور است. اما 

آيد اين است که چرا روشنفکران ما با اتکا به نوعی  پرسشی که پيش می
و دشمنی با « الکيت ستيزیم»در وهله اول به « رومانتيک اجتماعی»

اندوزی و مالکيت  پردازند، آنهم کشوری که در آن ثروت اندوزی می ثروت
خصوصی بيرون از چارچوب روابط دولتی و کرامت و گشاده دستی دولت 

 بينيد؟ ناميسر بوده است. علت اين گرايشات روشنفکران ايرانی را در چه می

 
صی بخشی از ارزشهای به جا مانده نژاد ـ مخالفت با مالکيت خصو دکتر غنی

ای اوليه است که در آنها قوام و دوام جامعه در گرو ارزشهای  از جوامع قبيله
گرايانه و مالکيت عمومی ابزار توليد است. مالکيت خصوصی با توسعه  جمع

فعاليتهای کشاورزی، شهرنشينی و تمدن به وجود آمد و موجب شيوع 
وامع سنتی گرديد. تاريخ تمدن هيچگاه عاری ارزشهای فردگرايانه در درون ج

از تنش ميان ارزشهای فردی و جمعی نبوده، تنشهايی که گاه جوامع را به 
بحرانهای عميق و انقالبهای ويرانگر سوق 
داده است. نيل به جوامع کم و بيش 

آميز و توام با رونق و رفاه ابتدا تنها در  صلح
 پذير گرديد. جوامع اروپای غربی امکان

انديشه مدرن توانست ميان مالکيت 
خصوصی و تمايالت فردگرايانه از يک سو 
و منافع جمعی و ارزشهای عمومی از سوی 
ديگر آشتی برقرار سازد. اما گسترش و 
تثبيت مالکيت خصوصی در غرب با فراز و 

های بسياری توام بود. فرهنگ  نشيب
های آغازين تاريخ ميالدی  مسيحی در سده

شدت ضد مالکيت و کامال های به  خصلت
دنياستيز داشت. تاريخ تحول انديشة 

گيری  مسيحی که نهايتاً زمينه را برای شکل
انديشه مدرن فراهم آورد، بسيار پيچيده و 

های  مهم است. نکته جالب در مقايسه تمدن
مسيحی و اسالمی اينجاست که مالکيت 
خصوصی و آزادی دادوستد از اصول مسلم 

سالم، از همان ابتدا بوده، حقوقی )فقه( در ا
حال آنکه مسيحيت اوليه، همانگونه که اشاره شد، رويکردی کامال منفی به 
اين نهادهای دنيوی داشت. طرفه اين است که برخی روشنفکران جوامع 
اسالمی در يک سده و پنجاه سال گذشته به نام احيای اسالم به مخالفت با 

. برخی از آنها به قدری در داری برخاستند مالکيت خصوصی و سرمايه
تفکرات ناهمزمان )آناکرونيک( و توهمات خود پيش رفتند که سوسياليسم را 
يک پديده اسالمی به شمار آوردند و ابوذر را اولين سوسياليست ناميدند! علت 
گرايشهای روشنفکران جهان اسالمی از جمله روشنفکران ايرانی به 

گرايانه سنتی در اين جوامع دارد.  معسوسياليسم ريشه در تداوم ارزشهای ج
های  ايدئولوژی سوسياليستی نزديکی بيشتری با اين ارزشها دارد تا نظام

مبتنی بر حقوق و مسئوليت فردی. از سوی ديگر، سوسياليسم مدعی ظالمانه 
ماندگی  داری و معرفی آن به عنوان مسئول عقب بودن نظام مدرن سرمايه

به خلط ميان نظام بازار و سياسيتهای  جهان سوم است. سوسياليستها
استعماری برخی کشورهای اروپايی، اين آرامش خاطر و اطمينان را به جوامع 

ماندگی آنها ناشی از ستم عوامل خارجی  دادند که عقب توسعه نيافته می
داری جهانی و امپرياليسم( است و راه پيشرفت در مبارزه با دنيای  )سرمايه

گرايانه اين امکان را  تعامل با آن. ايدئولوژيهای چپ مدرن غربی است و نه
ها با فرافکنی به ديگران نسبت  ها و بدبختی فراهم آورد که همه نابسامانی

داده شود. در واقع آنچه روشنفکران جهان سومی انجام دادند عبارت بود از 
های غربی )سوسياليسم(، به نام  مبارزه با غرب به کمک ايدئولوژی

 طلبی و بازيابی هويت از دست رفته.  استقالل

 
بدون آزادی اقتصادی، ايجاد ساير نهادهای »تالش ـ شما معتقد هستيد که 

پذير نيست و بدون آزادی ـ منظورم از آزادی،  سياسی و اجتماعی امکان
«. پذير نيست آزادی فردی و حکومت قانون است ـ هم دمکراسی امکان

توتسيوناليستها آزادی اقتصادی و آزادی پژوهشگران غربی و بويژه نئوانستي
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دانند و تقدم  فردی و حکومت قانون و دمکراسی را الزم و ملزوم همديگر می
آيا اول تخم مرغ »دانند که مثال پرسش  انتها می يکی بر ديگری را بحثی بی

ماند. اگر از جنبه آکادميک اين  پاسخ می پرسشی بی« وجود داشت يا مرغ؟
برای ما شرح دهيد. چه سلسله مراتب قدمهايی را برای  بحث بگذريم، لطفاً

ماندگی اقتصادی کشورمان مورد نياز است؟ چرا شما معتقد به  غلبه بر عقب
 تقدم آزادی اقتصادی بر آزادی فردی و حکومت قانون و دمکراسی هستيد؟

 
ترين شکل آزادی فردی است.  نژاد ـ آزادی اقتصادی ملموس دکتر غنی

ی به معنای آزادی انتخاب شيوة زندگی است. يعنی اينکه هر آزادی اقتصاد
کس آزاد باشد شغل خود را انتخاب کند، کاالی موردپسند خود را مصرف 
نمايد، آزادانه با ديگران قراردادهای خريد و فروش ببندد و خالصه اينکه 
همة روابط اقتصادی مبتنی بر مبادالت داوطلبانه باشد و شخص ثالث، از 

ولت، در اين روابط مداخله نکند. آزادی اقتصادی بر آزادی فردی تقدم جمله د
ندارد بلکه عين آن است. برای استقرار بخشيدن به آزادی اقتصادی 

ترين کاری که در حال حاضر بايد انجام داد عبارت است از؛ وادار کردن  مهم
و  قدرت سياسی حاکم )دولت( به رعايت قواعد بازی يک نظام اقتصادی آزاد

خودداری از دخالت در سازو کارهای بازارهای رقابتی. اما اين کار به آسانی 
های  رسد زيرا دولتها، حتی در جوامع پيشرفته غربی، اغلب وعده به انجام نمی

دهند و دخالت خود را با ضرورت تحقق  ای به مردم می اقتصادی اغوا کننده
عدالت اجتماعی کنند. برقراری  ها توجيه می بخشيدن به اين وعده

های انتخاباتی  )اقتصادی(، مبارزه با تورم، فقر و فساد عناوين کلی اين وعده
است. روشنفکران نيز که اغلب نظر خوبی به نظام بازار ندارند و اساسا از 

آورند، در عمل و شايد به طور ناخواسته به اقتصاد  سازوکار آن سر در نمی
تر  شورهای جهان سومی پيچيدهبخشند. مسئله در ک دولتی مشروعيت می

طلبی و بازگشت به هويت نيز به کمک  است، زيرا آرمانهايی مانند استقالل
آيد. بزرگترين نقطه  مدار می روشنفکران و رويکردهای بازارستيز و دولت

ضعف اقتصادهای دولتی ناکارآمدی آنها در عمل است. حامالن اين نوع 
يک با عوامفريبی قدرت خود را اقتصادها ممکن است در عرصه ايدئولوژ

تداوم بخشند، اما دير يا زود ناگزير از تجديدنظر و روی آوردن به عقالنيت 
 اقتصاد هستند. 

 
هايتان تاکيد بر مالکيت خصوصی و سياست  تالش ـ شما در نوشته

سازی از دوران رفسنجانی  سازی داريد. در ايران سياست خصوصی خصوصی
لی به گسترش اقتصاد آزاد و دمکراسی نيانجاميد. به بعد رواج پيدا کرد، و

رسد واگذاری موسسات دولتی و بخش خصوصی بخودی خود به  بنظر می
انجامد. برعکس  آزادی ـ آزادی فردی و حکومت قانون ـ و دمکراسی نمی

آنهم، به محدوديت آزادی و دمکراسی نيانجاميده است. برای مثال موسسات، 
کنند. دولت  ی در اتريش نقش مهمی بازی میبانکها و کارخانجات دولت

فرانسه تا چند سال پيش سهامدار عمده شرکت رنو بود و يا در اکثر 
ها  آهن و صنايع آب و برق برای دهه کشورهای اروپايی پست، مخابرات، راه

دولتی بودند، ولی دمکراسيهای اروپايی نه اينکه محدود نشدند، بلکه 
خشها دولتی بودند ولی دولت قواعد و نظم گسترش هم پيدا کردند. اين ب

سازی و  اقتصاد بازار آزاد را زير پا نميگذاشت. اين پافشاری شما بر خصوصی
خصوصی ـ بر  گسترش اين بخش و ارجحيت آزادی اقتصادی ـ برای بخش

اصالحات ساختاری و گسترش آزادی فردی، حکومت قانون و دمکراسی را 
يا اين نوعی محدودنگری نيست که اگر تنها برای ما توضيح بيشتری دهيد. آ

عرصه فعاليتهای اقتصادی از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود، 
 شوند؟ مشکالت اقتصادی، اجتماعی و سياسی ما خودبخود حل می

 
نژاد ـ اتفاقا تاکيد من از ابتدا و هميشه برآزادسازی اقتصادی بود و  دکتر غنی

تقدم که موفقيت خصوصی سازی در گرو نه صرفا خصوصی سازی. من مع
آزادسازی اقتصادی است و علت اينکه در کشور ما يا در ديگر کشورهای 
مشابه، خصوصی سازی به نتيجه نرسيده همين فقدان فضای کسب و کار 

عبارت است از رها  liberalizationآزاد بوده است. منظور از آزادسازی 
و از ميان برداشتن مقرراتی که  ساختن نظام اقتصادی از دخالتهای دولت

ديوانساالری دولتی را بر سرنوشت اقتصادی جامعه حاکم کرده است. روی 
ديگر سکه آزادسازی البته تضمين حقوق مالکيت افراد و تضمين اجرای 
قراردادهای اقتصادی است. دولت که وظيفه برقراری و اجرای اين تضمين را 

ظام اقتصادی خود به بزرگترين ناقض به عهده دارد با دخالتهای خود در ن
کند. تا  شود يعنی درست بر خالف وظيفة خود عمل می اين حقوق تبديل می

زمانيکه قدرت سياسی حاکم )دولت( با دخالتهای خود در بازارهای کار و کاال 
ای نخواهد  زند، خصوصی سازی نتيجه و سرمايه قواعد بازی را برهم می

شورهای اروپايی و وجود بنگاههای بزرگ داشت. اشارة شما به برخی ک
دولتی در اين کشورها ناقض اين اصل نيست که اقتصاد دولتی کارآيی ندارد. 
اما بايد به تفاوتهايی که در شيوة ادارة اين بنگاهها وجود دارد توجه کرد. 

شوند و علت  بنگاههای دولتی در اين کشورها با منطق اقتصادی اداره می
همين است، اما در هر صورت کارآيی آنها نسبت به  کارآيی نسبی آنها

توان يافت  بنگاههای خصوصی کمتر است و اکنون کمتر دولتی در غرب می
گرای انگليس  که طرفدار بنگاههای دولتی باشد. حتی حکومت کارگری چپ

کوشد  کند و می به رهبری تونی بلر ديگر از ملی کردن صنايع دفاع نمی
های حزبی مقدم شمارد. نکته مهم  ايدئولوژی کارآيی اقتصادی را بر

اينجاست که دولتهای کشورهای صنعتی در موارد معدود و مشخصی مانند 
کنند، اما ساير بازارها عموماً  بازار کار دخالتهای محدودی در تعيين قيمت می

زند. اما در جوامع جهان سومی از  آزاد است و دولت قواعد بازار را برهم نمی
 ن هيچ بازاری مصون از دخالتهای ارادة سياسی حکومتها نيست.جمله ايرا

 
تالش ـ آخرين پرسش من مربوط به يکی از مهمترين ستونهای اقتصاد 

شود. پول نه تنها ابزاری برای  مدرن يعنی نظام پولی اين سيستم می
گسترش مبادله ميان عرضه و تقاضا است، بلکه مهمتر از آن نماد دارايی و 

گذاری و انباشت سرمايه،  شرط سرمايه ی و از اين طريق پيشاندوز ثروت
باشد، البته به شرطی که پول از اعتبار داخلی )ثبات  توسعه و اشتغال می
المللی )ثبات نرخ ارز( برخوردار باشد. امروز با اتکا به  قيمت( و اعتبار بين

صاد های نجومی در جهان علم اقت بار بحرانهای ارزی و تورم تجربه مصيبت
( داشتن 1کند: ) شرط برای دسترسی به چنين پول معتبر مطرح می دو پيش

خود را تداوم بخشند، اما دير يا ين نقطه ضعف اقتصادهای دولتی ناکارآمدی آنها در عمل است. حامالن اين نوع اقتصادها ممکن است در عرصه ايدئولوژيک با عوامفريبی قدرت بزرگتر

 زود ناگزير از تجديدنظر و روی آوردن به عقالنيت اقتصاد هستند. 
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( سياست پولی مبتنی بر حفظ ثبات قيمت 2بانک مرکزی مستقل و مقتدر، )
در داخل و ثبات نرخ ارز ملی در مقابل ارزهای خارجی. اينکه مالک بانک 

با ای است جنبی،  مرکزی دولت و يا بخش خصوصی است، در واقع مسئله
وجود اينکه به غير از هنگ کنگ که سه بانک خصوصی نقش بانک مرکزی 

باشند. تفاوت تنها در  کنند، در بقيه دنيا بانکهای مرکزی دولتی می را ايفا می
رعايت پايدار و يا عدم رعايت دو شرطی است، که بدان اشاره شد. در ايران 

مقتدر سياست پولی هر دو شرط وجود ندارند. در نبود بانک مرکزی مستقل و 
کشور به دولت و مجلس واگذارشده است و سياست پوپوليستی ارزان کردن 
پول از طريق پايين آوردن نرخ بهره به زير خط تورم رسمی در واقع 
ثروتمندان را وادار به گريز از پول ملی و ارجحيت پولهای معتبر خارجی به 

اسيون در ادامه اين رسد که مشکل دالريز کند. بنظر می پول کشورمان می
اعتباری افزوده  تر خواهدشد و به بی سياست پولی ناعاقالنه در آينده جدی

خواهدشد. و در نهايت اين مزدبگيران هستند که تاوان اين سياست به ظاهر 
گيرند و  مردمی را پس خواهند داد. زيرا آنها مزدشان را به پول ملی می

باشد. اين مشکل چگونه در کشور  دسترسی آنها به ارزهای معتبر محدود می
غيرملی »حل را با تکيه بر پيشنهاد هايک در  ما قابل حل است؟ آيا شما راه

و واگذاری حق چاپ پول و ضرب سکه به بانکهای خصوصی « کردن پول
 بينيد؟ می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شود حل  ها چگونه می الحسنه مشکل سيستمهای موازی پول مانند قرض
ای در نظام بانکی کشور ايفا  کرد؟بانکهای خصوصی کشور نقشی حاشيه

باشند. آنها هم  کنند و بزرگترين بانکهای بازرگانی کشور دولتی می می
مجريان سياست پولی دولت هستند. در واقع در ايران چون در سوسياليسم 

وجود دارد و نه تنها  (monobank system)نوعی سيستم تک بانکی 
زی بلکه بانکهای بازرگانی نيز از استقالل برخوردار نيستند. آيا بانک مرک

اندازی برای خصوصی کردن اين بانکها و استقالل آنها در تعيين  چشم
 بينيد؟ شان می سياست پولی

 

نژاد ـ اشارة شما در باره استقالل بانک مرکزی و سياستهای پولی  دکتر غنی
نظام پولی ما مشکالت ديگری نيز در ايران کامال درست است. عالوه براين؛ 

دارد که ناشی از قوانين پولی و بانکی کشور است. ممنوعيت انتشار اوراق 
قرضه عمال امکان استفاده از سياستهای پولی ناظر بر عمليات بازار آزاد 

Open Markt Operations   را غيرممکن ساخته است. از سوی ديگر
ی سياسی مداخالت وسيعی در دولتها و بانک مرکزی تحت فشار گروهها

کنند که مهمترين آنها تعيين نرخ بهره بانکی و اجبار بانکهای  بازار پولی می
های تحت عنوان تسهيالت تکليفی با نرخ بهره پائين به  دولتی به ارائه وام

برخی بخشهای اقتصادی )عموما دولتی( است. اما در بارة نرخ ارز نکته 
د اين است که دولت با اتکا به درآمدهای مهمی که بايد به آن توجه کر

گذارد، معموال به تثبيت نرخ ارز  هنگفت نفتی که ارز زيادی را در اختيار او می
زند. اين سياست تثبيت نيز ناشی از تصميمات  عليرغم تورم داخلی دست می

سياسی ـ ايدئولوژيک است و منطق اقتصادی ندارد. نتايج اين گونه سياستها 
بخش است. اتفاقی که در طول پنج سال گذشته  د ملی بسيار زيانبرای اقتصا

در کشور ما افتاده اين است که نرخ ارز بنا به تصميمات سياسی دولت، در 
های داخلی به طور ميانگين ساالنه  اين مدت تقريبا ثابت مانده اما قيمت

به « بيماری هلندی»درصد افزايش يافته است. نتيجه امر شيوع  15حدود 
دترين شکل آن است به اين معنا که با گران شدن کاالهای ايرانی در ب

دهند  بازارهای جهانی، توليدکنندگان داخلی توان صادراتی خود را از دست می
و از سوی ديگر با ارزان شدن نسبی کاالهای خارجی وارداتی، بنگاههای 

اکنون دهند.  ايرانی در بازارهای داخلی نيز مشتريان خود را از دست می
صنايع نساجی، پوشاک، کفش و توليدکنندگان وسايل خانگی با اين معضل 

کند که نرخ ارز به  اند. سياست ارزی درست و معقول ايجاب می روبرو شده
المللی تعديل شود. اما دولتها برای  التفاوت تورم داخلی و بين ميزان مابه

د. از سوی ديگر کنن المله شدن از اين کار حتی االمکان اجتناب می وجيه
سياست پولی درست نيز مستلزم اين است که حجم پول و اعتبارات متناسب 
با نرخ رشد واقعی اقتصادی تنظيم گردد. اما در اين مورد هم سياستمداران 
برای حفظ طرفداران خود و کسب محبوبيت به سياست گسترش اعتبارات و 

، يعنی منافع سياسی نمايند رويه منابع پولی و مالی اقدام می توزيع بی
دهند. واضح است که  مدت خود را بر منافع درازمدت ملی ترجيح می کوتاه

 ادامة اين وضع کشور ما را با معضالت بزرگی در آينده روبرو خواهد ساخت. 
در خصوص طرح هايک مبنی بر غيرملی کردن يا غيردولتی کردن پول بايد 

سياسی ـ اجتماعی و بگويم که من کامال با آن موافقم اما فضای 
ايدئولوژيک جامعه ما، و حتی شايد جوامعه پيشرفته صنعتی، آمادگی پذيرش 

ها را متاسفانه در حال حاضر ندارد. اين طرح شايد پيشروتر و  اين گونه طرح
 ها مورد توجه قرار گيرد.  تر از آن باشد که به اين زودی آهنگ پيش

 

 وان از شما.  نژاد با تشکر فرا تالش ـ آقای دکتر غنی
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 مقدمه

بسط شد، عالم امرداد ماه  25روز که  نژاد آقای احمدیدولت در برنامه 
زای مبتنی بر اسالم ناب محمدی  ه و تعالی همه جانبه و درونعدالت، توسع

و بکارگيری علوم و فنون پيشرفته برای تحقق عدالت و ارتقای سالمت و 
. ندا عيين شدهترفاه اجتماع به عنوان راهبردهای کالن برنامه دولت نهم 

راهکار برای  56هدف کالن و 14 شامل نژاد برنامه اعالمی آقای احمدی
راهبرد را مالحظه فرمائيد(.  1باشد )جدول  می وضعيت اقتصاد کشوربهبود 

های داخلی، فعال نمودن  اقتصادی دولت محورهايی چون اتکا به توانمندی
های اقتصادی، توليد برای صادرات، توزيع عادالنه ثروت، ايجاد  ظرفيت

اشتغال، محروميت زدايی، رفع تبعيض، ارتقای قدرت خريد مردم و رفاه 
     گيرد. ماعی را دربرمیاجت

 

نژاد  رسد که دولت احمدی های اعالم شده، چنين بنظر می بر اساس برنامه
تامين معيشت مردم برپايه مبارزه با فساد، اولويت خود را در زمينه اقتصادی 

و برای انجام اصالحات اقتصادی، نظير  قرار داده استو بهبود توزيع درآمد 
، اصالح افزايش رقابت اقتصادیی سازی، ، خصوصگری دولت کاهش تصدی

گذاری خارجی، حذف  و قانون سرمايه قانون کار، مانند قوانين اقتصادی
 ،دولتمالی انضباط کردن   نهادينهها،  قوانين دست و پاگير، کاهش يارانه

حکومت و  ارتقای شفافيت، حسابدهی و پاسخگويی، ترويج شايسته ساالری
ئل است. همچنين، در مديريت اقتصادی کشور، دولتمردان اولويت کمتری قا

، گرايی الملل بينهای آن،  دولت جديد دارای ديدی درونگرا است و در برنامه
بازگرداندن ايران به اقتصاد جهانی، پيوستن به سازمان تجارت جهانی و جلب 

باشند. از سوی ديگر، در  گذاری خارجی از اولويت کمتری برخوردار می سرمايه
ای  با مسائل و مشکالت داخلی و خارجی، دولت جديد نقش برجستهبرخورد 

برای عامل قدرت و زور قائل است و ميل به سياسی کردن مناسبات 
 المللی دارد.     اقتصادی بين

  

با توجه به دامنه گسترش فساد و باال بودن مستمر نرخ بيکاری و تورم و 
ال گذشته، توجه دولت س 25های اقتصادی و اجتماعی طی  تشديد نابرابری

جديد به ضرورت مبارزه با فساد و بسط عدالت اجتماعی قابل درک و 
پسنديده است. اما راهکارهايی که تا کنون دولت جديد برای برخورد و حل 

باشند. لذا بيم  اين معضالت مطرح کرده است فاقد انسجام نظری وعملی می
مشکالت کشور  رود که سياست اقتصادی دولت جديد عمال بر آن می

بيافزايد. مشکالت اقتصادی و سياسی ايران ساختاری است. کم توجهی 
دولت جديد به ضرورت پيشبرد برنامه اصالحات اقتصادی کشور نگران 
کننده است. بدون برخورد صحيح با مشکالت ساختاری کشور، برنامه توسعه 

شد تا  عدالت اجتماعی دولت جديد عمال موجب توزيع عادالنه فقر خواهد
المللی  توزيع عادالنه ثروت. همچنين، کم توجهی دولت جديد به شرايط بين

کنونی و ضرورت عادی سازی مناسبات ايران با جامعه جهانی نه تنها حل 
تواند امنيت ملی  تر خواهد ساخت بلکه می بحران اقتصادی کشور را مشکل

 ايران را با مخاطراتی جدی مواجه سازد.
 

 مبارزه با فساد

نژاد اعالم شده است.  های اصلی دولت احمدی مبارزه با فساد يکی از اولويت
اما مشخص نيست که بدون آزادی سياسی و آزادی مطبوعات و اصالح 

تواند به اين  نژاد چگونه می ساختار سياسی و اقتصادی کشور، دولت احمدی
که هدف جامه عمل بپوشاند. فساد اقتصادی ايران نهادی است، بدين معنی 

دليل اصلی آن وجود ساختارهای سياسی و اقتصادی ناهنجار و انحصاری 
ای فساد وجود قوانين و نهادها و  است. در عرصه اقتصادی دليل پايه

ساختارهايی است که توزيع منابع اقتصادی را از دست مردم و بازار خارج 
در  اند. ساخته به سياستمداران، کارمندان دولت و نهادهای حکومتی سپرده

عرصه سياسی، ساختار انحصاری قدرت، نبود آزادی احزاب و مطبوعات 
شود تا نهادهای سياسی و اداری کشور در برابر مردم پاسخگو  موجب می

نباشند. بدون برخورد با اين دوجنبه، سرنوشت برنامه مبارزه با فساد آقای 
به اجرا گذاشته  نژاد نا معلوم است. برنامه مبارزه با فساد، چنانچه واقعا احمدی

شود گريبان بسياری از سران، از جمله روحانيون عالی مقام حکومت را نيز 
نژاد از همان  خواهد گرفت.  بعالوه، پايگاه قدرت سياسی آقای احمدی

خيزد که خود از ارکان اصلی انحصار قدرت سياسی و  نهادهايی بر می
 باشند.   اقتصادی می

 
دهد. اما بدتر از آن رقابت  ر را به هدر میخواری منابع اقتصادی کشو رانت

تواند چرخه اقتصادی کشور را فلج سازد.  خواران است که می مخرب بين رانت
های  خواری نيست، بلکه اکنون رقابت بين جناح مشکل ايران تنها در رانت

رود تا کشور را از پای در آورد. در چنين شرايطی،  خواران می مختلف رانت
نژاد که فاقد يک برنامه مشخص و  بارزه با فساد آقای احمدیبرای برنامه م

توان سه سناريوی اصلی  موثرجهت مقابله با عوامل ساختاری فساد است، می
 متصور شد:

 
 به دليل تشديد بحران، دولت جديد کنار گذاشته خواهد شد .1

دولت برنامه مبارزه با فساد خود را عمال رها کرده، به چند اقدام  .2
 برداری تبليغاتی اکتفا خواهد نمود.  ی بهرهسمبليک برا

با همکاری يک جناح، جناح های ديگر را حذف کرده،  .3
 خواری را به انحصار جناح غالب در خواهد آورد. رانت

 
خواران و واگذاری انحصار  سناريوی سوم با حذف رقابت مخرب بين رانت

ش رشد تواند موجب افزاي مدت می خواری به يک جناح، در کوتاه رانت

http://www.hadizamani.com/
http://www.hadizamani.com/
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اقتصادی گردد. بعالوه بخشی از رانت رقبای حذف شده و بخشی از درآمد 
تواند به مردم، به ويژه حاميان سياسی  حاصل از بهبود رشد اقتصادی می

جناح غالب واگذار گردد تا حمايت آنها را خريده و پايگاه اجتماعی و سياسی 
عددی مانند رقبای حذف شده را تضعيف نمايد. اين امر در کشورهای مت

اندونزی تجربه شده است. اما در بلندمدت، اين راهکاری اساسی نبوده و با 
تواند  های استبداد می تشديد انحصار اقتصادی و سياسی و تشديد پايگاه

موجب تعميق و تشديد بحران کشور 
 گردد.  

 

 بسط عدالت
درآمد جهانی به گزارش بانک بنا 

 2004سرانه ايران در پايان سال 
دالر بوده  300دل دو هزار و معا

در ايران را که از اين لحاظ،  است
کشور جهان در رتبه  208ميان 

دهد.  قرار می يکصد و يازدهم
 ،در خاورميانهبراساس اين گزارش، 

در رتبه هفتم پس از ايران 
کشورهای کويت، اسراييل، بحرين، 
عربستان، عمان و لبنان قرارگرفته 

ر آن اطالعات موجود بيانگ است.
دهک باالی  2002در سال است که 

درصد از  30درآمدی جامعه ايران 
کل ميزان مصرف اين کشور را به 
خود اختصاص داده است، در صورتی 
که يک خانواده متوسط ايرانی در 

دالر کسری  5/412همين سال با 
به لحاظ  بودجه مواجه بوده است.

براساس آمارهای رسمی، سطح فقر، 
ر خط فقر زندگی درصد مردم زي 15
از ارقام غيررسمی حاکی . اما کنند می
است که اين رقم بسيار باالتر و آن 

     .باشد میدرصد  40نزديک به 
 

اکنون، فقر و نابرابری توزيع درآمد 
به معضل اقتصاد ايران تبديل شده 
است. باال بودن مستمر نرخ بيکاری 

های ساختاری  و تورم  و ناهنجاری
ای اين وضعيت  ل پايهاقتصاد از عوام

های مشخصی که تا  باشند. طرح می
نژاد برای  کنون دولت آقای احمدی

حل اين معضل و بسط عدالت 
 ارائه داده است عبارتند از: اقتصادی 

 

 توزيع سهام عدالت 

 تاسيس صندوق مهر رضا 

 بهره به افراد کم  های کم کاهش نرخ بهره بانکی و عرضه وام
 درآمد و مشاغل کوچک

 ها ها و افزايش يارانه رل قيمتکنت 

  افزايش حداقل دستمزد و افزايش حقوق معلمين و کارمندان
 دولت 

  

تا است وزارت امور اقتصادی و دارايی موظف شده بنا بر مصوبه اخير دولت، 
های  واگذاری دو ميليون تومان سهام شرکتنسبت به پايان سال جاری 

ايرانی اقدام هر فرد فقير  بهدولتی 
يد. اين طرح که به توزيع سهام نما

 بهباشد ابتدا  عدالت معروف می
به  عنوان نمونه در يک استان ايران

اجرا گذاشته خواهد شد. بر اساس 
وزارت رفاه و تامين اين مصوبه، 

اجتماعی موظف شده است ظرف دو 
هايی را که مشمول اين  ماه خانواده
بنابه  شوند شناسايی کند. طرح می
ن ليمشمو بری،منابع خگزارش 

توانند سهام اختصاص داده شده  می
. ساله خريداری کنند 20را با اقساط 
انجام اين طرح رود که  انتظار می

 .  حداقل دو سال به طول انجامد
 

سهام عدالت شبيه طرح طرح 
ناموفق توزيع کوپن سهام است که 

ای از  در پاره 1990طی دهه 
به اجرا رهای اروپای شرقی کشو

شد. براساس تجربه گذاشته 
کشورهای اروپای شرقی، اينگونه 

ها نه تنها فاقد تاثير قابل  طرح
توجهی بر سطح رفاه اقشار 

باشند، بلکه با ايجاد  کش می زحمت
توانند عمال به  روندهای تورمی می

به دليل زيان اقشار فقير عمل کنند. 
فراد و ا، وضعيت بد اقتصادی

خانوارهايی که موفق به دريافت 
شوند در اسرع وقت سهام  میام سه

کنند.  مربوطه را به پول تبديل می
اين امر در کوتاه مدت گشايش 
اندکی در وضعيت اقتصادی آنها 

قابل نقدينگی آورد. اما  بوجود می
توجهی که به اين ترتيب به اقتصاد 

افزايش  شود موجب کشور تزريق می
گردد. تورم  میتورم شديد نرخ 

ش اوليه درآمد حاصله نه تنها افزاي
تواند موجب  سازد، بلکه در ظرف چند سال می های فقير را خنثی می خانواده

ممنوع سازی فروش سهام عدالت  افت قدرت خريد و فقر بيشتر آنها گردد.
تواند تاثير تورمی طرح را برای چند سال به تاخير  میسال برای دو و يا سه 

اثير درآمدی آنرا نيز کاهش خواهد بياندازد و از شدت آن بکاهد. اما همزمان ت
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داد. درآمد ساالنه اينگونه سهام غالبا رقم قابل توجهی نيست و در بلند مدت 
توانند ارزش خود را از دست بدهند. در شرايط کنونی ايران،  چنين سهامی می

های  ده هستند و تنها با کسب يارانه های دولتی زيان بخش عمده شرکت
ها عمال به  اين شرکتتوزيع سهام باشند.  عاليت میقادر به ادامه فدولتی 

ها دشوار بوده و غالبا  انجام اينگونه طرحهمچنين  يان است.ز معنای توزيع 
و ارزيابی افراد واجد شناسايی شود. بعالوه،  موجب شيوع فساد اقتصادی می

باشد و با مشکالت متعددی  شرايط، آنهم در ظرف دوماه بسيار دشوار می
 واهد بود.  همراه خ

 

دومين طرح مشخص دولت برای بسط عدالت اقتصادی تاسيس صندوق مهر 
، دولت کمک به جوانان جهت ازدواج و تشکيل خانوادهرضا است. بمنظور 

ذخيره حساب در از سهم بخش خصوصی  درصد 30نهم مقرر کرده است که 
مک به جوانان تاسيس صندوق مهر رضا تخصيص داده شود. کبرای  ارزی

تواند هدف اجتماعی ارزشمندی باشد، اما انجام اين امر از  هت ازدواج میج
ای حساب ذخيره  طريق حساب ذخيره ارزی خارج از اهداف و ضوابط پايه

ارزی است و به زيان منافع بلند مدت کشور خواهد بود. اينگونه بی توجهی و 
رناک اقتصاد کشور خطبرای مديريت  ،ای عدم رعايت اصول و ضوابط پايه

 اشتباهات بزرگتری گردد. تواند سنگ بنای بوده، می
 

های درست ايران بعد از انقالب بوده  ايجاد صندوق ارزی يکی از سياست
اند به درستی از  های جمهوری اسالمی نتوانسته است. ولی متاسفانه دولت

به ، 1379حساب ذخيره ارزی در سال  حساب ذخيره ارزی استفاده نمايند.
، بمنظور تثبيت درآمد دولت قانون برنامه سوم توسعه( 60ه( ماده )موجب بند)

اما  .تشکيل شددر برابر نوسانات قيمت نفت و تقويت بنيه اقتصادی کشور 
از هدف نخستين خود در مدت زمان کوتاهی  ذخيره ارزی حسابتاسفانه، م

گرديد. به اهرمی برای تامين کسری بودجه دولت بدل عمال فاصله گرفت و 
ميليارد دالر ارز  5/4از پرداخت ساالنه توان  ر اين رابطه، برای مثال مید

با استفاده سرمايه اين صندوق برای . اکنون نام برد برای وارد کردن بنزين
 ذخيره ارزیکه استفاده از حساب رود  میبيم آن تاسيس صندوق مهر رضا 

ز نمايندگان بر اساس گزارش برخی ا از مسير درست خود خارج گردد. امالک
 ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزی به عنوان سرمايه اوليه صندوقمجلس، 

ميزان برداشت موجب شود. اين  میميليارد دالر برآورد  5نزديک  «مهر رضا»
تورم شديد خواهد گرديد که عمال مغاير با هدف کمک  نقدينگی و افزايش

  باشد.   کش می به جوانان و اقشار زحمت
 

درصد از منابع حساب ذخيره ارزی بايد به صورت  50برنامه چهارم،  براساس
اما متاسفانه، در  1.تسهيالت بلندمدت دراختيار بخش خصوصی قرار گيرد

به بخش خصوصی  حساب ذخيره ارزیعمل، بخش کوچکی از سرمايه 
تا پايان اختصاص داده شده است. برای مثال، بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، 

شد که از  ميليون دالر به حساب ذخيره ارزی واريز 3/19805ود حد 82سال 
خام بود.  نفت صادرات درآمد مازاد به مربوط دالر ميليون 1/18947 اين رقم 

ميليون دالر از حساب ذخيره ارزی  1/12879 مبلغ 82همچنين تا پايان سال 
خصوصی و مابقی آن  ميليون دالر آن توسط بخش 6/1831 استفاده شد که

. به عبارت ديگر، سهم بخش خصوصی در نيز توسط دولت برداشت گرديد
درصد بوده است. بنا بر 14کمتر از  حساب ذخيره ارزیهای  تخصيص

طی سال گذشته نيز بر همين حساب ذخيره ارزی اطالعات موجود، عملکرد 
 منوال بوده است. 

 

نفت پوشش کشور در برابر ريسک نوسانات قيمت  ذخيره ارزیهدف حساب 
های توليدی غيرنفتی برای کاهش وابستگی کشور به درآمد  و ايجاد ظرفيت

بخشی از سرمايه حساب ذخيره ارزی جهت تامين اين هدف، نفت است. 
کند اقتصاد کشور  انداز شود تا زمانی که قيمت نفت افت می بايست پس می

اسب های من بايست در پروژه می نيز دچار بحران رکودی نگردد.  بخش ديگر
گذاری شود تا از وابستگی کشور به نفت بکاهد. با توجه به رشد  سرمايه

سرطانی بخش دولتی و پايين بودن کارآيی آن، يکی از مطلوبترين 
برای انجام اين امر ايجاد ظرفيت توليدی در بخش  های ممکنراهکار

 خصوصی است.  
 

فراد کم های کم بهره به مشاغل کوچک و ا کاهش نرخ بهره و تخصيص وام
درآمد، سومين راهکاری است که دولت نهم برای بسط عدالت اقتصادی ارائه 

تواند راهکار  بهره به مشاغل کوچک می های کم داده است. تخصيص وام
مناسبی برای کمک به موسسات توليدی کوچک، ايجاد اشتغال و در نتيجه 

آن است که  درآمد باشد. اما تجربه ساير کشورها حاکی از کمک به اقشار کم
اين راهکار زمانی موثر خواهد بود که تخصيص وام توسط سيستم بانکی، بر 

ها انجام پذيرد.  اساس ضوابط اقتصادی و با توجه به ريسک تجاری پروژه
اين کار نيز زمانی ميسر خواهد بود که مديريت سيستم بانکی مستقل از 

يراينصورت دولت و بر اساس ضوابط اقتصادی و تجاری عمل کند. در غ
تخصيص وام براساس روابط و بدون توجه به ضوابط اقتصادی انجام خواهد 
گرفت. اين امر نه تنها موجب اتالف منابع اقتصادی خواهد گرديد و مسئله 
بيکاری را حل نخواهد کرد بلکه عمال موجب پيدايش سيستم ديگری برای 

خواهد شد. توليد و توزيع رانت و لذا گسترش فساد اقتصادی و سياسی 
درجمهوری اسالمی ايران مديريت سيستم بانکی تحت سلطه کامل دولت 

شود. اين  قرار دارد و نرخ بهره و تخصيص سرمايه توسط دولت ديکته می
سيستم يکی از عوامل اصلی ناهنجاری نظام اقتصادی ايران و از ارکان 

صالح اصلی نظام رانتی موجود است. حل مشکالت اقتصادی ايران مستلزم ا
زدايی و تامين استقالل آن از دولت است. متاسفانه  سيستم بانکی، سياست

باشد بلکه سمت و سوی  برنامه اقتصادی دولت نهم نه تنها در اين راستا نمی
 آن عمدتا درجهت حکومتی کردن بيشتر نظام بانکی کشور است.                   

 

ايران از جمله رونق  دولت نهم، يکی از داليل اصلی مشکالت اقتصادی
داند و به کاهش نرخ بهره به عنوان  سوداگری را در باال بودن نرخ بهره می

نگرد.  ابزاری برای رونق اقتصادی، ايجاد اشتغال و بسط عدالت اقتصادی می
درصد 24سود »های خود اظهار داشته است که  نژاد در مصاحبه آقای احمدی

کشور و ايجاد اشتغال را به دنبال  به هيچ وجه گسترش پايه توليد، توسعه
مسئله نرخ بهره در تا »وی همچنين تاکيد کرده است که «. آورد نمی

روند و به  دنبال کار توليدی و اصيل نمیافراد  بانکداری ايران حل نشود
شوند تا بتوانند اين سود را به  سمت خريد و فروش و سوداگری کشيده می

نژاد اظهار داشته  خش کشاورزی آقای احمدی. در رابطه با ب«بانک برگردانند
 کهحاليدر  درصد است10بخش کشاورزی ساالنه در ارزش افزوده »که 

برای کشاورز بهتر ، لذا درصد است5/13سپرده بانکی در بخش کشاورزی 
«. درصد بگيرد5/13در بانک وديعه بگذارد و  ،اش را بفروشد است که دارائی

طی سال مالی جاری بانک مرکزی که رود  انتظار میبر اساس اين مواضع، 
درصد در  21تا  5/13ايران نرخ سود تسهيالت بانکی را که تا به حال بين 

اما، با توجه به نرخ تورم  درصد تثبيت نمايد.16نوسان بوده است، در سطح 
درصدی، اين امر عمال به معنای منفی شدن نرخ بهره است که خود 16
يانباری برای اقتصاد کشور باشد. در واقع، برخالف تواند دارای پيآمدهای ز می

نژاد، دليل اصلی پايين بودن باروری اقتصاد ايران، از جمله  باور آقای احمدی
بايست در ناهنجاری ساختاری کشور، از جمله  در بخش کشاورزی را می

 

 با اينهمه، کسری بودجه دولت ايران برای سال  د.خواهد بو برخوردارافزايش چشمگيری از   2006-2005رآمد دولت برای سال مالی دافزايش بهای نفت دليل به

 شودمیتخمين زده کشور  درصد توليد ناخالص داخلی1/7برابر با جاری 



 1385بهمن   ـ   28 سال ششم  ـ  شمارهتالش ـ              
 

27 

سلطه دولت، ناهنجاری نظام بانکی، وجود قوانين نامناسب، نبود جو مناسب 
وری جستجو کرد تا پايين بودن  گذاری و پايين بودن نرخ بهره يهبرای سرما

 نرخ بهره.          
 

نرخ بهره يکی از ابزار اصلی مديريت اقتصاد کالن است. استفاده سياسی از 
اين ابزار موجب تشديد بحران اقتصادی کشور خواهد شد. کاهش مصنوعی 

جمله نرخ تورم و سيالی نرخ بهره، بدون توجه به پارامترهای اقتصادی، از 
تواند  میايجاد اشتغال  وگسترش توليد سرمايه در اقتصاد جهانی، به جای 

آوری سرمايه به  انداز، فرار سرمايه و روی موجب افزايش تورم، کاهش پس
های غيرتوليدی گردد. چنين جوی نه تنها  زمين بازی، سوداگری و فعاليت

اشتغال نخواهد بود بلکه با ايجاد  بستر مناسبی برای رشد اقتصادی و ايجاد
فشارهای تورمی موجب افت قدرت خريد اقشار کم درآمد و گسترش فقر 

 خواهد شد.   
 

کنترل و تثبيت قيمتها چهارمين راهکار دولت نهم برای بسط عدالت 
آبادگران مجلس  که توسط «ها تثبيت نرخ قانون»تصويب اقتصادی است. 

 اتخاذ شد 1383در ارديبهشت ماه سال نژاد(  )جناح حامی دولت آقای احمدی
عمومی  از خدمات برخیآن امسال قيمت نفت، بنزين، گاز، آب و و بر اساس 

نمونه سياست جديد دولت نهم است. با توجه به  افزايش نخواهد يافت
تخصيص سرمايه در واقع به معنی اين سياست محدود بودن منابع اقتصادی، 

ای اقتصاد  پايه های ساختص آن برای ايجاد زيرکشور به يارانه بجای تخصي
شود حمايت از اقشار کم  ها ارائه می . دليلی که برای پرداخت يارانهميباشد

ها يک يا چند گروه اجتماعی معين،  درآمد و مبارزه با فقر است. اما، اين يارانه
های  دهند، بلکه غالبا تمام گروه درآمد را هدف قرار نمی مثال اقشار کم

ها غالبا نصيب  گيرند. در واقع، حجم عمده اين يارانه جتماعی را در بر میا
های نان، دارو،  شود. برای مثال، مبالغی که از طريق يارانه اقشار پر درآمد می

شود  جامعه می (percentile) گاز، و نفت سفيد نصيب پر درآمدترين دهک
فقيرترين دهک جامعه برابر سهم 5/3برابر، و 32برابر، 4برابر، 2به ترتيب 

ها نتوانند  شود که قيمت ها سبب می است. از سوی ديگر، وجود اين يارانه
های از دست رفته را منعکس کنند. اين امر  هزينه واقعی توليد و فرصت

موجب تخصيص نامطلوب منابع اقتصادی و به هدر رفتن ثروت کشور 
رنامه اصالحات شود. حل بحران اقتصادی جمهوری اسالمی و پيشبرد ب می

ها است، مشروط برآنکه درآمد حاصله  اقتصادی مستلزم حذف اين يارانه
گذاری و رشد اقتصاد شود. افزايش توليد موجب افزايش  صرف سرمايه

ترين علت فقر در ايران کنونی  اشتغال و کاهش بيکاری خواهد شد، که عمده
توان صرف  یها را م است. همچنين بخشی از درآمد حاصل از حذف يارانه

ايجاد يک سيستم امنيت اجتماعی جهت حمايت از 
به عبارت ديگر، در ايران  2درآمد جامعه نمود. اقشار کم

ها در بلندمدت  کنونی، سياست کنترل و تثبيت قيمت
 درآمد خواهد بود. به زيان کل کشور از جمله اقشار کم

 
افزايش حداقل دستمزد و افزايش حقوق معلمين و 

ولت راهکار ديگر دولت نهم برای بسط کارمندان د
عدالت اقتصادی است. باتوجه به باال بودن نرخ تورم 

سال گذشته، افزايش حداقل دستمزد و  25طی 
تواند  افزايش حقوق معلمين و کارمندان دولت می

هدف اجتماعی درستی برای ايران کنونی باشد. اما، 
مانند ساير موارد، عملکرد اين سياست بستگی به 

زئيات و چگونگی اجرای آن خواهد داشت. برای ج
شود. لذا، اجرای  مثال، افزايش دستمزد موجب پيدايش فشارهای تورمی می

اين سياست هنگامی دارای نتيجه مطلوب خواهد بود که با انجام اصالحاتی 
سازی اثر تورمی  برای افزايش باروری نيروی کار همراه باشد، تا با خنثی

وجب رونق اقتصاد و افزايش رفاه گردد. در غيراينصورت، افزايش دستمزدها م
تشديد نرخ تورم نه تنها تاثير افزايش حداقل دستمزد را خنثی خواهد ساخت 
بلکه موجب کند شدن آهنگ رشد اقتصادی، افزايش بيکاری و افت درآمد 

درآمد نيز خواهد شد. برهمين منوال، افزايش حقوق کارمندان دولت  اقشار کم
دارای اثر مطلوب خواهد بود که با اصالح بخش دولتی جهت انتقال  هنگامی

های مولد همراه باشد تا  خيل عظيم بيکاری پنهان اين بخش به بخش
وری حاصله فشار تورمی افزايش حقوق را خنثی سازد. در کليه  افزايش بهره

های الزمه همراه نيست.  اين موارد سياست دولت نهم با اصالحات و برنامه
شرايط کنونی ايران، چنانچه دولت جديد برنامه مناسبی برای اصالح  در

ساختار ناهنجار اقتصاد کشور اختيار نکند، فشار تورمی سياست افزايش 
حداقل دستمزد و افزايش حقوق کارمندان دولت به احتمال قوی موجب 

 افزايش بيکاری و فقر بيشتر اقشار محروم خواهد گرديد.
 

 سلطه دولت
ای از اقتصاد کشور،  ار آمدن جمهوری اسالمی بخش قابل مالحظهبا روی ک

های ناشی از انقالب و فرار سرمايه و از سوی  از يکسو تحت تاثير بحران
های سياسی، با پيگيری سياست ملی  ديگر تحت تاثير تفکرات و فشار گروه

ها و بازرگانی خارجی به مالکيت بخش دولتی در آمد. در  کردن صنايع، بانک
بانک خصوصی که  28ماه پس از پيروزی انقالب،  6يعنی  1979جوالی 
کل سرمايه بانکی را در اختيار داشتند ملی اعالم شدند. درصد44 مجموعا

همزمان، تمامی صنايع ماشين سازی، مس، فوالد، آلومينيوم  و تمامی 
دار بزرگ کشور ملی اعالم  سرمايه 51کارخانجات  و موسسات متعلق به 

های مصادره شده به بنياد  همچنين مالکيت و مديريت تمامی دارائی گرديد.
کارخانه صنعتی،  203بنياد، مالک  1982مستضعفان واگذار گرديد. در سال 

 238سازی معظم،  شرکت ساختمان 101مجتمع کشاورزی بزرگ،  472
قطعه زمين و ساختمان بزرگ بود. در اين  2786شرکت بازرگانی و خدمات و 

 درصد38پرسنل بودند و  هزار هايی که دارای بيش از کارخانه رصدد96سال 
پرسنل بودند تحت مديريت دولت قرار  999تا  50واحدهايی که دارای 

شرکت  268های دولتی به  تعداد شرکت 1988داشتند. در اين روند، در سال 
های  شرکت افزايش يافت که با احتساب شرکت 562به  1999و در سال 

به علت عدم کارايی و  2000شرکت گرديد. در سال  16447غ بر وابسته بال
شرکت کاهش  550شرکت به  562ها از  های سنگين تعداد اين شرکت زيان
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ها و آغاز  با افزايش شدت زياندهی اين شرکت 2002يافت. در سال 
 شرکت کاهش يافت.   505های دولتی به  سازی، تعداد شرکت خصوصی

 

 ها و موسسات دولتی در بودجه کل کشور بالغ بر سهم شرکت 2002در سال 
های مجلس شورای اسالمی در  بنا بر گزارش مرکز پژوهش.  3بود درصد66

های دولتی،  درصد بودجه کل کشور متعلق به شرکت2/68سال جاری 
بر مبنای برآوردهای ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است.  بانک

های دولتی به حدی است که بدون  کتموجود عدم کارآيی و زياندهی شر
.  سودآوری بقيه 4آنها ورشکست خواهند شد درصد60دريافت يارانه بيش از 

نيزغالبا به سبب برخورداری از موقعيت انحصاری است. در صورت وجود 
ها نيز ورشکست خواهند  ای از اين شرکت رقابت موثر، بخش قابل مالحظه

     شد.
 

ای  پايهدليل ساختار و عملکرد بخش دولتی  در جمهوری اسالمی ايران،
با  5خواری است. و گسترش سرطانی فساد و رانتبحران اقتصادی کشور 

اينهمه دولت نهم فاقد برنامه مشخص و منسجمی برای اصالح بخش دولتی 
 است. 

 

اظهار داشته است که نژاد  احمدیسازی آقای  در رابطه با سياست خصوصی
منابع ملی بايد از چنته »ست و تاکيد نموده که متعهد اسازی  به خصوصی

.  «دولت آزاد و در اختيار مردم قرار گيرد تا درخدمت پيشرفت کشور قرار گيرد
در نظام اجرائی کشور، سپردن »اما از سوی ديگر اظهار داشته است که 

جز  یسازی نيز مفهوم سازی تفسير شد و خصوصی کارها به مردم، خصوصی
های مختلف برای تحرک مردم نه  ی پيدا نکرد و عرصهفروش اموال دولت

تر  تنها باز نشد بلکه هر روز بيش از گذشته فضا را به روی مردم تنگ
های خصوصی به شکل فعلی  بانک». وی همچنين معتقد است که «کردند

کنند بلکه  ای را در اقتصاد کشور بازی نمی آن نه تنها نقش مثبت و سازنده
    «.در چرخه اقتصادی کشور بسيار زياد استآثار تخريبی آنها 

 

سازی، آنگونه که تاکنون اجرا شده، ايرادهای متعددی  به برنامه خصوصی
وارد است، از جمله فقدان استراتژی، عدم انسجام، بی توجهی به ضرورت 

بخش دولتی  نياز و عدم شفافيت. همچنين، برنامه اصالح ايجاد نهادهای پيش
ای تشکيل  سازی نيست بلکه از طيف گسترده صیقابل تقليل به خصو

سازی، سوی ديگر آن نوسازی و  شود که يک سوی آن خصوصی می
جداسازی مديريت از »سازی مديريت دولتی و درميانه اشکال مختلف  شفاف

قرار دارند. اما از اظهارات و برنامه اعالم شده آقای « مالکيت دولتی
نسجم برای پيشبرد سيتماتيک، پيگير و نژاد يک استراتژی و برنامه م احمدی

شود.  بلکه  بخش دولتی استنباط نمی سازی و اصالح موثرتر برنامه خصوصی
اظهارات متناقض و برنامه اعالم شده ايشان بيانگر يک سردرگمی اساسی 

سازی است.  نسبت به کل برنامه اصالحات بخش دولتی، از جمله خصوصی
قف ساختن برنامه اصالحات اقتصادی و اين امر با آهسته و احتماال متو

 سياسی، هزينه سنگينی را بر کشور تحميل خواهد نمود.     
 

 بودجه يکسر
از   2006-2005رآمد دولت برای سال مالی دافزايش بهای نفت دليل به 

با اينهمه، کسری بودجه دولت ايران  د.خواهد بو برخوردارافزايش چشمگيری 
تخمين زده کشور  درصد توليد ناخالص داخلی1/7برابر با برای سال جاری 

طی سال کسری بودجه دولت شود که  می بينی پيشهمچنين،   6.شود می

با توجه به شرايط  7افزايش يابد.توليد ناخالص داخلی درصد 8/7آينده به 
کنونی اقتصاد کشور، برای تامين اين ميزان از کسری بودجه،  دولت نهم با 

 است:شش گزينش اصلی روبرو 
 

 افزايش نرخ رشد اقتصادی 

 افزايش نرخ مالياتها 

 سازی  استفاده از درآمد خصوصی 

 کاهش تعداد کارمندان دولت 

 حذف يارانه انرژی 

 )درآمد نفت )حساب ذخيره ارزی 
 
درصد 7/6رشد اقتصادی از  نرخ 1383راساس ارقام بانک مرکزی، در سال ب

دليل که عمدتا به  تقليل يافت 1383درصد در سال 8/4به  82سال در 
نرخ    8د.بوهای کشاورزی، ساختمان و نفت  کاهش نرخ رشد توليد در فعاليت
درصد 1/5به حدود  82سال در  درصد9/5از رشد اقتصادی بدون بخش نفت 

شود در سال مالی جاری، نرخ رشد  بينی می پيش 9.تنزل کرد 83در سال 
واحد  10تقليل يابد. درصد8/4واقعی محصول ناخالص داخلی ايران تا سطح 

کند که در سال مالی آينده نرخ  میبينی  پيش پژوهش روزنامه اکونوميست
 11درصد به روند رکودی خود ادامه دهد.3/4رشد اقتصادی ايران با تنزل به 

تر نرخ رشد اقتصادی را برای  بينانه ماهنامه اقتصاد ايران در برخوردی خوش
انداز آهنگ رشد  کند. با اينهمه، چشم یبينی م درصد پيش3/5سال مالی آينده 

اقتصادی ايران آنچنان نيست که دولت نهم بتواند برای تامين کسری بودجه 
 دولت به درآمد حاصل از رشد اقتصادی متکی باشد.

 
در زمينه سياست مالياتی، دولت نهم هيچگونه برنامه منسجم و مشخصی را 

است. نظام مالياتی نه تنها يکی از برای اصالح نظام مالياتی کشور ارائه نداده 
منابع اصلی درآمد دولت است، بلکه يکی از ابزار مهم بسط عدالت اقتصادی 

ايش افزبرای مثال ساختار مالياتی، باشد. تغيير  و بهبود توزيع درآمد نيز می
درآمد و صرف اقشار پردرآمد درآمد نرخ ماليات بر ثروت و بر ماليات نرخ 

های متداول برای بهبود  از شيوههای فقير  خانواده برای کمک بهحاصله 
ها، يعنی تامين  توزيع درآمد است. نظام مالياتی ايران در هر دو اين زمينه

درآمد برای دولت و تعديل توزيع ثروت و درآمد شديدا ناکارآمد و ناهنجار 
باشد،  است. با توجه به اينکه بسط عدالت اولويت درجه اول دولت نهم می

آور است.  وجهی اين دولت به ضرورت اصالح نظام مالياتی کشور تعجبت بی
عالوه بر ناهنجاری ساختار نظام مالياتی و باال بودن نرخ فرار از ماليات، 
وضعيت مالياتی بخش بزرگی از نهادهای اقتصادی کشور، به ويژه  بنيادها، 

انداز،  چشممذهبی و مذهبی کامال ناروشن است. باتوجه به اين  نهادهای شبه
 تواند نقش مهمی در تامين کسری بودجه دولت ايفا نمايد. نظام مالياتی نمی

 
تواند پاسخگوی معضل کسری  سازی نيز نمی درآمد حاصل از خصوصی

بودجه دولت باشد. زيرا در شرايط کنونی کشور و در نبود يک استراتژی و 
اشد که بتواند تواند آنقدر گسترده ب برنامه مناسب، دامنه اين امر نمی

نژاد اظهار داشته  پاسخگوی کسری بودجه دولت باشد. بعالوه، آقای احمدی
سازی بدون تعهد و برای جبران کسری بودجه را به  خصوصی»است که 
 «. دکنميشدت رد 

 
توان از طريق کاهش  از سوی ديگر، با مسئله کسری بودجه دولت می

های  د دولت نهم بر اجرای پروژهها نيز برخورد نمود. با توجه به تاکي هزينه

180تا  150از هر چهار ايرانی تحصيل کرده يک نفر در خارج از کشور به کار و فعاليت مشغول است. براساس اين گزارش، هر سال بين  المللی پول بينی صندوق بينبنا بر پيش 

کشور توسعه نيافته در رده اول قرار داده  91ايران را در بين  ،المللی پولينکنند. بر همين اساس، صندوق بهزار فارغ التحصيل دانشگاهی ايران برای مهاجرت به خارج تالش می

 است که بيشترين فرار مغزها را دارد.
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انداز رشد بودجه نظامی و امنيتی کشور، راهکارهای اصلی که  عمرانی و چشم
توانند برای اين منظور موثر باشند عبارتند از کاهش تعداد کارمندان دولت  می

های اعالم شده دولت در هر دو زمينه  و کاهش يارانه انرژی.  اما سياست
 هاست. زينهعمال در جهت افزايش ه

 

سال حکومت جمهوری  25طی به لحاظ نيروی انسانی، تعداد کارکنان دولت 
نفر در سال هزار  557يعنی از  ،برابر شده است رحدود چهااسالمی ايران 

اين آمار شامل نيروی  .ليون نفر افزايش يافته استيم 5/2حدود  به 1978
دفاع و پشتيبانی، های اطالعات،  نظامی و انتظامی، کارکنان وزارتخانه

شود. با  های دولتی نمی های تحت پوشش شرکت نيروهای مسلح و شرکت
سه برابر افزايش بطور نسبی احتساب اين موارد، افزايش تعداد کارکنان دولت 

در واقع ما در بخش دولتی ايران با خيل عظيمی از جمعيت بوده است. 
ارای شغل درآمدزا  بيکاری پنهان مواجه هستيم، يعنی جمعيتی که رسما د

باشد، اما کار آنها موجب افزايش توليد نيست، يا به عبارت ديگر خروج  می
چهل شايان توجه است که  12شود. آنها از چرخه توليد سبب کاهش توليد نمی

شود. به اين  تشکيل میهزينه حقوق پرسنل دولت ازو يک درصد بودجه 
ی و انتقال آنها به ترتيب، کاهش تعداد شاغلين مازاد در بخش دولت

جويی کرده و بار بودجه  های مولد نه تنها هزينه قابل توجهی را صرفه بخش
دولت را سبک خواهد نمود، بلکه موجب افزايش باروری و افزايش نرخ رشد 

مدت ميسر  اقتصادی کشور نيز خواهد شد. طبيعتا، انجام اين کار در کوتاه
از سوی ديگر، دولت استراتژی  نيست و مستلزم يک برنامه دقيق است. اما

مشخص و منسجمی را برای انجام اين مهم ارائه نداده، برعکس گرايش 
 هاست.   های اعالم شده آن در جهت افزايش هزينه برنامه

 

درصد توليد ناخالص 10بطور متوسط ارزش کل يارانه بخش انرژی برابر با 
ينی را بر بودجه شود. اين سياست نه تنها هزينه سنگ ملی تخمين زده می

رويه انرژی، به هدر رفتن  کند، بلکه موجب مصرف بی دولت تحميل می
منابع، تخصيص نادرست منابع اقتصادی و تشديد نابرابری توزيع درآمد نيز 

شود. در بخش مصرف خانگی، زيان ناشی از ارزانی انرژی نزديک به  می
. در بخش توليدی شود درصد توليد نا خالص ملی برآورد می3/4درصد تا 5/3

تراست. همچنين، بخش عمده  اقتصاد ابعاد اتالف انرژی به مراتب گسترده
شود. اين امر نابرابری توزيع  های انرژی نصيب خانوارهای پردرآمد می يارانه

ای که از طريق مصرف  کند. برای مثال، يارانه درآمد و مصرف را تشديد می
ای است که  برابر يارانه 12د شو ترين دهک جامعه می انرژی  نصيب مرفه

شود. حذف يارانه انرژی، با توجه به شدت  نصيب فقيرترين دهک می
باشد، اما به دليل دامنه خساراتی که بر کشور  زايی آن بسيار دشوار می تورم

کند از انجام آن گريزی نيست. بمنظور تسهيل کار و کنترل  تحميل می
ر چند مرحله و طی چند سال به توان اين سياست را د فشارهای تورمی می

اجرا گذاشت. درآمد حاصل از اين امر نه تنها کسری بودجه دولت را تامين 
توان صرف پرداخت يارانه نقدی به  خواهد نمود، بلکه بخشی از آن را می

درآمد را  درآمد کرد تا تاثير منفی اين سياست بر اقشار کم خانوارهای کم
ه تنها استراتژی مشخص و منسجمی را خنثی سازد. مجددا، دولت نهم ن

های اعالم شده آن  ای ارائه نداده، بلکه برنامه برای انجام اين اصالح پايه
 هاست.   نظير تثبيت قيمت انرژی عمال در جهت افزايش هزينه

 

ای به  با توجه به نکات فوق، برای تامين کسری بودجه، دولت بطور فزاينده
ذخيره ارزی متکی خواهد گشت. اما اين درآمد نفت و استفاده از حساب 

سياست موجب پيدايش فشارهای تورمی شديدی خواهد شد، بدون آنکه هيچ 
يک از مشکالت ساختاری اقتصاد بيمار ايران را حل کند. دولت نهم نه تنها 
استراتژی مشخصی برای نهادينه کردن انضباط مالی دولت ارائه نداده است، 

انداز اقتصاد ايران را به  ت و تشديد تورم چشمانظباطی مالی دول بلکه بی
 کند. نحوی جدی تهديد می

 

 تورم
، با رشد غالب متغيرهای  83بخش پولی و اعتباری اقتصاد ايران در سال 

ان نقدينگی در ر اساس آمار بانک مرکزی، ميزاصلی مواجه بوده است. ب
رشد  82ل ماه سا درصد نسبت به پايان اسفند 2/30 معادل 83پايان سال 

با توجه به سرعت رشد نقدينگی و ساير گرايشات اقتصاد ايران، داشته است. 
درصد در  5/17به  2004سال در درصد 8/14شود نرخ تورم از  بينی می پيش
سو  بدين 1999که باالترين نرخ تورم از سال ، افزايش پيدا کند 2005سال 

د را تعديل نکند، های اقتصادی خو چنانچه دولت نهم سياست 13باشد. می
های آينده، اقتصاد ايران نرخ تورم  احتمال قابل توجهی وجود دارد که در سال

های توزيع درآمدی  درصدی را تجربه کند.  اين امر نه تنها تاثير سياست 20
تواند موجب اتالف منابع و تشديد فقر نيز  دولت را خنثی خواهد کرد، بلکه می

 گردد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اشتغال
درصد، 3/12بانک جهانی، ايران با نرخ بيکاری  2005بر اساس گزارش سال 

باشد.  کشور جهان دارا می 92رتبه بيست و دوم نرخ بيکاری را در ميان 
 1384نرخ بيکاری کشور را برای سال « اقتصاد ايران»آخرين پيش بينی 

ز آمار ايران، نرخ بيکاری در کند. به گزارش مرک درصد برآورد می7/14بالغ بر 
، در حاليکه نشريه تحقيقات 14درصد است 7/19ميان جوانان بالغ بر 
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ساله را معادل  29تا  15اقتصادی خاورميانه )ميس( نرخ بيکاری جوانان 
 کند.        درصد برآورد می34

 

در شرايط کنونی کشور، مطلوبترين راه برای کمک به جوانان و اقشار محروم 
هايی که دولت نهم برای انجام اين مهم  ه ايجاد اشتغال است.  سياستجامع

حمايت از توسعه صنايع شوند نظير  ارائه داده است شامل مواضع عامی می
توسعه مراکز آموزش فنی ، صادرات، بخش کشاورزی، صنايع دستی، کوچک
ح ين تکليف نيروی کار خارجی و اصالينيروی کار، تع ای، سازماندهی  و حرفه

.  راهکارهای مشخصی که تا کنون دولت نهم برای روابط کارگر و کار فرما
بهره به  حل معضل بيکاری ارائه داده است عبارتند از تخصيص وام کم

افزايش تعرفه واردات برای محصوالتی که توليد داخلی آن مشاغل کوچک، 
اختصاص درصدی از موجودی حساب و  برای بازار مصرف کشور کافی است

 ها. نفت( به منظور عمران استاندرآمد يره ارزی )ذخ
 

اجرای درست کليه راهکارهای پيشنهادی فوق طبيعتا به حل مشکل بيکاری 
بايست توجه داشت که مشکل بيکاری در اقتصاد  کمک خواهد نمود. اما می

وری کار و  ايران دارای علل ساختاری است، نظير پايين بودن نرخ بهره
ين نامطلوب و دست و پاگير، نبود جو مناسب برای سرمايه، وجود قوان

زده بودن  گذاری داخلی و خارجی، سلطه بخش دولتی و سياست سرمايه
 مديريت اقتصادی.

 

برای کنترل و کاهش نرخ بيکاری به يک سطح قابل پذيرش، نرخ رشد 
انجام اين کار  15بايست حدودا دو برابر شود. اقتصاد ايران طی دهه آينده می

ارچوب مناسبات اقتصادی موجود، اگر غيرممکن نباشد، بسياردشوار در چ
خواهد بود. با توجه به ابعاد گسترده بيکاری پنهان، حتی حفظ شرايط موجود 
برای اقتصاد نا به هنجار ايران چالش عظيمی خواهد بود. در مجموع، حل 

ر معضل بيکاری بدون تغييرات بنيادی در ساختار اقتصاد سياسی کشور ميس
توجهی دولت جديد به برنامه اصالحات اقتصادی کشور عمال  نخواهد بود. کم

 به معنی ادامه و احتماال تشديد بحران بيکاری خواهد بود.
 

 رشد منفی بهره وري
، طی دوره بيست ساله (APO)سازمان بهره وری آسيا ارزيابی براساس 

نيم  منفی وری کل عوامل توليد در ايران نرخ رشد بهره 2000تا  1980
درصد بوده است. اين در حالی است که کشورهايی نظير هند، مالزی، نپال و 

درصد 1درصد و 1/1درصد،3/1درصد، 2/1های  تايلند به ترتيب از نرخ
واحد در سال  257وری  سرمايه در ايران از  شاخص بهره 16اند. برخوردار بوده

وری کل  هره. شاخص ب17کاهش يافت 2001واحد در سال   46به  1976
سال  25واحد بود، در حاليکه در  128برابر با  2001عوامل توليد در سال 

وری مبين کارايی عوامل  . شاخص بهره18واحد گذشته بود 168پيش از مرز 
ها بيانگر نبود  پايين بودن اين شاخص اقتصادی در استفاده از منابع است.

فقدان امنيت و ثبات های فيزيکی مناسب، نبود قوانين مناسب،  زيرساخت
 سياسی و نبود نيروی کار ماهر است.  

 

 سرمايه گذاري
ای جمهوری  يکی از مشکالت پايههمواره گذاری  سطح نا مطلوب سرمايه

ميانگين نرخ رشد  1977تا  1959است. در فاصله بوده اسالمی 
در سال بود. اما در فاصله  درصد15گذاری ثابت در کشور بالغ بر  سرمايه
 درصد1گذاری ثابت در کشور بطور متوسط نزديک به  سرمايه 2000تا  1977

گذاری  در سال کاهش يافت. بنا بر گزارش بانک جهانی ميزان سرمايه

 39بطور متوسط برابر  2000-1997خارجی در ايران طی دوره  سه  ساله 
گذاری کمتر از يک صدم  مليون دالر در سال بوده است. اين ميزان از سرمايه

صادرات و کمتر از چهار هزارم توليد ناخالص داخلی ايران است. بنا به کل 
تجارت و توسعه سازمان ملل، در فاصله سالهای  بخشترين گزارش  تازه

خارجی، تقريبا يکدهم سهم گذاری  سرمايهکل سهم ايران از  2004تا  2002
ترکيه، يک پنجم سهم عربستان و يک دوم سهم بحرين در همان مدت 

گذاری ثابت در  طی دو دهه اخير عالوه بر کاهش ميزان سرمايه است.بوده 
گذاری نيز تنزل کرده است که در افت شاخص  اقتصاد، کيفيت سرمايه

 باشد.  وری سرمايه منعکس می بهره
سئولين حکومت با روشهای گوناگون، از جمله ايجاد طی چند سال اخير، م

های خارجی و  گذاری رمايهمناطق تجاری آزاد و ايجاد تسهيالت برای س
مشکل پايين بودن نرخ اند تا  بر  دعوت از ايرانيان خارج از کشور تالش کرده

       ها در مجموع فائق آيند. اما تا کنون اين تالشگذاری در ايران  سرمايه
گذاری در جمهوری  اند، زيرا علل اصلی پايين بودن سرمايه نا موفق بوده

نرخ  نهفته است.کشور سياسی قتصادی و نظام ااسالمی در ساختار 
گذاری و ميزان  گذاری بخش خصوصی در اقتصاد به بازده سرمايه سرمايه

ميزان ريسک و رابطه آن با  19.ريسکی که با آن مواجه است بستگی دارد
کند که به چه ميزان، در چه مناطقی  و در چه  بازده سرمايه تعيين می

گذاری، بخصوص نوع خارجی آن  ايهگذاری شود. سرم هايی سرمايه بخش
های مربوط  دستکم با پنج  نوع ريسک مواجه است: ريسک سياسی، ريسک

های دولت، ريسک  به حقوق و قوانين سرمايه و کار، ريسک تغيير سياست
ارزی و ريسک اقتصادی. ساختار اقتصادی و سياسی جمهوری اسالمی بطور 

ا کاهش شديد های فوق و لذ سيستماتيک موجب افزايش ريسک
تکثر مراکز  گذاری در کشور شده است. علل عمده اين امر عبارتند از سرمايه

و کشمکش پيوسته بين  تداخل قوای سه گانه کشور ، گيری قدرت و تصميم
وجود قوانين نامناسب و دست و پاگير، مانند قانون کار، قوانين مالکيت، ، آنها

جمهوری اسالمی با جامعه  ناسازگاری، قوانين بانکی  و قوانين گمرکی
های  اقتصادی و اجتماعی دولت  و  ايدئولوژی زدگی سياست ، المللی بين

، های اقتصادی دولت ثباتی سياست ثباتی سياسی و بی بی، دستگاه اداری
های نادرستی که منجر به نابسامانی اقتصادی،  سياستو  فساد اقتصادی

خارجی و تشديد تنگناهای  های مانند تورم، بيکاری، کسری بودجه، بدهی
 اند.   هساختاری شد

در آخرين گزارش خود که در ماه اوت  20مرکز تحقيقات بازارهای جهان
های سياسی، اقتصادی،  منتشر شده است، ايران را از نظر ريسک 2005

. بر ه استحقوقی، تجاری در رده کشورهای پر ريسک جهان ارزيابی نمود
 باشند:  سک ايران به قرار زير میهای ري اساس اين گزارش، شاخص

 

  4از حداکثر  60/3ريسک کلی  

 50/3های سياسی  ريسک 

 50/3های اقتصادی، . ريسک 

 75/3های حقوقی،  ريسک 

 0/4های مالياتی،  ريسک 

 75/3های عملياتی،  ريسک 

 0/3های امنيتی،  ريسک 
 

 دولت نهم نه تنها استراتژی منسجمی برای برخورد با مشکالت فوق ارائه
نداده است، بلکه عملکرد اوليه آن موجب بروز بحران در بورس کشور و فرار 

رژيم از سازمان  «قوه قضائيه»اخيرا شاهرودی رئيس سرمايه شده است. 
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سرمايه  «سابقه فرار بی»بازرسی کل کشور خواستار رسيدگی فوری به بحران 
آقای  . بر اساس اظهاراتآن شد «شناسائی عوامل»به اميرنشين دوبی و 

نژاد، شمار  احمدیآقای  یجمهورياست ظرف دو ماه پس از رشاهرودی، 
اند از مرز ده هزار گذشته و ميزان  شرکتهايی که از ايران به دوبی منتقل شده

 است.   زده تومان ميليارد صدها به سر فراری  سرمايه
 

 بورس
به  وی با بورس مخالف نيست، امانژاد اظهار داشته است که  آقای احمدی

به مردم قول داده ايشان همچنين  ست.و شفاف ادنبال بورس بدون باندبازی 
است تا به منظور حمايت از حقوق سهامداران جزء دسترسی آنها به اطالعات 
مالی شرکتهای بورسی را افزايش دهد و از سلطه بنيادها و نهادها بر بورس 

ازی معامالت س شفاف. اما مشخص نيست که دولت نهم برای تهران بکاهد
 ای را در نظر دارد. دقيقا چه برنامهبورس 

 

طی هفته نژاد،  های نامشخص آقای احمدی در واکنش به اظهارات و برنامه
، يعنی اول نوامبر در بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل بازار سرمايه ايران

به زير ده هزار واحد که  ،های عضو بورس تهران ميانگين قيمت شرکت
از سوی کارشناسان خط قرمز اعالم شده بود، سقوط کرد. اين شاخص پيشتر 
ه اکتبر حدود چهار هزار واحد کاهش داشت. با توجه به اين که اطی م
های  بورس تهران از جمله بزرگترين و سود آورترين شرکتعضو های  شرکت

متضرر کردن سهامداران،  عالوه برصنعتی هستند، افت قيمت سهام آنها 
 خواهد شد.  نيز ز مشکل در روند جذب سرمايه صنايع بزرگ موجب برو

 

گذاری  برای جلوگيری از افت بيشتر قيمت، مديران جديد شرکتهای سرمايه
نمايند. از سوی خريد گسترده سهام در حال فروش اند تا اقدام به  موظف شده

جلوگيری از خروج بيشتر سهامداران از بورس تهران، دولت  ديگر، بمنظور
. نمايد 21«هام با اختيار فروشس»عرضه اقدام به تصميم گرفته است تا د جدي

کاهش ريسک بازار و اعطای عبارت است از  «سهام با اختيار فروش»هدف 
خريداران . باشند واقعی می ،های عرضه اطمينان به سهامداران که قيمت

عين همراه با سهم و امتيازات آن، برای يک دوره م «سهام با اختيار فروش»
شوند، يعنی به آنها  می برخوردار ين شده نيزيبه قيمت تع «اختيار فروش» از

ين شده بتوانند سهام خريده را به يشود که در دوره زمانی تع اختيار داده می
بفروشند. سهامداران  «سهام با اختيار فروش»ين شده به فروشنده يقيمت تع

خود استفاده کنند و يا  «اختيار فروش»متناسب با وضع بازار ممکن است از 
سهام با اختيار »ترتيب، خريداران  بدين  اينکه سهام خود را نگاه دارند. 

ها  گذاری آن  تنها اصل سرمايه کنند که نه  اطمينان حاصل می «فروش
توانند سهام خود را  ها، می تضمين شده است، بلکه در صورت باال رفتن قيمت

جلوگيری از اما اين طرح هنگامی موفق به . به قيمت باالتر بفروشند در بازار
خواهد شد که هجوم سرمايه داران برای خروج بيشتر سهامداران از بورس 

داران برای خروج از  خروج از بازار گسترده نباشد. زيرا چنانچه هجوم سرمايه
به ايفای قادر  «سهام با اختيار فروش»فروشنده  بازار بسيار گسترده باشد

 ود نخواهد بود.  ختعهدات مالی 
 

بورس تهران نه تالطم چند ماه اخير که کارشناسان عقيده دارند بسياری از 
چنانچه اين روند  بلکه احتمال ادامه آن قوی است. فروکش نخواهد کردتنها 

های فوق موفق به کنترل بحران نخواهد شد، بلکه  ادامه يابد، نه تنها طرح
دچار اقتصاد ايران نيز وجود دارد که  احتمال آنبا ادامه رکود بورس تهران 

 .  يابدو نرخ بيکاری افزايش رکود عميق شود 

 
 
 
 

 فرار مغزها
از هر چهار ايرانی تحصيل کرده يک  المللی پول بينی صندوق بين بنا بر پيش

نفر در خارج از کشور به کار و فعاليت مشغول است. براساس اين گزارش، هر 
ارغ التحصيل دانشگاهی ايران برای مهاجرت هزار ف 180تا  150سال بين 

ايران را در  ،المللی پول کنند. بر همين اساس، صندوق بين به خارج تالش می
کشور توسعه نيافته در رده اول قرار داده است که بيشترين فرار  91بين 

دهند که بيشتر تحصيل  های به عمل آمده نشان می مغزها را دارد. بررسی
اجر، به داليل سياسی، اجتماعی و اقتصادی تمايلی به کردگان ايرانی مه

بنا بر شواهد اوليه، اکنون اين نگرانی   بازگشت مجدد به کشورشان ندارند.
 وجود دارد که روند فرار مغزها از ايران تشديد گردد.  

 

 مناسبات با اقتصاد جهانی
و در مجموع جمهوری اسالمی ايران فاقد يک استراتژی و برنامه مناسب 

واقعبينانه برای توسعه ايران در اقتصاد جهانی، به ويژه مقابله با چالشها و 
ای اين  برداری از فرصتهای روند جهانی شدن است. يکی از داليل پايه بهره

امر در ساختار سياسی جمهوری اسالمی نهفته است که به لحاظ پايگاه 
دن سازگاری نظری و اجتماعی اساسا با مختصات و نيازمنديهای جهانی ش

الزم را ندارد. جمهوری اسالمی شالوده ايدئولوژی و ساختار سياسی خود را بر 
پايه ستيز با غرب به ويژه آمريکا بنا کرده است و اساسا غرب را يک خطر 

داند که دائم در حال توطئه و دسيسه عليه  فرهنگی برای جهان اسالم می
المللی  ست از بستر بينجمهوری اسالمی است. اين نگرش، با عدم درک در

افتادگی ايران از اقتصاد جهانی در يک برهه  توسعه اقتصادی، موجب عقب
سال گذشته مشکالت جمهوری  25طی  22ساز گرديده است. سرنوشت

المللی همواره موجب بروز و تداوم بحران  اسالمی در عرصه مناسبات بين
  23اقتصادی کشور بوده است.

 

ای رفسنجانی و متعاقب آن آقای خاتمی، طی دوران رياست جمهوری آق
جمهوری اسالمی موفق شد تا حدودی مناسبات خود با جامعه جهانی، به 
ويژه کشورهای منطقه و اتحاديه اروپا را عادی سازد و سياست خارجی خود 

آهنگ کند. اما اکنون اظهارات،  های توسعه اقتصادی کشور هم را با نيازمندی
نژاد بيانگر نوعی بازگشت به عقب، تشديد  حمدیعملکرد و برنامه آقای ا

ای است. اين امر به جای بهبود روابط  های منطقه جويی با غرب و تنش ستيزه
اقتصادی ايران با اقتصاد جهانی و رفع تحريم اقتصادی آمريکا عليه ايران، 

انداز تحريم اقتصادی همه جانبه عليه ايران را تقويت نموده، با سرعت  چشم
برد. بازگشت به  ا به سوی يک بحران همه جانبه به پيش میکشور ر

گذاری خارجی و روند جهانی شدن،  گرايی شديد، سوء ظن به سرمايه درون
زده کردن  های حمايتی، سياست روی آوری به اقتصاد بسته و تشديد کنترل

مناسبات اقتصادی کشور با جامعه جهانی )برای مثال تنبيه کشورهايی که در 
ای به زيان  المللی انرژی هسته قطعنامه شورای حکام آژانس بينتصويب 

ايران رای دادند(، بحرانی شدن روابط اقتصادی و سياسی ايران با اتحاديه 
اروپا و اتکای روزافزون به چين و روسيه نمودهای اوليه سياست دولت نهم 

باشند. اين رويکرد نه تنها حل بحران اقتصادی کشور، از جمله حل  می
تواند  تر خواهد ساخت،  بلکه می معضل بيکاری و مقابله با فقر را مشکل

 اساسا امنيت ملی ايران را با مخاطراتی جدی مواجه سازد.
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 نژاد :  برنامه اقتصادي دولت احمدي1جدول 
 اهداف کالن
 سازی همه اصول قانون اساسی به عنوان ميثاق ملی. صيانت از قانون اساسی و تالش برای پياده .1

 ساالری دينی. تعميق و نهادينه سازی مردم .2

 تعامل سازنده و مؤثر با جهان امروز بر اساس منافع ملی. .3

 آوری. ساله و دستيابی به جايگاه اول اقتصادی، علمی و فن 20انداز  حرکت در راستای تحقق سند چشم .4

 حرکت برای دستيابی آحاد جامعه به عدالت، رفاه، سالمت و معنويت. .5

 سازی تحقق حکومت عدل جهانی. آگاه، صالح و منتظر برای زمينهتربيت نسلی  .6

 گستر، سالم، متواضع و پاسخگو در برابر مردم. گرا، انقالبی، خدمتگزار، کارآمد، عدالت استفاده از مديريت تحول .7

 هزينه، پرفايده، پُرکار و صبور. تشکيل دولتی عقاليی، کارآ، مردمی، کم .8

 ميليونی. 70م در قبال سرنوشت کشور و تصميمات دولت در راستای تحقق کابينه تقويت احساس مسؤوليت آحاد مرد .9

 حرکت در جهت تحقق اين شعار که مردم صاحبان حقيقی کشور بوده و مسؤوالن و مديران، خدمتگزاران مردم هستند. .10

 ها در جهت تحقق عدالت اجتماعی. استفاده برابر آحاد جامعه از فرصت .11

 گرايی. خواری و فاميل ر، فساد، تبعيض، ويژهمبارزه همه جانبه با فق .12

 ای پيشرفته، مرفه و نمونه اسالمی. حرکت برای برپايی جامعه .13

 المللی. استفاده از راهبرد عدالت، صلح و عزت در روابط بين .14
 

 راهکارهاي بهبود وضعيت اقتصادي
 اند. شده نييراهکار به شرح ذيل برای بهبود اقتصاد کشور تع 56در برنامه دولت نهم ارايه 

 

 کاهش تورم و نرخ سود بانکی با هدف افزايش قدرت خريد مردم و تقويت توليد به عنوان سياست محوری دولت نهم. .1

 ها به نفع اقشار ضعيف. هدفمند کردن يارانه .2

 های دولت. اعمال مديريت اثربخش برای کاهش هزينه .3

 آوری. بر نوآوری فنرفع موانع توليد داخلی و امکان پذيری توليد رقابتی مبتنی  .4

 گذاری خطرپذير. گذاری و پشتيبانی از سرمايه ارتقای امنيت سرمايه .5

 های تحقيق، توسعه و نوآوری. حمايت از گسترش فعاليت .6

 گذاری. های سرمايه حمايت از توسعه مطالعات مربوط به امکان پذيری طرح .7

 ها و نواحی صنعتی. تی و شهرکهای علمی و تحقيقا حمايت از مراکز کارآفرينی، مراکز رشد و پارک .8

 سازی مصرف انرژی. بهينه .9

 تنظيم بازار با توجه به ظرفيت توليد داخلی و نياز به واردات. .10

 تنظيم روابط تجاری با کشورهای خارجی براساس سطح و کيفيت روابط سياسی. .11

 هزار روستای مستعد. 10تهيه برنامه توسعه همه جانبه برای  .12

 ای تقويت توليد داخلی.حمايت از توسعه صادرات بر .13

 های دولتی. ترويج استفاده از محصوالت داخلی در دستگاه .14

 آوری در کشور. حمايت از ايجاد مراکز توليد و انتقال فن .15

 های داخلی و خارجی. آوری با استفاده از شرکت حمايت از ايجاد مراکز مشاوره فن .16

د صرفاً بر مبنای مطالعات امکان پذيری، اجرای مهندسی ارزش های جدي دهی طرح های عمرانی نيمه تمام و آغاز پروژه سامان .17
 و داشتن توجيه اقتصادی و اجتماعی.

 افزايش توليد در واحد سطح و توسعه سطح زيرکشت و تأمين منابع و امکانات الزم برای تحقق اين امر. .18

 تالش برای خودکفايی در توليد داخلی کاالهای اساسی. .19

 يق تسهيالت بانکی با کارمزد کم و ساير ابزارهای مؤثر.حمايت از بخش کشاورزی از طر .20

گذاری محصوالت کشاورزی و ارتقای کارآمدی  های افزايش درآمد کشاورزان به ويژه در رابطه با قيمت توجه جدی به سياست .21
 خريدهای تضمينی.

 حمايت منطقی از توليدات داخلی. .22

ويژه فرش و صنايع تبديلی در روستاهای منتخب از طريق تقويت و حمايت از توسعه صنايع کوچک و صنايع دستی به  .23
 تسهيالت بانکی با کارمزد کم و ديگر ابزارهای الزم.

 تقويت صنعت گردشگری. .24

 توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی. .25
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يلی و های رقابتی و توسعه صنايع مبتنی بر منابع داخلی نظير صنايع انرژی، معدنی، پتروشيمی، تبديلی و تکم تقويت مزيت .26
 های پايين دستی آن. زنجيره

 توسعه بازار بورس به عنوان يکی از منابع اصلی تأمين و توليد سرمايه. .27

های سهامی عام فراگير و همچنين توسعه متوازن مناطق مختلف کشور با هدف  های تعاونی و شرکت حمايت از توسعه شرکت .28
 تأمين عدالت.

 های نوين. ا استفاده از شيوهايجاد تحول در سيستم توزيع کاال و خدمات ب .29

 گذاری در کشور. ريزی شده وابستگی بودجه عمومی به درآمد نفت و اختصاص درآمد نفتی به توسعه سرمايه کاهش برنامه .30

 مقابله با مفاسد اقتصادی نظير فرار مالياتی، اقتصاد زيرزمينی و امثالهم. .31

 جلوگيری از اسراف و تبذير منابع دولتی و اشرافيت دولتی. .32

 رعايت اولويت در تخصيص منابع. .33

 ها. حرکت به سوی ايجاد مديريت خدمات شهری واحد با محوريت شهرداری .34

 های شغلی و دسترسی برابر به عوامل توليد. توزيع عادالنه فرصت .35

 مقابله با انحصارات و امتيازات ويژه. .36

 ای کشور بر اساس فعاليت و نه تداوم بودجه سنوات قبلی. اصالح نظام بودجه .37

 ريزی برای افزايش امنيت سفرهای زمينی، هوايی و آبی. برنامه .38

 ها با استفاده از مشارکت مردمی. سازی ساختمان های فرسوده شهری و روستايی و مقاوم بازسازی بافت .39

 تی.های دول ممنوعيت فعاليت اقتصادی برای کارکنان دولت به ويژه مسؤوالن و عدم امکان طرف قرارداد شدن آنها با دستگاه .40

 های انرژی. تهيه برنامه جامع اکتشاف، استخراج و توليد، تصفيه، تبديل، فروش، توزيع و مصرف منابع انرژی و حامل .41

 افزايش رقابت پذيری اقتصاد. .42

 وری عوامل توليد نظير سرمايه، مواد، انرژی و نيروی کار. ارتقای بهره .43

 آوری براساس نتايج آمايش سرزمين. توسعه صنعت و فن .44

 های پيشرفته. آوری های پيشرفته در صنايع موجود و ايجاد صنايع جديد مبتنی بر فن آوری ری فنبکارگي .45

 های پولی، مالی، ارزی و تجاری مناسب. ايجاد ثبات اقتصادی از طريق اعمال سياست .46

 الحسنه همراه با قانونمندی. های قرض توسعه صندوق .47

مند بر انعقاد اين نوع قراردادها در  وابط سياسی با کشورها و نظارت نظامهماهنگی در انعقاد قراردادهای خارجی با توجه به ر .48
 های پيشرفته. آوری راستای رعايت منافع ملی و دستيابی به فن

 های مشترک با ساير کشورها. مديريت اثربخش بر منابع آبی کشور به ويژه آب .49

 ت.های دولتی و شرکت ملی نف ها، شرکت افزايش درآمد مالياتی از بانک .50

 نفر با هدف تقويت توليد و اشتغال. 15های زير  های تأمين اجتماعی برای بنگاه کاهش هزينه .51

 ها. اختصاص درصدی از موجودی حساب ذخيره ارزی )نفت( به منظور عمران استان .52

حل مشکل تحصيل روستاييان و مناطق محروم در ابعاد مختلف نظير تأمين معلم، سرويس حمل ونقل، کمک هزينه به  .53
 امثالهم. آموزان بی بضاعت و دانش

های نفتی در داخل با احداث پااليشگاه جديد برای تأمين نياز داخلی و پرهيز از خريد فرآورده از خارج و يا  افزايش توليد فرآورده .54
 معاوضه نفت خام با فرآورده.

 ی است.افزايش تعرفه واردات برای محصوالتی که توليد داخلی آن برای بازار مصرف کشور کاف .55

 های مؤثر مانند تقويت کنترل پليس ای با روش ريزی برای کاهش سريع تصادفات جاده برنامه .56
 

 داوود دانش جعفري، وزير امور اقتصادي و دارايی:  
 های دکتر دانش جعفری در چند بخش و حوزه تقسيم شده است. برنامه

 

سازی دولت از طريق  ر در امور مالی بخش دولتی، کوچکها از طريق انضباط بيشت های مالی: کنترل و کاهش هزينه سياست .1
های دولتی به مردم، افزايش درآمدهای مالياتی از طريق  کاهش هزينه عمومی به قيمت ثابت و واگذاری يا فروش سهام شرکت

يت نظام مالياتی های درونی در نظام تشخيص، کارآمد نمودن مدير تقويت سيستم آمار و اطالعات مرتبط با امور مالياتی، تعديل
 و رعايت اصل عدالت مالياتی و حفظ حيثيت پرداخت کنندگان ماليات.

گذاران با حفظ مسؤوليت پذيری، تثبيت فضای اطمينان بخش برای  های پولی و ارزی: ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه سياست .2
آن، تأکيد بر مديريت مستقل صندوق ذخيره ارزی و  گذاران و حمايت از مالکيت و کليه حقوق ناشی از فعاالن اقتصادی و سرمايه

 های مولد، شناسايی ابزار پولی منطبق با بانکداری بدون ربا. گيری از ذخاير در جهت تبديل به سرمايه و دارايی بهره

مندی از  ای کشور با تأکيد بر کارايی، شفافيت، سالمت و بهره ای: اصالح ساختار بانکی و بيمه های بانکی و بيمه سياست .3
های توليد، کنترل روند حجم  های مولد با هدف کاهش هزينه آوری نوين، تشويق اعطای اعتبارات و تسهيالت به بخش فن
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های دريافتی، افزايش  ريزی شده تورم، اصالح ساختار حق بيمه های اقتصادی کشور و هدف برنامه نقدينگی متناسب با نيازمندی
ها و استفاده بهينه از منابع مالی توسط  ای، بهسازی ساختار مديريت دارايی مات بيمههای زندگی در ترکيب خد سهم بيمه

ای متناسب با نيازهای موجود اقتصاد ملی، ارتقای فرهنگ بيمه، اصالح  های بيمه، تنوع بخشيدن به خدمات بيمه شرکت
صندوق بيمه حوادث طبيعی و همگانی اندازی  های صدور و پرداخت خسارت برای جذب بيشتر مردم به اين صنعت، راه روش

 گری دولتی در بخش بيمه و تسريع در روند توسعه اين صنعت. های سيل و زلزله در کشور، کاهش تصدی کردن بيمه

های تجاری کشور، ساده و  های تجاری و گمرکی: ارتقای کارايی عمليات گمرکی به عنوان دستگاه مجری سياست سياست .4
وارض گمرکی، بهسازی قوانين و مقررات و نظام گردش کار و زمان انجام فرآيندهای عملياتی و سازی نظام حقوق و ع شفاف

های کنترلی به ويژه در جلوگيری از قاچاق و تخلفات  خودکارسازی عمليات، تقويت نظام آماری و اطالع رسانی، تجهيز سيستم
 گمرکی.

گذاران خارجی و گسترش  راه تسهيل مشارکت سرمايه گذاری مستقيم خارجی از سرمايه گذاری خارجی: تشويق سرمايه .5
گذاری خارجی در بازار اوراق بهادار ايران با هدف تنوع  های همکاری فنی و اقتصادی دوجانبه و چندجانبه، تشويق سرمايه زمينه

يق و حمايت از گذاری در ايران در چارچوب قانون تشو گذاری، کاهش ريسک سرمايه های سرمايه بخشيدن به امکانات و فرصت
 گذاری خارجی سرمايه

بازار سرمايه: توسعه بازار با محوريت اصالح ساختاری بازار، ارتقای بازار سرمايه ايران با تأکيد بر اولويت حضور و نقش مردم و  .6
ايه کار بازار سرم و های اقتصادی، کنترل و محدودسازی دخالت مستقيم دولت در ساز بخش خصوصی به جای دولت در فعاليت

سازی، حمايت جدی از بازار سهام به منظور ارتقای  گذاری دولت، تقويت خصوصی و تأکيد بر نظارت، هدايت و سياست
های اطالعاتی در بازار و تقويت نهاد نظارتی در بورس،  سازی اطالعات و جلوگيری از رانت های غيردولتی، شفاف گذاری سرمايه

برقراری معيارهای تضمين کننده افشای کامل اطالعات در بازار، جلوگيری از  ها در بازار، جلوگيری از دستکاری قيمت
آوری و  الساعه و برهم زننده ثبات بازار، ارتقای فن مورد يا غيرمنطقی و پرهيز از رويکردها و تصميمات خلق های بی گذاری هدف

 ان داد و ستد و عمليات بازار.رسانی و نظارت بر جري بهسازی ساز و کار انواع داد و ستدهای بورس و اطالع
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ميليارد ريال آن به  642هزار و  13ميليارد ريال از موجودی صندوق ذخيره ارزی برداشت خواهد کرد که مبلغ 
 . واردات بنزين اختصاص خواهد داشت

 
7 ـ    Economic Intelligence Unit, August 2005 
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 هاي جهانی شدن ها و چالش ايران ـ  فرصت
 ي زمانینويسنده: دکتر هاد

 1384نشر بال، تهران 
 

دکتر هادی زمانی در آخرين کتابش به تحليل فرايند جهانی شدن 
(Globalization) گذارد. او در  های آن را به بحث می پردازد و مشخصه می

کند  آغاز کتاب اهميت پرداختن به اين پديده را با تاکيد بر اين امر بديهی توجيه می
ياسی نيم قرن اخير، جهان را وارد عصر جديدی کرده تحوالت تکنولوژيک و س»که 

های زمانی و مکانی، ادغام فزاينده  است که ويژگی برجسته آن کاهش سريع فاصله
نظامهای اقتصادی، اجتماعی و سياسی جهان و رشد خيره کننده توليد و مصرف 

های توليد، توزيع و مصرف دگرگون گشته و  است. در اثر اين تحوالت پروسه
ختارهای اقتصادی، سياسی و مناسبات اجتماعی دستخوش تغييرات بنيادين سا

رود تا نقشه جغرافيايی جهان را دگرگون کند. مکانيزم  اند. روند جهانی شدن می شده
اين روند و نيروهای عمده آن کدامند؟ تاثير آنها بر زندگی مردم جهان در مناطق 

يران چيست؟ عملکرد جمهوری آمد اين تحوالت برای مردم ا مختلف چيست؟ پی
های  ها و چالش اسالمی ايران در اين عرصه چگونه بوده است؟ باالخره، فرصت
 «روند جهانی شدن برای مديريت اقتصادی و سياسی ايران کدامند؟

زمانی در نُه فصل اساسی اين کتاب کوشيده است که برای پرسشهای مطرح شده 
را « مشخصات جهانی شدن»فصل دوم  پاسخهايی قانع کننده ارايه دهد. او در

 ،(FDI)گذاريهای مستقيم خارجی  دردگرگونی کمی و کيفی تجارت، سرمايه
بيند و با  گردش سرمايه مالی، سيستم توليد جهانی، تکنولوژی و شرايط اقتصادی می

پردازد. بخش سوم اين کتاب به  ها می اتکا به آمار و ارقام به ترسيم اين مشخصه
ن فرايند بر رشد اقتصادی، اشتغال، توزيع درآمد، تضعيف دولتهای آمدهای اي پی

ثباتی سيستم مالی و امثالهم اختصاص داده شده است. زمانی بدرستی بر  ملی، بی
سبب شده است تا »کند که روند جهانی شدن از يکسوی  اين نکته تاکيد می

ملی فراتر  بسياری از مشکالت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی از مرزهای
حل مشکالت جهانی »و بدين لحاظ « رفته و به مشکالتی گلوبال تبديل شوند

اين امر موجب رشد »از سوی ديگر «. باشد حل و مديريت فراملی می مستلزم راه
المللی موجود،  سابقه همکاريهای بين دولتی، افزايش ظرفيت سازمانهای بين بی

ی و پيدايش سازمانهای فراملی جديد، بازبينی در عملکرد و نقش سازمانهای جهان
فراملی شده است. در واقع  (NGO)بويژه سازمانهای غيرانتفاعی ـ غيردولتی 

گيری است و بدين لحاظ جهان  نوعی نظام مديريت جهانی در حال پيدايش و شکل
که خود نشان از انعطافِ اين نظم نوين و ناکامل « کند يک مرحله گذار را سير می

ی برای غلبه بر مشکالت ناشناخته دارد. در فصل چهارم کتاب خواننده اقتصاد جهان
از بستر »شود، که  فرايند جهانی شدن آشنا می« هويت جغرافيايی و سياسی»با 

فرهنگی و سياسی مشخصی برخواسته، حامل کدهای ژنتيک اين بستر فرهنگی ـ 
ای ژنتيک اين کده«. کند سياسی است و سير تکاملی خود را در اين بستر طی می

هستند که يزدی « اقتصاد بازار»و « ساالری مردم»بستر فرهنگی و سياسی همان 
در کتابش به عنوان مرکز ثقل ترقی و توسعه اقتصادی، سياسی و اجتماعی مطرح 

گذارد. فصل پنجم به نقش دولتهای ملی در فرايند جهانی  کند و به بحث می می
با اين امر که جهان موجود از دولت مرکزی شدن اختصاص داده شده است. با توجه 

و نظمی فراملی بدور است، به اهميت نقش دولتهای ملی در راستای فرايند جهانی 
چالشی که اکنون اقتصادهای ملی با آن »شدن و نه در تضاد با آن افزوده ميشود. 

بايست چگونه باشد تا  اند آن است که مشارکت آنها در اقتصاد جهانی می مواجه
اجتماعی برای  يشترين دستاورد را در زمينه توسعه، رشد اقتصادی، اشتغال و عدالتب

مردم خود تامين کنند. اين امر مستلزم داشتن يک بازار کارآمد است. اما بازار کارآمد 
خود مستلزم وجود يک دولت ملی موثر و کارآمد است. کشورهای در حال رشد و 

مند شوند  دستاوردهای روند جهانی شدن بهره توسعه نيافته برای آنکه بتوانند از
ها و نهادهای  نيازمند دولتهای ملی کارآمد و دمکراتيک هستند که بتوانند ظرفيت

آمدهای ناخواسته  الزم برای توليد و رقابت در بازارهای جهانی را بوجود آورند و پی
 «رقابت جهانی را به حداقل برسانند.

در « ای های اقتصادی منطقه ادغام»فصل ششم به بررسی شکلهای گوناگون 
های اروپا، آمريکا، آسيا و آفريقا پرداخته است و تصويری جامع از چنين  قاره

شود. هادی زمانی در فصل هفتم کتابش به بازيگران اصلی  هايی ارائه داده می پروژه
ريتِ اين فرايند چون ضرورت کند و به بررسی مشکالت مدي جهانی شدن اشاره می

گيری غيردمکراتيک، عدم شفافيت، عدم هماهنگی،  تنظيم بازار، سيستم تصميم
نابرابری قوانين تجارت، نابرابری رقابت و امثالهم  و در فصل هشتم به ضرورت 
اصالح اين مديريت در دو بُعد ملی و جهانی در راستای دمکراتيزه کردن ساختار 

پردازد. فصل نهم کتاب به تامين  قی، اقتصادی و اجتماعی میحکومتی، اداری، حقو
بودجه توسعه در جهت فراهم آوردن شرايط الزم برای ادغام کشورهای توسعه 
نيافته در اقتصاد جهانی اختصاص يافته است.  زمانی در فصل دهم کتاب به تجربه 

مکانيسم اقتصاد  گذاری ايدئولوژيک اقتصاد کشور در مخالفت با ايران اسالمی و پايه
پردازد و تاثير آن را بر بازار کار، نظام بانکی،  ساالری می بازار و بدور از مردم

گذاری خارجی و داخلی، سياستهای ارزی، واردات، صادرات، ميزان وابستگی  سرمايه
های دولتی، ميزان رانت خواری و فساد اداری و در نهايت چگونگی ساختار  به يارانه

کشد. زمانی در  از اين نظم ايدئولوژيک به شفافيت به تصوير میسياسی برآمده 
گذارد و به  ساله گذشته جهان انگشت می 25جمعبندی پايانی کتابش بر تغييرات 

نظيری برای توسعه اقتصادی،  سازی فرصت بی جهانی»رسد که  اين نتيجه می
گسترده در تواند به فقر  سياسی و اجتماعی جامع بشری فراهم آورده است که می

تحوالتی که در اين فاصله در ايران رخ داده نه تنها »اما «. پهنه جهان پايان دهد
ساز گرديده، بلکه  افتادگی ايران از اقتصاد جهانی در يک برهه سرنوشت موجب عقب

اساسا امر توسعه اقتصادی و سياسی کشور را در جهان امروزين دشوار ساخته 
ماهيت ايدئولوژيک و ميل ذاتی »اما برگرفته از  ريشه اين تحوالت ناگوار«. است

مانع از توسعه »است که « نظام به نقض سيستماتيک آزاديهای اقتصادی و سياسی
حل اصولی اين مشکل »باشد.  می« اقتصادی و سياسی ايران در جهان گلوبال نوين

سعه های نظری و اجتماعی آن با نيازمنديهای تو ای است که پايه مستلزم راه چاره
 «اقتصادی ـ سياسی در جهان معاصرسازگار باشد.

کتاب زمانی  نگرش انتقادی او به فرايند جهانی شدن را و درک درست او از 
پردازد و با اشاره به همه کاستيهای موجود در اين نظم نوين  رو  می فرصتهای پيش

مطرح  ماندگی اقتصادی آن را به عنوان فرصتی يکتا برای توسعه و غلبه بر عقب
گذارد که  شرطهايی می ها پيش وری از اين فرصت سازد. اما او برای امکان بهره می

ساالری و اقتصاد بازار وجود دارد که ساختار نظام سياسی،  در مرکز آن مردم
های رو به توسعه را به بستر فرهنگی و سياسی مسلط بر  اجتماعی و اقتصادی جامعه

رهای پيشرفته غرب هستند، نزديک کند. اين بازيگران اصلی جهانی شدن، که کشو
کتاب مکمل بخش سوم کتاب يزدی است و درچارچوب همان انديشه جای 

انديش و  بينانه، ژرف گيرد. نگرش زمانی به فرايند جهانی شدن نگرشی است واقع می
 باشد. خردمندانه. اين امر بتنهايی دليلی کافی برای خواندن کتاب او می
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 ر در جهانبر ضد فق يمبارز

 
در آره  1941ژوئن سال  2خرناندو دِ سوتو در 

کوييپا در کشور پرو متولد شده است. او 
  “Universidad Católica del Perú„در

 Institute„در شهر ليما )پرو( و

Universitaires de Haute Études 

Internationales“   )در شهر ژنو )سوئيس
داخت و به تحصيل علوم سياسی و اقتصاد پر

ی خود را درهر دو زمينه از اين  پايان نامه
دانشگاهها دريافت نمود. دِ سوتو کار خود را  
ابتدا در يک شرکت مهندسی در اين کشور 

به رياست هيئت مديره سازمان  1970آغاز نمود. او در اواسط دهه 
 Universal Engineering„و  (CIPEC)کشورهای صادرکننده مس 

Corporation“ خاب شد. در خالل اين کارها او به مشاورت انتGATT 
 برگزيده شد.  Schweizer Bankgesellschaftو 

دِ سوتو رياست  1980-1979پس از بازگشت به پرو و در فاصله سالهای 
شرکتی را  1980بانک مرکزی اين کشور را بر عهده گرفت. او در اواسط 
جه شد که تقريبا در صنايع معدن و ساختمان تاسيس کرد و بزودی متو

تمامی تجارت در اين بخش، خارج از چارچوب اقتصاد رسمی صورت 
گيرد. دِ سوتو در اين سال و با اتکا به تجربياتش در ليما به تاسيس  می

 Institute for Freedom and)انستيتو برای آزادی و دمکراسی

Democracy / Instituto Libertad y Democracia (ILD)) 
ف انستيتو را مبارزه با فقر از طريق اصالحات در چارچوب مبادرت و هد

اقتصاد بازار اعالم نمود. اين انستيتو که او تا امروز رياست آن را خود وی 
کارشناس ليستی از شرکتها، زمينها و  400بر عهده دارد، توانست به ياری 

بيش از دو « اقتصاد سايه»امالک ثبت نشده تهيه کند و نشان دهد که 

    1980کند. در اوخر دهه  بازدهی اقتصاد پرو را بردوش خود حمل می سوم
« ريزی توسعه سازمان ملل کميته برنامه»دِ سوتو به عضويت 

(Committee for Development Planning of United 

Nations)  به عنوان « انستيتو برای آزادی و دمکراسی»درآمد. امروز
کند. بانک جهانی توانسته  ر فعاليت میکشو 30مشاور اقتصادی در بيش از 

ليستی از کشورهای جهان به  2004است با همکاری اين انستيتو از سال 
طور ساالنه تهيه کند، که در آن شرايط فعاليتهای اقتصادی در اين 

شود. اين  گيرند. و به آنها نمره داده می کشورها مورد بررسی قرار می
دارد که ما خالصه گزارش سال  نام Doing Businessگزارش ساالنه 

ايم. عالقمندان  و جايگاه ايران را در اين شماره تالش آورده 2006
مراجعه کنند و   www.doingbusiness.orgتوانند به سايت  می

 کشورهای مورد نظر خود را با هم مقايسه کنند.
به پيشنهاد رئيس جمهور پيشين  1980در دهه  دِ سوتو توانست در ميهنش

قوانين مربوط به حقوق مالکيت را اصالح و به « فوجی موری»اين کشور 
بارها « راه نورانی»اين قوانين مضمونی مدرن ببخشد. سازمان تروريستی 

 اقدام به قتل دِ سوتو کرده است.
تند. او در امروز در هرگوشة جهان بدنبال نظرات و پيشنهادات دِ سوتو هس

جايزه  Gedan Cato پراعتبار و ليبرالاز طرف انستيتو  2004بهار سال 
ميلتون فريدمن را در قدردانی از کارهای پژوهشی و تاکيدش بر حقوق 

شرط جانشين ناپذير برای رفاه عمومی دريافت کرد.  مالکيت به عنوان پيش
ا فقر در جهان دِ سوتو مبلغ يک ميليون دالری جايزه خود را به مبارزه ب

 The Mystery ofاختصاص داد. مهمترين اثر خرناندو دِ سوتو کتاب 

Capital:Why Capitalism Triumphs in the West and 

Fails Everywhere Else (2000)  راز سرمايه: علت موفقيت(
 باشد. سرمايه در غرب و عدم موفقيت آن در کشورهای ديگر( می

  

 

 
 
 
 «قانون است ی بیجهان سوم دنياي»
 

 داري گفتگو باخرناندو دِ سوتو در باره علل فقر، پيش شرط هاي سرمايه

 و پروس به عنوان سرمشقی براي کشورهاي جهان سوم
 
 
 
 
 
 

 مانند؟ ثمر می در جهان سوم بی« کمکهاي توسعه» ـ آقاي دِ سوتو، چرا 
 

، نظير (infrastructure)های زيربنايی دسوتو ـ پولهای زيادی صرف پروژه
سازی و آبرسانی شده است. همچنين برای سيستمهای آموزشی و  جاده

درمانی پول مصرف شده است. اين کارها طبعا قابل ستايشند، ولی مشکل 
 کنند. اساسی را حل نمی

 

 ـ مشکل اساسی چيست؟

کاهند. اما در جهان سوم مشکلِ  از دردِ فقر می« کمکهای توسعه»دسوتو ـ 
وجود ندارد، بلکه مشکل اين است که در شرايط کنونی اين کمبودِ سرمايه 

 است.« ای مرده سرمايه»سرمايه سودآور نيست، بلکه 
 

 ـ چه چيزي بايد تغيير کند، که اين سرمايه جان بگيرد؟
 

داری در کشورهای آمريکای شمالی، اروپای غربی و تعداد  دسوتو ـ سرمايه
کند، چون در اين کشورها  میکمی از کشورهای آسيايی به اين دليل کار 

 اجبار کار کودکان حاصل توسعه نيافتگی و فق

http://www.doingbusiness.org/
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مدرن حاکم است. در جهان سوم اما اين حق وجود ندارد. « حق مالکيتِ»
قانون زندگی و کار  اکثريت بزرگ ـ دوسوم ـ جمعيت جهان در دنيايی بی

ای، که در آن زندگی و يا  کنند. اما در جايی که افراد مالکِ حقوقی خانه می
توانند سند  نيستند، در آنجا مردم نمی کنند، زمينی، که بر روی آن کار می

خانه و يا سند زمين را به عنوان سپرده نزد بانک بگذارند و وام دريافت 
اش  تواند از طريق ارائه سهام به سرمايه کنند. در چنين جوامعی کسی نمی

 بيفزايد.
 

 ـ چقدر سرمايه در جهان سوم بدينگونه بالاستفاده مانده است؟
 

 Institute« انستيتو برای آزادی و دمکراسی»رانم در دسوتو ـ من و همکا

for Freedom and Democracy  در کشورهای بسياری تحقيقات
ايم و ما در اين تحقيقات به نتايج غيرقابل انتظاری دست  ای انجام داده پايه

ايم. برای مثال در مصر مردم تهيدست بر اساس محاسبات ما در سال  يافته
 248چوب قوانين رايج در مجموع دارای ثروتی معادل خارج از چهار 2000

گذاريهای خارجی  بار بيشتر از کل سرمايه 55ميليارد دالر آمريکا بودند، که 
باشد، که البته مخارج  در مصر از زمان عقب نشينی ناپلئون تا به امروز می

بار  35گيرد. و اين مبلغ  ساختن سد اسوان و کانال سوئز را نيز در برمی
باشد. و يا نگاه کنيد  شتر از سرمايه انباشته شده در بازار بورس قاهره میبي

ميليون هکتار زمين  138ميليون مغازه کوچک،  6به مکزيک: در اين کشور 
ميليون خانه وجود دارند، که در هيچ آمار رسمی ثبت  11حاصلخيز و 

برابر  29ه ميليارد دالر آمريکا است، ک 315اند. ارزش اينها در مجموع  نشده
گذاريها در مکزيک از زمان استقالل اين کشور از اسپانيا در  کل سرمايه

 باشد. می 1836سال 
 

 ايد؟ ـ شما چگونه به اين ارقام دست يافته
 

های  اند. ما به شهرها، منطقه دسوتو ـ اين ارقام به سختی بدست آمده
ايم.  تهيه کرده ها رفته و از اموال موجود فهرست شهری، خيابانها و به خانه

ها، تعداد گونيهای سيمان،  ميانگين آجر مصرف شده در ساختمان خانه
ايم. بعد از اينکار مخارج تهيه دوباره اينها را  تيرآهن و غيره را محاسبه کرده

اند و تا بحال  محاسبه کرديم. ارقام ما مدت مديدی است که انتشار يافته
 کسی آنها را نفی نکرده است.

 

کند که چرا در جهان سوم، همانطور که شما  ا روشن نمیـ اين ام
 معقول و حاکميت قانون وجود ندارد.« حق مالکيتِ»گوئيد،  می

تر است. برای مثال  دسوتو ـ زيرا خارج از چهارچوب قانون بودن پرمنفعت
سعی کنيد که در مصر يک نانوايی باز کنيد. ما اين کار را امتحان کرديم: 

کشد و شما بايد  ساعت کار روزانه ـ طول می 8روز ـ با  549اين کار ساده 
اداره مختلف برويد. اين کاری بيهوده است و مردم را به سوی  40به

ی  درصد همه 88کشاند. در مصر  کارهای غيرمجاز و غيرقانونی می
گيرند. در مکزيک  فعاليتهای اقتصادی خارج از چارچوب قانون انجام می

کشد، البته به اين شرط که شما  طول میماه  17تاسيس يک شرکت 
ساعت دنبال اين کار را بگيريد. مشکل کشورهای رو به  8روزانه به مدت 

توسعه اين است که  قوانين مربوط به مالکيت در اين کشورها با گذشت 
زمان تغيير نکرده و خود را با نيازهای مردم تطبيق نداده است. تغيير اين 

 و جنبی قلمداد شده است.اهميت  قوانين همواره بی
 

ـ اگر شما بخواهيد چنين قوانينی را تغيير دهيد، با مقاومت کسانی روبرو 
توان بر مقاومت  برند. چگونه می خواهيد شد، که از سيستم فعلی سود می

 ترسند؟ افرادي غلبه کرد، که از تغييرات می
 

 دسوتو ـ مسئله ثروتمندان در کشورهای روبه توسعه اين نيست که
خواهند  تهيدستان را تهيدست نگه دارند. اما مشکل آنها اين است که نمی

اند، از دست بدهند. به همين خاطر اين  امتيازاتی را که به آن عادت کرده
امر مهم است که همه طبقات را نسبت به امتيازات بهتر اصالحات برای 

برالها در اين همه، متقاعد کرد. البته اين امر هميشه آسان نيست و اشتباه لي
است که آنها به اندازه کافی به منافع متفاوتِ طبقات و اقشار اجتماعی 

 دهند. گوناگون اهميت نمی
 

 ـ البته رهبري سياسی بايد در اين رابطه ابتکار عمل بخرج دهد.
 

 30دسوتو ـ درست است. من در حال حاضر با روسای کشورها و دولتها در 
در پاکستان گرفته تا پوتين در روسيه.  کنم، از مشرف کشور همکاری می

ها دامن زده و  توانند به دگرگونی تنها اين افراد در موقعيتی هستند که می
کنيم. البته کار  آنها را به اجرا بگذارند. ما با بانک جهانی نيز همکاری می

 شود و در پياده کردن اصالحات نيز نقش دارم. من به مشاورت محدود نمی
 

طلب برخوردار  وم شما از شهرت بااليی به عنوان اصالحـ در جهان س
 ايد ... شده

 

دسوتو ـ ... با اينکه من را در کشورهای پيشرفته و ثروتمند بارها به عنوان 
اند. اما  کار راستگرا قلمداد کرده محافظه

اين امر از واقعيت بدور است. در جهانی 
کاران  آيم، محافظه که من از آن می

دست ندادند، زيرا آنها چيزی چيزی را از 
 ندارند که ارزش محافظت داشته باشد.

 

ـ رئيس سابق بانک جهانی جيم وُلفن 
و ديگران  (Jim Wolfensohn) زون

ساز  بر اين عقيده هستند، که فقر زمينه
تروريسم است. شما با اين نظر موافق 

 هستيد؟

 
دسوتو ـ نه، من اين نظر را نادرست 

ن ادعايی حداقل به دانم و برای چني می
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بينم. مردم تهيدست تمايل بخصوصی به  عالئمی نياز است که من نمی
 خشونت ندارند. اما احساس محروم بودن خطرناک است.

 

 کنند؟ الدن احساس محروم بودن می ـ آيا اشخاصی چون اوسامه بن
 

کند و به مردم خاورميانه  دسوتو ـ البته! او احساس محروميت از قدرت می
اند.  های آنجا به منافع آنها خيانت کرده کند که سالطين و شيخ می الغا

کند که  افزون بر اين او به مردم اين منطقه اين احساس را تلقين می
مسيحيت تهديدی برای اسالم است. اين امر هم ايجاد احساس محروم 

 دهد. کند و به تروريستها امکان رشد می بودن می
 

داري آزاد  کنيد، سرمايه  راي جهان سوم آرزو میداري را ب ـ چه نوع سرمايه
 ي اروپايی را؟ داري مهار شده آمريکايی يا سرمايه

 

اهميت است.  دسوتو ـ در اين لحظه طرح چنين پرسشی برای من کامال بی
فعال مسئله اين است که برای تهيدستان جهان سوم سقفی و سرپناهی 

وانی چه اندازه است، ساخت. حال زوايه و ميزان کجی اين سقفِ شير
پرسشی فرعی است. در ضمن بايد ثابت شود که کدام سيستم بهتر است، 

گيری در اين باره فعال  اقتصاد بازار آزاد يا اقتصاد بازار اجتماعی. تصميم
مطرح نيست. شايد هم در جايی نوع مدل ديگری از اقتصاد بازار بوجود آيد. 

ی خود را نيز در سيستمهای مهم اين است که کشورها ويژگيهای فرهنگ
ها اقتصاد بازار اجتماعی را  اقتصادی بازيابند. همانگونه که آلمانی

خواستند.  داری خودشان را می خواستند، همانگونه هم آمريکائيها سرمايه می
های اين نظام است: رقابت و حکومت  تنها چيزی که اهميت دارد پايه

 .(rule of law)قانون 
 

رامون اصالحات اقتصادي در کشورهاي پيشرفته چون ـ آيا بحثهاي پي
 دانيد؟ آلمان را بيهوده می

 

باشند. اما اين بحثها را  دسوتو ـ بهيچوجه. چنين بحثهايی ضروری می
باشد.  هزار دالر می 30دهند که درآمد سرانه آنها ساالنه  کسانی انجام می

 جهان سوم بايد اول به اين جا برسد.
 

 ا سپاس از اينکه وقتتان که در اختيار ما گذاشتيد.ـ آقاي دِ سوتو، ب
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 آخرين کتاب دِ سوتو

 
داری در غرب موفق و در جاهای ديگرناموفق  رمايهراز سرمايه: چرا س)

ميالدی مورد  2000است( نام دارد، که از زمان اولين چاپ آن در سال 
 El»استقبال چشمگيری قرار گرفت. او پيش از اين در کتابی ديگر با نام 

Otro Sendero»  پرداخته بود. « بخش غيررسمی اقتصاد»به تحليل
افتادگی کشورهای  نقالبی بود، که عامل عقبنتيجة اين تحليل اين نظر ا

جهان سوم، نه کمبود منابع و کفايت يا حتا استثمار بيگانگان ، بلکه تنها و 
تنها نبود چهارچوب حقوقی مستقل و نهادهای مربوط به آن است، که 

پذير ساخته و حافظ مالکيت به عنوان  تملک را برای همه شهروندان امکان
 سند حقوقی باشد. 

اتکا به اين نظريه دِ سوتو توانست در مقام مشاور ارشد رئيس جمهور  با
 Alberto)و آلبرتو فوجی موری  (Alan Garcia)آلن گارسيا 

Fujimori)  بيش  1996( قرار گيرد و تا سال 1992)تا کودتای او در سال
هزار شرکت ثبت  350های غيررسمی و  هزار شرکت با فعاليت 290از 

لنی کند و از اين طريق امکان اشتغال قانونی برای بيش نشده را رسمی وع
هزار انسان بيکار بوجود آورد و درآمد ماليات دولت را به بيش از  550از 
 ميليارد دالر آمريکا افزايش دهد. 2/1
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بدنبال اين موفقيت، دِ سوتو به تحقيقات تجربی خود در بارة رابطه حق 
چندين کشور رو به توسعه و کمونيستی سابق ماندگی در  مالکيت و علل عقب

سرمايه مرده و فقر در »ادامه داد که حاصل اين پژوهشها  اثريست به نام 
 که در سال Capital and the Poor in Egoypten  (Dead)« مصر

ی نظری پژوهشهای  منتشر و شايان توجه بسيار قرار گرفت. ثمره 1997
راز سرمايه: چرا سرمايه داری »يعنی  بيست سالة وی نيز کتاب مورد معرفی

 باشد. می« در غرب موفق و در جاهای ديگرناموفق است
، ريچار پايپس (Ton Bethel)دِ سوتو در افکار و نظرياتش از آثار تام بثل  

(Richard Pipes)  و گونار هاينزون (Gunnar Heuisohn)    اُتو
اددانان انديشمندی  که تأثير گرفته است، اقتص  (Otto Steiger) اشتايگر

انگيز به نتايجی چون او دست  ای شگفت بدون آشنايی با دِ سوتو و بگونه
 اند. يافته
ای که در کتاب راز سرمايه ارائه شده و نسبت به کتاب پيشين وی  نکته

ها بويژه  توان از دارائی تازگی دارد، اين يافته است که در جهان سوم نمی
ه عنوان سرمايه استفاده کرد، زيرا بر روی آنها زمين و امالک ساختمانی، ب

حق مالکيت رسميت يافته و ثبت شده وجود ندارد. افراد بدون آن که رسماً 
هائی از اين دست باشند، تنها آنها را در  مالک امالک، ساختمان و دارائی

اختيار و يا در تصرف خود دارند. دارائی تحت تصرف و بدون حق مالکيت بر 
تواند رسما به فروش برسد و نه به  ماند. نه می ای مرده می مايهآن، به سر

عنوان وثيقه برای دريافت وام مورد استفاده قرار گيرد. اين معضل موجب 
 گذاريهای مورد نياز برای توسعه نازل باشد. شده است که ميزان رشد سرمايه

عنی درچيست؟ دِ سوتو در مهمترين فصل اين کتاب، ي« راز سرمايه»و اما 
فصل سوم، که عنوان فصل نيز همين پرسش است، به پاسخگويی به اين 

پردازد. برای کشف راز پنهان سرمايه  می« راز»پرسش و آشکار نمودن اين 
هائی چون يک قطعه زمين و يا يک  هائی که از دارائی بايد به انواع استفاده

ول بودن، ساختمان )اعيانی( توجه کرد که بدليل ماهيت فيزيکی و غيرمنق
هائی چون امکان ساختن مسکن و سرپناه و  گيری از آنها به استفاده بهره

ی اين دارائی عينی اما ثروتی  ماند. در پس پرده زندگی در آنها محدود می
حق »ديگر پنهان است که انتزاعی است، ثروتی که از آن تحت عنوان 

ة مادی از آن بريم، حقی که هيچگونه ارتباطی به استفاد نام می« مالکيت
ملک و دارائی ندارد. حق مالکيت تنها از طريق ثبت رسمی، به عنوان گامی 

ها،  گردد. و به متصرفين اين دارائی حقوقی، ماديت يافته و به دارائی بدل می
هائی چون  در صورت داشتن حق تملک بر آنها، افزون بر امکان استفاده

دهد. به اين ترتيب حقوق  سکونت، امکان فعاليتهای اقتصادی را نيز می
و افزايش آن از طريق تبديل به « ثروت»مالکيت توان بالقوه خود را در توليد 
سازد. اين پتانسيل نه تنها شامل خريد و  سرمايه توسط دارندگان، آشکار می

حق گرو گذاشتن فروش آزاد امالک و ابنيه شده، بلکه مهمتر از آن شامل 
شود برای سکونت  يک مسکن نه تنها میميگردد. برای مثال از آن نيز 

توان همزمان از آن به عنوان وثيقه برای دريافت وام و  استفاده کرد، بلکه می
 گذاری بهره گرفت. سرمايه

بيند:   به مالکيت را به شش گونه می تصرف ِدِ سوتو تاثيرات گوناگون تبديل
سندِ حقوقی ( پتانسيل اقتصادی نهفته در دارائی پس از ثبت آن و صدور 1)

( فراهم شدن امکان تبديل معامالت و قراردادهای  2خدشه ناپذير )
غيررسمی و خارج از حوزه قوانين و قرار گرفتن آنها در چهارچوب مبادالت  

گيری و استفاده از  ( افزايش حس مسئوليت مالکين در برابر بهره3قانونی )
معنا که حق مالکيت اموال و سرمايه، به دليل وجود تعهدات قانونی، بدين 

شود، بلکه در صورت تخطی آنها از  آنها تنها از سوی قانون حمايت نمی
تعهدات خود اين حق با خطر تحريم قانونی نيز مواجه خواهد شد. تخطی 

( 4تواند با ضررهای اقتصادی همراه باشد. ) اش می مالک از تعهدات قانونی
ميزان و بسيج تمامی  تاثير ديگر اين تبديل، فراهم شدن امکان تخمين

ی ثبت   ثروت يک جامعه، از طريق ثبت به روش واحد و استاندارد در اداره
( فراهم شدن 5اسناد و صدور اسناد مالکيت معتبر برپايه امالک موجود. )

نام آنان به عنوان مالک و  امکان و قابليت شناسايی مالکين، پس از ثبت
ای قابل اعتماد  که در اثر آن شبکهمسئول دارائی، برای بنگاههای اقتصادی. 

و کم هزينه در مناسبات اقتصادی ميان شهروندان يک جامعه بوجود آورده و 
( تأمين امنيت معامالت و 6بخشد. ) به جامعه انسجام و امنيتی قانونی می

قراردادها و ايجاد اعتماد نسبت به حفاظت قانونی حقوق اقتصادی افراد در 
های هاينزون و اشتايگر     ات فوق و با تکيه بر يافتهميان مردم افزون بر نک

کند که در نبود نظم  دِ سوتو اين نکته را نيز تشخيص داده و طرح می
مورد پذيرش باشد، « بازار سرمايه اعتباری»مالکيت، ايجاد پولی که در 

ناممکن خواهد بود. چاپ و انتشار پول بدون مقررات و نظم مالکيت در 
اثر  ی پايدار بی وسعه به همان اندازه در کمک به توسعهکشورهای روبه ت

است، که بدهکاری خارجی اين کشورها به ارزهای معتبر کشورهای غربی و 
يا انتقال ارزهای معتبر در چارچوب کمکهای توسعه که تا کنون به غلبه بر 

 معضل عقب افتادگی کشورهای جهان سوم نيانجاميده است.
پردازد،  ب دِ سوتو به پاسخگويی به اين پرسش میدر فصلهای ديگر اين کتا

که چرا راز پنهان سرمايه تا بحال شناخته نشده است. او معتقد است که 
پردازان توسعه در علم اقتصاد و حتا نخبگان سياسی کشورهای روبه  نظريه

توسعه و کمونيستی سابق اين واقعيت را درنيافتند که مشکل شهروندان اين 
منابع نيست، بلکه مانع قوانين اين کشورهاست که به افراد کشورها کمبود 

امکان ورود به نظم قانونی مالکيت و استفادة اقتصادی از حق مالکيت را 
دهد. البته کپی کردن قوانين مالکيتِ کشورهای پيشرفته راه غلبه بر  نمی

چنين موانعی نيست. برای اينکار نياز بيشتر به اصالحات سياسی و اقتصادی 
 Thomas)ست، از نوع همان اصالحات ساختاری که توماس جفرسُن ا

Jefferson)  ميالدی و يا  18در ايالت ويرجينيای اياالت متحده در سده
در اوايل سده « پروس»در  (Heidenberg)و هايدِنبرگ  (Stein)اشتاين 

ميالدی، انجام دادند. دِ سوتو با انگشت گذاشتن بر لزوم تغييرات در  19
ترين  افتاده به عنوان اساسی ر سياسی و اقتصادی کشورهای عقبساختا
شرط برای رشد و توسعه اقتصادی و غلبه بر فقر، آب پاکی را بر روی  پيش

« نظريات توطئه»روی از  ريزد که هميشه با دنباله ی کسانی می دست همه
ماندگی کشورهای جهان سومی چون ايران بدنبال عوامل  برای توجيه عقب

 ی بوده و هستند.بيرون
گيری نهائی بايد بر اين نکته تأکيد نمود که کتاب دِ سوتو را  به عنوان نتيجه

که تاکنون به زبانهای مهم جهان نيز ترجمه شده است، بايد به عنوان گامی 
بزرگ در تکامل علم اقتصاد ملی ارزيابی کرد. خواندن اين کتاب را به 

مسلط به زبان )انگليسی، آلمانی، خوانندگان عالقمند به علم اقتصاد و 
کنيم و اميدواريم اين اثر ارزنده به زودی به  فرانسه، اسپانيايی( توصيه می
 زبان فارسی نيز ترجمه گردد.
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يکی از   پرفسورگونار هاينزون
متخصصين اقتصادی و از استادان 

 21نظر دانشگاههای آلمانی است. در  صاحب
مروز واقع در شهر گدينگن )ا 1943نوامبر 

در لهستان( متولد شد. وی تحصيالت عالی 
شناسی در  های جامعه خود را در رشته

دانشگاه برلين انجام و اشتغال به تدريس را 
( ابتدا در مقام استادياری و سپس 1973)

( در دانشگاه برمن آغاز نمود، دانشگاهی که وی در آنجا به 1984استادی )
تخصصی وی عبارتند از؛ تاريخ، اقتصاد،  های درجه دکترا نائل آمد. زمينه
 جامعه شناسی و مردمشناسی.

نه تنها « مالکيت خصوصی، پدرساالری و اقتصاد پولی»وی با نگارش کتاب 
( هموار نمود، بلکه 1982راه خود را برای دريافت درجه دکترا برای بار دوم )

های  نامهای بود برای برداشتن گامهای بلندی در انجام بر اين اثر مقدمه
تحقيقاتی در زمينه اقتصادی و بر پايه مالکيت خصوصی، که بخش اعظم 
اين پروژه تحقيقاتی با همکاری پرفسور اشتايگر يکی ديگر از استادان محقق 

 دانشگاههای آلمانی بوده است.
عنوان است که در آنها به  650های وی مشتمل بر  مجموعه آثار و نوشته

های مختلف علمی نظير اقتصادی )به  ر در زمينهتحقيق و بررسی و ارائه نظ
شناسی )بررسی تحوالت جمعيتی(  مالکيت(، جامعه ويژه در زمينه نظم اقتصاد

و تاريخ )سالشمار وقايع تاريخی، تحقيقاتی در زمينه ساحره شناسی  و تئوری 
 تمدن به عنوان موضوع محوری تحقيقات تاريخی( بوده است.

 
 

متخصص در زمينه  پرفسور اُتو اشتايگر
 12اقتصاد عمومی و تاريخ اقتصاد، در 

در شهر درسدن آلمان متولد  1938دسامبر 
شد. وی تحصيالت دانشگاهی خود را در 
دانشگاههای کشورهای مختلف اروپا نظير 
دانشگاه برلين آلمان، اوپساالی سوئد انجام 

به  1973و در همين دانشگاه در سال 
 1975و از سال  دريافت درجه دکترا نائل شد

هائی چون تئوری پول و اقتصاد بازار در دانشگاه برمن آلمان در مقام  در رشته
گرايی  استادی مشغول به کار شد. پرفسور اشتايگر پيرامون تاريخ جزم

های اقتصادی( و اقتصاد کالن بويژه  ها و مکتب دراقتصاد )تاريخ نظريه
و جامعه شناسانه )به همراه  اقتصاد پولی، اقتصاد مالکيت، اقتصاد جمعيتی
 پرفسور هاينزون( به کار تحقيق پرداخته است.

عضو هيئت معرفی 1992تا  1989پرفسور اشتايگر در خالل سالهای 
کانديداهای دريافت جايزه جهانی نوبل اقتصادی در آکادمی علوم اقتصادی 

پايی وی به دريافت جايره ويليام کاپ از انجمن ارو 2006سوئد بود. در سال 
 European) برای تحوالت اقتصاد سياسی و بنياد ويليام کاپ

Association for Evolutionary Political Economy; William 

Kapp Foundation)  برای مقاله خود در باره اقتصاد مالکيت را دريافت
عنوان و نتايج  تحقيقی و مکتوب  400نمود. مجموعه آثار وی مشتمل بر 

منتشر  «The New Palgrave»ر در دائرالتمعارف معتبر پرفسور اشتايگ
 شده است. 

موضوع محوری مورد توجه تحقيقات اٌتو اشتايگر نظريه بانک مرکزی و نظام 
باشد.  پولی يورو، تبيين جديد تئوری اقتصادی بر پايه مالکيت، بهره و پول می

از مکتب شناسی اقتصادی برگرفته  افزون بر اين وی تئوريهای نوين جمعيت
نئوکالسيک با نگاه به مسئله رشد گسترده جمعيت از يکسو و کاهش آن از 
سوی ديگر به بحث گذاشته است و در اين راستا به مقايسه تزهای کالن 

بويژه اقتصاددانان معروف اين مکتب اريک « مکتب استکهلم»اقتصادی 
 ,Erik Lindahl, Gunnar Myrdal)ليندال، گونار ميردال و برتيل اولين 

Bertil Ohlin)  با نظريات جان مينارد کينز(John Maynard 

Keynes) .دست زده است 
 

گرانيگاه تحقيقات مشترک اقتصادی اين دو همکار دانشمند، که قريب سی 
سالی است که ادامه دارد، مالکيت است که در اصل پديده و موضوع بنيادينی 

شوند.  ز آن مشتق و حاصل میاست که امور ديگر چون بهره، پول و بازارها ا
هاينزون و اشتايگر با اين نظريه، يعنی تئوری اقتصاد مالکيت يا به عبارتی 

، در واقع بديلی (Property Economics) نظم اقتصادی برپايه مالکيت
جديد را در برابر الگوهای مکاتب کالسيک، نئوکالسيک و کينزيانيسم قرار 

انقالب »توان آن را به يک  س کون میدهند که به نوعی به گفته توما می
تشبيه نمود. مهمترين آثار مشترک منتشر شده از هاينزون و اشتايگر « علمی

کشتار زنان »شناسی تحت عنوان  عبارتند از: تحقيقاتی در زمينه ساحره
( 1985هائی در زمينه تئوری و تاريخ جمعيت و کودکی ) ، آموزه«فرزانه

اقتصاد »( و 1996حل نشده علم اقتصاد ) معمای« مالکيت، بهره و پول»
 (.2006« )مالکيت

 
 

 «انقالب اسالمی به همان دليل شکست خورده است که انقالب سوسياليستی شکست خورد»
 

 گفتگو با:
 

 (Gunnar Heinsohn)   پروفسور دکتر گونار هاينزون                                              (Otto Steiger)  پروفسور دکتر اُتو اشتايگر

 
***** 

 
انداري درجهت  تالش ـ جهان در آغاز سده بيست و يکم ميالدي هنوز چشم

پايان بخشيدن به وضعيت ناهمگون و متضاد کشورهاي پيشرفته و رو به 
بيند. از يک سوي ادغام اقتصادي کشورهاي پيشرفته با وجود  توسعه نمی

گسترش است، که تبلور آن ي سختيها به صورت چشمگيري در حال  همه
باشد. از سوي ديگر کشورهاي  اي می پيدايش بلوکهاي اقتصادي منطقه

توان ديد که از اهميت آنها براي  جهان سوم و کمونيستی سابق را می
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شود. عامل اين دوگانگی پس از نيم سده  اقتصاد جهانی کاسته می
سياست »که که چيست؟ آيا بايد به اين امر اعتراف کرد « کمکهاي توسعه»

 ناموفق بوده و شکست خورده است؟« کمک توسعه
 

در واقع به اين دليل « سياست کمک به توسعه» پروفسور اشتايگر:
ماندگی،  به عامل اصلی عقب« سياست کمک توسعه»شکست خورد، چون 

دهد و اصال قصد  که نبودن و يا فراگير نبودن حق مالکيت است، اهميت نمی
هم ندارد. اين مشکل، که حل آن ساده نيست و نياز به  اين وضعيت را تغيير

نظام حقوقی مستقل از روابط سياسی و ساختار آن دارد، عامل اصلی 
اهميتی روزافزون کشورهای جهان سوم برای  ماندگی اقتصادی و بی عقب

 اقتصاد جهانی است.
 

عمدتا انگلستان ـ به  1900تا  1700جهان اول ـ از  پروفسور هاينزون:
شرط دريافتِ وام  قش حق مالکيت و تملک، به عنوان پشتوانة پول و پيشن

به عنوان وثيقه از طريق گروگذاشتن آن نزدِ وام دهنده و از اين راه به عنوان 
زمان مالکيت را به  ی اقتصادی، بتدريج پی برد و هم موتوری پويا برای توسعه

الی، نيز شناخت، های اجتماعی نظام فئود عنوان عامل متالشی شدن شبکه
فئوداليسمی که در حال نابودی بود. به اجرا گذاشتن حکم ضبطِ قانونی اموال 

دهنده به  اش، که به عنوان وثيقه نزد وام مقروض ناتوان در بازپرداخت بدهی
گرو گذاشته شده است، مسلما تاثير مستقيمی در وضعيتِ اقتصادی وی به 

ی زندگی وی را متالشی  ست شالودهعنوان بدهکار دارد، تا جائی که ممکن ا
سازد. به همين دليل هرکس بخواهد حق مالکيت را مورد قبول و احترام 

های  ای از حمايت و کمک عامه سازد، بايد همزمان و به موازات آن شبکه
ای که در راستا و در امتداد نظم مبتنی بر مالکيت  اجتماعی بنا نهد، شبکه

های اجتماعی مدرن،  های کمک ت ايجاد شبکهباشد، نه در تضاد با آن. ضرور
ريشه در اين واقعيت دارد که حق مالکيت از همان بدو پيدايش تنها شالوده 
توليد ثروت نبوده، بلکه همچنين به عنوان عاملی در نابودی حيات اقتصادی 
انسانها نيز تقش داشته است. بنابراين افراد جامعه بايد توانايی درک اين امر 

باشند که برای جلوگيری از به خطر افتادن انسجام جامعه، قربانيان  را داشته
های اجتماعی برخوردار شوند. اما همانگونه که  اين نظم بايد از چتر حمايت

گفته شد؛ سياست ايجاد شبکه کمکهای اجتماعی بايد همسو و نه مخالف 
فرد  نظام مالکيت اجرا شود. به عنوان نمونه چنانچه در جايی ملک مسکونی

وامداری از اجرای احکام توقيف مصون بماند، آن هم به اين بهانه که مالک 
خانمان خواهد شد، در چنين  در صورت به اجرا گذاشته شدن اين حکم بی
شود.  اندوزی ملتها گرفته می صورتی و در عمل جلوی کسب درآمد و ثروت

ک، برای کند، بجای جلوگيری از ضبط قانونی امال سياست اصولی ايجاب می
کسانی که بدليل ورشکستگی و ناتوانی در بازپرداخت دين ملک مسکونی 

 دهند، کاشانه و سرپناهی تهيه گردد.  خود را از دست می
 

« قانون ي بی منطقه»تالش ـ خرناندو دِ سوتو جهان سوم را با عنوان 
تواند  تواند بوجود آيد و نه می کند، که در آن توسعه نه می توصيف می

گويد  در اين کشورها سخن می« ي مرده سرمايه»ش پيدا کند. او از گستر
ي زنده  که بايد به آن از طريق قانونی کردنش جان داد و آن را به سرمايه
افتادگی  تبديل کرد. با توجه به اين که نظر شما در حل مشکل عقب

توانيد لطف  باشد، می اقتصادي جهان سوم به ديدگاه دِ سوتو نزديک می
 و اين مسئله را براي خوانندگان ايرانی بشکافيد؟  کنيد

 

شکافد:  به بهترين شکل خود دِ سوتو اين مسئله را می پروفسور اشتايگر:
اگر من به عنوان طلبکار از نظر قانونی از امکان ضبط ملک بدهکار برای »

رسيدن به پولم محروم باشم و يا بدهکار از نظر حقوقی از توانايی ارايه سند 
اش برای دريافت وام مورد نيازش محروم باشد، به اين دليل که مثالً  کيتمال

يا ادارة ثبت اسناد و يا دادگاههای مستقل وجود ندارند، در چنين وضعيتی 
 .«بحساب آيند« سرماية مرده»ها نيز بايد  پربارترين منابع و پشتوانه

 

که تا  به رسميت شناختن حقوق مالکيت در مناطقی، پروفسور هاينزون:
اند،  آشنا بودهکنون نه با مفهوم تملک بر امالک بلکه تنها با تصرف آن 

وری نشان داده  تواند تأثير خود را در گسترش اقتصاد پولی و بهره هنگامی می
 طلب اجازة قانونی ضبط دهنده و صاحب و موجب شکوفائی گردد، که وام

دهنده  ن صورت وام، را داشته باشد. درغير ايملکی که در گرو قرار دارد
متضرر شده و در صورت تبديل آن به يک روند، موجب از رونق افتادن دادن 

گردد، زيرا نه تنها فعاليتی  اعتبار و وام به عنوان يک فعاليت اقتصادی می
آور بوده و نظام مبتنی بر  سودآور تلقی نخواهد گرديد، بلکه اقدامی زيان

توجه به همين نکته مهم بود که  حقوق مالکيت را باير خواهد گذاشت. با
 «قانون ورشکستی»ی اول اصالحاتِ نظام مالکيتی  چين سرخ در مرحله

ميليون جمعيت در مدتی کوتاه  15سوئيس را کپی و پياده نمود. شانگهای با 
ای تبديل گرديد، به صورتی که  به ثروتمندترين متروپول آسيای غيرجزيره

درصدِ مالکيت بر امالک و « قانون ورشکستی»تنها پس از تصويب 
درصد  90ها و آپارتمانها از صفر به  ساختمانهای دولتی و همچنين خانه

 Jiang)افزايش يافت. افزون براين رئيس دولت پيشين چين جيانگ زمين 

Zemin)  از مردم کشورش خواست که شعار متداول   2002نوامبر  8در
را بدور اندازند. « ی بيشترماندگ تملک و دارائی بيشتر، يعنی عقب»چينی، 

های اجتماعی هنوز  چين البته در ساختن سيستم و ايجاد شبکه حمايت
های بسياری روبروست. تا بحال بازندگان و  مانده است و با کاستی عقب

قربانيان نظم نوين در اين کشور بيشتر با استفاده از روش تهديد و ارعاب 
های اجتماعی. عدم حل اين مشکل  بيمه اند، تا با تکيه بر آرام نگه داشته شده

 به مقبوليت و مشروعيتِ نظم مالکيت ضربات جبران ناپذيری خواهد زد.
 

ي ميان حقوق و اقتصاد به بيان ديگر به  تالش ـ پرسش ديگر من به رابطه
شود.  ي ميان دمکراسی، حکومت قانون و توسعة اقتصادي مربوط می رابطه

کند؟ شما با تاکيد بر  تعيين میکدام بخش شرايط بخش ديگر را 
فاکتورهاي غيراقتصادي، چون قانون، مبناي نظري علم اقتصاد را، که ما از 

ايد. با همة احترام به  شناسيم، وارونه کرده کتابهاي درسی علم اقتصاد می
شهرت و اعتبار جهانی شما هضم ديدگاه شما سخت است، بويژه اگر 

که در چارچوب مکاتب اقتصادي رايج  اردانسان به عنوان اقتصاددان استاند
 ي ديدگاه و نظريات شما بپردازد. به مطالعه انديشد می
 

: مطمئنا برای اقتصاددان استاندارد هضم ديدگاه من و پروفسور اشتايگر
سازی  هاينزون سخت است، زيرا چنين اقتصاددانانی تنها بدنبال بهينه

ی شخصی  ی بهينه ز طريق استفادةهستند، که آنهم تنها ا« استفاده از منابع»
ميسر و ارزشمند خواهد بود. در چنين ديدگاهی تنها به معايب ساختار حقوقی 

اهميت در  ای کم آنهم به عنوان امور و مشکالت فنی و تکنيکی در زنجيره
مدلهای اقتصادی اشاره ميشود ـ تازه اگر اصالً اشاره بشود. بنيان اقتصاد نه 

منابع موجود برمبنای نيازهای شخصی و در چارچوب ی بهينه از  استفاده
قيمتهای نسبی )نسبت حجم کاالهای مورد نياز به يکديگر(، بلکه تعهد به 
اجرای قراردادهای پولی است که در اصل همان قراردادهای پرداخت وام و 
دادن اعتبار مالی هستد. عقد چنين قراردادهايی بديهی است که بدون 

بدون وثيقه قراردادن حقوق مالکيت بر ملک يا دارائی از  باشد، اما ريسک نمی
سوی متقاضی وام و تأمين اعتبار تعهد وی به بازپرداخت اصل وام دريافتی و 
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شرط استقرار چنين نظمی به منظور توسعه  بهره آن ناممکن خواهد بود. پيش
توان نظام حقوقی  اقتصادی پاسخگويی به اين پرسش است که آيا می

گذاری کرد، که آزادی و  ا، که مورد احترام آحاد مردم است، پايهمستقلی ر
 پذير سازد.  دمکراسی را امکان

 

ام )مالکيت  سال پيش من در تز دکترای اقتصادی 25 پروفسور هاينزون:
خصوصی، پدرساالری، اقتصاد پولی( نشان دادم، که پيش از آنکه مسئله 

اتی بر ضد نظام ارباب و رعيتی و قانون مطرح و نظام حقوقی پديد آيد، انقالب
فئودالها و اربابهای مقدس کليسا وقوع يافته بود. انقالبيون ـ  سلطه مالکانه
در اوايل امپراطوری رُم ـ از همان  (luperci)« لوپرسی»های  مشتی لومپن

ابتدای کار پس از غلبه بر اربابان وکسب آزادی خود به تقسيم امالک اربابان 
آزادی، »ی جان الک  سه گانه« آزادی»دند. اين همان پيشين خود دست ز

باشد. اما همين انسانهای آزاد، پس از اولين محصول  می« زندگی و مالکيت
ثمر بود، اين  کشت خود، که برای بعضی پربار و برای برخی ديگر ناچيز يا بی

نمودند، آيا بهتر است به شبکه و نظم و امنيت اجتماعی،  پرسش را از خود می
لی بدون آزادی پيشين باز گردند، يا بايد به جلو حرکت کنند و پيش روند. و

در مواجهه با  زمانی که يک شهروند )انسان آزاد شده از نظام ارباب و رعيتی(
ثمر، برای نجات خود ملکش را نزد شهروندی ديگر، که  تالش و کشت بی

آذوغه و يا  گذارد و در مقابل آن محصولی پربار برداشت کرده، به گرو می
کند، بدون آن که حق مالکيت خود را بر آن ملک از  پول )وام( دريافت می

تواند برروی زمينش کار کند، از اينجاست که  ماند و می دست بدهد، می
گيری قانون مالکيت و اقتصاد مبتنی بر حقوق مالکيتِ امپراطوری رُم  شکل

ای هر انسان آزادِ اجتماع شود. اما امکان حفظ زندگی از طريق وام بر آغاز می
شود. اقتصاد به  بطور گسترده از نسل دوم به بعد ميسر می (civitas)نوپا 

آيد. بدين ترتيب من  معنای مدرن آن برای حفظ زندگی در آزادی بوجود می
ی جان الک را بدين ترتيب تغيير  سه گانه« آزادی»دهم، رديفِ  ترجيح می

 «.زندگی، آزادی و مالکيت»دهم: 
 

اي ديگر است. ايران در تاريخ طوالنی خود  تالش ـ در ايران شرايط به گونه
زير سلطه شکلی افراطی از حکومت مطلقه قرار  1906تا انقالب مشروطه 

ي قاجار اختيارات نامحدود در سه قواي  داشت، که به پادشاهان سلسله
خ ايران هاي تاري داد. در تمامی مقطع گذاري و دادگستري می اجرايی، قانون

توان کوششی بنيادي در جهت مدرنيزه  نمی 1906پيش از انقالب مشروطه 
کردن ساختارهاي کشور و تاسيس نهادهاي جامعة شهروندي از طرف 
حاکمين آن زمان مشاهده کرد. حکومت قانون، تقسيم قوا، حقوق 
شهروندان، حفاظت و حمايت از مالکيت، قواعد و شرايط جوامع مدرن 

ظهور رضاشاه، موسس سلسله پهلوي، هيچگونه نقش شهروندان تا 
کردند. برعکس پادشاهان قاجار،  محوري در ايران آن زمان بازي نمی

رضاشاه چون همتاي ترکش آتاتورک بطور خستگی ناپذير کوشيد کشور را 
هاي  هاي ثبت احوال، اداره از باال مدرنيزه کند. دفاتر ثبت اسناد و اداره

و مراتع و ثبت آنها، دستگاه دادگستري مدرن، دستگاه ها  گيري زمين اندازه
اداري سراسري، تاسيس اولين بانک مرکزي کشور، گسترش اقتصاد پولی 
و پول واحد، اولين سيستم وامی و بسياري اصالحاتی از اين قبيل حاصل اين 

 1953و تا  1941باشند. اما ايران پس از اشغال متفقين در  دوران می
هاي پسر او،  گذراند. کوشش سياسی و حقوقی خود را میثباتی  دوران بی

به بعد در راستاي مدرنيزه  1961محمدرضاشاه، نيز از طريق اصالحاتش از 
گذراندن، با « دروازه تمدن بزرگ»کردن کشور و در زبان او، ايران را از 

سال کوشش حکومت اسالمی  30ي  انقالب اسالمی پايان يافتند. نتيجه
 باشد. بار می کردن کشور  فاجعه براي اسالميزه

 ت چنين مدلهاي ـرانی داليل شکسـددگراي ايـفکرين تجـياري از متـبس

مدرنيزاسيون از باال را نه تنها در ديکتاتوري رژيم و شخص شاه بلکه در 
ها و  نبود فرهنگ تجدد تحت شرايط تسلط اسالم بر جامعه و بيگانگی شکل

بينند.  اقتصاد، اجتماع و سياست ايران میهاي رفتارهاي متمدنانه در  قالب
ي نظم حقوقی، نظم اقتصادي و فرهنگ را چگونه ارزيابی  شما رابطه

تواند اين نکته درست باشد که رشد فرهنگی با تاخير و  کنيد؟ آيا می می
هاي کشورهاي  آيد؟ تجربه بدنبال تکامل حقوقی، سياسی و اقتصادي می

 دهند؟ به ما میديگر در اين رابطه چه درسی را 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به گمان من رشد فرهنگی نسبتا از اهميت کمتری  پروفسور اشتايگر:
برخوردار است، زيرا تمامی سنتهايی که از آنها به عنوان عوامل فرهنگی 

در کشورهايی « مدرنيزاسيون»شود، پيش از فرايند  بازدارندة توسعه ياد می
پن، کره جنوبی و بسياری از کشورهای کاتوليک چون انگلستان، آلمان، ژا

اند، کشورهايی که پس از فرايند مدرنيزاسيون بسيار موفق  وجود داشته
خواهند توسعه را از  اند. به همين دليل تمامی تالشهای کسانی که می بوده

طريق آموزش و پرورش و روشنگری به پيش ببرند، محکوم به شکست 
ن امر بايد پروتستانتيسم ماکس وبر را به عنوان خواهند بود. با توجه به اي

رد کرد و تز کارل مارکس را بار ديگر تاييد « داری سرمايه»عامل موفقيت 
 «.کند هستی )مادی( آگاهی را تعيين می»کرد، که 

 

ايران ـ مانند بسياری از کشورهای ديگر ـ همزمان با پروفسور هاينزون: 
ين عامل بازدارنده، نبود نظم مدرن مالکيت دو عامل بازدارنده مواجه است. اول

و شرايط ساختاری برای شکوفايی اين نظم است و تمامی مشاورين 
اقتصادی غربی و بومی با درکی نادرست از اقتصاد ضرورت چنين اصالحات 

کنند. دومين عامل بازدارنده فرايند انفجار وحشتناک  ساختاری را توصيه نمی
به  1955ميليون در سال  18اين کشور از  جمعيت در ايران است. جمعيت

بيش از دو برابر شد.  1979ميليون در سال انقالب اسالمی خمينی در  37
 70به مرز  2005اين فرايند تا امروز ادامه داشته و جمعيت ايران در سال 

زنان ايرانی بطور  1995و  1945ميليون رسيده است. در نيم سده ميان 
اند، در صورتی که امکان اشتغال برای  بدنيا آورده متوسط سه تا چهار فرزند

کنند  يک يا دو تن از آنان وجود دارد. فرزندان اضافی اين کشور کوشش می
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ـ چون در گذشته در اروپا و يا همزمان در آمريکای التين يا بسياری از 
های باال ارتقا يابند.  آميز به رده مناطق آسيا و آفريقا ـ از راههای خشونت

های مختلف نشان  اين معضل خود را به شکل« حل راه»نت به عنوان خشو
رسد،  دهد و شامل تخلفات و جرائم عادی شده و حتا به جنگ نيز می می

ها تحميل کردند، عراقی که در آن چون در  ها به ايرانی البته جنگی که عراقی
 آورد. مذهب در چنين ايران بطور ميانگين هر زن چهار فرزند بدنيا می

شرايطی بدين دليل خطرناک است، چون مذهب به مردان جوان اين امکان 
دهد که از يکسوی حاکمين پيشين و مخالفان خود را به  را می« اخالقی»

قتل برسانند و از سوی ديگر خود را مانند قاتلين عادی قلمداد نکنند، زيرا 
الم  و اع« گناه بی»چتر حمايت مذهب و توجيه مذهبی انقالبيون جوان را 

کند که قوانين الهی را  محکومين به نابودی را به عنوان کسانی معرفی می
شمارد. در  زيرپا گذاشته و به همين دليل ساده ريختن خون آنها مجاز می

چنين شرايطی از منظرگاه دين بايد به اين مردان جوان، که مامور اجرای 
هايی درخور  ان انسانچنين احکامی هستند نه به عنوان جنايتکار بلکه به عنو

 احترام نگاه کرد.
 

در روسيه ـ  1917تالش ـ انقالب اسالمی در ايران ـ چون انقالب اکتبر 
ي سياست جهانی باز کرد که  حدود سه دهه راه خود را با اين ادعا به صحنه

يک مدل سياسی و اقتصادي جديد در خدمت مسلمانان محروم و تحت 
بتداي انقالب اصالحات اقتصادي رژيم جوان در استثمار ارائه دهد. از همان ا

و در راستاي « داران استثمارگر سرمايه»مخالفت با مالکيت، پول، بهره، 
دولتی و اشتراکی کردن اقتصاد و اجتماع بود. نتيجة اين اصالحات چيزي جز 

درصد وابسته به درآمد نفت، سيستم پولی ناکارا در  100اقتصادي ويران و 
زي مستقل و مقتدر، سيستم بانکی کامال دولتی، نظم سياسی نبود بانک مرک

درصد آن  90ي تهيدست به بارآورده است، که  ايدئولوژيک که يک جامعه
هاي دولتی وابسته است. در اينجا از مشکالت ديگر اجتماعی و  به بخشش

اقتصادي چون بيکاري جوانان، تبعيضات جنسی، معضل اعتياد، زيرپا 
گري گسترده، کودکان خيابانی و امثالهم  روسپی گذاشتن حقوق بشر،

هايی که با  شود اين است، چرا سيستم گذريم. پرسشی که مطرح می می
خورند؟ چرا سيستم  ادعاي برپايی بهشت برروي زمين آمدند، شکست می

اهلل خمينی(، که با  )آيت« ها حکومت پابرهنه»اقتصادي اسالمی به عنوان 
دالت اجتماعی آمد، نتوانست موفق بشود؟ چنين مساوات و ع« انگيزة خوب»

هايی از چه چيزي قافلند؟ آيا عدالت اجتماعی اجبارا هميشه با  سيستم
 ماندگی اقتصادي و فقر همراه است؟ عقب

 

خورده است  انقالب اسالمی به همان دليل شکست پروفسور اشتايگر:
توان با  یکه انقالب سوسياليستی شکست خورد: نبود حکومت قانون را نم

عدالت اجتماعی، حال با هر قصد خوب، جبران کرد. از آنجايی که جامعه و 
اقتصاد مبتنی برنظم مالکيت مدرن ضرورتا به همراه خود سيستم امنيت 

آورد، لذا در اينجا نياز به سياست اجتماعی مقتدر در جامعة  اجتماعی نمی
مالً احساس مدرن برای باال بردن مشروعيت و مقبوليت نظم نوين کا

شود. زيرا اقتصاد مالکيتی تمايل به تبعيض اجتماعی دارد. البته الزم به  می
تذکر است که اين تبعيض اجتماعی نظم مدرن، رفاهی باالتر از عدالت 

 آورد. ها را برای مردم به ارمغان می ها و سوسياليست اجتماعی اسالميست
 

گرای جوانی  ايان خشونتهمة اينها درست، اما بنيادگر پروفسور هاينزون:
شوند. آماس  تر می هايشان نياز دارند، مسن که به مذهب برای توجيه جنايت

سال( بزودی  29تا  15درصدِ مردان در سن  30کشور ايران )حداقل  جوانی
ميليون نفر را  7/7سالگی  20تا  10رسد. امروز لشکر مردان ميان  پايان می به

ميليون  8/4سال فقط  10د افراد ميان صفر و گيرد، اما همزمان تعدا دربر می

نوزاد رسيده  99/1باشد. امروز ميزان تولد به ازای هر زن ايرانی به  نفر می
باشد. به  است که کمتر از نرخ کلی باروری در اياالت متحده آمريکا می

سال  25سال بود، ولی امروز  15هنگام انقالب خمينی ميانگين سن ايرانيان 
رانيان بايد از همان ابتدای کار اولين قدم را درست بردارند. اينبار باشد. اي می
و گسترش مالکيت بايد از اولين اقدامات اصالحی « قانون ورشکستگی»

های اجتماعی بوجود آيند، که در  باشند. به موازات آن بايد سيستمهای بيمه
رآن پذير است تا در کشورهائی که د تر امکان کشوری با درآمد نفت آسان

های بيمه هستند. از  های صندوق درآمدهای جاری تامين کنندة هزينه
انداز زندگی برای مردان جوان حتا  آنجائيکه در راستای چنين سياستی چشم

شان  بهتر از زمانی خواهد بود، که آنها به هرحال به عنوان تنها فرزند خانواده
 وی خواهند آورد.ر خواهند داشت، آنها به مرور به زندگی بدور از خشونت

 
با يک حکم  2006نژاد در سال  تالش ـ رئيس جمهور ايران احمدي

)ابالغيه( و با تاييد مجلس اسالمی، به بانک مرکزي دستور داد، نرخ بهره 
پول را به زير خط نرخ تورم رسمی کاهش دهند، با اين منظور که از يک 

هاي  سنگين بهره سوي به اقتصاد کشور رونق داده شود و از سوي ديگر بار
گيري چنين  آور را از دوش اقشار تهيدست بردارد. آيا جهت باال و سرسام

سياست پوپوليستی واقعا در راستاي منافع تهيدستان و برضد ثروتمندان 
است؟ چه داليلی بر ضد پول ارزان وجود دارد؟ آيا اين کينزيانيسم ناب 

 نيست؟
 

نظر کردن از بهره و  پول ارزان از طريق صرف پروفسور اشتايگر:
گوييم، شايد بتواند در  های معتبر، که ما به آن پول بدهکاران می وثيقه
مدت اقتصاد را رونق دهد، اما در درازمدت اقتصاد را به نابودی کامل  کوتاه

 خواهد کشاند. نگاه کنيد به آرژانتين پرونيستها و يا آلمان هيتلر.
 

اعتبار الزم در دستيابی به پول فقر ناشی از فقدان  پروفسور هاينزون:
است که خود برخاسته از عدم دسترسی به مالکيت و دارائی است که فرد 

دهنده گرو بگذارد.  بتواند آن را برای دريافت وام به عنوان وثيقه نزد وام
ملتهايی فقير هستند که فاقد حقوق مالکانه بر منابع خود بوده و اين منابع را 

گذاری اقتصاد پولی و گسترش پول،  نه در تملک. پايهتنها در تصرف دارند، 
گذاری، اشتغال و کسب درآمد را فراهم ساخت،  که بتوان با آن امکان سرمايه

پيشرفت و موفقيتش در جايی چشمگيرتر است، که بر تعداد مالکين ـ و نه 
شود. هرچه به تعداد ايرانيان متمول و معتبر از  تعداد بدهکاران ـ افزوده می

ر دريافت اعتبارات مالی افزوده شود ـ کسانی که حقوق قانونی نظ
تر خواهد  شان تضمين شده است، به همان نسبت پول ايران با ثبات مالکيت

بود. تنها از اين طريق است که بانکهای بازرگانی سهامداران و بدهکاران با 
گيری  يابند. اين امر تنها از طريق شکل اعتبار را جستجو کرده و می

های معتبری  گردد، سپرده های معتبری نزد بانکهای بازرگانی ميسر می سپرده
که بانکهای بازرگانی از طريق ارائه آنها به بانک مرکزی به عنوان پشتوانه 
خود، موفق به دريافت پول و سپس راهی ساختن آن به بازار سرمايه و دادن 

را برود خودبخود  سازند. اگر ايران چنين راهی اعتبار و وام را ممکن می
ی  شود. اين راه بمراتب بهتر از ابالغيه ی نازل می تبديل به کشوری با بهره

نژاد خواهد بود که چيزی جز نابودی نهايی اقتصاد ايران بدنبال  آقای احمدی
 نخواهد داشت.

 
ي  توان به زبان هايک انقالب اسالمی يا به بيان ديگر نسخه تالش ـ می

ي سوسياليسم به عنوان  ر کنار آزمايش شکست خوردهي اسالمی را د جامعه
داري و سوسياليسم را  ميان سرمايه« سوم راه»ناميد؟ « راهی به بربريت»
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کنيد؟ يا اين کشورها زمانی يک آينده خواهند داشت،  چگونه ارزيابی می
ي غربی را طی کنند؟ آيا موضع  هاي پيشرفته زمانی که آنها دقيقا راه جامعه

جهان روا نيست چون موضع همکار فيلسوفتان خانم زيبيله  شما موضعی
ي غربی در جهان را به عنوان تنها زيربنا  تونيس که گسترش مدل جامعه

کند و آنهم بدون در نظر گرفتن  براي حفظ حقوق بشر پيشنهاد می
هاي فرهنگی جوامع ديگر؟ آيا به نظر شما کشورهاي جهان سوم  ويژگی

نظر کنند و بجاي آن  لهاي اقتصادي جانشين صرفبهتر است از آزمايش مد
هاي غربی  بروند؟ آيا اين است  بدنبال مدلهاي اقتصادي فرد محور جامعه

 پيشنهاد شما به سياستمداران و روشنفکران ايرانی؟

 

ی اسالمی و  ی جامعه هردوی اين مدلها ـ نسخه پروفسور اشتايگر:
هستند. به همين خاطر ما « راهی به سوی بربريت»سوسياليستی ـ در واقع 

توانيم حق را به خانم زيبيله تونيس بدهيم و به سياستمداران و  می
روشنفکران ايرانی اين پيشنهاد را کنيم که از حقوق بشر تنها به اين دليل، 

ی اجرا  بار در غرب مطرح و با موفقيت به مرحله که حقوق بشر برای اولين
 گذاشته شده است، صرف نظر نکنند.

 

شوند که  های سوم تنها زمانی جذاب می راه پروفسور هاينزون:
مشروعيت راه اول ـ نظم مالکيت ـ بدليل تقسيم ناهنجار و بيدادگرانة 
مالکيت و يا بدليل کمبود يا نبود سياست تأمين اجتماعی زير سوال برده 
شود. مسلما در چنين شرايطی است که مردم مالکيت )حال به نام 

های اجتماعی  و يا نامی ديگر( را به عنوان عامل بيماری «داری سرمايه»
خواهند برای درمان بيماری سل  ای می بينند و در آن صورت، به گونه می

 شُش را از بدن جداکنند.
 

تالش ـ بسياري از روشنفکران و سازمانهاي چپ سابق ايرانی با اين 
ي اقتصادي  را به عنوان موتور توسعه« مالکيت»موضوع مشکل دارند که 

بپذيرند. براي آنها مالکيت در واقع بد و پايه همه نوع اشکال سرکوب و 
اي تنها  باشد و نفی مالکيت و نگاه دشمنانه به آن به گونه استثمار می

باقيماندة خود را نيز  گاه باقيماندة آنهاست. آگر آنها تنها نقطه اتکاء تکيه
آنتی »اي نظري براي بدور بياندازند، آنوقت ديگر هيچگونه زيربن

شود اين افراد را متقاعد کرد؟  خود نخواهند داشت. چگونه می« کاپيتاليسم
توان آرزوي  نظر شما به عنوان اقتصاددان در اين مورد چيست؟ چگونه می

بسياري از چپها را در يک سيستم اقتصادي ارضا کرد، « عدالت اجتماعی»
 باشد؟ ي اقتصادي میها که در آن مالکيت مرکز ثقل تمامی فعاليت

 

پيش از هرچيز اين آنتی کاپيتاليستهای چپ بايد  پروفسور اشتايگر:
تفاوت ميان مالکيت و تصرف و تصاحب را بفهمند. يک مالک چون يک 

ی او  نيست که حفظ و يا از دست دادن ثروتش تنها به ميزان رابطه متصرف
طة مشکالت غيرقابل تواند ثروتش را بواس با حاکمين وابسته باشد. مالک می

ی فعاليتهای اقتصادی از دست  در پروسه بينی و تصميمات نادرست پيش
بدهد، زيرا او بايد هميشه ريسک کند. برای اينکه بتوان ترس اين نيروها از 
مالکيت را از بين برد، شايد بهتر باشد، برای اين افراد، يکبار برای هميشه، 

ران ثروتمند را به تصوير کشيد، که با دا نابودی اقتصادی بسياری از سرمايه
دارانی  داران ورشکسته بيشتر از سرمايه چشم خود ببينند که از نوع سرمايه

« ترس»اند.  وجود دارد که از معرکة فعاليتهای اقتصادی جان سالم بدر برده
خواهد مالکيت را از طريق  که می« انقالبی»را بايد مالک داشته باشد، نه آن 

 قی بوجود آورد.اصالحات حقو
 

مدرن و  همه افراد يک جامعه ازيک نظم مالکيتِ پروفسور هاينزون:
ی  صيقل خورده به عنوان ارزش اخالقی دفاع خواهند کرد، زيرا همه مرتب

فعالين اقتصادی از طريق گرو گذاشتن ملک و دارائی خود برای دريافت وام 
به همين دليل و در  ی مورد نياز ريسک خواهند کرد و و دسترسی به سرمايه

همين اقدام است که خواهند فهميد که توليد ثروت چه دل و جرأتی 
خواهد. در جايی که فئودالها و درباريان و اشراف پيشين يا سرکردگان  می

دستگاه حکومتی آنها بزرگترين سهم امالک يک کشور را به خود اختصاص 
يت و خود مالکيت باال کنند، دشمنی با نظم مالک داده و ميان خود تقسيم می

گونه هم هر سياست اجتماعی که به جای کمک به  گيرد. به همين می
هنر »نيازمندان واقعی به خدمت سوءاستفاده کنندگان زرنگ که به 

دهد.  هم مسلط هستند، درآيد، اعتبار و مشروعيتش را از دست می« اختالس
توازن از سياست دفاع تواند با ترکيبی مناسب و م ای می اما هر کشور و جامعه

 از مالکيت و سياست تأمين اجتماعی مدرن آيندة خوبی داشته باشد.
 

تالش ـ استادان گرامی از هردو شما بابت وقتی که در اختيار ما قرار داديد 
 نهايت سپاسگزاريم. بی
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مالکيت، بهره و پول: معمای حل »گونار هاينزون و اُتو اشتايگر با کتاب خود 

دهند.  رائه میبيالن موقت پژوهشهای مشترکشان را ا« ی علم اقتصاد نشده
مالکيت خصوصی، پدرساالری، اقتصاد »ای اين اثر از کتاب  ی پايه ايده
گرفته شده است. در اين اثر جديد  1984ی هاينزون در سال  نوشته« پولی

ديگر سخن از مالکيت خصوصی نيست، بلکه تنها مفهوم مالکيت به جای آن 
ی در مقابل مالکيت نشيند. نويسندگان به جای زوج مفهومی مالکيت دولت می

   خصوصی، مالکيت را در مقابل در اختيار داشتن يا تصرف 
(possession) ی مورد بحث کتاب چيزی کمتر از اين  دهند. نکته قرار می

برای اولين بار توضيح دهد و از نظر تئوريک استدالل »مسئله نيست، که 
ويسندگان منظور اين ن«. کند کند، که اقتصاد در واقعيت چگونه کار می

ی علم اقتصادِ  پاسخ مانده گويی به پرسشهای متداول و تا بحال بی پاسخ
ای  نيست، بلکه هدف آنها توضيح مبانی پايه (mainstream)مسلط 

اقتصاد مدرن است که در آن به گمان هاينزون و اشتايگر تا بحال تعريف 
ی  ر، چرخهای علم اقتصاد، نظير مالکيت، بهره، پول، بازا های پايه مقوله

« حق مالکيتِ»و رشد اقتصادی عليرغم بازتاب آن در مباحث  اقتصادی
« های بازرگانی هزينه»نئوانستيتوسيوناليستها و يا مباحث مطرح شده 

(transaction costs) اند. آنها داليل خود برای  تا امروز نامشخص مانده
دهند.  می اثبات اين ادعا را در بخش اول کتاب به بحث گذاشته و ارائه
(، از 1984هاينزون و اشتايگر در اين کتاب، همچون در کتاب هاينزون )

ای به عنوان داليل و از شواهد تجربی برای تحليل  های مکاشفه برايند بحث
علم اقتصاد  ِی خود در مقابل نظريات مکاتب رسمی و متداول و توجيه نظريه

، اقتصاد «يم داد و ستدپارادا»گيرند؛ مکاتبی که به عنوان نمونه  کمک می
مدرن را نتيجة تکامل و ترقی داد و ستد )معامالت( در تمامی طول تاريخ 

 کنند. بشريت ارزيابی می
ی اصلی اقتصاد مدرن را نه آنگونه که در اقتصاد  نويسندگان اين کتاب هسته

بينند، بلکه آن  مکتبی متداول است، در اقتصاد رقابتی، بازار و اقتصاد پول نمی
شود، قرار  ای حقوقی که از طرف دولت و قانون حفاظت می در مقوله را

بهره »نام دارد که مزيت آن، « مالکيت»دهند. اين مقولة حقوقی  می

های اقتصادی  و پايه ديگر پديده« روابط وامی»، به عنوان پشتوانه «مالکيت
 در اقتصاد امروزين است.

که، از نظر تاريخی اين نياز بيان مختصر استدالل نويسندگان بدينقرار است 
« پارادايم داد و ستد»به گسترش و تسهيل داد و ستد )معامالت(، چيزی که 

)پولی که « ناب»گيری پول  گذارد، نبوده است که به شکل برآن انگشت می
آورد( انجاميده است، بلکه بدنبال از بين  در قراردادِ وام بهره را بوجود می

ای و فئودالی و به موازات آن  عی نظامهای قبيلهرفتن مکانيسمهای امنيتِ جم
ی نوين شهروندان يونانی، که  با افزايش ناامنی اقتصادی برای افراد در جامعه

ی پُليس شناخته شده است. امری که برای اولين بار از  در تاريخ بنام جامعه
طريق فراهم شدن امکان قرض دادن ملک و دارائی و ايجاد رابطه طلبکار و 

کار مابين مالکين بوجود آمد. برای مثال در شرايط اقتصادی نامناسب بده
تواند از طريق به گرو گذاشتن ملکش نزد مالکی ديگر، که در  يک مالک می

وضعيت اقتصادی مناسبی نسبت به او قرار دارد، از او وام گرفته و از اين 
از طريق  تواند طريق به زندگی خود سامان بخشد. در مقابل، مالکِ ديگر می

به درآمد دست يابد، زيرا مالکِ طلبکار « بهره ملک»کسبِ بهره به عنوان 
ی وام به او از امکان  ی کمک به مالکِ بدهکار از طريق عرضه بواسطه

استفاده از ثروتش به شکل ديگری )شخصی يا غيرشخصی( صرف نظر کرده 
 نمايد. گيرنده بهره دريافت می است و برای جبران آن از وام

بر مبنای نظريه اين دو پژوهنده اقتصادی، پول مدرن يا پول ناب طبق 
اينگونه قراردادهای وامی « پذير ساختن چرخش امکان»تعريف فوق از طريق 

( اين نکته را 2004« )اقتصاد جهانی»بوجود آمد. مهرداد پاينده در کتاب خود 
قرن  در چرخش سفته در اروپای« حسابداری دوطرفه»با اشاره به نقش 

چهاردهم، گسترش شبکه انتقال سرمايه ميان بانکها و مؤسسات مالی 
انقالب »گيری  اروپايی در قرنهای پانزدهم و شانزدهم و چگونگی شکل

 ميالدی( نشان داده است. 1756-1688در انگلستان در قرن هژدهم )« مالی
 ـت کهاز ديـد اين نظـريه اقـتصادی، نهـادی بـرای داد و ستد نيـس« بازار»

هميشه وجود داشته است، بلکه محلی است برای دسترسی به پول از طريق 
فروش توليدات و خدمات برای بازپرداخت بدهی )وام دريافتی و بهره( به 
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هايی از مرز عالقه و بررسی مقوالت  طلبکار. اهميت شناخت چنين مقوله
د آورد که رود، زيرا چنين شناختی نتايج مهمی ببار خواه تاريخی فراتر می

مهمترين آنها در آشکار شدن ضرورت تغييرات ساختاری برای بانکهای 
مرکزی و بازرگانی يا در لزوم تغييرات ساختاری کشورهای روبه توسعه و 
سوسياليستی سابق در فرايند گذار آنها به ساختار جامعه و اقتصادی مدرن 

تر از آن مايملک خواهد بود: پولی که پشتوانه آن دارائی بانک مرکزی و مهم
های معتبر تجاری ـ  بانکهای  بدهکاران معتبر )برای نمونه ثروت ـ سفته

بازرگانی که به عنوان وثيقه نزد بانک مرکزی به منظور دريافت پول گرو 
های جاری  شوند( نباشد و تنها به دستور دولت برای تامين هزينه گذاشته می

پول »ان ديگر اين پول شود، پول نيست. به بي آن خودسرانه چاپ می
اعتبار يا پول بدون پشتوانه است. تنها پولی، پول ناب است که  بی« بدهکاران

معتبر، دارائی  ِهای تجاری بدهکاران های بااعتباری چون سفته به ازای وثيقه
بانکهای بازرگانی با بيالن مثبت، چاپ شود و بدين ترتيب از پشتوانه معتبر 

پول »يا « پول طلبکاران»اشتايگر چنين پولی را  برخوردار شود. هاينزون و
نامند. بدين ترتيب ميزان نقدينگی در يک اقتصاد ملی از  می« ثروتمندان

شود و به جهان مالی و  ی اختياراتِ بانک مرکزی و دولت خارج می محدوده
شود. آنها برای اولين بار  ميزان ثروت و تمول آن در يک کشور سپرده می

که تنها  ،(exogenous)وان نمادی خارج از مدار اقتصادی پول را نه بعن
برای تسهيل داد و ستد بوجود آمده است و نقشی ديگر ندارد، بلکه به عنوان 

ی فعاليتهای اقتصادی،  که داشتن آن همه (endogenous)نمادی درونی 
سازد، تعريف  پذير می توسعه، رفاه، اشتغال و ديگر مقوالت اقتصادی را امکان

شرط دسترسی به پول اما تملک يا مالک بودن است. در  اند. پيش دهکر
ای حقوقی را ـ مالکيت ـ در مرکز  اينجاست که هاينزون و اشتايگر مقوله

 دهند. ثقل اقتصاد جای می
پس از انتشار مهمترين اثر اين دو نويسنده بحثی گسترده پيرامون نظرات 

نزيانيسم به انتقاد شديد به آنها درگرفت. مکاتب متداول نئوکالسيک و کي
نظريات مندرج در اين کتاب پرداختند. در هر حال هاينزون و اشتايگر برای 
اولين بار نظرات بکلی نوينی را در توضيح رابطه علت و معلولی فرايندهای 

بار  اند. به اين ترتيب اين دو نويسنده برای نخستين اقتصادی ارائه نموده
اند، که تا  گيری بهره و پول مطرح کرده گی شکلای را در باره چگون نظريه

سابقه بوده است. از همين رو بانک مرکزی  کنون در تاريخ علم اقتصاد بی
ی پول خود  به  اين کتاب را در موزه (Deutsche Bundesbank)آلمان 

ی شکلگيری پول در کنار آثار ارسطو، آدام  عنوان پنجمين توضيح يگانه
و جان مينارد کيز به نمايش گذاشته است. اين کتاب اسميت، برنهارد الوم 

دهد که چرا مالکيت  ای ارائه و نشان می داليل بسيار و همچنين قانع کننده
نه تنها عامل استثمار نيست، بلکه بدون آن حتا توسعه و شکوفايی اقتصادی 

 ی ايرانيانی که به زبان پذير نيست. خواندن اين کتاب را به همه پايدار امکان
آلمانی مسلط و عالقمند به کسب معرفت در زمينه علم اقتصاد و آشنايی با 

کنيم.  گيری جامعه و اقتصاد مدرن هستند، توصيه می داليل تاريخی شکل
ديگر خوانندگان ايرانی، که به زبان انگليسی مسلط هستند، بايد تا پايان سال 

ای نيز کار  ستهميالدی صبر کنند. اميدواريم روزی ترجمه فارسی شاي 2007
 خوانندگان اهل علم ايرانی را نيز تسهيل نمايد
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در شهر کيل در شمال اين کشور بدنيا آمد. وی تحصيالت  1933نوامبر  25پروفسور يورگن کرومپهاردت يکی از استادان برجسته آلمانی است که  در 
موفق به دريافت دکترا  از دانشگاه کيل شد. کرومپهاردت تا سال  1957در گوتينگن و کيل انجام داد و در سال  1952صاد از اش را در رشته اقت دانشگاهی

پرداخت و در همين سال مقام پروفسوری را برای نوشتاری در باره تغييرات « جامعه اشتراکِ اقتصادی اروپا»در بروکسل به اشتغال در کميسيون  1968
به بعد در دانشگاه  1980به عنوان پروفسور رسمی دانشگاه گيسِن و از  1980و  1968قسيم درآمد در دانشگاه مونستر دريافت کرد. وی ميان ساختاری و ت

« ی رشد اقتصادی شورای کارشناسان برای اظهارنظر در باره»عضو  2004تا فوريه  1999فنی برلين به تدريس پرداخت. پروفسور کرومپهاردت از مارس 
 دولت آلمان بود. جانشين جوان او پروفسور پتر بوفينگر از دانشگاه ورتسبورگ می باشد.

های گوناگون اقتصادی و علمی  اش اکثرا به بحث پيرامون اختالف نظر راجع به نظريه پروفسور کرومپهاردت در تمامی دوران تدريس و در همه آثار علمی
 پردازد. نوان نماينده سياست اقتصادی بود، که همزمان به عرضه و تقاضا میاو به ع« شورای کارشناسان»پرداخته است. در 

باشد، که با نظراتش در باره اهميت  کرومپهاردت  با گرايشات کالن اقتصادی خود از حاميان فعال نظريه اقتصاددان معروف انگليسی جان مِينارد کينز می
با  2003برد، در سال  تصاد قد علم کرده است. پروفسو کرومپهاردت که اکنون در بازنشستگی بسر میتقاضا برای اقتصاد در مقابل گرايشات حاکم در علم اق

 اشد.در آلمان را تاسيس و در حال حاضر رياست اين انجمن بعهده وی می ب www.Keynes-Gesellschaft.deهمکاران و دوستانش انجمن کينز 
بيکاری و تورم ـ »(، 1977« )رشد و رونق اقتصادی»(، 2004« )داری از بدو تاسيس تا کنون طرح و تحليل سرمايه»مهمترين آثار کرومپهاردت عبارتند از 

 (.1988« )درآمدی بر اختالف نظرهای کالن اقتصادی
 
 

 «است نبودهراه سوم در هيچ جا موفق  يجستجو»

 
 دتررگن کرومپهابا پروفسور دکتر يو گفتگو

   (Prof. Dr. Jürgen Kromphardt) 
 

انجمن »سردبير  ت، شمادکرومپهار پروفسورـ  تالش
آلمان هستيد و به عنوان تنها کينزيانيست  در« کينز

ی رشد  بارهشورای کارشناسان اظهارنظر در »عضو 
دولت آلمان بوديد. شما به تازگی مهمترين « اقتصادی

 قديمی تطبيق زبانی ترجمه  وسهم را در ويراستاری 
نظريه عمومی اشتغال، بهره و » يعنی مهمترين اثر کينز

 ،آلمانی داشتيد. بسياری با اشاره به فرايند گسترده جهانگرايی به« پول 
اقتصادی توانمند را  نظرسياست اقتصادی کينزيانيستی همراه با يک دولتِ از 

گان ايرانی تان توضيح دهيد، که برای ما و خوانند لطفابی ثمر برمی شمارند. 
 يزی برای ارائه کردن دارد؟چکينز در عصر جهان گرايی چه 

 

نظريه عمومی اشتغال، »ين نکته در مهمتر ـ کرومپهاردت پروفسور
بيکاری باال سطح توليد و اشتغال  دورانکينز اين است، که در « بهره و پول

است اقتصادی برگرفته از يسگردد. پيامد  از طريق تقاضای کاالها تعيين می
بايد  و می تواند اين نظريه اين است، که در دوران بيکاری باال دولت می

در کل اقتصاد  تقاضا کوشش کند، با سياست پولی و سياست بودجه  مناسب
 .ببردو از اين طريق اشتغال را باال 

ی دولت ملی اقتصادپيامدی فرايند جهانگرايی برای امکاناتِ سياستِ  چه
يسه با مقاشود، در  مربوط می« بازار کاالها»رد؟ تا آنجا که جهانگرايی به دا

اقتصاد بسته )بدون تجارت خارجی( از تاثير تقاضای اضافی بر توليد داخلی و 
شود، زيرا بدليل تقسيم کار  ضريبِ درآمد کوچکتر می وملی کاسته  اشتغال

ای از  ، بخش عمدهکند تری پيدا می ی، که هرروز ابعاد گستردهالملل بين
شوند. به بيان ديگر بخشی از تقاضای اضافی  وارد می متقابالتوليدات صادر و 

،  را برعهده دارنداشتغال در داخل  ايجاد توليد و کهرا توليدکنندگان داخلی، 
شوند. هرچه  مند می کنند، بلکه توليدکنندگان خارجی از آن بهره نمی برطرف

ميزان  باشد، تر وابستهين لحاظ به خارج يک اقتصاد ملی کوچکتر و بهم
توان از اين  که می یسياستِ اقتصادي شود. می بيشتر اين تاثير کاهش

اين است  ـ ی اقتصادهای ملی کوچکبرابويژه  يری شود ـگ وضعيت نتيجه

بايد  ممکن نخواهد بود و عمالً مستقلای  سياست پولی و بودجهاتخاذ که 
ا کشورهای همسايه، تا آنجايی که ممکن را ب در چهارچوب  سياست خود

 اروپا. يه کنند، برای مثال در چارچوب اتحادمنطبق  است،
يی به پيوستگی و ادغام هرچه بيشتر بازارهای مالی بيانجامد، در جهانگرا اگر

شود، زيرا بتدريج از امکان  عملی بانک مرکزی محدود می امکاناتنتيجه 
ود. بدليل ادغام بازارهای مالی سطح ش می کاسته« سطح بهره ملی»تعيين 

جهانی تعيين پولی در بازار  ـ مهمبغير از سطح بهره ارزهای بسيار  ـ بهره
 يکا يا منطقه يوروآمرمناطق ارزی بزرگ چون اياالت متحده   شود. تنها می

(EURO) را داخلی سطح بهره معينی تا حد  قادرند در شرايطی هستند، که
 .نمايند خود تعيين

 هر چند، کوچکای کالن اقتصادی  ی امکانات سياست پولی و بودجهکل ربطو
 .شود تاثير می بی، نه کامال

 

در  (  2001)برنده جايزه نوبل اقتصادی در سال  استگليز جوزفـ  تالش
کند،  بازارهای افسارگريخته مالی انتقاد می از« های جهانگرايی سايه»کتابش 

المللی پول و بانک جهانی از آنها  ينبدوق بازارهايی که سياست نئوليبرال صن
يگران در بازارهای مالی جهانی بازکنند. اين انتقاد بيشتر شامل  حمايت می

ثبات  به توسعه را بی روشود، که با فعاليتهای سوداگرانه خود کشورهای  می
. اگر چنين گردانند شان به گذشته برمی کنند و آنها را در فرايند توسعه می

يا آآلترناتيوی برای کشورهای باصطالح جهان سوم وجود دارد؟ است، چه 
آنها بايد خود را از نظر اقتصادی منزوی کنند؟ در نهايت چنين حرفی را هم 

زند. کدام سياست اقتصادی  نژاد نيز می ايران احمدی جمهور رئيس
 که با اتکا به آن از توسعه و ادغام اين گروه از باشد، کينزيانيستی مناسب می

 يت شود؟حماکشورها در اقتصاد جهانی 
 

ديگران بدرستی از خواست  واستيگليز  جوزف ـ کرومپهاردت پروفسور
مبنی بر  ين،نوالمللی پول از کشورهای رو به توسعه و صنعتی  صندوق بين

را ليبراليزه کنند، پيش از اينکه اين کشورها به  خودی مالی بازارها اينکه

http://www.keynes-gesellschaft.de/
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سطح مشخصی از توسعه اقتصادی دست  بهاز و توانمندی اقتصادی مورد ني
زمان که  هر توانند گذاران خارجی می کنند. زيرا سرمايه انتقاد می ،يافته باشند

مدت باشند( از آن  گذاريها کوتاه سرمايه خود را )بويژه، اگر سرمايهبخواهند 
کشور بيرون بکشند و از اين طريق برروی نرخ ارز و شرايط اقتصادی آن 

ه شدت تاثير گذارند. وضعيت کشورهای روبه توسعه و صنعتی نوين ب کشور
در صورت اند.  خود را به ارز خارجی بدهکار کرده کهبشدت وخيم است، 

کاهش نرخ ارز آن  موجب، معموال هائیسرمايه خارجی از چنين کشور خروج
ی ارز داخلی برای هکه به بار بد معناست،. اين امر بدين شودکشور مي
شود و بازپرداخت بدهی برای  یمافزوده  ،ت وام به ارز خارجیبازپرداخ

پذيرفته ی پول الملل تر. به تازگی حتا صندوق بين بدهکاران داخلی سخت
مدت  های کوتاه ، که چنين کشورهايی از خود در مقابل ورود سرمايهاست
کنند، برای نمونه بايد از سياست بسيار موفقيت آميز شيلی با قانون  دفاع

 گذاران ياد کرد.  برای سرمايه« هد به ذخيره  نقدينگیتع»
 یخارج های یی ناگوار با بدهها ای که از تجربه ديدگاه کينزيانيستی نتيجه از

يد خود را از اين باتوان گرفت، اين است، که کشورهای رو به توسعه  می
ی خارجتوانند کشور خود را با کمک وامهای  تصور دور کنند، که آنها می

دهد، که در دراز  عه دهند. تجربه معجزه اقتصادی آلمان و ژاپن نشان میتوس
ای بهتر و پايدار زمانی ميسر است، که کوشش بر  دستيابی به توسعه مدت

ی آن با وامهای خارجی  را با واردات خارجی، که هزينه توسعهاين نباشد، 
 ه ياک بر اين گذاشت بايد بلکه کوشش را ،گرددتامين شده است، ممکن 

 صادراتی يا کاالهای کنندآالت و دستگاههای مورد نياز را خود توليد  ماشين
ينه ورود هزبرای پرداخت  منبع درآمدی صدور آنها توليد کنند که

کند و  يت میحماآالت داخلی  . راه اول از تقاضا برای ماشينباشد آالت ماشين
 خودبجای اينکه  سازد، تاسيس صنايع ماشين سازی داخلی را امکان پذير می

تجربه آلمان و  عالوه بر اين آالت خارجی متکی کرد. را کامال به ورود ماشين
 اگر ،استای پايدار اشتباه  نشان دادند، که برای ميسر ساختن توسعه ژاپن

. ژاپن و آلمان گردداز بازار جهانی منزوی داخلی يدی و کااليی تولاقتصاد 
از طريق يک استراتژی صادرات  ،سکامال برعک ،اقتصادی خود را معجزه

 موفق ميسر ساختند.
 

قطبی دارد. در يکسو  جهانی نشان از ساختاری دو اقتصاد نظمـ  تالش
درصد واردات خود را  75که تقريبا  دارند، قرار OECDکشورهای پيشرفته 

کنند و از اين طريق در تمامی  یم وارد OECDاز ديگر کشورهای 
اند. بدين  ودکفايی دست يافتهخبااليی از  درجه به SITCگروههای کااليی 

ی ديگر دارند. تمامی نوآوريهای کشورهالحاظ آنها نياز محدودی به 
تفاوتی چشمگير از اياالت  باتکنولوژيک بدون استثنا از اين کشورها و بويژه 

 ه صورتبآيند. در سوی ديگر کشورهای جهان سوم خود را  متحده می
دهند. تنها برخی از  نان اقتصاد جهانی سوق مینشي چشمگيری به حاشيه

پيشين و صنعتی نوين امروزين چون کشورهای  توسعهکشورهای روبه 
اند خود را به تامين کنندگان  توانستهخاوردور يا کشورهايی چون برزيل 

« مزيتهای مخارج قياسی». بنظر ميرسد که دهند اوج OECDبازارهای 
چنين کشور جهان يک  باشد. نداشتهجود ريکاردو در کشورهای جهان سوم و

ريکاردو  یزبان چهارچوب سومی چه بايد بکند، زمانی که، اگر بخواهيم در
يرا کشور زيابد،  در کشور توليد کننده پارچه متقاصی نمی شبمانيم، شراب

کند؟  توليدکننده پارچه خودش با کيفيت بهتر و قيمت نازلتر شراب توليد می
های انسانی دليلی در چارچوب اقتصادِ کااليی برای  هيا به غير از انگيزآ

 برای اقتصاد جهانی وجود دارد؟ سوماهميت جهان 

مزيتهای مخارج » دربارهيه ريکاردو نظر ـ کرومپهاردت پروفسور
باشد.  خارجی می اقتصادِها در ارتباط با روابطِ  يکی از مهمترين يافته« قياسی

توسعه   ازی کشوری را که تا آن زمان در مثال ريکاردو اما مزيتهای قياس
  ة)پرتقال( تابش فراوان نور خورشيد به عنوان داد ،کمتری برخوردار بود

تواند شراب را به  به اين دليل اين کشور می و کند تعيين می ،يعتطب
انگلستان توليد کند، حتا به فرض اينکه انگلستان خودش  ازای کمتر  هزينه

ياسی پيش از ق شرايط امروزی مزيتهای درد. توانست شراب توليد کن می
شود يا به بيان  های توليد و تفاوت توليدات تعيين می يز از طريق هرينههرچ

 يتها ديگر به طبيعت ربطی ندارند.مزديگر اين 
های قياسی در دو  ينههزگويد، که وجود تفاوت  يه ريکاردو بدرستی مینظر

ی بطورسازد،  طرف سودآور می کشور تجارت ميان دو کشور را برای هردو
د که نند توليد را برروی کاالهايی متمرکز سازنتوا که هر يک از کشورها می

اين تجارتِ امکان . برای اينکه هستند از مزيتهای قياسی برخوردار آندر 
های قياسی خود را در  يست که مزيتهای هزينهضرور، فراهم شودسودآور 

اين کار اما اين است که  شرط پيش مزيتهای قيمتهای مطلق نشان دهند.
يچ کشوری کوشش هنرخ ارزها بتوانند بصورت کامال آزاد در نوسان باشند و 

نکند بطور مصنوعی نرخ ارزش را باال نگه دارد، کاری که بسياری از 
کنند و يا حداقل در گذشته انجام  ی رو به توسعه و صنعتی نوين میکشورها

اقتصادی دارد، زيرا  ـارز اما بيشتر داليل سياسی  نگه داشتن نرخ باالاند.  داده
گذاری و  ی يک ارز برای ثروتمندان آن کشور سرمايهباالارزش خارجی 
سازد. به همين دليل  ی ديگر سودآورتر میارزهارا به  شاننگهداری ثروت

بسيار باالی بهای ای وافر به  عالقهبخشهای بانفوذ سياسی دراين کشورها 
يدات اين کشورها در تولرند. پيامد اين امر اين است که ارز کشورشان دا

يمتها نشان قو مزيتهای قياسی خود را در  بوده بازارهای جهان بسيار گران 
 دهند. نمی

گيرد و شامل  در بر نمی راآنجا که بخش بزرگِ تجارتِ خارجی مواد خام  از
ه خود را ک کنند ای ضرر می شود، کشورهای روبه توسعه توليدات صنعتی می

اين  وفورکنند. در بسياری از موارد  )اجبارا( محدود به صادرات مواد خام می
کند با اين پيامد، که از  منابع اين کشورها را به دادن تخفيف ترغيب می

شود که درآمد ناشی از صادرات )حاصل  يمتِ موادِ خام تا حدی کاسته میق
آيد. مثال  ات حتا پايين میيمت( با وجودِ افزايش حجم صادرقتعداد ضرب در 

اين مواد خام کمياب شوند، توليدکنندگان  کهعکس نفت خام است. وقتی 
يک استثنا  لبتهاين ا ـشوند  برخوردارتوانند از سودهای هنگفتی  اين مواد می

 باشد. می
گرفت اين است، که  امرتوان از اين  اقتصادی که می ـی سياسی  يجهنت

 را در درون کشور به موادبايد کوشش کند، اين  مواد خام صادرکننده کشور
کند،  صادرصنعتی تبديل نمايد و سپس اين توليدات را  کاالی توليد شده

 توليداتی که در بازارهای جهان سودآورتر باشند.
 

شما »ی بسياری از کشورهای جهان سوم با عنوان اخالق اتهامـ  تالش
غرب را مورد هدف  روتمندثکشورهای « ثروتمند هستيد، زيرا ما فقيريم

کنند. فقر  می ثابتهای آماری اما خالف اين اتهام را  دهد. تمامی داده قرارمی
. استشرط پويايی و باروری جهان غرب  در جهان سوم نه عامل و نه پيش

زا جهت و  های بيرون زا است يا عامل ماندگی اقتصادی عمدتا درون آيا عقب
کنند؟ هاينزون و اشتايگر و  را تعيين میکشورهای روبه توسعه  توسعهراه 

خواهان حمايت هدفمند غرب از اصالحات ساختاری بجای  سوتومانند آنها دِ 
 کمک توسعه ازيک کينزيانيست چپ،  شولر،کمکِ توسعه هستند. ولفگانگ 

 

ي مارکسيستی از کاپيتاليسم صنعتی آن زمان يلهاتحلي نوزدهم و نفوذ  ي آلمان نيز در ابتدا و تحت تاثير روابط اقتصادي سدهدمکراتهايال سوس

ين محرک براي توسعه مهمترديدند. اما همين سوسيال دمکراسی به مرور زمان فهميد، که رقابت  برنامه می اقتصادجانشين بهتر را در مالکيت دولتی و 

 توان بصورت محدود ميسر ساخت. صاد برنامه میکه چنين چيزي را در اقت باشد، اقتصادي و از اين طريق براي رفاه اقشار گسترده جامعه می
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ای برای معضل  ، که برعکس چارهکند ياد میيارانه اجتماعی  تحت عنوان
ست. همچنين کينزيانيست ديگر هايو ريزه در ني کشورهاماندگی اين  عقب

بيند. نظر شما در  ی جهان سوم نمیکشورهاای برای  چنين شرايطی آينده
توانند خود را از چنگال  سوم چگونه می جهاناين مورد چيست؟ کشورهای 

 ماندگی اقتصادی رها سازند؟ فقر و عقب
 

شود، بايد  میاتهام اخالقی  بهکه مربوط  آنچه ـ کرومپهاردت پروفسور
قيمت نازل  ازگفت که اين امر صحيح است، که کشورهای صنعتی طبيعتا 

ی ولبرند.  کنند، سود می مواد خام، که آنها از کشورهای روبه توسعه وارد می
باشد، که بدين دليل مهمترين  تجارت خارجی با جهان سوم بسيار محدود می

 باشد.« استثمار»شکل  تواند ناشی از اين ی نمیصنعتبخش ثروت کشورهای 
به توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم  ،است که کمکِ توسعه الزم اگر

يارانه اجتماعی  بصورت کمک به خودياری و نه کمک،بيانجامد، بايد اين 
اين کمک بايد ساختاری  است.ی مشروع تنگدستباشد، که تنها در شرايط 

برای مردم آن کشور يا و پرورش  آموزشنظام کمک به ساختن مانند  ،باشد
ينزون و اشتايگر و د سوتو هاکمک به باال بردن امنيت حقوقی همانطور که 

شرايط  درخواهان آن هستند. همچنين کمک به تبديل مواد خامی، که 
شوند، به توليدات صنعتی، تا اين کشورها در بخش موادِ  نامناسب صادر می

ند. کمک غرب در اين راستا ياب دستياسی قيافته به مزيتهای  پردازشخام 
نوظهور در  کنندگانباشد، زيرا برای چنين عرضه  بدين لحاظ ضروری می

کنند و متقاضی برای  باز بازارهای غرب سخت است، در اين بازارها جا
 يدات خود بيابند.تول

 

ميان حقوق و اقتصاد به بيان ديگر به  رابطهديگر من به  پرسشـ  تالش
 ـشود.  یمی مربوط اقتصاد هحکومت قانون و توسعرابطه ميان دمکراسی، 

کند،  توصيف می« قانون یبمنطقه »دِ سوتو جهان سوم را با عنوان  خرناندو
پيدا کند. او از  گسترشتواند  تواند بوجود آيد و نه می که در آن توسعه نه می

 طريقگويد که بايد به آن از  در اين کشورها سخن می« سرمايه مرده»
دنش جان داد و آن را به سرمايه زنده تبديل کرد. هاينزون و قانونی کر
گی دمان ماندگی اقتصادی را مانند دِ سوتو در عقب عقب عاملاشتايگر 

ينند. شما اهميت دمکراسی و حکومت قانون برای ب ساختاری اين مناطق می
يدار، که برروی پای خود توسعه را پاريزی يک رژيم انباشتِ سرمايه  پايه

يامد توسعه اقتصادی چون پبينيد؟ يا اينکه دمکراسی  سازد، چگونه میممکن 
ی لوکس کاالباشد؟ آيا بايد به دمکراسی چون  فرزندِ ناخواسته ترقی می

 نظمکاپيتاليسم پيشرفته نگريست يا اينکه به نظر شما ارتباطی مستقيم ميان 
 حقوقی دمکراسی و توسعه اقتصادی وجود ندارد؟

 

ی و خارجی، که داخلی شرکتهای برا ـ ردتکرومپها پروفسور
گذاری کنند، وجود  خواهند در يکی از کشورهای جهان سوم سرمايه می

شرط تعيين کننده است. آنها بايد مطمئن باشند، که  قانون يک پيش حکومت
گذاريشان و سرمايه مصرف کرده در اين کشورها از  سرمايه ازسودهای ناشی 

بدون جبران مالی ضرری که آنها متحمل  شدن،ضبط دولتی و يا دولتی 
ين لحاظ برای توسعه  بدمانند. حکومت قانون  شوند، محفوظ می می

يرا زباشد،  می ـبرای هميشگی کردن آن حتا ضروری  ـاقتصادی مفيد 
توسعه اقتصادی در شرايط کثرت توليدات و راههای توليد به همت و نوآوری 

که موانع و مقررات اداری و ترس از کارفرمايانی نياز دارد،  وکارکنان 
يرند. بويژه رژيمهای استبدادی گرايش به رفتار نگدگرگونی جلوی آنها را 

 .دارندمحافظه کارانه و ترس از دگرگونيها 
مراحل اوليه صنعتی  درير روشهای مستبدانه صنعتی کردن البته شايد تاث

ين چمثال يا  1930و  1920های  شدن متفاوت باشد. مثال روسيه دهه
دهند که دگرگونيهای ژرف صنعتی در رژيمهای  امروزين نشان می

تر قابل اجرا هستند تا در کشورهای  يردمکرات گهگاه آسانغديکتاتوری و 
آميز  ين تفاصيل اينگونه دگرگونيهای خشونتادمکرات چون هند. با همه 

دت مضرات مفيد باشند، در درازم شدنتوانند تنها در اوايل فرايند صنعتی  می
دهند، زيرا  نشان می راويل بروکراسی خود طديکتاتورها با دستگاه عريض و 

 اينها عموما مخالف دگرگونيها و نوآوريها هستند.
 

 ـدر روسيه  1917چون انقالب اکتبر  ـاسالمی در ايران  انقالب ـتالش 
 کهجهانی بازکرد  سياستبا اين ادعا به صحنه   راخود  راهحدود سه دهه 

محروم و تحت  مسلمانانمدل سياسی و اقتصادی جديد در خدمت  يک
جوان در  رژيماستثمار ارائه دهد. از همان ابتدای انقالب اصالحات اقتصادی 

و در راستای « داران استثمارگر سرمايه»مخالفت با مالکيت، پول، بهره، 
ی جز اصالحات چيز اين ةو اشتراکی کردن اقتصاد و اجتماع بود. نتيج دولتی

وابسته به درآمد نفت، سيستم پولی ناکارا در  درصد 100اقتصادی ويران و 
بانکی کامال دولتی، نظم سياسی  سيستمنبود بانک مرکزی مستقل و مقتدر، 

درصد آن به  90که  است،آورده  بار ی تهيدست به ايدئولوژيک که يک جامعه
و  اجتماعیهای دولتی وابسته است. در اينجا از مشکالت ديگر  بخشش

گذاشتن  اقتصادی چون بيکاری جوانان، تبعيضات جنسی، معضل اعتياد، زيرپا
گذريم.  گری گسترده، کودکان خيابانی و امثالهم می بشر، روسپی حقوق

اين است، چرا سيستمهايی که با ادعای برپايی  شود پرسشی که مطرح می
دی اسالمی چرا سيستم اقتصا خورند؟ بهشت برروی زمين آمدند، شکست می

 «خوب انگيزة»با کهاهلل خمينی(،  )آيت« ها حکومت پابرهنه»به عنوان 
چنين سيستمهايی از  شود؟و عدالت اجتماعی آمد، نتوانست موفق ب مساوات

ماندگی اقتصادی  اجتماعی اجبارا هميشه با عقب عدالتچه چيزی قافلند؟ آيا 
 و فقر همراه است؟

 

انم راجع به وضعيت ايران، که شما تو نمی من ـ کرومپهاردت پروفسور
اما آن چيزی که صحيح است، اين  کنم،در پرسشتان شرح داديد، قضاوت 

ميان عرضه کنندگان  پرتواناست، که توسعه اقتصادی پايدار نياز به رقابتِ 
روشهای جديد  وکاالها و خدمات دارد، رقابتی که با توسعه، توليدات جديد 

در سيستمهای اقتصادی با قصد خوب رقابت و  توليد همراه است. زمانی که
ای  آيد يا پديده شود، توسعه اقتصادی يا اصال بوجود نمی ی سرکوب مینوآور

 
. 

کنم، کشورهای  يشنهاد میپی يک راه سوم در هيچ جا موفق نبوده است. من به سوسيال دمکراتهای ايرانی جستجو 

کنند يا اند، هدفهای آزادی، عدالت اجتماعی و رفاه را پياده  توانستهدهند، که بهتر از ديگران  اسکانديناوی را سرمشق خود قرار

 يک شوند.نزدحداقل به آن 
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حل پيدا کرد، که نقش مثبت  . در مورد سطح بهره بايد يک راهماند گذرا می
سازد، از  يه به آنجايی، که بيشترين درآمد را مهيا میسرمابهره را در هدايت 

ی مثال از طريق ماليات باال بر درآمدِ بهره براگری ممکن ساخت، طريق دي
وجود داشت(. ولی اگر  1980يکا تا آمر)شبيه آن چيزی که در اياالت متحده 

پر  راين جای بهره  حاکمبهره لغو شود، عالئق سياسی يا بروکراتيکِ 
طر گيرند. در چنين شرايطی خ گذاريها تصميم می يهسرمادر باره  کنند و می

های بزرگ  . پيامد آن اجرای پروژهاستگذاريهای نادرست بزرگ  سرمايه
که بردهای اقتصادی  باشد، مورد می برای حمايت از پرستيژهای اکثرا بی

 ناچيز و در اکثر موارد حتا منفی بدنبال دارند.
ی اقتصادی و فقر ماندگ ين پرسش را، که عدالت اجتماعی هميشه با عقبا

ينگونه ابه وضوح نفی کرد، به شرطی که عدالت اجتماعی همراه است، بايد 
تعريف نشود، که درآمدِ همه بطور مساوی کم )يا بطور مساوی زياد( باشد، 

در امکانات برابر برای همه تعريف گردد )برای اين کار به يک  مساواتبلکه 
پرورش نياز است( و اختالفات طبقاتی فاحش ناشی از  ونظام خوب آموزش 

ی اجتماعی و ماليات بر درآمد تصاعدی ها از طريق سيستمهای بيمهبازار 
 )درآمد بيشتر، ماليات باالتر( کاهش يابند.

 

يگر من در مورد نقش سوسيال دمکراسی در يک اقتصاد د پرسشـ  تالش
باشد.  ينی برای کمونيسم توتاليتر میجانشملی مدرن و پيشرفته به عنوان 
يد. آيا اين سخن متفکر دارمکراسی آلمان شما رابطه نزديکی با سوسيال د

ياست سسياست اقتصادی سوسيال دمکراتها کارل شيلر هسته اصلی 
يک اقتصاددان بايد بر اين »کند:  اقتصادی سوسيال دمکراتيک را بيان می

اش چون رفاه مادی، توازن اقتصادی،  يد کند، برداشتهای ارزشیتاکامر 
ای اجتماعی چون آزادی و عدالت ين ارزشهباالتراشتغال باال پس از 

رقابت »دهنده معروف او  ارتباط فرمولنظر شما راجع به «. آيند اجتماعی می
چيست، که او با آن « ی!ضرورريزی تا آنجا که  تا آنجا که ممکن، برنامه

سوسيال  حزبسهمی تعيين کننده در جهت دادن به برنامه گودِسبرگِ 
 قتصاد بازار داشت؟بسوی ا 1959دمکراتِ آلمان در سال 

 

شيلر، وزير اقتصاد  کارلاين دو سخن  من ـ کرومپهاردت پروفسور
 توانم تاييد کنم. موفق آلمان را فقط می

 

مرزی با اتحاد  همايران از نظر تاريخی بواسطه همسايگی و  درـ  تالش
 ابتداشوروی سوسيال دمکراسی رشد نکرد. کمونيستها توانستند از همان 

دست گيرند و تا سقوط بلوک شرق  ارگری جوان ايران را دررهبری جنبش ک
چون  تیدر ايران رقم زنند. آنها حق رهبری برای حل معضال راسياست چپ 

دانستند و تنها پس از شکست اقتصادِ  خود می انحصارعدالت اجتماعی را در 
 ی و نه از ته دل، مانند بسياری از احزابناچاربرنامه سوسياليستی و آنهم از 

های سوسيال  يی با انديشهآشناکمونيستی سابق در بلوک شرق، حاضر به 
يی درستی با آشنادمکراسی شدند. سوسيال دمکراتهای نوين ايرانی عمال 

يه پيشينه ساسوسيال دمکراسی اروپا ندارند. آنها در اين ارتباط هنوز در زير 
يرانی ا« جوان»ای توانيد به اين سوسيال دمکراته آيا شما می اند. خود ايستاده

نقش سياسی سوسيال دمکراسی و راستای سياست اقتصادی و پولی سوسيال 
باشد؟ آيا  توضيح دهيد؟ سياست نظم سوسيال دمکراتها چه می رادمکراتها 

ی و سازماندهی خصوصی اقتصاد را رد خصوصسوسيال دمکراسی مالکيت 
 کند؟ می

 

 نيز در ابتدا و تحت  ی آلماندمکراتهايال سوس ـ کرومپهاردت پروفسور

يلهای مارکسيستی از تحلی نوزدهم و نفوذ  تاثير روابط اقتصادی سده
 اقتصادکاپيتاليسم صنعتی آن زمان جانشين بهتر را در مالکيت دولتی و 

ديدند. اما همين سوسيال دمکراسی به مرور زمان فهميد، که  برنامه می
ين طريق برای رفاه ين محرک برای توسعه اقتصادی و از امهمتررقابت 

توان  که چنين چيزی را در اقتصاد برنامه می باشد، اقشار گسترده جامعه می
تا زمانی طوالنی )رسما تا  لحاظبصورت محدود ميسر ساخت. به همين 

اقتصاد نبودند و  کردن( ديگر به دنبال دولتی 1959ی گودِسبرگ در  برنامه
در  کهتا جايی پذيرفتند،  مالکيت خصوصی و سازماندهی خصوصی اقتصاد را

گيرد. بجای دولتی کردن آنها امروز خواهان  چارچوب سيستم رقابت قرار
گيری و  اقتصاد به معنای سهيم کردن کارکنان در تصميم کردندمکراتيزه 

آن چيزی که در آلمان از طريق سهيم بودن  مانندباشند،  مديريت شرکتها می
 يقت تبديل شده است.حقو شورای کارکنان تا حدِ معينی به 

گذشته يکدست  چونياست اقتصادی و پولی سوسيال دمکراتها ديگر س
توجيه کنندگان سياست يکطرفه حمايت از  ازنيست. ايدئولوگهايی، که 

 اند. هستند، تاثير خود را روی خيلی از سوسيال دمکراتها گذاشته عرضه
 

« وسياليسميتاليسم و سکاپراه سوم ميان »شما راجع به  نظرـ  تالش
يال سوسچيست؟ بسياری از کمونيستهای سابق ايرانی، که امروز خود را 

دانند، با سيستم کاپيتاليستی مشکل دارند، پيش از هرچيز با  دمکرات می
به نظر شما  هی مهم آن چون مالکيت خصوصی بر ابزارتوليد. يا اينکها مقوله

دی جانشين صرف مدلهای اقتصا آزمايشکشورهای جهان سوم بهتر است از 
های غربی   جامعه محور فردنظر کنند و بجای آن بدنبال مدلهای اقتصادی 

 ايرانی؟ روشنفکرانبروند؟ آيا اين است پيشنهاد شما به سياستمداران و 
 

ی يک راه سوم در هيچ جا موفق نبوده جستجو ـ کرومپهاردت پروفسور
، کشورهای کنم يشنهاد میپاست. من به سوسيال دمکراتهای ايرانی 

اند،  توانستهدهند، که بهتر از ديگران  اسکانديناوی را سرمشق خود قرار
يک نزدهدفهای آزادی، عدالت اجتماعی و رفاه را پياده کنند يا حداقل به آن 

 شوند.
 

آقای پروفسور کرومپهاردت، از شما بابت وقتی که در اختيار ما قرار ـ  تالش
 نهايت سپاسگزاريم. داديد بی
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 نيم نگاهی به فقر خانوارهاي ايرانی
 1احمد نخجوانی         

 

 

 

 چکيده:
هدف اين مقاله، بررسی فقر در 
  اقتصاد ايران با استفاده از آمار هزينه
و درآمد خانوارها به عنوان شاخصی 
برای ترسيم وضعيت فقر طی 

 است.  1382تا  1361های  سال
ايه استوار اساس اين بررسی، بر اين پ

است که افزايش يا کاهش و 
همچنين مصرف کاالها در سبد 
مصرف خانوارها نشان از تغيير اوضاع زندگی آنان دارد. مالک قضاوت 

ی رفتار  درباره« ی انگل نظريه»ها نيز  ی تغيير ساختار و روند شاخص درباره
رها، گويد با بهبود اوضاع اقتصادی زندگی خانوا مصرفی خانوارهاست که می

 يابد. سهم مصرف کاالهای خوراکی کاهش می
دهد که اوضاع اقتصادی خانوارهای  های صورت گرفته نشان می بررسی

ای داشته است و خانوارها  ی گذشته شرايط نگران کننده ايرانی طی دو دهه
اند. همچنين اين نتيجه به  ای تحت فشارهای اقتصادی بوده به شکل فزاينده

ر ساختار مصرف خانوارها نه به خاطر بهبود اوضاع فقر آيد که تغيي دست می
 در کشور، که ناشی از وجود فشارهای اقتصادی بوده است. 

  

 ها: کليد واژه
انگل، درآمد، خانوار، خوراکی، روستايی، سوء تغذيه، شهری، فقر، کسری 

 بودجه، کشش درآمدی، مصرف
 

 مقدمه
حث اقتصادی و اجتماعی برای ترين مبا  مبحث فقر در ايران، يکی از جذاب  

آيد، تاجايی که مقاالت بسيار  گران به حساب می گران و تحليل پژوهش
زيادی در اين باره نگاشته شده است و محققان اين موضوع را از زوايای 

اند. آنچه جذابيت پرداختن به موضوع فقر در  مختلف مورد بررسی قرار داده
درآمد در جهان به  فقر و جمعيت کم کند، کاهش ميزان کشور را دوچندان می

ی اخير از يک سو و بهبود  خصوص در کشورهای آسيايی طی دو دهه
های کالن اقتصاد ايران در مقياس کالن، طی  تدريجی و آرام شاخص

 های اخير از سوی ديگر است. سال
های کالن مقياس اقتصادی همچون رشد توليد ملی يا  گمان شاخص بی

تواند نشات گرفته از افزايش درآمدهای نفتی،  د میکه خو 1درآمد سرانه
تواند شاهد مناسبی   باالرفتن مخارج دولتی و مسايلی از اين دست باشد، نمی

برای سنجش ميزان فقر در اقتصاد ايران تلقی گردد و بايد به سراغ شواهد 
تر شدن  تری ميزان بهبودی يا وخيم آماری ديگری رفت که به نحو شايسته

 گيری کند و يا به نمايش گذارد. قر اقتصادی در ايران را اندازهاوضاع ف
با اين اوصاف، نگارنده در نوشتار حاضر به بررسی فقر در اقتصاد ايران با 

و درآمد خانوارها به عنوان شاخص مناسبی برای ترسيم   استفاده از آمار هزينه
ی، بر اين است. اساس اين بررس  ی گذشته پرداخته وضعيت فقر طی دو دهه

پايه استوار است که افزايش يا کاهش و همچنين مصرف کاالها در سبد 
مصرف خانوارها نشان از تغيير اوضاع زندگی آنان دارد. مالک قضاوت 

« ی معروف انگل نظريه»تواند  ها نيز می ی تغيير ساختار و روند شاخص درباره
ی آن صحبت  رهدربا  ی رفتار مصرفی خانوارها باشد که به زودی درباره

خواهد شد. چه آن که گاه تغيير در ساختار مصرف خانوارها و کاهش سهم 
کاالهای خوراکی در بودجه به عنوان دليلی مبنی بر بهبود اوضاع فقر در 

شود و اين مقاله به دنبال بررسی صحت و سقم اين موضوع  کشور مطرح می
 است.

 
 ( چارچوب نظري1

ج خوراکی مصرف کنندگان در بودجه کاهش با افزايش درآمد، سهم مخار   
و با  (Ernst Engel) 3ست که توسط ارنست انگل ای اين نکته 2يابد. می

يافت  ی خانوارها به دست آمده است. اساس اين دست بررسی آماری بودجه
شهــرت دارد، بر اين منطق استوار است که « قانــون انــگل»کـــه به 

تقاضای  (Income Elasticity of Demand)کشــش درآمدی 
ی خانوار به نسبت پايين است و بدين خاطر، با  کاالهای خوراکی در بودجه

يابد.  تری افزايش می افزايش درآمد، مصرف کاالهای خوراکی به نسبت کم
دهد، سهم مصرف  آن که هرچه درآمد خانوارها افزايش نشان می نتيجه 

ه آن که اين به معنای کاهش آيد، چ کاالهای خوراکی در بودجه پايين می
پای  نيست، بلکه مصرف مواد غذايی هم  واقعی مصرف کاالهای خوراکی

 4يابد. درآمد افزايش نمی
شود که استخراج آن  ی علمی توسط منحنی اِنگل نمايش داده می اين نظريه

توان به شکل زير مراجعه  به سادگی امکان پذير است. به عنوان مثال، می
ترسيم شود، در  Yو  Xتفاوتی ميان دو کاالی  های بی نحنیکرد. چنانچه م

تفاوتی در سطوح  های بی شرايط فرضی بسيار ساده، با افزايش درآمد منحنی
مطلوبيت باالتر، ميزان مصرف از هر دوکاال را مشخص خواهند کرد. چنانچه 

يک کاالی خوراکی باشد، ارتباط  Y، يک کاالی غيرخوراکی و  Xکاالی 
به شکلی خواهد بود که در شکل  (X)ا مصرف کاالهای غيرخوراکی درآمد ب

 يادشده نشان داده شده است. 
بر اساس اين شکل، با افزايش درآمد، گرايش مصرف خانوار به سوی کاالی 

، از افزايش درآمد  Xای که افزايش مصرف  رود، به گونه غيرخوراکی می
 تر است. بيش
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شود، درصد تغييرات  اساس آنچه در شکل مشاهده میبدين ترتيب و بر 
نسبت به درصد تغييرات درآمد يا همان کشش درآمدی تقاضای  Xکاالی 

 تر از يک است.  اين کاال، بزرگ
تواند  شايد الزم باشد به اين نکته اشاره گردد که کشش درآمدی تقاضا می

اشد. در اقتصاد، مثبت )برای کاالهای عادی( يا منفی )برای کاالهای پست( ب
کاالهايی که کشش درآمدی ميان صفر و يک دارند، کاالهای ضروری و 

تر از يک دارند، کاالی لوکس تلقی  کاالهايی که کشش درآمدی بزرگ
 (. 66: 1368شوند )تقوی،  می

ی محاسباتی را که برای کشش درآمدی تقاضای  به عنوان مثال، نتيجه
ای کشور انگلستان صورت گرفته است، ی خانواره کاالهای مختلف در بودجه

 5توان در جدول )الف( مشاهده کرد. می
 

 جدول )الف(: کشش درآمدي تقاضا در کشور انگلستان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

ی خانوارها  ی اِنگل و رفتار مصرفی کاالها در بودجه با اوصافی که از نظريه
دی خانوارها، سرعت توان انتظار داشت که با بهبود اوضاع اقتصا گفته شد، می

تر شده و مازاد بودجه صرف  افزايش مصرف کاالهای خوراکی آهسته
گردد. برعکس، روند تغيير ساختار مصرف يا  کاالهای غيرخوراکی 

تواند شاخصی برای   گيری کشش درآمدی کاالهای مصرفی می اندازه
 سنجش وضعيت رفاه خانوارها طی زمان باشد، بدين ترتيب که با کاهش فقر

ی خانوارها و نيز  و افزايش رفاه اقتصادی، سهم کاالهای خوراکی در بودجه
ی مورد بررسی کاهش  کشش درآمدی تقاضای کاالهای خوراکی در دوره

 يابد. می
 

 ( سهم کاالهاي خوراکی در سبد مصرف خانوارها2
ی روند تغيير سهم کاالهای خوراکی  با به خاطر داشتن آنچه تاکنون درباره

توان به بررسی تغييرات ساختار  ا در سبد خانوارها گفته شد، میخانواره
پرداخت و برای اين  1382تا  1361های  ی خانوارهای کشور طی سال بودجه

-1382منظور، از آمار هزينه و درآمد خانوارها استفاده کرد )مرکز آمار ايران: 
1361.) 

در سبد مصرف ی کاالهای خوراکی  نمودار )الف( و جدول )ب(، سهم هزينه
دهد. آنچه از  ی يادشده نشان می خانوارهای شهری و روستايی را در دوره

شود، اين است که طی بيست و دو سال،  اين نمودار و جدول برداشت می
خوراکی   درصد و هزينه 25درصد به  40سهم هزينه خوراکی شهری از 

 درصد کاهش يافته است.  45درصد به  50روستايی از 
توان اين تغيير ساختار مصرف خانوارها را به فال نيک  خستين میدر نگاه ن

گرفت و چنين پنداشت که به فرض آن که درآمد خانوارها طی اين دوره 

افزايش يافته باشد، اوضاع فقر اقتصادی آنان بهبود يافته است، اما شايد اين 
زده  قضاوت پيش از بررسی اوضاع درآمد و مصرف خانوارها اندکی شتاب

 اشد. ب
 

 6ي خوراکی در سبد مصرف خانوارهاي شهري و روستايی  نمودار )الف(: سهم هزينه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

گنجد، به  ی اين مقال می بدين خاطر، بهتر است تا آن حد که در حوصله
 ی خانوارهای کشور پرداخته شود. بررسی اقالم مصرف بودجه

 

مصرف خانوارهاي شهري و  ي کاالهاي خوراکی در سبد جدول )ب(: سهم هزينه
 روستايی )درصد(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های آماری  ماخذ: محاسبه شده از ارقام هزينه و درآمد خانوارها در سالنامه
 1382تا  1361

 

 ي خانوارها ( بررسی مصرف کاالها در بودجه3
ی خانوارها به اطالعات مقداری  برای بررسی مصرف کاالها در بودجه 

ها و خدمات نياز است که در اين زمينه هيچ گونه آماری وجود مصرف کاال
ی خانوارهای کشور  ندارد. به همين خاطر، بايد از آمار ريالی درآمد و هزينه
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ی  شود تا هزينه بهره جست. حال آن که بايد از اين آمار تورم زدايی
 خانوارهای کشور، بديلی برای مصرف کاالها و خدمات آنان باشد. به بيان

توان به  ی خانوارها، می ی بودجه ی واقعی يا تورم زدوده ديگر، از آمار هزينه
 (.1361-1382عنوان شاخص مصرف کاالها استفاده کرد )مرکز آمار ايران: 

 

 خوراکی خانوارهاي شهري مصرف کاالهاي (1-3
برای در ايران که خوراکی و دخانی خانوارهای شهری  ی واقعی هزينه
که دهد  نشان می ،ترسيم شده است )ب( در نمودار 1361-1382های  سال
ای که اين  کنون روندی کاهنده داشته، به گونهتا  1362از سال هزينه اين 

کاهش يافته  درصد 40 نزديک به 1382 تا 1361ز سال در مجموع ا  هزينه
گر کاهش شديد مصرف مواد خوراکی خانوارهای شهری  اين نشان واست 
بروز سوء تغذيه در  ی دهنده تواند به نوعی نشان میا حتاين مسئله  .است

 خانوارهای شهری باشد.
 

ي کاالهاي خوراکی و دخانی خانوارهاي  ي واقعی ساالنه نمودار )ب(: متوسط هزينه
 8شهري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

است که چنين شرايطی از يک سو نشان از وجود مشکالت اساسی در   بديهی
کايت از فقر و فشارهای مالی بر خانوارها اقتصاد کشور و از سوی ديگر ح

 دارد.
توان از اين نيز بيشتر ريز شد و به سراغ  برای بررسی مصرف در کشور، می

جزييات مصرف کاالهای خوراکی رفت. جدول )پ( مبتنی بر همين هدف 
 (.1361-1382محاسبه و منعکس شده است )مرکز آمار ايران: 

های خوراکی خانوارهای شهری را اين جدول به خوبی بحران مصرف کاال
ی  درصدی مصرف )يا هزينه 50دهد. کاهش  ی اخير نشان می طی دو دهه

ها، همه و همه   درصدی مصرف ميوه و سبزی 55واقعی( گوشت، کاهش 
 گر مشکالت اقتصادی خانوارهاست. نشان

 
خوراکی خانوارهاي شهري در  ي ساالنه ي هزينه ي رشد اقالم عمدهجدول )پ( : 

 1361-82 ي ورهد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ی هزينه و درآمد خانوارها و شاخص ماخذ: محاسبه شده از آمار هزينه
 1382و  1361های آماری سال  ها در سالنامه قيمت

دهد که مصرف خانوارهای کشور، تنها از ديدگاه کمی  ها نشان می بررسی
ربه کرده دگرگون نگشته است، بلکه از نظر کيفی نيز تغييرات زيادی را تج

ی اخير  شود خانوارهای کشور طی دو دهه ای که مشخص می است، به گونه
ساختار مصرف کاالهای خوراکی خود را تغيير داده اند، به گونه ای که تفاوت 

ی شصت و هفتاد به چشم  چشمگيری ميان ساختار مصرف آنان در دهه
طی  های شهریرسهم گوشت در مخارج خانواخورد. به عنوان مثال،  می

نيز  ها ها و سبزی و سهم ميوه درصد 25به  درصد 30از ی مورد مطالعه  دوره
کاهش يافته و در عوض سهم آرد، رشته، غالت،  درصد 15 به درصد 23از 

افزايش يافته است. به کالم  درصد 19به درصد  13های آن از  نان و فرآورده
دهد که  ن میخوراکی خانوارهای شهری نشا ی هزينهديگر، بررسی ترکيب 

اند.  ها کرده خانوارها به تدريج ديگر اقالم خوراکی را جايگزين گوشت و ميوه
اند )تقوی و  به تعبيری، خانوارها از سيری سلولی به سيری شکمی روی آورده

  (.43: 1379نخجوانی: 
زمان به نمودار ارايه شده و تغيير رخ داده در ساختار مصرف کاالهای  نگاه هم

مواقع کاهش مصرف اين کاالها، نشان خواهد داد که دليل اصلی خوراکی در 
ی  تغيير الگوی مصرف مواد غذايی، جبران فشارهای اقتصادی در بودجه

 9خانوارها بوده است.
ی خانوارها، تغيير  ها، بايد توجه داشت که اگرچه ارقام هزينه افزون بر اين

دهد، اما اين ارقام  میی آنان را نشان  ساختار مصرف مواد غذايی در بودجه
تواند کيفيت مصرف مواد غذايی را به تصوير کشاند. بر اين اساس و با  نمی

کاهش مصرف و همچنين تغيير ساختار مصرف، حتا ممکن است کيفيت 
 مصرف کاالهای خوراکی نيز افت کرده باشد.

ها از  ی اين بررسی اين نکته را نيز نبايد از ذهن دور داشت که در همه
ط آمار مصرف خانوارها استفاده شده است و بنابراين چه بسا پرداختن متوس

های مختلف درآمدی نتايج  به مصرف خانوارهای کشور در دهک
 تری را به دست دهد. هشداردهنده

 
 روستايیخوراکی خانوارهاي  صرف کاالهاي( م2-3

نيز همچون خانوارهای شهری، خوراک خانوارهای روستايی  ی هزينه
 ی هزينهشود که  شده است. مشاهده میترسيم ( )پنمودار در  محاسبه و

خانوارهای شهری نه تنها  مانند واقعی خوراکی خانوارهای روستايی هم
)مرکز آمار  است داشتهکاهش  درصد 23بلکه نزديک به  ،افزايش نيافته

 (.1361-1382ايران: 
 

و دخانی خانوارهاي  ي کاالهاي خوراکی ي واقعی ساالنه نمودار )پ(: متوسط هزينه
 10روستايی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جدول )ت( نيز ميزان تغيير مصرف اقالم کاالهای خوراکی خانوارهای 
توان مشاهده کرد که برخی از  دهد. در اين جدول می روستايی را نشان می
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گوشت، شير و تخم  11ی اين کاالها همچون آرد و غالت اقالم عمده
 پرندگان کاهش جدی يافته است.

 

رشد اقالم عمده هزينه ساالنه خوراکی خانوارهاي روستايی در دوره جدول )ت(: 
82-1361 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها در  قيمت  ی هزينه و درآمد خانوارها و شاخص ماخذ: محاسبه شده از آمار هزينه
 1382و  1361های آماری سال  سالنامه

 

جالب باشد. تواند  ی خانوارهای روستايی نيز می نگاه به ساختار هزينه
دهد که تغيير ساختار مصرف کاالهای خوراکی در  ها نشان می بررسی

تر از شهرهاست و شايد بتوان اين موضوع را اين گونه توجيه کرد  روستاها کم
ترين الگو را انتخاب کرده  که گروه نخست، از ابتدا نيز به دليل فقر، اقتصادی

اند  تر را پيش رو نداشته و امکانی برای روی آوردن به الگوهای اقتصادی
 (.12: 1382)نخجوانی، 

 

*  *  * 
 

توان به اين نکته اشاره کرد که پس از گذشت  تا همين نقطه از بحث، می
بيست و چند سال، با انتظاری که از بهبود اوضاع زندگی خانوارهای کشور 

آيد و چه  چه به لحاظ اين که ايران يک کشور در حال توسعه به حساب می
خانوارهای کشور تحت فشار مالی قرار 12حاظ مقايسه با ساير کشورهابه ل

توان کاهش سهم کاالهای خوراکی  داشته اند. چه آن گاه، ضمن آن که نمی
رسد  در بودجه را ناشی از بهبود اوضاع فقر تلقی کرد، اين نکته به ذهن می

است.  ی خانوار بوده که کاهش سهم يادشده در قبال چه کاالهايی در بودجه
پاسخ به اين پرسش، با بررسی روند مصرف کاالهای غيرخوراکی خانوارها 

 به دست خواهد آمد.
 

 ( مصرف کاالهاي غيرخوراکی خانوارهاي شهري3-3 
پوشاک و کفش، مسکن، لوازم و اثاثيه،  ها، کاالاقالم اين نوع  ی عمده

و ها  بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات، تفريحات و سرگرمی
به طور کلی و با توجه به آن که برحسب تجربه، خدمات فرهنگی است. 

کشش درآمدی تقاضا برای بسياری از کاالهای غير خوراکی خانوارها بيش 
از يک است، با بهبود اوضاع درآمد جامعه در مراحل گذار توسعه، مصرف اين 

ه ت که بانتظار بر اين اس گونه کاالها روندی فزاينده خواهد داشت. وانگهی
های توسعه و شکل گرفتن نيازهای جديد در زندگی  دليل وجود برنامه

واقعی غيرخوراکی خانوارها روندی فزاينده داشته  ی ، هزينهمردم ی روزمره
 13باشد.

دهد که مصرف کاالهای  نمودار )ت( نشان می  با اين همه، بررسی
کود بوده، به ی اخير دچار ر غيرخوراکی خانوارهای شهری کشور در دو دهه

ای که با دگرگون شدن ساختار مصرف و ورود کاالهای جديد به  گونه
ی واقعی خانوارهای  ی گذشته، هزينه سبدمصرفی خانوارها طی بيست ساله

 (. 1361-1382درصد باال رفته است )مرکز آمار ايران:  25شهری، تنها 

راکی خانوارهاي ي کاالهاي غير خو ي واقعی ساالنه نمودار )ت(: متوسط هزينه
 14شهري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دهد اين افزايش مربوط به باالرفتن  های بيشتر نشان می حال آن که بررسی
همچون بهداشت و درمان، حمل و نقل و تحصيل و   ی کاالهايی هزينه

 دهد. آموزش بوده است. جدول )ث( اين موضوع را بهتر نشان می
 

خوراکی خانوارهاي شهري در دوره غير نه رشد اقالم عمده هزينه ساالجدول )ث(: 
82-1361 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ها در  قيمت  ی هزينه و درآمد خانوارها و شاخص ماخذ: محاسبه شده از آمار هزينه
 1382و  1361های آماری سال  سالنامه

 

، متوسط مصرف پوشاک و 1382تا  1361های  شود که طی سال مشاهده می
درصد و متوسط مصرف لوازم و  27ک به کفش خانوارهای کشور نزدي

ی واقعی  درصد پايين آمده است. در همين مدت، هزينه 17ی آنان،  اثاثيه
درصد و  100درصد، حمل و نقل خانوارها  67بهداشت و درمان خانوارها 
درصد باال رفته است. اين مسئله، نکات  154تحصيل و آموزش آنان 

ه؛ کاهش هم زمان کاالهای خوراکی ای را در پی دارد. اول آن ک آموزنده
خانوارها )که به آن اشاره شد( و کاالهايی همچون پوشاک و کفش و اثاثيه و 

ی افزايش فشارهای مالی بر خانوارها، ناتوانی  ملزومات زندگی، نشان دهنده
های اقتصادی و توزيع فقر  ايشان در جذب کاالهای توليد شده توسط بخش

 در جامعه است.
ی اخير به سوی  گر آن که، تمرکز مصرف خانوارها طی دو دههی دي نکته

کاالهای بخش عمومی اقتصاد يعنی؛ بهداشت و درمان، حمل و نقل و 
 15ارتباطات و تحصيل و آموزش رفته است.
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خوراکی و غير خوراکی کاالهای  ی واقعی زمان هزينه ی هم مقايسه
تا  1361سال  ، ازسازد که اين دو متغير مشخص میخانوارهای شهری 

 1368، ولی پس از سال ستا روندی همسان و کاهنده داشته  1368
و مخارج خوراکی همچنان  افزايش گذاشته استغيرخوراکی روبه ی  هزينه

رسد که خانوارهای  . در حقيقت، چنين به نظر میدهد نشان میکاهش 
اند. غيرخوراکی، از مخارج خوراکی خود کاسته های  هزينهشهری برای تامين 

ه خانوارها ب ،های جنگ توان توجيه کرد که در سال اين مسئله را چنين می
خاطر کمبود درآمد و محدوديت عرضه کاالها از خريد بسياری از کاالهای 

جويی در مخارج خوراکی  جنگ با صرفه پاياناند و پس از  محروم بودهبادوام 
 ه اند. پرداختی خود  گذشته ی نيازهای تامين نشده نبه برآورد

 

 ( مصرف کاالهاي غير خوراکی خانوارهاي روستايی4-3
 1361-1382های  خوراکی خانوارهای روستايی برای سال مخارج واقعی غير

دهد که  منعکس شده است. اين نمودار نشان میدر نمودار )ث( محاسبه و 
مخارج واقعی غير خوراکی خانوارهای روستايی با وجود نوسانات فراوان، در 

)مرکز آمار  بوده است 1361سطح سال درصد باالتر از  10تنها  1382سال 
ی خانوارهای شهری برای  مباحث مطرح شده درباره .(1361-1382ايران: 

شود که با وجود  خانوارهای روستايی نيز صدق می کند و چنين برداشت می
ی واقعی  ی اخير، هزينه  تغيير چشمگير الگوهای مصرف روستايی در دو دهه

 دهد.  مخارج غيرخوراکی اين گروه از خانوارها افزايشی از خود نشان نمی
 

-82در دوره  روستايیخوراکی خانوارهاي غير رشد اقالم عمده هزينه ساالنه جدول )ج(: 
1361 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها در  قيمت  ی هزينه و درآمد خانوارها و شاخص ماخذ: محاسبه شده از آمار هزينه
 1382و  1361ی سال های آمار سالنامه

 
کند که  ها در جدول )ج( مشخص می البته نگاهی به اجزای اين هزينه   

ی واقعی کاالهايی همچون حمل و نقل، تحصيل و آموزش  افزايش هزينه
ای همچون لوازم و اثاثيه که سهم بااليی را در اين  ... با کاهش هزينه و

 (.1361-1382ان: ها داشته، جبران شده است )مرکز آمار اير هزينه
 

 ( درآمد خانوارها4
های ثابت(  )به قيمت و روستايی خانوارهای شهری ی االنهسمتوسط درآمد 

منعکس  و جدول )چ( (ثمحاسبه و در نمودار ) 1361-82های  برای سال
شده است. با توجه به روند درآمدی تجربه شده توسط خانوارهای کشورهای 

ود که درآمد واقعی آنها در طی زمان و ر در حال توسعه، چنين انتظار می
نوسانات درآمدی به تدريج های توسعه افزايش يابد و  همراه با اجرای برنامه

به عنوان مثال، روند اين متغير در بيشتر کشورهای آسيايی به حداقل برسد. 

تا  4موفق همچون مالزی، کره جنوبی، تايوان و ... رشد ساالنه ای در حدود 
است و اين نرخ رشد نوسان کمی از خود نشان داده است.  درصد داشته 6

وضعيت ی  به هيچ صورت درباره ،یا ست که چنين مسئلها  اين در حالی
به خوبی در اين نمودار کند.  صدق نمی ايراندرآمدی خانوارهای شهری 

نه تنها برای درآمد واقعی  ،مورد مطالعه ی شود که در طی دوره مشاهده می
شود، بلکه متوسط درآمد واقعی  يافت نمی مداومو فزاينده دی خانوارها رون

آنها در درآمد  حدود بيست درصد سطح ،1382خانوارهای شهری در سال 
. درآمد خانوارهای روستايی نيز پس از گذشت دو دهه، بوده است 1361سال 

 (.1361-1382رسيده است )مرکز آمار ايران:  1361به سطح سال 
 

 16سط درآمد واقعی خانوارهاي شهري و روستايینمودار )ث( : متو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توان شکاف  زمان درآمد خانوارهای شهری و روستايی نيز می ی هم از مقايسه
درآمدی ميان اين دو گروه را مشاهده کرد و دريافت که اين شکاف درآمدی 

های  که به دليل افت به نسبت بيشتر درآمد خانوارهای شهری در سال
به بعد رو به افزايش نهاده  1376کاهش يافته بود، دوباره از سال  60ی  ههد

برابر  8/1، درآمد خانوارهای شهری 1361است. در حقيقت، در سال 
برابر کاهش  4/1به  1367خانوارهای روستايی بوده که اين رقم در سال 

 برابر رسيده است. 1/2به  1382يافته و در سال 
ی خانوارهای شهری و روستايی که از ارقام  دجهچنانچه متوسط کسری بو

ی خانوارها به دست  ی ناشی از تفاضـــل درآمد و هزينه زدايی شـــده تورم
شود که به طور  آيد، مورد بررسی قرار گيرد، اين نکته مشخص می می

های مورد مطالعه با کسری بودجه  ی خانوارهای کشور طی سال متوسط همه
های درآمدی باالتر از سطح متوسط  انداز تنها در دهک مواجه بوده اند و پس

گيرد و افزون بر اين،  های خود را پوشش دهند، صورت می که قادرند هزينه
های هفتم و هشتم  ، سطح متوسط درآمد خانوارها ميان دهک1382در سال 

درصد خانوارهای  70قرار می گيرد. به بيان ديگر، در سال ياد شده، بيش از 
ی ديگر آن که؛ سطح متوسط درآمد  اند. نکته ار کسری بودجه بودهکشور دچ
های ميانی قرار داشته و به تدريج به سوی  بين دهک 60ی  در دهه

 70ی  های درآمدی باالتر حرکت کرده ، به گونه ای که در اوايل دهه دهک
های ششم و هفتم  (، متوسط درآمد خانوارها ميان دهک1373سال  ")مثال

های هفتم و هشتم قرار گرفته است. در حقيقت،  نون ميان دهکبوده و اک
تعداد بيشتری از مردم زير خط متوسط درآمد رفته اند. اين مسئله خود 

 تواند به عنوان نمادی از شيوع فقر در جامعه تلقی شود. می
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ي خانوارهاي شهري و روستايی )به ريال  جدول )چ(: متوسط درآمد ساالنه
 (1369ثابت سال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های آماری  ها در سالنامه قيمت  ماخذ: محاسبه شده از آمار هزينه و درآمد خانوارها و شاخص
 1382و  1361سال 

 
 ( تغييرات مصرف کاالها در طبقات مختلف درآمدي5

توان نگاهی به وضعيت  ، می«ی اِنگل نظريه»ی  پيش از اظهار نظر درباره
های درآمدی  زای تغيير درآمد خانوارها در دهکتغيير مصرف کاالها به ا

تواند اوضاع فقر خانوارها را از منظر ديگری  مختلف انداخت. اين کار می
 بنمايد.

ی خانوارها نيازمند  ی کشش درآمدی تقاضای کاالها در بودجه محاسبه
های آماری متنوع است. در حقيقت،  آوری نمونه تر و جمع فرصت مناسب

ی درصد تغييرات ميزان تقاضا نسبت به  ضا از محاسبهکشش درآمدی تقا
آيد و در محاسبات اقتصادسنجی، بسياری   درصد تغييرات درآمد به دست می

از محققان با تخمين رگرسيونی منحنی تقاضای کاالها، کشش درآمدی را 
 کنند.  محاسبه می

صد توان از نسبت درصد تغييرات مصرف هر کاال به در اما به هر روی، می
برای  (Proxy)تغييرات درآمد از يک دهک به دهک ديگر، به عنوان بديلی 

 ی خانوارها استفاده کرد.  کشش درآمدی تقاضای کاال در بودجه
را  1382ارقام محاسبه شده از آمار و ارقام هزينه و درآمد خانوارها در سال   

ول، توان در جدول )ح( مشاهده کرد. برای درک بهتر ارقام اين جد می
ی دهک دوم با  توان به اين مثال توجه کرد که در روستاها، در مقايسه می

برابر افزايش درآمد ميان اين دو دهک،  01/2دهک اول، مصرف گوشت 
تر. اگر درآمد خانوارهايی که در ميان اين  يابد. يا به بيان ساده افزايش می

افزايش  2Xدرصد افزايش يابد، مصرف گوشت آنان  Xدهک قرار دارند، 
 يابد.   می

جدول )ح(: درصد تغييرات مصرف اقالم بودجه به درصد تغييرات درآمد 
 1382اي سال  هاي مختلف هزينه خانوارها در دهک

 
 
 
 
 
 

 

 1382ماخذ: محاسبه شده از آمار هزينه و درآمد خانوارهای مرکز آمار ايران 
 

ری و روستايی، ارقام محاسبه شده برای کاالهای غيرخوراکی خانوارهای شه
تر از يک محاسبه شده است و با انتظاری  های درآمدی بيش ی دهک در همه

رسد. بزرگی  رود، طبيعی به نظر می که از کشش کاالهای غيرخوراکی می
تر مصرف کاالهای  اعداد روستايی به شهری نيز نشان از اشتياق بيش

 17غيرخوراکی در روستاها نسبت به شهرهاست.
خور توجه است، اعداد محاسبه شده برای مصرف کاالهای آنچه بسيار در

خوراکی و گوشت )به عنوان مثال بارزی از کاالهای خوراکی( است. قضاوت 
شود، تنها به اين  ی خوانندگان نهاده می ی اعداد محاسبه شده بر عهده درباره

ی  گردد که اشتياق به مصرف کاالهای خوراکی در بودجه نکته اشاره می
ا به خصوص در روستاها بسيار زياد است و اين موضوع برای مصرف خانواره

تر است، چنانچه به تعابير اقتصادی و با توجه به  گوشت، به مراتب جدی
ی خانوارهای  تر از يک روستاها، شايد بتوان گوشت را در بودجه اعداد بزرگ

 های درآمدی تلقی کرد. ی دهک روستايی يک کاالی لوکس در همه
 

 بندي مطالب ( جمع6
گيری کرد  توان چنين نتيجه با توجه به آنچه در اين نوشتار مطرح گرديد، می

که تغيير ساختار مصرف خانوارهای شهری و روستايی و کاهش سهم مخارج 
خوراکی نه به خاطر بهبود اوضاع فقر در کشور، که ناشی از وجود فشارهای 

شود  زمانی مطرح می« نگليا قانون ا  نظريه»اقتصادی بوده است. چه آن که 
ی خانوارها روندی فزاينده دارد، اما آهنگ رشد  که مصرف کاالها در بودجه

باشد. اما همان گونه که   تر از کاالهای غيرخوراکی کاالهای خوراکی آهسته
ی  جا نيز نشان داده شد، کاهش سهم مخارج خوراکی در بودجه در اين

که خانوارها مصرف کاالهای  خانوارهای ايرانی هنگامی رخ داده است
 خوراکی خود را به بهای جبران کسری بودجه و فشار زندگی کاهش داده اند.

شود که با در نظر گرفتن شواهد مطرح شده،  در پايان به اين نکته اشاره می
ها و اقدامات  ست و سياست موضوع فقر در ميان خانوارهای کشور جدی

بهبود بخشد و چنانچه برای اين  صورت گرفته نتوانسته اين موضوع را
انديشی نشود، بايد در انتظار عواقب اقتصادی، اجتماعی و  موضوع چاره

 سياسی آن بود.
 

 منابع فارسی:
های اقتصاد خرد، تهران، انتشارات  ای بر تحليل (، مقدمه1368تقوی، مهدی )

 پاپيروس

طی دو (، روند فقر در ايران 1379تقوی، مهدی و نخجوانی، سيد احمد )
ی گذشته، مجموعه مقاالت فقر در ايران، تهران، دانشگاه علوم  دهه

 بهزيستی و توانبخشی

 (، تهران، مرکز آمار ايران1361-1382های آماری کشور ) سالنامه

(، اقتصاد ايران، تهران، مرکز آموزش و 1382نخجوانی، سيد احمد. )
 تحقيقات صنعتی ايران
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های پنهان در اقتصاد  نابرابری"(، 1381مرداد  29نخجوانی، سيد احمد. )
 ی همشهری ، تهران، روزنامه "ايران

 

 منابع انگليسی:
 

Jikun Huang and Howarth Bouis, Structural Changes in 
the Demand for Food in Asia, International Food Policy 
Research Institute , Dec. 1996                                                             

 
 زيرنويس:

 ــــــــــــــــــــ
 Nakhjavani@gmail.com ـ1

 

1 دهد،  های گذشته رشد آرامی را از خود نشان می ـ هرچند درآمد سرانه طی سال
رسيده است. 1357سال، به سطح سال  25پس از گذشت 

 

 تر با اين نظريه به اين آدرس مراجعه کنيد: ی آشنايی بيشـ برا 3
 http://faculty.washington.edu/krumme/resources/engel.html 

 

3 ـ آماردان آلمانی در قرن نوزدهم 
 

4 ی رفتار مصرفی  ی گذشته تحقيقات بسيار متنوعی درباره ـ طی چند دهه
ی  است که همگی مويد نظريه خانوارها در کشورهای مختلف جهان صورت گرفته

ی خطی يا غير خطی بودن و الگوهای اقتصادسنجی  انگل است، تنها بحث درباره
توانيد در  ای از اين تحقيقات را می حرکت منحنی مصرف خانوارهاست. خالصه

منابع زير مطالعه فرماييد:
 

M. Kedir, Abbi and Girma Sourafel (2005), Quadratic Food Engel 
Curve With Measurement Error: Evidence from a budget Survey, 
University of Leicester, UK 
Ian Crawford., Fran¸cois Laisney & Ian Preston (2002), Theoretically 
Compatible Engel Curves and Unit  
Value Specifications, Institute for Fiscal Studies and University 
College London, UK 

 

5 توانيد در اين آدرس مشاهده فرماييد: ـ اين نتايج را می 
 http://www.lmu.ac.uk/lbs/epia/people/beachill/index.html 

 

6 های  رکز آمار ايران طی سالـ محاسبه شده از آمار هزينه و درآمد خانوارهای م
 مختلف

 

7 Deflating  
 

8 های  ـ محاسبه شده از آمار هزينه و درآمد خانوارهای مرکز آمار ايران طی سال
 مختلف

 

9 برخی از اجزای مصرفی  ؛ـ نکته بسيار مهمی بايد بيان شود و آن،  اين که
به شايستگی نشان  خوراکی در بودجه به دليل ارزان بودن، تغيير ساختاری خود را

ی مورد مطالعه،  دهد که در دوره ها نشان می دهد. به عنوان مثال، بررسی نمی
درصد افزايش يافته  1100و  60مصرف ماکارونی در شهرها و روستاها به ترتيب 

 است.


10 ـ محاسبه شده از آمار هزينه و درآمد خانوارهای مرکز آمار ايران 
 

11 کاهش اقالم آرد، رشته و غالت مربوط به کاهش دهد که  ـ آمار نشان می
 غالت است.

 

12  های  دهد که طی سه دهه )يعنی سال ها نشان می به عنوان مثال، بررسیـ
 20و  23،  16ی گوشت، ماهی و ميوه از  ( در تايوان، مصرف ساالنه1960 -1990

مينی کيلوگرم رسيده و در همين مدت، مصرف سيب ز 100و  42، 66کيلوگرم به 

 ,Huang & Bouis)کيلوگرم کاهش يافته است  2کيلوگرم در سال به  62هر نفر از 

1996). 
 

13  برخی از خانوارها تلويزيون، تلفن، مبلمان،  1360ی  به عنوان مثال،  در دههـ
نداشته و پولی را صرف مدرسه غيرانتفاعی يا دانشگاه  …کامپيوتر شخصی و 

و اجتناب ناپذير اکنون داشتن بسياری از اينها ضروری اند، ولی  نکردهفرزندان خود 
 شود. تلقی می

 

14 های  ـ محاسبه شده از آمار هزينه و درآمد خانوارهای مرکز آمار ايران طی سال
 مختلف

 

15  حالی که  گمان، دسترسی به چنين کاالهايی حق مسلم مردم است. در بیـ
پذير  يی در اقتصاد ايران رقابتگر آن است که چنين کاالها شواهد موجود نشان

تر موضوع کمک کند. هم  تواند به درک شايسته گشته است. بيان چند نمونه می
توانند  اکنون، همه آن کسان که در طبقات پايين درآمدی قرار دارند، ديگر نمی

نيازهای بهداشتی و درمانی خود را آن طور که شايسته است با مراکز دولتی تامين 
توان به تفاوت چشمگير کيفيت مراکز درمانی دولتی و  يقت، به خوبی میکنند. در حق

ترين داروها  ای از مناطق کشور، بديهی برد. در همين حال، در پاره خصوصی پی
توانند بهترين متخصصان و امکانات درمانی را در  مندان می شود، اما ثروت يافت نمی

سياری از روستاها و شهرهای کوچک، ی ديگر آن که؛ در ب اختيار داشته باشند. نمونه
ای است که افراد پردرآمد به خريد آب معدنی يا  کيفيت آب آشاميدنی به گونه

کنند و ديگران که توانايی مالی اين کار را ندارند،  های تصفيه شده مبادرت می آب
کنند. حتا برای استفاده از کيفيت  طعم نداری را در آب آشاميدنی خود احساس می

ی بارز، آن که در شهر بزرگی مانند  تر بايد بهايی را پرداخت. نمونه مناسبهوای 
کنند که آلودگی هوا به مراتب کمتر از  تهران، افراد پردرآمد در مناطقی زندگی می

نقاط فقيرنشين است. وانگهی، بسياری از افراد پردرآمد، آن قدر بضاعت مالی دارند 
زه، روزهای تعطيل خود را در مناطق ييالقی يابی به نعمت هوای پاکي که برای دست

نزديک شهر خود بگذرانند. آموزش نيز به عنوان يک کاالی بخش عمومی، کم کم 
ی برخورد  خصوصی گشته است. خانوارها برای اطمينان از کيفيت آموزش و شيوه

اند و تعداد آنانی که با استقراض،  با فرزندان خود به مدارس غيرانتفاعی سوق يافته
پردازند، کم نيست. البته،  ی فرزند خود را می ی صدها هزار تومانی يک ساله هزينه
شود، زيرا گاهی خانوارها  ی آموزش به مدارس غيرانتفاعی خالصه نمی هزينه

شان، تا چند ميليون تومان  ای روشن برای فرزندان مجبورند برای ساختن آينده
آن برای آموزش فرزندان که بايد يک  ی هزينه کنند. قبولی دانشگاه و تامين هزينه

کاالی عمومی باشد، خود سرآغاز مشکالت اساسی برای خانوارهای فقير است. 
درآمد بايد از چنين امکاناتی چشم بپوشند و بدين  گمان، بسياری از خانوارهای کم بی

ترند، بخت بيشتری را برای تربيت فرزندان خود خواهند داشت  ترتيب، آنان که غنی
های ترقی  توانند زمينه يابد و کم درآمدها، کمتر می ين دور تسلسل ادامه میو ا

اقتصادی و اجتماعی خود را بيايند و شرايطی را که تا به حال با آن دست به گريبان 
 اند، تغيير دهند. بوده
تر،  وضعيت حمل و نقل نيز همچون ديگر کاالهای يادشده است. به سخن واضح   

ت که افراد جامعه، حتا اگر فقير باشند بتوانند از حمل و نقل عمومی انتظار بر اين اس
قدر پايين است  ست که کيفيت حمل و نقل شهری آن استفاده کنند و اين در حالی

نمايد. ايستادن طوالنی در صف اتوبوس به  که گاهی استفاده از آن غيرممکن می
دحام باور نکردنی مردم، ی حمل و نقل ارزان قيمت شهری و از عنوان يگانه وسيله

درآمد شهری را به استفاده از خودروهای  ست که خانوارهای کم ای  دليل ساده
 (1381دارد )نخجوانی،  مسافربر وا می

 

16 های مختلف مرکز آمار ايران های آماری سال ـ ماخذ: محاسبه شده از سالنامه 
 

17 دی، دوباره به جدول های درآم ی کشش تر درباره ـ برای داشتن مالک مناسب
 )الف( نگاه کنيد.

mailto:Nakhjavani@gmail.com
http://www.lmu.ac.uk/lbs/epia/people/beachill/index.html
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 آمار اقتصادي در ايران:
 معمايی ديگر

 سيد احمد نخجوانی

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی  ها برای اجرای راهکارهای توسعه ها و تصميم گيری ريزی اساس برنامه   
ی اقتصاد و جامعه وجود دارد. به  اقتصادی، آمار و ارقامی است که درباره

ای توسعه يافته، اهميت زيادی را برای اين مقوله قائل همين خاطر، کشوره
ای چه از  آوری اصولی و صحيح آمار از صرف هيچ هزينه هستند و برای جمع

 کنند. لحاظ مادی و چه از ديدگاه پيامدهای انتشار آن فروگذار نمی
 
آوری آمار اقتصادی در کشورهای  دهد که جمع ها نشان می بررسی   

بار درآمد ملی  ای که اولين ای نيست، به گونه ی تازه پديدهی جهان   پيشرفته
ميالدی يعنی يک قرن پيش از آدام اسميت )و  1665انگلستان در سال 

همزمان با دوران سلطنت شاه عباس دوم صفوی در ايران( توسط ويليام پتی 
ی همين  های اقتصادی نيز بر پايه محاسبه شده است. بسياری از پديده

اند. به عنوان مثال، نظريه مشهور فيليپس که رابطه  ريزی شده اطالعات پی
ی تجربی نرخ  داند، از مطالعه ميان بيکاری و تورم در اقتصاد را معکوس می

های  سال کشور انگلستان، آن هم سال 96تورم دستمزدها و بيکاری 
ميالدی به دست آمده است. اين در حالی است که هم اکنون  1860ـ1956

های  سال متوالی اقتصاد ايران وجود ندارد و جز سال 10بيکاری  نيز آمار
سال فاصله است، تنها بايد به حدس  10تا  5سرشماری رسمی که بين آنها 

 های نادقيق نهادهای رسمی کشور اکتفا کرد. های شخصی يا تخمين و گمان
، به هر حال، هدف اين نوشتار بيان کمبود آمار و ارقام اقتصاد ايران نيست

های اخير برای  ست که در سال ساز اتفاقی آور و مشکل بلکه بيان ابعاد شگفت
 آمار و ارقام اقتصاد ايران رخ داده است. 
 

 بيان مسئله
 

اقدامی بی نظير، آمار  شود که در پی  آغاز می 1379ی ماجرا از سال  همه   
ای ه تر آمار سال ی کشور و به طور دقيق های ملی چهل سال گذشته حساب
کارگيری  مورد تجديدنظر قرار گرفت و دليل اين امر نيز به 1377تا  1338
 ی متغيرهای اقتصاد کالن کشور اعالم شد.  های نوين در محاسبه روش

ی آنها با گذشته، نتايج  حقيقت آن است که نگاهی به آمار جديد و مقايسه
قبول قرار  ای که اگر آمار جديد مورد آوری را در پی دارد، به گونه هراس

ی مطالعات اقتصادی کشور را مردود  بايد دستاوردهای عمده گيرد، می
دانست، زيرا روند بسياری از متغيرهای اقتصاد ايران پس از تجديدنظر، به 

ای از تغييرات رخ داده  کلی ديگرگون شده است. در سطرهای آتی، تنها پاره
 ر گرفته است. در آمار چند متغير اقتصادی کشور مورد موشکافی قرا

 هاي تجربی بررسی
 

دهد که اگرچه آمار چهار دهه مورد  نگاهی به آمار جديد نشان می   
ی  ها نسبت به گذشته، در دهه خوانی تجديدنظر قرار گرفته، اما بيشترين ناهم

 هايی از آن ارائه خواهد شد. هفتاد رخ داده است که نمونه
 

 گذاري  الف(  سرمايه
گذاری به عنوان بديلی از آمار اقتصاد ايران در  ار سرمايهدر اين نوشتار، آم

نظر گرفته شده است تا تغيير و تحوالت آماری آن بيشتر مورد بررسی قرار 
 ی عواقب آن بحث شود. گيرد و درباره

ها به دست آيد،  گذاری ی رشد سرمايه تری درباره برای آن که ديد مناسب
آن جايی که ممکن است تصور شود  ( ترسيم شده است. البته از1نمودار )

ی انتخاب شاخص  ها، تورم زدايی از متغيرها و حتا شيوه دليل مغايرت
 ها بوده، از ارقام جاری استفاده شده است. قيمت

ها در  گذاری دهد که آمار قديمی و جديد رشد سرمايه اين نمودار نشان می
با يکديگر  1370 های جاری(، تا سال کشور )محاسبه شده از ارقام به قيمت

همخوانی دارد و تفاوت آنها بسيار جزئی است. اما از اين سال به بعد، نه تنها 
ی عددی آنها نيز به  خورد، بلکه اندازه ميان اين آمار، تشابهی به چشم نمی

ها در  گذاری شدت متفاوت گرديده است. به عنوان مثال، رشد جاری سرمايه
 80د بوده و در آمار جديد به نزديک درص 40ها  آمار قديمی يکی از سال

 درصد رسيده است!

ی آمار جديد  توان با مقايسه تر اين مسئله می برای بررسی مناسب
زدايی  گذاری به قيمت جاری و ثابت، شاخصی که برای تورم سرمايه
گذاری به کار رفته را محاسبه و با استفاده از همين شاخص، آمار  سرمايه
 زدايی کرد. جاری را تورم گذاری به قيمت سرمايه

گذاری واقعی دو گروه آمار  توان رشد سرمايه ( می2بدين ترتيب، در نمودار )
زدايی با يک شاخص يکسان به دست آمده است  قديمی و جديد که از تورم

 را مشاهده کرد.
گير و قابل اعتنايی  ی هفتاد، تغيير چشم دهد که تا دهه اين نمودار نشان می

ها به  ی هفتاد، تفاوت دنظر شده پيش نيامده است، اما در دههدر آمار تجدي
ها  گذاری ، رشد واقعی سرمايه1373شدت زياد است. به عنوان مثال، در سال 

درصد است. درست دو  15درصد و در آمار جديد منفی  7در آمار قديمی 
درصد و در آمار قديمی  29گذاری در آمار جديد  سال بعد، رشد واقعی سرمايه

 درصد است! 1تنها 
ها،  گذاری بخش دهد که تحوالت ياد شده در آمار سرمايه ها نشان می بررسی

 ( مراجعه کرد.1توان به جدول ) بيشتر رخ داده است. برای اين منظور می
های زيادی ميان اعداد  شود که در اين جدول، تفاوت به خوبی مشاهده می

خورد. به عنوان نمونه،  میها به چشم  گذاری در بخش رشد واقعی سرمايه
معادل منفی  1376آالت بخش صنعت در سال  گذاری در ماشين رشد سرمايه

درصد مثبت رسيده است. در  7/16درصد بوده ولی در آمار جديد به  3/14
درصد  9/20درصد بوده که به  8/1، همين عدد معادل منفی 1377سال 

اعداد اين جدول قابل ی  مثبت تغيير داده شده است. اين پديده در همه
 تشخيص است.



 1385بهمن   ـ   28 سال ششم  ـ  شمارهتالش ـ              
 

59 

 آالت ها در ساختمان و ماشين گذاري بخش ي رشد واقعی سرمايه مقايسه (:1جدول )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بانک مرکزی 24و  22ماخذ: دو نماگر اقتصادی شماره 

 
دهد که تغيير و  ها نشان می گذاری ی آمار سرمايه تر درباره مطالعات عميق

گذاری يکسان نبوده و  ی اجزای سرمايه هتحوالت رخ داده برای هم
ها نيز دستخوش تغييراتی شده است. برای  گذاری ترتيب، ساختار سرمايه بدين

 ( را مورد توجه قرار داد.2توان جدول ) اين منظور می
 

 *هاي اقتصاد ايران  گذاري در بخش ي سهم سرمايه (: مقايسه2جدول )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 نماگرهای بانک مرکزیمحاسبه شده از  *

 
ها در کل  گذاری بخش دهد که سهم سرمايه اين جدول نيز نشان می

توان به سهم  ها دگرگون شده است. برای مثال می گذاری سرمايه
درصد  31برابر  1374گذاری در بخش صنعت نگاه کرد که در سال  سرمايه

 درصد تغيير يافته است.  5/21بوده و اکنون به 
توان  تن تغييرات به وجود آمده در آمار اقتصاد ايران، میبا در نظر گرف

 1.بينی کرد مشکالتی را که رخ خواهد داد، پيش
( که به عنوان يک مثال عينی، ضريب همبستگی ميان رشد 3جدول )

دهد، مشخص  گذاری در بخش صنعت را نشان می نقدينگی و سرمايه
قدينگی با آمار قديمی سازد که با وجود همراهی قابل توجه ميان رشد ن می

گونه همراهی يا همبستگی در  گذاری واقعی در بخش صنعت، هيچ سرمايه
 شود.  آمار جديد مشاهده نمی

 
گـذاري واقعی در  سرمايه ( : ضرايب همبستگی ميان رشد پول و نقدينگی و3جدول )

 (1360-78ها صنعت ) بخش

 
 
 
 
 
 

گذاری در  های سرمايه سانترتيب، اگر چه در بسياری از تحقيقات، نو بدين
شده و  بخش صنعت ناشی از تغييرات رشد نقدينگی و نرخ بهره تلقی می

کرده  های نظری نيز اين مسئله را تاييد می محاسبات اقتصادسنجی و بحث
گذاری و نقدينگی  ی منطقی ميان سرمايه توان هيچ رابطه است، اما ديگر نمی

 در کشور يافت.
 

 خالص داخلیب(  توليد يا هزينه نا
گذاری در کشور، تنها جزئی از هزينه يا توليد ملی نيست که دچار  سرمايه

دهد که سهم  ( نشان می4تحوالت آماری شده است. نگاهی به جدول )
ی ملی کشور نيز دگرگون شده است و  ی هزينه اجزای تشکيل دهنده

بنابراين، متغيرهای ديگری همچون مصرف، مخارج دولتی و صادرات و 
 اردات نيز به همين درد مبتال هستند.و

ی مصرف خصوصی  شود که برای مثال، سهم هزينه به خوبی مشاهده می
درصد کاهش يافته، اما سهم  8/49درصد به  62از  1376سال 
افزيش يافته  6/12به  3/8آالت بخش خصوصی از  گذاری در ماشين سرمايه
 است.

توان انتظار  صحبت شد، میگذاری  ی سرمايه به همان ترتيبی که درباره
ی اقتصاد  داشت که بسياری از محاسبات  اقتصادسنجی صورت گرفته درباره

 ايران نيز اعتبار خود را از دست داده باشد.
 

از نگاه دو نماگر شماره  ي ناخالص داخلی ي سهم اجزاي هزينه (:  مقايسه4جدول )
 *بانک مرکزي 24و  22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش آب و برق است. شود مربوط به ارزش افزوده زير ها برابر يک صد نمی جموع سهمدليل آن که م *
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 ها پ(  شاخص قيمت
های ملی خالصه  ی آنها بحث شد، تنها به حساب تغييرات آماری که درباره

ها را نيز شامل گشته است. برای آن که ديد  شود، بلکه شاخص قيمت نمی
( را مورد توجه قرار 5توان جدول ) میتری در اين باره به دست آيد،  مناسب

 داد.
 

بانک  24و  22( :شاخص بهاي عمده فروشی کاالها از نگاه دو نماگر 5جدول )

 مرکزي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توان به اين نکته توجه کرد که آمار شاخص بهای  در اين جدول می
ست. اما در ها بدون تغيير باقی مانده ا فروشی کاالها در برخی از سال عمده

توان به تغيير  برخی ديگر، به شدت متفاوت شده است که در اين باره می
و همچنين تغيير شاخص  7/16به  6/11از  1377شاخص کل در سال 

 درصد مثبت اشاره کرد. 9/21درصد به  3/5کاالهای صادراتی از منفی 
 
 

 مشکلی دوباره
صادی وجود ندارد ها و متغيرهای اقت ی شاخص گمان فرصت بررسی همه بی

شود. اما مشکل تجديدنظر در  و بنابراين به بيان همين چند متغير اکتفا می
 يابد.  جا  خاتمه نمی آمار چهل ساله همين

است.  1377مشکل ديگری که به تازگی بروز کرده تجديدنظر در آمار سال 
رخ  1377های پيش از  نگارنده اطالعی ندارد که چه اتفاقی برای آمار سال

منعکس  27ی  داده است. اين تجديدنظر به تازگی در نماگر اقتصادی شماره
نه مقدماتی و نه برآورد بوده  1377شده است. جالب است که آمار سال 

بار پيش از اين مورد تجديدنظر  ست که يک است. در حقيقت همان آماری
 قرار گرفته است!

های  ی بخش افزوده ( توجه کنيد که ارزش6به عنوان يک نمونه، به جدول )
اقتصادی به همراه رشد آنها را بر اساس آمار سه نماگر اقتصادی نشان 

 اند. ی آنها آمار قطعی بوده دهد، در حالی که هر سه می

 * 1377قيمت جاري درسال  هاي اقتصادي ايران به ي بخش ( ارزش افزوده6)جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 دهد. بلی نشان میقنسبت به ارقام مشابه در نماگر  ارقام داخل پرانتز رشد ارقام را *

 
دهد که طی اين تجديدنظرها، آمار برخی از  اين جدول به خوبی نشان می

ها درصد تغيير يافته است. اين در حالی است که برای قضاوت  ها ده بخش
های اقتصادی، حتا يک درصد تغيير نيز  گيری ی متغيرها يا تصميم درباره

ساز باشد. با اين همه، تجديدنظرها آمار را بيش از حد  وشتتواند سرن می
توان حدس زد که وقتی جديدترين آمار  تصور دگرگون ساخته است. حال می

به صورت يک سری زمانی مطرح شود، چه رخ خواهد  1377مربوط به سال 
به  1376های زمانی در نمودارها از سال  ی سری داد. در اين حالت، همه

شوند. حال آن که اين مشکل  يک شوک استثنايی مواجه می با 1377سال 
های  ی آمار حساب ها رخ نداده، بلکه همه ی بخش تنها برای ارزش افزوده

 ملی دچار اين تحول گرديده است.
گنجد. وانگهی  ی اين نوشتار نمی وارد شدن به جزئيات بيشتر در حوصله

تصاد ايران اشاره کند. نگارنده قصد ندارد به مشکالت عام کيفيت آمار اق
شود که تجديدنظر صورت گرفته در آمار  بنابراين، به بيان اين نکته بسنده می

ريزی و  های برنامه و ارقام اقتصاد ايران، مشکالت فراوانی را در بخش
گيری کشور ايجاد خواهد کرد و به سادگی اعتبار بسياری از مطالعات  تصميم

هد برد. حال آن که اين پرسش اساسی صورت گرفته را به زير سئوال خوا
ی آمار اقتصادی اشتباه مطرح  همه 1379شود که اگر تا سال  مطرح می

درصد مثبت، منفی  16گرديده و به عنوان مثال رشد يک متغير، به جای  می
ها با چه  ها و قضاوت ريزی شده، محاسبات، برنامه درصد در نظر گرفته می 14

ها تحت  ؟ آيا سرنوشت اقتصادی کشور سالگرفته است اعتمادی صورت می
 تاثير آمار و اطالعات غلط بوده است؟

با توضيحات ارائه شده، نبايد اين معضل بزرگ را ناديده گرفت و توجه داشت 
نگری برای اقتصاد ملی در گرو داشتن آمار صحيح و قابل استناد  که آينده

انديشی  و مصلحت گيری بايد پيش از هرگونه تصميم است و بنابراين، می
آوری و  های جمع اقتصادی ، برای برطرف کردن اين مشکل و تغيير در رويه

 انتشار آمار، اقدام کرد.
 
 

 زيرنويس:
1
 گذاری در  نگارنده در يک پژوهش علمی ثابت کرده است که سرمايه

بخش صنعت تا حد بسيار زيادی تابع رشد نقدينگی در کشور است. اکنون 
ترين ارتباطی ميان اين دو متغير را به دست  گذشته کوچکتکرار محاسبات 

 دهد نمی
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 اقتصاد ايران                       
 

 نويسنده: احمد نخجوانی                          
 1382انتشارات مرکز آموزش و تحقيقات صنعتی ايران، تهران      

 
 
 
 
 

اقتصاد »کشورمان، با عنوان کتاب احمد نخجوانی، اقتصاددان جوان ساکن 
تصويری سيستماتيک  با زبان آمار و ارقام و از دو بُعد عرضه و تقاضا« ايران

از وضعيت ناگوار اقتصاد کشور در دودهه اول پس از انقالب اسالمی را به 
دهد. نخجوانی در همان ابتدای کتاب با اشاره به موفقيت  خواننده نشان می

که هم اکنون نامشان به عنوان »توسعه جهان  بسياری از کشورهای در حال
کند و بدرستی با  اشاره می« شود ظفريافتگان توسعه اقتصادی مطرح می

نگاهی تيزبينانه به ترسيم اوضاع اقتصاد ايران در دو دهه گذشته، که با از 
در اين « فرصتهای فراوانی برای توسعه و بالندگی اقتصاد ملی»دست رفتن 

پردازد. کتاب به چهار فصل تقسيم شده است. در  ست، میمدت همراه بوده ا
گيرند و در  دو فصل اول تقاضا و عرضه در اقتصاد ايران مورد بررسی قرار می

فصلهای سوم و چهارم به ترتيب به بخشی از معضالت اقتصاد کشور و 
 شود. های اقتصادی در ايران پرداخته می راههای مقابله با فروبستگی

کند. تقاضا نماد  های تقاضا در اقتصاد ايران را بررسی می فصل اول مشخصه
چگونگی ساختار تقسيم عرضه، ثروت ملی و منابع يک کشور است و از اين 
طريق نشانگر ميزان رفاه، آسايش و زندگی بهتر برای اعضای يک جامعه 

باشد. بررسی ساختار تقاضا در يک جامعه از يکسوی نشانگر  می
(indicator) رای سنجش موفقيت يا عدم موفقيت مديريت مهمی ب

باشد و از سوی ديگر بيانگر ميزان مشروعيت يک  اقتصادی يک کشور می
نظام سياسی در ميان مردم است. نخجوانی برای بررسی اين بخش به 

گذاری، مخارج دولت و بودجه،  چگونگی تحوالت ساختار مصرف، سرمايه
های  دازد. يکی از مهمترين مشخصهپر صادرات و واردات در اقتصاد ايران می

اقتصاد اسالمی در مقايسه با دوران پيش از انقالب ناتوانی بيسابقه اين رژيم 
در تامين نيازهای خدماتی جامعه چون بهداشت و درمان، حمل ونقل و 

باشد. اين بخشها  ارتباطات، تحصيل و آموزش به عنوان کاالهای عمومی می
سازی به بخش خصوصی واگذار  است خصوصیبه اجبار و نه در چارچوب سي

ها بر بودجه خانوارهای ايرانی بويژه شهری  شده است. تاثيرات اين کوتاهی
دهد که  کامال منفی بوده است. نخجوانی با اتکا به آمار رسمی نشان می

مصرف کاالهای صنعتی و ]حتا کشاورزی[ خود را کاهش و »خانوارها 
گمان، چنين  اند. بی شدت افزايش داده مصرف کاالهای خدماتی خود را به

تغيير ساختاری و روی آوردن خانوارها از کاالهای صنعتی به کاالهای 
خدماتی ناشی از فقر است، زيرا آنها برای تخصيص بودجه ناچارند بهداشت و 
درمان، تحصيل و آموزش و حمل ونقل را در اولويت قرار دهند و سپس به 

و کفش و نيز لوازم و اثاثيه زندگی  خريد کاالهايی همچون پوشاک
های خانوارهای ايرانی  البته بايد به اين نکته باالرفتن ميزان بدهی«. يپردازند

ی  برای تامين کاالهای خدماتی را نيز افزود، زيرا در بسياری از مواقع فاصله

های  کاهش درآمد واقعی خانوارهای ايرانی و افزايش همزمان هزينه
چون هزينه دانشگاهها بحدی باالست که تنها درآمدی کاالهای خدماتی 

پذير  آور را امکان های سرسام افزون بر درآمد جاری خانوارها تامين اين هزينه
سازد. در بيشتر موارد چنين خانوارهايی به بدهکاری اجباری روی  می
خواری و  آورند، که آنهم در نبود نظام بانکی کارآمد به گسترش ربا و نزول می
انجامد. کاهش واقعی درآمد سرانه خانوارهای  الحسنه می دوقهای قرضصن

گذاری در کشور را دچار  آورد و سرمايه انداز را پايين می ايرانی، ميزان پس
گذاری  سرمايه»کند. نتيجه اين تغييرات اين است که  مشکل ساختاری می

هش درصد کا 45، بيش از 1357-1380سرانه برای هر ايرانی طی سالهای 
ی  ای در کشورهای آسيايی و عمده يافته که به يقين، يک چنين پديده

در ادامه اين بخش نخجوانی به «. نظير است کشورهای در حال توسعه کم
انداز، هرقدر هم  گذاريها در اقتصاد ايران و انحراف پس بررسی ساختار سرمايه

گيرد و  می پردازد. در گام بعدی بودجه کشور مورد بررسی قرار ناچيز، می
شود. نخجوانی  وابستگی کامل مصرف دولتی به درآمد نفت نشان داده می

که در اقتصاد ايران، حتا درآمدهای مالياتی »کند  حتا بر اين امر تاکيد می
در راستای اين تحليل بديهی «. دولت هم تابعی از درآمدهای نفتی است

ز صادرات نفت و است که تجارت خارجی کشور نيز به ميزان درآمد ناشی ا
گاز وابسته است. با اينکه صادرات کاالهای غيرنفتی افزايش يافته است، با 

 ايست. وجود اين نقش اين بخش در اقتصاد کشور نقشی حاشيه
ی اقتصاد کشور در بخشهای کشاورزی، خدمات،  در فصل دوم توانايی عرضه

انداز جايگاه  گيرد و چشم صنايع و معادن و نفت و گاز مورد بررسی قرار می
درصد جمعيت 36شود.  اين بخشها در اقتصاد ايران به بحث گذاشته می

کشور در بخش کشاورزی اشتغال دارند که متعلق به گروههای درآمدی 
گذاری  باشند و با کاهش درآمد بدليل کمبود سرمايه تر از حد متوسط می پايين

يطی و بدون و سوددهی پايين در اين بخش روبرو هستند. در چنين شرا
توان انتظار داشت با ارشادهای عمومی، صاحبان سرمايه  نمی»حمايت دولتی 

را به سوی بخش کشاورزی جذب کرد و بر آن اميد بود که آنان همچون 
پوشی کنند و  يک بنگاه خيريه، از سود بيشتر خود در فعاليتهای ديگر چشم

ری در اين بخش روی گذا برای افزايش رفاه و کاهش فقر خانوارها به سرمايه
برعکس بخش کشاورزی توسعه بخش خدمات، يکی از ارکان «. آورند

اساسی اقتصاد ايران بوده است، که اين پديده از يکسوی ناشی از ناتوانی 
دولت در تامين کاالهای عمومی و از سوی ديگر ناشی از گسترش بيکاری و 

بخش هم، باشد. اما ميزان گسترش اين  گسترش داللی در جامعه می
کند، کامال به درآمد نفتی  همانطور که نخجوانی بدرستی برآن تاکيد می

وابسته است و نشان از گسترش مصرف و پسرفت توليد دارد که در بخش 
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خورد. نخجوانی بر  صنعت کشور نيز چون بخش کشاورزی بخوبی بچشم می
 رشد منفی بخش صنعت و حرکت تصادفی»کند که  اين نکته مهم تاکيد می

زا نشدن آن از  پذيری اين بخش و درون و به ظاهر اتفاقی آن نشان از آسيب
اما همين توليد و رشد محدود صنعتی نيز بکلی وابسته «. ديدگاه فناوری دارد
باشد. نقش بخش نفت و گاز کشور برای اقتصاد ايران  به درآمد نفت می

بخش  تر از هميشه در تاريخ کشور بوده است، با اينکه اين حياتی
درصد توليد ملی کشور را تشکيل ميدهد، زيرا وابستگی توليد در 10تنها

بخشهای ديگر اقتصاد به درآمد اين بخش وابسته است. در مجموع در 
سالهای پس از انقالب اسالمی ساختار اقتصاد کشور از توليد به مصرف تغيير 

درصد به بخش 21درصد اقتصاد کشور به بخش خدمات،  60کرده است. 
 درصد باقيمانده به بخش کشاورزی اختصاص دارد.19صنعت و معدن و 

در پايان به دو فصل ديگر کتاب برای باالبردن حس کنجکاوی خواننده 
پردازيم. در فصل سوم با اتکا به دو  برای خواندن کامل کتاب به اختصار می

نی شود. نخجوا فصل قبل به برايند عرضه و تقاضا در اقتصاد ايران اشاره می
پردازد و با درايتی  در اين فصل به متغيرهايی چون رشد، تورم، اشتغال و... می

رسد که  برانگيز آنها را تحليل کرده  و با تاسف به اين نتيجه می تحسين

گذاری، تعميق فقر و نداری  بيکاری و رکود، رشد کند توليد و سرمايه»
های  در بخش خانوارها، آسيب پذيری توليد و به طور کلی شرايطی که

«. مختلف مورد اشاره قرار گرفت، تداوم گذشته خود را حفظ خواهد کرد
نخجوانی در فصل چهارم راهکارهايی کلی را برای مقابله به اين مشکالت 

شرط موفقيت آنها وجود ساختار اجتماعی، سياسی،  گذارد که پيش به بحث می
يران با سماجتی باشد، که جمهوری اسالمی ا فرهنگی و اقتصادی مدرن می
 کند، بلکه حتا با آن در ستيز است. ناباورانه نه تنها از آن پرهيز می

مطالعه کتاب نخجوانی به بهترين شکل مصائب ناشی از دوری و انزوای 
ساله کشور ما از جهان پيشرفته غرب را به زبان آمار  25اقتصادی و سياسی 

همی ـ حتا احساساتی و کشد و خواننده را از هر تو و ارقام به تصوير می
دارد. خواندن اين کتاب را به عالقمندان آشنايی با  خودفريبانه ـ بدور می

 کنيم. وضعيت اقتصاد ايران توصيه می
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 اقتصاد ايران در آينه گزارش
Doing Business 2007 

 مهرداد پاينده
 

Business های خرناندو دِ سوتو و  با توجه به نظريه گزارشی ساالنه است که
ی بانک جهانی  بوسيله 2004از سال  همچنين گونار هاينزون و اُتو اشتايگر

 175 کيفيت کسب و کار يا فعاليتهای اقتصادی در منتشر می شود و در آن
گيرد و کشورها در  د تحليل قرار میکشورجهان در سالی که گذشت، مور

اين  شوند. بندی و با هم مقايسه می طبقه Doing Businessفهرستی بنام 
ماندگی اقتصادی کشورهای جهان سوم  گزارش بخوبی علل ساختاری عقب

اين گزارش نشان  برعکس بسياری از نظرات رايج، ، زيرادهد را نشان می
کار و يا داشتن درآمد باالی سرانه و عواملی چون ارزانی نيروی دهد که  می

يا موفعيت جغرافيايی مناسب و يا داشتن منابع طبيعی بيشمار برای کيفيت 
فعاليت اقتصادی و امکان کسب و کار تعيين کننده نيستند، بلکه شاخصهای 

دهنده کيفيت ساختار  گذاری و فعاليتهای اقتصادی نشان کليدی برای سرمايه
باشند که در گزارش ساالنه  قی يک جامعه میاقتصادی، سياسی و حقو

Doing Business های  گيرند. اين شاخصها در مقوله مورد بررسی قرار می
ی کسب،  آغاز کسب و کار، امکانات دريافت پروانهگوناگون چون چگونگی 

کيفيت ساختاری و حقوقی بازار کار و اشتغال کارگران، امکانات ثبت سند 
دسترسی به دريافت وام، وجودِ حفاظت و امنيت  مالکيت، ميزان امکانات

گذاران، کيفيت نظام مالياتی، ميزان سهولت يا سختی داد و ستد  برای سرمايه
با خارج، کيفيت ارگانهای قضايی و اجرايی در واداشتن قانونی شخصيتهای 
حقوقی به اجرای قرارداد و در نهايت ميزان سختی و سهولت تعطيل کردن 

 گيرند. يل ورشکستگی جای میکسب و کار بدل
ی  ما در اين شماره ويژه اقتصادی تالش وضعيت اقتصاد ايران را در آينه

دهيم، که  نشان می 2007در سال  Doing Businessآخرين گزارش 
را تحليل  2006وضعيت اقتصاد ايران برای فعاليتهای اقتصادی در سال 

ونش از دو گروه از کشورها کند. برای مقايسه وضعيت ايران با جهان پيرام می
( گروه کشورهای منطقه، که شامل همسايگان ايران 1استفاده کرده ايم: )

سازمان همکاری و »( گروه کشورهای پيشرفته غربی که عضو 2شود و ) می
 Doingباشند و در فهرست جدول  می (OECD)« توسعه اقتصادی

Business باشند. با  ا را دارا میه و در مقايسه با ديگر کشورها بهترين مرتبه
نشان دادن اجزای تعيين کننده برای فعاليت اقتصادی و شاخصهای آن 

جويی برای غلبه بر اين  مشکالت ساختاری کشورمان نمايان و امکان چاره
گردد. ارقام اين جدولها آنچنان شفاف و گويا هستند، که  مشکالت مهيا می

قضاوت را به خوانندگان  ايم و ما از توضيح و تحليل جدولها خودداری کرده
 ايم. سپرده

، چون سالهای پيش، کشورهای پيشرفته و بعضی 2007در گزارش سال 
کشورهای صنعتی نوين بهترين کشورها و کشورهای حهان سوم بدترين 

 20باشند. بهترين  کشورها برای کسب و کار و کال فعاليتهای اقتصادی می
گزارش امسال به ترتيب عبارتند:  کشور اول برای فعاليتهای اقتصادی در

سنگاپور، زالندنو، اياالت متحده آمريکا، کانادا، هنگ کنگ، بريتانيای کبير، 
دانمارک، اتريش، نروژ، ايرلند، ژاپن، ايسلند، سوئد، فنالند، سوئيس، ليتوانی، 

ی اول  اِستونی، تايلند، پورتوريکو و بلژيک. بدترين کشورها در وحله
چون کنگو يا افغانستان و يا کشورهای نابسامان  کشورهای جنگ زده

آفريقايی چون چاد، جمهوری آفريقای مرکزی يا کشورهای استبدادی چون 
(، 115باشند. جمهوری اسالمی ايران پس از مغرب ) ونزوئالی آقای چاوز می

 119ی  ( در رده118( و گواتماال )117(، جمهوری دومينيک )116الجزاير )
 رده سقوط کرده است. 6بت به گزارش سال پيش قرار دارد که نس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در باره وضعيت کسب در اقتصاد ايران Doing Businessاجزاي گزارش 

 
 ( 2006آغاز کسب و کار) 

دهد، که از  جدول زير مشکالت ساختاری آغاز کسب و کار را نشان می
گذار که  مايهيک سر هشود، که بر سر را يکسوی شامل تعداد موانعی می

خواهد به کسب و کار مشغول شود، و از سوی دگر ميانگين زمان و هزينه  می
اندازی يک کسب و کار بايد مصرف کرد، در بر  مورد نياز را که برای راه

ميزان ارائه حداقل  هزينه و گيرد. در نهايت اين جدول نشان دهنده می
نه آن کشور يا گروه سرمايه برای اين کار )درصد آن نسبت به درآمد سرا

 باشد. کشورها( می
 
 
 
 
 
 
 

 ( 2006دريافت پروانه کسب) 
جدول زير تعداد مقررات، ميزان زمان و هزينه مورد نياز برای بازکردن يک 

امکان کسب پروانه کسب، ثبت فروشگاه در  دهد و را نشان می« فروشگاه»
ق، آب، گاز محضر، بازرسی ماموران اداری و دستيابی به خدمات شهری ) بر

 گيرد. و غيره( را دربرمی
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 ( 2006اشتغال کارگران) 
بندی  دهد. طبقه جدول زير مشکالت استخدام و اخراج کارگران را نشان می

باشد، که هرچه مقررات و مشکالت بيشتر  می 100ها از صفر تا  شاخص
ميزان کل انعطاف ناپذيری  فهرستِ باشد، مرتبه آن شاخص باالتر است.

غال از ميانگين سه فهرست اول )مشکالت استخدام، ميزان انعطاف اشت
 ناپذيری ساعات کار و مشکالت اخراج کردن( گرفته شده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 2006ثبت سند مالکيت) 
جدول زير تعداد مقررات، ميزان زمان و هزينه مورد نياز برای ثبت حقوقی 

 دهد. کسب و کار و امنيت حق را نشان می
 
 
 
 
 
 
 ( 2006دريافت وام) 

دهد. مهمترين  جدول زير سطح تکامل شاخصهای بازار وام را نشان می
شاخص چنين بازاری وجود حق قانونی دريافت وام و ميزان دسترسی 

باشد، که اولين دو شاخص گستره و کيفيت سيستم وام و  همگانی به آن می
ری اين دو گي سنجند. اندازه می ميزان دسترسی عمومی به نظام وامی را

باشد، که هرچه قوانين مربوط به دريافت وام بهتر  می 10شاخص از صفر تا 
باشند، مرتبه اين شاخص باالتر خواهد بود. دو شاخص ديگر ميزان 

 دهد. گستردگی دفاتر ثبت عمومی يا خصوصی را نشان می
 

 
 
 
 
 
 
 

 ( 2006حفاظت و امنيت سرمايه گذار) 
دهد: شفافيت  گذار را شرح می ت سرمايهجدول زير سه بُعد حفاظت و امني

پذيری برای اعمال خود  فهرست شفافيت داد و ستدها(، مسئوليتدادوستد )
پذيری مديريت( و امکان حقوقی دادخواهی سهامداران در  فهرست مسئوليت)

صورت سوءمديريت و سوءاستفاده مديران شرکتها. فهرست حفاظت و امنيت 
بندی اين شاخصها از  سه شاخص است. طبقهگذار برگرفته از اين  سرمايه

باشد که هرچه شماره باالتر باشد، شفافيت باالتر،  می 10صفر تا 
پذيری مديران بيشتر و حقوق سهامداران بهتر خواهد بود که در  مسئوليت

 گذار دارد. مجموع نشان از حفاظت بهتر از و امنيت بيشتر برای سرمايه

 
 
 
 
 
 ( 2006پرداخت ماليات) 

دهد که  ول زير ميزان پرداخت ماليات برای شرکتی متوسط را نشان میجد
های پرداخت ماليات تعداد انواع مالياتها،  در سال بايد پرداخت کند. شاخص

زمان مورد نياز برای محاسبه و پرداخت ماليات به اداره ماليات، و نسبت 
 ماليات به سود يک شرکت را دربرميگيرد.

 
 
 
 
 
 (2006رج )داد و ستد با خا 

جدول زير هزينه و مقرراتِ )رسمی( مربوط به صادرات و واردات را از زمان 
 دهد.  بستن قرارداد تا دريافت کاال توسط طرف قرارداد نشان می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 2006واداشتن قانونی به اجراي قرارداد) 

جدول زير ميزان کيفيت وادارکردن قانونی به اجرای قرارداد توسط يکی از 
دهد. ميزان سختی يا سهولت  های قرارداد )اکثرا بدهکاران( را نشان میطرف

دستيابی به حق خود شامل تعداد مقررات، زمان مورد نياز و هزينه آن را از 
 شود. زمان شکايت يکی از طرفين می

 
 
 
 

 
 ( 2006تعطيل کردن کسب و کار) 

برای ثبت گذار  هايی را که يک سرمايه جدول زير ميانگين زمان و هزينه
دهد. اين امر شامل اجرای کل  اش بايد متحمل شود، نشان می ورشکستگی

باشد. از  مقررات و رفت و آمد به ادارجات مختلف در فرايند ورشکستگی می
طرف ديگر ميزان بازستانی طلب از هر شرکت ورشکسته نشان داده شده 

سنت از  است و آنهم به اين شکل که طلبکار اين شرکتِ ورشکسته به چند
 تواند دسترسی يابد. هر دالری که اين شرکت به او بدهکار است می
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 گفتگوي تالش با دکتر عبدالمجيد مجيدي و دکتر پرويز مينا

 دهند. در اين گفتگو به سه سئوال اول ما آقاي دکتر عبدالمجيد مجيدي و به دو سئوال پايانی آقاي دکتر پرويز مينا پاسخ می

 
 
 
 
 
 
 

  دکتر پرويز مينا                                                                                                                                                                   عبدالمجيد مجيديردکت
 
 
 

سده تالش ـ صنعت نفت ايران و بويژه صدور نفت چيزی نزديک به يک 
زده است. آمار نشان ميدهند که تا به  است که سرنوشت اقتصاد ايران را رقم

امروز ميزان رشد اقتصاد به ميزان درآمد نفتی کشور، که برگرفته از ترکيبی 
از حجم صادرات نفتی و بهای هر بشکه نفت بوده است، وابستگی دارد. با 

ر قيمت نفت بدليل وجود اين اين امر نيز قابل ذکر است که گويا هرچه ب
افزايش تقاضای نفت در جهان افزوده ميشود، اين وابستگی باالتر ميرود. 

با  1351و  1341سال اول اصالحات محمدرضاشاه ميان  10برای مثال در 
دالر می بود، رشد اقتصاد ايران چيزی  2اينکه بهای هر بشکه نفت کمتر از 

از تورم در کشور به چشم ای  درصد بود، آنهم بدون آنکه نشانه 10حدود 
به بعد، از طرفی توليد ناخالص ملی  1352بخورد. اما با افزايش بهای نفت از 

 6/41( و 1352درصد ) 9/33با سرازيری سيل پترودالرها با نرخ نجومی 
( روبرو ميشود. ولی اين رشد با تورمی باال همراه است. پس از 1353درصد )

ت همچنان باال رفته است، بدون آنکه انقالب اسالمی اين وابستگی به نف
کشور رشدی باال داشته باشد. با اينکه امروز بهای هر بشکه نفت نزديک به 

دالر رسيده است، ميزان رشد اقتصادی کشور در جمهوری   70و  60ميان 
درصد ميباشد، يعنی  5/15درصد و ميزان تورم رسمی  3/6اسالمی تنها 

های عمرانی محمدرضاشاه ميان  اول برنامه ی تر از دهه چيزی بمراتب پايين
ی مردم، که  . امروز بدون درآمد نفت تامين نيازهای اوليه1351و  1341

 بيش از هميشه به واردات وابسته شده است، ناممکن ميباشد.

علت اين همه وابستگی به نفت و صدور آن در اقتصاد کشور ما، پيش و پس 
وت اين وابستگی به نفت و يا ميزان از انقالب اسالمی چه بوده است؟ تفا

کاری پژوهشی در  اين وابستگی در دو نظام در چيست؟ حدود سه سال پيش
ی ميان  چاپ شده بود، که در آن رابطه Policy  Foreignی معروف مجله

ی  ثروت نفت و ميزان رشد اقتصادی و دمکراسی را بررسی شده بود. نتيجه
ای جهان سومی صاحب نفت نه از اين تحقيق اين بود که تمامی کشوره

ی اقتصادی پايدار و نه از دمکراسی و آزادی سياسی برخوردارند. آيا  توسعه
ی اقتصادی  نفت و درآمد نفتی بجای اينکه عامل کمک کننده به توسعه

 افتادگی ما نفت است؟ کشور باشد، عاملی بازدارنده است؟ آيا علت عقب
 

گزارش بانک جهانی در اوائل سالهای دکتر عبدالمجيد مجيدی ـ اوال طبق 
، يعنی قبل 1973و  1963که منتشر شده و موجود است. بين سالهای  1980

 2/11از افزايش قابل توجه بهای نفت، در ميان اعضاء بانک جهانی، ايران با 
درصد نرخ متوسط ساالنه تورم در رأس  4/1درصد رشد متوسط ساالنه و 

شده است در همان دهه بعد از ايران، ژاپن کشورهای عضو بانک نشان داده 
درصد رشد متوسط ساليانه. چرا چنين موفقيتی در دورانی  8/10قرار دارد با 

دالر در بشکه باالتر نرفت؟ پاسخ اين استکه  8/2که قيمت نفت هيچگاه از 
ثباتی سياسی، بعد از حرکت اصالحات و آنچه  ايران پس از يک دوران بی

گذاری شد، توانست از  يا انقالب شاه و مردم نامبنام انقالب سفيد 
های اقتصادی استفاده نشده و نيروی کار تازه وارد و اميد به فردای  ظرفيت

اش بصورت  بهتر، يک تحول اقتصادی ـ اجتماعی بوجود آورد که نتيجه
 معجزه اقتصادی نشان داده شد.

رده است؟ ماندگی کشورهای صادرکننده نفت حقيقت پيدا ک اما چرا عقب
رسد،  ها دارای ثروت از آسمان باريده بدستشان می پاسخ اينستکه وقتی دولت

هائی که از راه ماليات  درآمدی که حاصل توليد اقتصاد ملی نيست، دارائی
مردان و  گو باشند، طبعا دولت ها در مقابل مردم جواب بدست نيامده که دولت

اعتنا به  م را خودکامه و بیسران کشورها و قدرتمندان حاکم برسرنوشت مرد
شود  کند و ثروت ملی در راههائی مصرف می های آنان می انتظارات و خواسته

انجامد و مردم  ضرر به نابودی می که بجای حداکثر بازدهی يا حداقل يا بی
ای را که بايد از آن ببرند نخواهند برد و فقر و بدبختی و نبودن  آن بهره

يابد. به همين علت است که هيچيک  شر ادامه میآزادی و احترام به حقوق ب
از کشورهای عضو اوپک از نظر توسعه اقتصادی و اجتماعی موفقيت 

قانونی  مانده و در ظلم و بی اند و از آن بدتر از نظر سياسی بسيار عقب نداشته
هستند. در مقابل نروژ که يک کشور دمکراتيک است از منابع نفتی و گازی 

 اده را بنفع مردم و اقتصاد ملی نموده است. خود بهترين استف
 

تالش ـ اين پرسش من به  نياز کشور به رهايی از وابستگی به نفت بدليل 
ميليارد  132محدوديت زمانی درآمد نفت برميگردد. کل ذخاير نفت ايران 

درصد به ذخاير نفتی  4تنها  1373تا  1355بشکه برآورد شده است. ميان 
ست. با توجه به سطح استخراج کنونی که شامل مصرف کشور اضافه گشته ا

ها و امکانات تکنولوژيک موجود  داخلی و صادرات ميشود و با توجه به شيوه
سال  70در امر استخراج و پااليش، عمر منابع نفت ايران چيزی حدود 

درصد ذخاير نفتی جهان در ايران وجود دارد و  11ارزيابی شده است. با اينکه 
ی نفت قرار دارد، بايد نه از  ی چهارم کشورهای صادره کننده ردهايران در 

نفت فکری ميشد.   ی بی امروز که شايد از ديروزهای دورتر برای آينده
نگاهی به اين آمار و ارقام نشان، ميدهد، که ما در نبود نفت برای آيندگان 

از  چيزی بجز اقتصادی ويران به يادگار نخواهيم گذاشت. آيا رژيم کنونی
ميزان وابستگی کشور به نفت و درآمد آن آگاه است و اقداماتی در راستای 
کاهش مصرف داخلی نفت، يا در راستای کاهش از وابستگی ما به نفت و 

ايران »اصوال در راستای تغييرات ساختاری برای آمادگی به ورود به عصر 
به درآمد انجام ميدهد؟ چگونه ميشود کشور و مردم آن را که « پس از نفت

 اند، درمان کرد؟ شده« معتاد»ای  نفت و بذل و بخششهای دولتی به گونه

 

ون نفت ناروشن است!آينده ايران بد  
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دکتر عبدالمجيد مجيدی  ـ برای آماده کردن ايران در دوره اقتصاد بدون 
نفت سی و شش راه حل وجود ندارد. فقط يک راه حل وجود دارد و آن 

خواهد آمد برقراری حکومت قانون و ايجاد ثبات سياسی است. و اين بدست ن
المللی، احترام به حقوق بشر و آزادی انتخاب و  مگر با احترام به ميثاقهای بين

آزادی بيان. در چنين شرائطی است که بخش خصوصی بجای اينکه کمتر از 
گذاری خارجی در  درصد توليد ناخالص ملی را داشته باشد و سرمايه 20

درصد سهم در  70ی المللی باشد، بخش خصوصی دارا حداقل طبق آمار بين
توليد ناخالص ملی خواهد شد و سهم بخش دولتی به سی در صدر تقليل 

گذاری خارجی به مقادير بيش از نياز کشور بسوی  خواهد يافت و سرمايه
 ايران سرازير خواهد شد.

اما اينکه آيا حاکمان فعلی ايران به اين واقعيات و خطر تمام شدن منابع 
دهای نفت و گاز آگاهی دارند يا نه را بايد از خودشان توليد نفت يا تقليل درآم

پرسيد. آنچه ما از دور ناظر آن هستيم اينستکه حاکمان جمهوری اسالمی 
تنها دغدغه خاطری که دارند حفظ نظام اسالمی است و اينکه مبادا 
دشمنانشان قادر گردند آنان را از سلطه بر ايران و جايگاه قدرت و زورگوئی 

شان پائين بکشند. ميهن ايران، مردم ايران، آينده اين وطن و رفاه  مافيا صفت
اجتماعی، اقتصادی و سياسی مردم اصال برايشان مطرح نيست. و چون به 
دوام رژيم اطمينان ندارند، پر کردن جيب و فساد و ارتشاء بحد اعال رسيده 

 است.  
 

ولوژی های اساسی جمهوری اسالمی، تسلط ايدئ يکی از مشخصهتالش ـ 
اسالمی بر تمامی ساختار جامعه و نگرشی جهان سومی به روابط اقتصادی 
در جهان ميباشد. اين شامل اقتصاد به کلی و بويژه اقتصاد خارجی نيز 

افتادگی کشورهای  بينی غرب عامل اصلی عقب ميشود. برمبنای اين جهان
جهان سوم و بويژه کشورهای اسالمی است. در راستای اين « مظلوم»

نگرش به جهان، جمهوری اسالمی دکترين سياست اقتصاد خارجی خود را 
برمبنای دوری از جهان غرب و نزديکی به جهان سوم و کشورهای اسالمی 
قرارداد. اين شامل صنايع نفت ايران نيز ميشود. اگر برای مثال در سال 

درصد نفت ايران را کشورهای غربی و ژاپن وارد  75نزديک به  1355
ند، در طول حکومت جمهوری اسالمی سهم اين کشورها به جز ژاپن کرد می

هزار، چين  550ژاپن  1385به حد قابل توجهی پايين آمده است. در سال 
هزار و تنها  140هزار، ترکيه  100هزار، جمهوری کره  150هزار، هند  300

هزار بشکه در روز از ايران نفت وارد  200شرکت هلندی ـ انگيسی شل 
. البته بايد اين نکته را به سناريوی باال نيز اضافه کرد که ايران در ميکنند

نفت را به بهايی « دوست»اش به کشورهای  راستای گرايش جهان سومی
تر از نرخ بازار ميفروشد و به همين دليل سهم آنها نيز نسبت به گذشته  ارزان

 باال رفته است. 

ت خارجی جمهوری اسالمی ستيزی در سياس يکی از مضرات باالی اين غرب
ی  است، که ايران ميتوانست تنها بواسطه« بادآورده»از دست دادن درآمدی 

اش به عنوان پلی ميان آسيای مرکزی و آبهای آزاد در  موقعيت جغرافيايی
برداری از  خليج فارس و دريای عمان و به عنوان کشور ترانزيت در سود بهره

و آنهم برای درازمدت. ميزان ذخاير نفت و گاز آسيای ميانه شريک شود. 
 9تا  7ی نفت و ذخاير گاز آن  ميليارد بشکه 110تا  50نفت اين منطقه 

ميالدی ميزان  2015تريليون مترمکعب برآورد شده است. تا سال 
ميليارد دالر خواهد  130گذاريهای خارجی در اين منطقه به بيش از  سرمايه

های  مند شود. افزون بر اين کشيدن لوله هرسيد، که ايران ميتوانست از آن بهر
نفت و ساختن بندرهای جديد برای جوانان بيکار ايرانی امکان اشتغال و برای 

وری از دانش و صنعت غرب را ميتوانست  صنعت کشور امکان آشنايی و بهره
های نفت ايران را دور ميزنند و  به همراه داشته باشد، که متاسفانه تمامی لوله

آيد اين است که  ها نيز از دست رفتند. پرسشی که پيش میاين فرصت

ی تسلط چنين گرايشی در سياست اقتصاد خارجی ايران بر روی  هزينه
انداز چنين  اقتصاد کشور و بويژه صنعت نفت به چه ميزان است. چشم

 سياستی در درازمدت چه خواهد بود؟
 

يک جامعه  دکترعبدالمجيد مجيدی ـ همانطور که در يک خانواده، در
روستايی يا شهری و در داخل يک مملکت احترام به حقوق اعضاء خانواده و 
شهروندان الزمه سعادت و بهزيستی است. در يک منطقه جغرافيايی و در 
يک جهان بهم مرتبط و جهانی شده، هر کشوری بايد قواعد، رسوم، مقررات 

قرار گيرد.  المللی را محترم شمرد تا مورد اطمينان های بين و ميثاق
اسالمی يک رژيم مورد اعتماد کشورهای جهان بخصوص  جمهوری

همسايگانش نيست. چون حاکمان جمهوری اسالمی در منطقه يک سياست 
کنند. دهها مرکز و اردوگاههای تربيت تروريست دائر  تخريبی را دنبال می

 کنند. با اند و ماجراجويان کشورهای همسايه را در آنجا تربيت می کرده
استفاده از دين و مذهب در کشورهای همسايه دخالت، آشوبگری و حمايت 

دانند که رژيم اسالمی  کنند و از طرفی هم می گروههای تندروی مذهبی می
المللی گير کرده و کسی نيست که  اعتمادی بين گری و بی بست افراطی در بن

امی تصور از حقوق مردم ايران دفاع کند. ايران اسالمی را تنها و بدون ح
کنند. بنابراين در چنين شرايطی ايران صدمات زيادی از جهت منابع ملی  می

های گاز و  خود در بلندمدت خواهد ديد. در حوزه دريای خزر، در عبور لوله
برداری از منابع نفت و گاز خود ايران،  نفت و در ترميم نوسازی و تقويت بهره

. اين واقعيت تلخی است که لطمات زيادی به ايران خورده و خواهد خورد
 کند.  حاکمان ايران اسالمی را محکوم می

 
تالش ـ پرسش بعدی مربوط به مديريت صنعت نفت ايران است. در تاريخ 

ی صنعت نفت کشور شايد درهيچ زمانی کشورمستقل و  نزديک به صد ساله
تسلط به صنعت نفت به اين بااليی نبوده است، ولی حاصل آن برای اقتصاد 

ور از کارايی بااليی برخوردار نبوده است. جمهوری اسالمی حتا وزارت کش
نفت دارد. کيفيت مديريت دولتی صنعت نفت چگونه است؟ آيا اصوال 
شفافيتی در کار اين وزارتخانه وجود دارد؟ سياستهای تبارگماری، که از 
ويژگيهای اين نظام است، به ناچار سوء مديريت را بدنبال خواهد داشت. 

کالت مديريت صنعت نفت در چيست؟ در ضمن فراموش نکنيم، که مش
کارکنان شرکت نفت بطور وسيعی در همان اوايل انقالب پاکسازی شدند. 
صنعت نفت از نظر ساختاری در چه شرايطی بسر ميبرد؟ آيا وضعيت صنايع 

 گاز و پتروشيمی هم شبيه صنعت نفت ميباشد؟

 
ايع نفت و گاز ايران و تاسيس شرکت دکتر پرويز مينا ـ پس از ملی شدن صن

ملی نفت ايران کليه اختيارات و مسئوليتهای مربوط به اداره و عمليات 
صنعت نفت و گاز کشور طبق قانون از طرف دولت به شرکت ملی نفت 
تفويض گرديد و شرکت ملی وظايف خود را طبق مفاد و مقررات مندرج در 

گری قانون نفت که هر دو به دو قانون يکی قانون اساسنامه شرکت و دي
تائيد و تصويب هيئت دولت و مجلسين شورای ملی و سنا رسيده بود انجام 

 داد. می
 ريزی و اجرای  گـيری در صنعت نفت از نظر برنامه باالتـرين مرجع تصمــيم

کليه عمليات مربوط به اکتشاف و توليد و پااليش و پخش و صادرات نفت 
تحقيق و توسعه و تامين نيروی انسانی و عقد  های نفتی و خام و فرآورده

المللی نفت و غيره هيئت مديره شرکت ملی نفت و  های بين قرارداد با شرکت
از جنبه تعيين خط مشی و سياستهای کلی و تصويب برنامه و بودجه و 

عمومی صاحب سهام به رياست نخست وزير و  عملکرد شرکت مجمع
 بود.  عضويت شش وزير می

 رکتهای ـماری شـداد بيشـقالب با تاسيس وزارت نفت و تشکيل تعپس از ان

 

 اش به عنوان پلی ميان آسيای مرکزی و آبهای آزاد در خليج فارس و دريای عمان و به عنوان کشور ترانزيت در سود  ی موقعيت جغرافيايی ايران ميتوانست تنها بواسطه

 برداری از نفت و گاز آسيای ميانه شريک شود. بهره
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وابسته به شرکت ملی نفت و لغو کليه قراردادهای نفتی منعقده در چهارچوب 
قانون نفت عمال اساسنامه شرکت ملی و قانون نفت ايران متروک گرديده و 

ليات تا اين تاريخ اساسنامه و قانون نفت جديدی که ناظر بر اختيارات و عم
 صنعت نفت باشد تدوين و به تصويب نرسيده است. 

ای از وظايف و اختيارات مديرعامل و اعضاء هيئت  در نتيجه قسمت عمده
مديره شرکت ملی نفت به وزير و معاونين وزير نفت منتقل گرديده و در 
غياب يک اساسنامه مدون حدود و تصور اختيارات و مسئوليتهای مديران 

عاونين وزارت نفت مشخص نيست و تداخل وظايف و شرکت ملی نفت و م
 مسئوليتها بنحو بارزی به وجود آمده است. 

ها شرکت تابعه اختيارات مديران شرکت ملی نفت  عالوه براين با تاسيس ده
ای تقليل  در نتيجه انتقال برخی از وظايف به اين شرکتها بطور قابل مالحظه

 نيز تشديد شده است. يافته و تداخل مسئوليتها از اين طريق 
بطور مثال در مورد انجام مذاکرات برای عقد قراردادهای بيع متقابل و 
نظارت براجرای عمليات اين گونه قراردادها توسط شرکتهای نفتی خارجی 

المللی و مديرعامل و مدير امور  عالوه بر معاون وزير نفت درامور بين
در آن دخالت دارند و باعث  المللی شرکت ملی نفت چند شرکت تابعه نيز بين

گردد  لوث مسئوليتها و سردرگمی شرکتهای خارجی طرف دوم قراردادها می
 باشند. دانند جوابگوی چه مقام و مرجعی می که مشخص نيست و نمی

با توجه به آنکه کادر مديريت و کارکنان رده باالی صنعت نفت در همان 
صنعت نفت ايران با کمبود اوايل انقالب پاکسازی و از کار برکنار شدند 
باشد و عالوه بر اين پس از  نيروی انسانی متخصص و با تجربه روبرو می

انقالب کليه انتصابات در سطح باالی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ايران و 
شرکتهای تابعه جنبه سياسی داشته و بجای تجربه و تخصص و صالحيت 

ساختار و سياست آن مالک  فقط تعهد و وابستگی به رژيم اسالمی و قبول
 باشد.  عمل در انتصابات می

در کليه کشورهای توليد کننده عضو اوپک وزارت نفت تنها مسئول تعيين 
ای استفاده از ذخائر نفت و گاز و  های کلی در مورد نحوه خط مشی و سياست

گذاری و مقررات اصول ناظر بر قراردادهای نفتی با شرکتهای خارجی  قيمت
و در اداره و عمليات صنعت نفت دخالتی ندارند حال آنکه وزارت  باشند می

گيری در کليه امور بوده و در همه عمليات و  نفت ايران مرجع تصميم
 نمايد.  فعاليتهای صنعت مستقيما دخالت و اعمال نفوذ می

نتيجه نهايی مشکالت مشروحه فوق آنستکه صنعت نفت ايران از نظر 
ای و  گذاری و طرحهای توسعه ويتهای سرمايهريزی و تعيين اول برنامه
ای شده است و  گويی در مقابل مسئوليت دچار نابسامانی قابل مالحظه پاسخ

ديگر شفافيتی در نحوه کار و عمليات وزارت نفت و شرکت ملی نفت و 
 شرکتهای تابعه آن وجود ندارد.  

 
ه غير از تالش ـ نگاهی به تعداد پااليشگاههای کشور نشان ميدهد که ب
اند و يا  پااليشگاه اراک تمامی پااليشگاهها در نظام پيشين ساخته شده

 google earthريزی شده بوده است. اگر شما از طريق  ساختن آنها برنامه
ترين پااليشگاه کشور يعنی پااليشگاه آبادان بکنيد،  پروازی بر روی قديمی

اين صنايع را برای ميزان کوتاهی مسئوالن صنعت نفت در مدرنيزه کردن 
بينيد. چهره و وضعيت واقعی صنايع نفت و گاز کشور به چه  نمونه با تاثر می

های  صورتی است؟ آيا صنعت نفت کشور در سالهای پس از انقالب ضربه
ها به چه شکل  سختی خورده است و اگر پاسخ شما مثبت است، اين ضربه

 رد؟اند و آيا امکان جبران و ترميم آن وجود دا بوده

گر ايران  دکتر مينا ـ انقالب اسالمی و به دنبال آن جنگ هشت ساله و ويران
و عراق باعث گرديد که ساختار و ارکان شرکت ملی نفت ايران بطور کلی 
تغيير يابد و صنعت نفت و گاز ايران از يک واحد اقتصادی و فنی به يک نهاد 

 سياسی و عقيدتی تبديل شود.

د بيشماری از مديران و متخصصين با تجربه، لغو پاکسازی و برکناری تعدا
قراردادهای نفتی و خروج شرکتهای نفتی خارجی از ايران، انتصاب مديران و 
مسئولين سياسی بجای متخصصين صاحب صالحيت، خرابيهای سنگين در 

های پی در پی هوايی و موشکی عراق، متمرکز  تاسيسات نفتی به علت حمله
ذاری دولتی در خريد و تهيه تجهيزات و تسليحات گ شدن حجم عمده سرمايه

مورد نياز برای جنگ با عراق، تحريم اقتصادی و انزوای سياسی ايران منتج 
ها و  از عملکرد رژيم مجموعا باعث گرديد که صنعت نفت ايران دچار چالش

 مشکالت زيادی شود که مهمترين آنها عبارت بودند از: 
 
 و مديريت صحيح  کمبود نيروی انسانی با تجربه 
 های  ريزی صحيح و جامع و هماهنگی در اجرای طرح فقدان برنامه

 اساسی 
 گذاری کافی در امر توسعه ظرفيت توليد و پااليش  فقدان سرمايه 
 های پيشرفته و مدرن  عدم دسترسی و کاربرد تکنولوژی 
 المللی  های خارجی و حضور در بازار بين عدم توانايی در جلب سرمايه

 ف و ساخت و ساز صنعت نفتاکتشا
 

نتيجه نهايی مشکالت و معضالت مشروحه فوق آن بود که در امر حفظ و 
صيانت از ذخاير نفت و گاز کشور سالهای طوالنی حتی مدت مديدی پس از 

برداری از مخازن نفت  خاتمه جنگ به تاخير افتاد و ضريب بازيافت در بهره
 بسرعت رو به کاهش رفت. 

کالت صنعت نفت نوع قراردادهای منعقده برای اکتشاف و يکی ديگر از مش
توسعه ميادين نفت و گاز است که بعد از انقالب به علل مالحظات سياسی و 
عقيدتی از نوع بيع متقابل بوده است. اين نوع قراردادها دارای نواقص و 
عيوب بسياری است و اکنون حتی در داخل صنعت نفت و دولت و مجلس 

رفته است ولی هنوز جايگزينی برای آن در نظر گرفته نشده و به زير سئوال 
های توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز کشور به تاخير افتاده  لذا اجرای پروژه

 است. 
به منظور احياء مجدد صنعت نفت و گاز ايران اقدامات زير ضروری به نظر 

 رسد. می
  
 نفت و گاز، غير سياسی نمودن ساختار و ارکان سازمانی و کادر صنعت 
  تفکيک اختيارات و مسئوليتهای وزارت نفت و شرکتهای نفت و گاز و

 پتروشيمی، 
  محدود نمودن اختيارات وزارت نفت به تعيين خط مشی و سياست کلی

گذاری و قوانين و  در مورد نحوه استفاده از ذخاير نفت و گاز و قيمت
 مقررات ناظر به قراردادهای نفتی با شرکتهای خارجی،

 ريزی و اجرای کليه  فويض اختيارات و مسئوليت کامل در برنامهت
های مدرن به شرکتهای ملی نفت و گاز و  عملياتی که طبق اساسنامه

 شود،  پتروشيمی واگذار می
  عدم مداخله وزارت نفت در امور و وظايفی که شرکتهای ملی نفت و

 باشند، یدار آنها م های خود عهده گاز و پترو شيمی بر طبق اساسنامه
  تجديد نظر اساسی و تغيير نوع و مفاد مقررات قراردادهای منعقده با

شرکتهای نفتی خارجی برای جلب سرمايه و تکنولوژی و مديريت در 
 امور مربوط به اکتشاف و توسعه منابع نفت و گاز کشور، 

 ها و عمليات  های پيشرفته و مدرن برای اجرای طرح کاربرد تکنولوژی
 دهی ذخاير نفت و گاز  ی و افزايش ضريب بهرهبازيافت ثانو

 
  تالش ـ با سپاس از شما عزيزان

 گر ايران و عراق باعث گرديد که ساختار و ارکان شرکت ملی نفت ايران بطور کلی تغيير يابد و صنعت نفت و گاز ايران  له و ويرانانقالب اسالمی و به دنبال آن جنگ هشت سا

 از يک واحد اقتصادی و فنی به يک نهاد سياسی و عقيدتی تبديل شود.
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 اقتصاد رانت خواری در ايران
 با «ژورنال دو ايران» مصاحبه نشريه

 جمشيد اسدی
 

دهايی چون استراتژی رقابتی هنوز دانشجو بودم و انقالبی. امروز نه طرفدار انقالبم و نه دانشجو. دانشگاهی هستم و واح 1357من در زمان انقالب 
، اقتصاد بين (Market Research)، مطالعات بازاری (Marketing)، بازاريابی (Customer Behavior)، رفتارشناسی مشتری (Business Policy)ها  شرکت

کنم. در اين زمينه دو  صاد بازاری کار میو از همين دست تدريس می کنم. چند سالی است که در مورد کاربرد اينترنت در اقت (Globalization)المللی  
ها را که شرحشان رفت، به فرانسه و بيشتر به انگليسی  ام(. همه اين ام )در کل سه کتاب به زبان فرانسه منتشر کرده کتاب به زبان فرانسه منتشر کرده

 کنم. تدريس می
به يک کالم چپ انقالبی بودم.  .پيوستمحزب رنجبران ايران  به سازمان احيا و سپسآشنا شدم و بعد به  ونيکنفدراسمن در پاريس با . اما از فعاليت سياسی

تر خيلی آموختم.  خاطرات بسيار خوبی دارم. از رفقای قديمی حزب رنجبرانامروز به آرمان و شيوه مبارزه چپ باوری ندارم. با وجود اين از سازمان احيا و 
های چپ را داشت، اما به نسبت کمتر ايدئولوژيک و بيشتر سياسی بود. دست کم  ن هم مشکالت ديگر تشکلدوره کارآموزی خوبی بود. البته حزب رنجبرا

 کنم و اما اصراری برای اثباتش ندارم.     من اين طور  فکر می
تم و پس برانداز نيستم و برای دموکراسی و اقتصاد بازار بنياد در ايران کنم. رفرمسي حاال چپ که نيستم هيچ، انقالبی هم نيستم. اما اين به معنی اين نيست که منفعل شدم و کار سياسی نمی

   .فعاليت داشتم 2005تا  2003ين اتحاد از سال اسی ايون سيسيکمهستم و در نخستين خواهان ايران عضو اتحاد جمهوریکنم.  مبارزه می
کنم با  اش رفرميسم است. هنوز هم بر همين باورم. سعی می بعدها به اصالحات معروف شد و اسم تئوريک سياسی معتقد به استراتژی استحاله بودم که از دوران زمامداری هاشمی رفسنجانی

 دولت مستعجل بود.  .داشتمکاری ش ايران هميدگراند و طلباصالح روزنامه ، با چندپس از دوم خرداد ايران تماس داشته باشم. مطبوعات ايران و بويژه
خواری در جمهوری اسالمی با من انجام داد. نظر به اهميت اين موضوع،  نامه فرانسوی زبان ژورنال دو ايران در مورد ماهيت و ويژگی اقتصاد رانت ای است که فصل همتن زير ترجمه مصاحب

 گويی به سئواالت برای تهيه مطلب اين مصاحبه کوشيدم. بيش از صرف پاسخ
کاری آن را برای خواننده فارسی زبان آماده کردم. دو پرسش و پاسخ از آن مصاحبه را نيز حذف کردم چون  عهده گرفتم و با کمی دست ترجمه مصاحبه را نيز برای نشريه تالش خود به

 توانستند باعث مالل خواننده شوند. هردو بسيار تخصصی بودند و می
 2007فوريه 

 
 
 
 
 
 
 کنيد؟ . واژه رانت را چگونه تعريف می«ژورنال دو ايران»

 
رانت امتيازی انحصاری است که به دور از هرگونه رقابت  ـ شيد اسدیجم

شود. اين مفهوم در مقايسه با استبداد سياسی  یخاص م ینصيب برگزيدگان
 شود.  بهتر فهميده می

 یرا برا یشمار  یکه راه رسيدن به امتيازات ب ینگهداشت قدرت یمستبد برا
دهد و نه در هيچ  می یهماوردامکان  یآورد، نه به هيچ رقيب او فراهم می

قدرت  یکه و یداند. مادام میبه مردم  یموردی خود را موظف به پاسخگوي
 امتيازاتش شود. یدهد که مدع  یرا در دست دارد، به هيچ کس فرصت نم

استبداد  یکه درحقيقت وجه اقتصاد یخوار به همين ترتيب، در نظام رانت
شود و نه از سوی  ديد میهرقبا ت یسوخوار نه از  سياسی است، امتيازات رانت

مشتريان در بازار. دراين نظام، اقليتی خاص بسيار بيشتر از اکثريت مردم از 
برد. قدرت سياسی حاکم نگهبان چنين  منابع اقتصادی کشور بهره می

 برد. شرايطی است که خود از آن بهره فراوان می
 
 کنيد؟ نه تعريف می. رانت در اقتصاد ايران را چگو«ژورنال دو ايران»

 
خواری در ديگر  خواری در ايران همچون رانت رانت ـ جمشيد اسدی

های خاص خود را نيز دارد.  کشورهای جهان است، هرچند که ويژگی
و جايگزينی  1357خواری در ايران تاريخ بلندی دارد، اما با انقالب  رانت

ران جديدی نخبگان نظام سلطنتی توسط نخبگان انقالب اسالمی، وارد دو
های مذهبی قديمی که در جريان انقالب  شد. بدين ترتيب که درکنار صنف

های  به دور قدرت جديد به تجديد آرايش نيروهای خود پرداختند، دسته

ديگری نيز به وجود آمدند و شريک حاکميت انقالبی در حال تکوين شدند. 
نيروهای انتظامی ترتيب، نخبگانی نوين چون برخی از روحانيون و علما،  بدين

کار  های محافظه ی، بازارنوپاهای  و مسلح انقالبی، ديوانساالران و بورکرات
و نيز خويشان بودند از ديرباز يار مالهای متخصص در فقه تجارت که سنتی 

ها به تدريج در حکومت جديد سربرآورند و  بلندمرتبگان نظام جديد يا خودی
 ند.دشای  قابل مالحظه صاحب قدرت سياسی و امتيازات اقتصادی

قدرت سياسی به ايشان امکان داد امتيازات اقتصادی کشور را ميان خود و 
کم طبقه  به دور از هرگونه رقابتی تقسيم کنند. به همين ترتيب کمشان ياران

خواری به وجود آمد که توانست از امتيازاتی ويژه استفاده انحصاری برد  رانت
به نرخ ارزان بخرد و  آن رانرخ در کشور داشت، و مثالً در زمانی که ارز سه 

درنگ به نرخ باال بفروشد و زمانی که تجارت دولتی بود )و هست( واردات  بی
قراردادهای بزرگ دولتی را خارج از يا کااليی را در انحصار خود گيرد، 

کاالهای خارجی را به دور از حتی هرگونه رقابت اقتصادی به چنگ آورد يا 
های نامريی وارد بازار داخلی کشور  رل و مالياتی از طريق اسکلههرگونه کنت

 کند.
 

 . منابع رانت در ايران کدامند؟«ژورنال دو ايران»

 
خواری در ايران دو سرچشمه اصلی دارد که با  نظام رانت ـ جمشيد اسدی

خواری، متشکل از  يکديگر ارتباط تنگاتنگی دارند. سرچشمه سياسی رانت
درت واقعی را در کشور، در درون يا برون از دستگاه کسانی است که ق

های  ها عمدتاً کسانی هستند که در دستگاه حکومتی در دست دارند. اين
موازی جمهوری اسالمی و معموالً خارج از سه قوه کالسيک حکومت، يعنی 
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گزاری و دادگستری قرار دارند و به دليل  قوه اجرايی، قانون
ای بر توزيع منابع و  ابل مالحظههمين قدرت واقعی، تأثير ق

قدرت سياسی ايشان به عنوان امتيازات اقتصادی کشور دارند. 
اختيار خود يا  واقعی در کشور، اين منابع و امتيازات را در

مندان از  دهد. دارندگان و بهره متحدان نزديک خود قرار می
خواری، يعنی سرچشمه  اين مزايا، ديگر سرچشمه نظام رانت

 دهند. را تشکيل می اقتصادی
خواران اقتصادی که به دور از هرگونه رقابتی با ديگر  رانت

کارآفرينان و پاسخگويی به شهروندان و مشتريان، از 
انحصارات اقتصادی تحت اختيار خود بهره و سود فراوان 

کنند. اين دو  آن را با متحدين سياسی خود تقسيم می ،برند می
: سرآمدان سياسی به کمک قدرتی که قطب متحد و پشتيبان يکديگرند

خوار خود  دراختيار دارند، منابع و امتيازات اقتصادی را دراختيار متحدان رانت
خواران نيز به نوبه خود، سود و بهره انحصارات رانتی را  دهند و رانت قرار می

 کنند. با متحدين سياسی خود تقسيم می
از منابع اقتصادی به شکل باوجود اين هر دو دسته، بر سر اين که قسمتی 

يارانه و مددکاری ميان بخشی از مردم تقسيم شود، توافق دارند. توزيع يارانه 
برای کاالهای مصرفی در کل کشور با هدف پرهيز از نارضايتی عمومی 

گيرد. مددکاری مالی و جنسی بسيار هدفمندتر از يارانه است و  صورت می
گيرد تا به اعتباری پشتوانه  ر تعلق میپذي دست و آسيب عمدتاً به طبقات تهی

مند از امتيازات رانتی،  اجتماعی طبقه حاکم باشند. باوجود اين حاکمان بهره
که  شوند. چرا هربار کمتر از بار پيش، موفق به برآوردن نيازهای مردم می

رساند و  نظام رانتی، با کنار زدن اقتصاد بازار و کارآفرينی به توليد آسيب می
شود. بدين ترتيب، نفت به تدريج تبديل به  اعث کاهش ثروت میهمين ب

بايستی نيازهای روزمره مردم را با يارانه و  شود که می تنها منبع حکومتی می
شود تا  های جاری می اعانه تأمين کند، يعنی بيشتر صرف هزينه

 های عمرانی و آينده ساز. گزاری سرمايه
  دوقطبی است که در يک سر آن کالنای  نتيجه چنين نظام اقتصادی، جامعه

شمار بزرگی از مردم که به نسبت آن شمار و در سر ديگر  ثروتمندانی انگشت
در شوند و بسياريشان به بيکاری مزمن  قطب ثروتمند، هر روز فقيرتر می

درصد  40، 2002آورند. بنابر آمار سال  اعتياد و فحشا روی میبه و غلطند  می
درصد منابع گازی کل  15درصد منابع نفتی و  7 مردم ايران، کشوری که

 برند. اختيار دارد، در فقر به سر می در ار دنيا
گر طريقی است که دو قطب نظام رانتی عمل  آنچه شرحش رفت بيان

 شوند. کنند و باعث تقويت يکديگر می می
 

 .  مجاری توزيع رانت در ايران کدامند؟«ژورنال دو ايران»

 
های توزيع رانت در نظام جمهوری اسالمی،  ورد کانالدر م ـ جمشيد اسدی

های توزيع در  نکته نخست اين که کانال اشاره به دو نکته ضروری است.
های  های توزيع در ديگر نظام نظام جمهوری اسالمی متفاوت از کانال

اقتصادی نيستند. يعنی اين که به هرحال در نظام جمهوری اسالمی هم 
شود و اين نيز به نوبه خود  افزايش مصرف میپرداخت دستمزد باعث 

 ،کند. سود آورد و ايجاد ثروت و سود می می های توليد را به حرکت در چرخ
شود و بخشی از آن را دولت به عنوان ماليات  ميان سهامداران تقسيم می

 کند. دريافت می
ير های  توزيع اقتصادی در ايران، شديداً تحت تأث اما اين مجاری يا کانال

آميز نظام جمهوری اسالمی هستند. بدين  های انحصاری و تبعيض ويژگی
های بلندمرتبه بسيار بيشتر از  ترتيب: دستمزد و به ويژه مزايای بوروکرات

ايران امروز، دستمزد معمولی  دستمزد کارمندان و کارکنان معمولی است. در
که به شکل  قادر به تأمين هزينه مايحتاج عمومی که ناشی از تورمی است

يابد، نيست. از همين روست که غيبت در کار از سوی  ای افزايش می فزاينده
های  کار موازی، کمابيش در دستگاه پايه و پرداختن به چند کارکنان دون

 دولتی پذيرفته شده است.
اشاره دوم هم اين است که مجاری توزيع رانت در نظام جمهوری اسالمی، 

ی پرور و مريد (CORPORATISM)دی بن شديداً تحت تأثير دسته
(CLIENTELISM)  هستند. صاحبان انحصارات رانتی، متحدين سياسی

اند را از امتيازات به دست  های فرادولتی گرد آمده خود که عمدتاً در سازمان
کنند. هر دو دسته در همين حال به نسبتی به طبقات  مند می آمده بهره

ها به عنوان پشت  درعين حال از آن رسانند و پذير کمک می اجتماعی آسيب
 برند. جبهه اجتماعی خود بهره می

 

.  توزيع رانت در اقتصاد و جامعه ايران چه پيامدهايی به دنبال «ژورنال دو ايران»
 دارد؟

 

خواری، پيامدهای ناگواری برای اقتصاد و جامعه  نظام رانت ـ جمشيد اسدی
ای ناگوار آن است که فرصت ايران به همراه دارد. بارزترين اين پيامده

گيرد. نظام رانتی باعث  های جهانی شدن را از کشور می گيری از موقعيت بهره
شود و درست به همين دليل ايران  تخصيص ناکارآيی منابع اقتصادی می

های خارجی و صادرات محصوالت داخلی را از دست  قابليت جلب سرمايه
هزار  180تا  150ول، ساالنه بين دهد. بنا بر برآوردهای صندوق جهانی پ می

کنند و به همين لحاظ کشور هر  کارشناس تحصيل کرده ايران را ترک می
 (INTECTUAL ASSETS)ميليارد دالر سرمايه فکری  11سال در حدود 

منابع  ی دهد. خالصه اين که رانت مانع توزيع کارآ و بهينه را از دست می
 سازد. صادی کشور را واژگون میاقتصادی است و به همين لحاظ نظام اقت

خواری در ايران  ديگر پيامد ناگوار رانت (CLIENTELISM) پروریمريد
است. چراکه الزمه تداوم چنين نظامی، جلوگيری از نارضايتی اجتماعی و به 

دستی است که درآمدشان به هيچ وجه پاسخگوی  ويژه نارضايتی طبقات تهی
تی در جمهوری اسالمی برای ادامه برآوردن نيازهايشان نيست. نظام ران

حيات خود محتاج به پشتيبانی سياسی اين طبقات است. اين دليل اصلی 
بعضی از محافل حاکم در ايران و  (CLIENTELISM) سازیسياست مريد

 مخالفت با اصالح نظام يارانه در کشور است.
 

عارف گذر کرد؟ توان از اقتصاد رانتی به اقتصاد مت .  چگونه می«ژورنال دو ايران»
 توان در نظر گرفت کدامند؟ هايی که برای اين گذر می گزينه

 
بايستی ثروت  برای برون رفت از نظام رانتی در ايران، می ـ جمشيد اسدی

ملی و به ويژه نفتی کشور را از دست مسئولين سياسی غيرانتخابی بيرون 
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دموکراسی اد به منظور ايجهای قابل مالحظه،  کشيد. اين به معنی دگرگونی
 در حوزه سياسی و اقتصاد بازار در حوزه اقتصادی است.

توان در برابر اقتدارگرايی سرسخت و آماده به جنگ حاکم،  اما چگونه می
سياست را از استبداد و اقتصاد را از کنترل دولتی و شبه دولتی نجات داد؟ 

 شهروندهر برای اين منظور، تنها دو راهکار موجودند، همان دو راهکاری که 
 ناراضی از شرايط حاکم و خواهان تغيير در پيش رو دارد: انقالب يا رفرم.

انقالب در پی آن است که رژيم حاکم را در کل سرنگون کند و به جای آن 
 های خود برپا سازد.  نظامی نو در راستای هدف

ترين امکانات موجود در نظام حاکم  گيری از کوچک اما رفرم به دنبال بهره
ت تا تغييرات ممکن را به انجام رساند و به طور مرتب آن را هر بار بيش اس

رسد  نزديک کند. به نظر میخود از پيش و به طور بهينه به مطلوب سياسی 
تری  که برای استقرار دموکراسی سياسی و اقتصاد بازاری، رفرم راه مطلوب

 برای ايران باشد.
هوری اسالمی و جايگزينی درحقيقت، انقالب که همان سرنگونی نظام جم

ها متحمل جنگ و تنش و  آن توسط نظام ديگری است برای ايران که سال
های مالی و غيرمالی فراوانی به  المللی بوده است، هزينه تحريم و انفراد بين
 دنبال خواهد داشت.

در مقابل رفرم برخوردار از پتانسيل بزرگی برای تغيير و تحول در کشور 
نگاران و بسياری از  های ناراضی، روزنامه انان، زنان، طلبهاست. در کنار جو

ديگر شهروندان ناخرسند از شرايط موجود و خواهان تغيير و تحول، درايران 
اند. درعين حال از  سازمان غيردولتی مشغول به فعاليت  8000امروز حدود 

شمار قابل مالحظة هواداران اصالحات و تغيير و تحول که در درون 
 های اداری رژيم جمهوری اسالمی مشغول به کارند، نبايد غافل شد. هدستگا

 
های انجصار دولتی و مداخله دولت در اقتصاد کشور  . ويژگی«ژورنال دو ايران»

 کدامند؟

 
در پی مصادره و ملی کردن، امروز دولت در نظام جمهوری  ـ جمشيد اسدی

رد و درعين حال نقش درصد توليد کشور را در اختيار دا 70اسالمی در حدود 
کند. کسری بودجه دولتی که  ها نيز بازی می تعيين کننده در مابقی فعاليت

پس از انقالب به طور متوسط در حدود چهار درصد توليد ناويژه بوده است، 
نشان ديگری از وزن و حضور دستگاه دولتی دراقتصاد کشور است. چه 

ه بانک مرکزی تأمين کسری بودجه عمدتاً توسط نظام بانکی و به ويژ
 شود. های مالی و پولی کشور فرادست می شود و ناچار دولت در جريان می

توان گفت که نظام اقتصادی که  درپی آنچه شرحش رفت، بدون گزافه می
پس از انقالب در ايران پاگرفت، شباهت زيادی به اقتصاد دولتی نظام 

 دارد، به جز در دو مورد: يستیشور
 های مختلفی را در بردارد. ت نيست و جناححکومت يک دس  -1

ای  چون بنيادهای مذهبی، تأثير قابل مالحظه« خصوصی»های  گروه  -2
های اقتصادی کشور دارند و با فشار مستمر بر دولت،  بر حکومت و سياست

 کشانند. های اقتصادی را به سمت و سوی منافع خود می سياست
 
های وابسته به بنياددا و سپاه پاسداران در  رکت. نقش بنيادها و ش«ژورنال دو ايران»

 يست؟چاقتصاد ايران 

 
و فرمان آيت  1979پس از سقوط نظام پادشاهی در سال  ـ جمشيد اسدی

های متعلق به شاه و  ها و شرکت اهلل خمينی رهبر انقالب، بسياری از دارايی
ن، اش و برگزيدگان اقتصادی آن نظام مصادره شدند و در پی آ خانواده

 بنيادهای مذهبی بسياری به وجود آمدند.
به دست آمده از « نامشروع»علت وجودی اين بنيادها آن بود که ثروت 

های نظام پيشين را ميان مستضعفان کشور توزيع کنند. در نخستين  طاغوتی
ده سال انقالب، بنيادهای مذهبی، کمابيش به ضبط اغلب ناعادالنه ثروت و 

دستان  به شکل مسکن و درمانگاه درميان تهی توزيع گاهی عادالنه آن
، اين بنيادها 1989مشغول بودند. اما پس از مرگ آيت اهلل خمينی در سال 

های اقتصادی سودآور روی آوردند و ناچار کمتر از پيش  به شدت به فعاليت
 . 1به کارهای مددکاری اجتماعی پرداختند
شوند، به دور از  اداره میکاران رژيم  اين بنيادها که اغلب توسط محافظه

هرگونه نظارت دولتی، عمدتاً زيرنظر مقام رهبری انقالب به فعاليت مشغولند 
های  مندند، در بسياری از فعاليت و چون معموالً از امتيازات استثنايی بهره

شود که بنيادهای بزرگ  اقتصادی غيرنفتی، نقشی فرادست دارند. گفته می
ها و مؤسسات مختلف،  بازان از طريق شرکتچون بنياد مستعضعفان و جان

بگير دراختيار  حقوق 400000ميليارد دالر دارايی و بيشتر از  12بيش از 
(، 1997-2005. پيش از رياست جمهوری محمد خاتمی اصالح طلب )2دارند

بنيادها از پرداخت ماليات معاف بودند. اما پس از آن هم، بنيادها هرگز به 
پردازند و درهرحال، دولت به شکل اعانه و کمک و  طور کامل ماليات نمی

را به بنيادها و سپاه  های دريافتی ی از مالياتا يارانه، وجوه قابل مالحظه
 گرداند. شان باز می های وابسته پاسداران و شرکت

ترين بنيادها در رژيم جمهوری اسالمی يا بنياد مستعضعفان و جانبازان  بزرگ
های شاه را اداره  وی است که در رژيم گذشته دارايیدرحقيقت وارث بنياد پهل

اهلل  با فرمان آيت 1357اسفند سال  4کرد. بنياد مستضعفان در روز  می
خمينی برای کنترل دارايی به جامانده از بنياد پهلوی به وجود آمد و با 

هايی  مصادره اموال بلند پايگان نظام قبلی حاکم بر ايران و مصادره کارخانه
های انقالبی جان خود را از دست داده و از  حبان آنان يا در اعدامکه صا

بنياد مستضعفان  امروزبودند به قدرت اقتصادی تبديل شد.  کشور گريخته
پس از مرگ  .هزار سند مالکيت ثبت شده در اختيار دارد 4نزديک به 

و به قدرت رسيدن هاشمی  1989بنيانگذار جمهوری اسالمی در سال 
دوست  ه عنوان رياست جمهور، محسن رفيقرفسنجانی ب

رئيس بنياد مستضعفان شد که از همان آغاز تصميم به 
های سودآور گرفت. از آن زمان به بعد، بنياد تبديل به  فعاليت

دومين بنگاه اقتصادی کشور شد، درست پس از شرکت نفت 
 که درحقيقت شرکتی دولتی است.

شخص رهبری ول اين بنياد کماکان توسط ئباالترين مس
گردد و هيچ نهادی بر آن نظارت ندارد.حتی نحوه  انتصاب می

استخدام در بنياد نيز مخصوص و ويژه است. در حالی که 
ها نيروی در خواستی را  ادارات دولتی با درج آگهی در رسانه
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کند و  ها اعالم می کنند، بنياد فقط استخدام پيمانکار را در روزنامه اعالم می
های نظامی يا با سابقه جنگی جذب  ن خود را مستقيما از ارگاناکثر کارمندا

فساد گويی در عين حال باعث گسترش  از هرگونه پاسخ بنيادمعافيت کند.  می
توان به قطعه زمينی در کاشانک  به عناون مثال می در اين نهاد شده است.

يين بعد از مهلت اعتبار تع 1371اسفند  17شميران اشاره کرد که در تاريخ 
درصد ارزانتر به شخصی فروخته شد. در  38کارشناسانه قيمت دست کم 

برابر پرسش هيات تحقيق مجلس مسولين بنياد مدارک کارشناسی دستکاری 
 نمود. ای ارايه دادند که جعلی بودن آن واضح می شده

بنياد شهيد نيز بنياد ديگری است که به لحاظ مالی قوی است و به لحاظ 
کند و با توجه به ساختار درونی آن و  ستقل عمل میاجرايی بصورت م
کند. بنياد شهيد  عمل می  همچون  بنياد مستضعفان  وابستگی حکومت

به فرمان رهبر مذهبی وقت ايران تاسيس شد. اساس کار   و 1358در سال 
و تولد بنياد شهيد بر سه اصل بنا گذاشته شده که همگی حکايت از فعاليت 

باشد و هيچ گونه فعاليت  شهيدان و فرهنگ شهادت می اين بنياد در امور
 اقتصادی برای اين بنياد در نظر گرفته نشده است.

فعاليت اقتصادی و استفاده از رانت حکومتی اين نهاد آنچنان است که 
 ها و عملکرد واقعی اين نهاد در پرده ابهام وجود دارد. هزينه

گی اين نهاد در جهت دفاع از های به ظاهر فرهن نام بنياد شهيد و فعاليت 
خون شهيدان و خدمت به بازماندگان شهدا به شکلی در آمده که توانايی 

با بن  پرسش و جستجو در منابع مالی آن را از سوی قوه مقننه و مجريه
بست مواجه کرده است. بنابراين اين قسمت از فساد موجود در ساختار مالی 

 حکومت دست نخورده باقی خواهد ماند. 

با توجه به شرايط حاکم بر بنياد و فساد اقتصادی موجود در آن و نسبت بين 
تفکرات مذهبی ميان اعضای بنياد و شخص رييس جمهور امکان تغييرات و 

 مبارزه در اين قسمت کامال عقيم خواهد ماند.

های وابسته در اقتصاد ايران،  درمورد وزن و جای حقيقی بنيادها و شرکت
توان حساب  در دست نيست. چرا که به سختی می هيچ اطالع دقيقی

های وابسته که خصوصی  های دولتی را از حساب بنيادها و شرکت شرکت
شوند، جدا کرد. مثالً درحالی که دولت معموالً زيرفشار، در حدود  محسوب می

دهد، از فعاليت اين بنيادها  درصد بودجه کشور را به بنيادها تخصيص می 58
کند و به طريق اولی، نظارتی بر  د هيچ گزارشی دريافت نمیکنن و آن چه می

% اقتصاد کشور تحت اختيار 80رسد  خالصه آن که به نظر می 3ها ندارد آن
مند از امتيازات ويژه  های مسلح بهره دولت و بنيادهای مذهبی و سازمان

4است
. 

 

فرودگاه » هايی چون . پيامدهای دخالت نيروهای نظامی در طرح«ژورنال دو ايران»
 ها کدامند؟ و بزرگ راه «امام خمينی

 

شما با نظر لطف و مهر، تنها به دو مورد از دخالت های بی  ـ جمشيد اسدی
دانيد  کنيد. می های اقتصادی کشور اشاره می شمار نيروهای نظامی در طرح

ميلياردی گاز رسانی، به طور مستقيم و  3/1، يک طرح 2006که در ژوئن 
ه رقابتی، به سپاه پاسداران واگذار شد. اين طرح قرار است با خارج از هرگون

 ای، گاز حوزه عسلويه را از طريق پاکستان به هند برساند. احداث خط لوله
ای ضروری است.  برای پاسخی روشن به پرسش شما، اشاره به نکته

شوند، اقليت کوچکی را در سپاه  مند می نظاميانی که از نظام رانتی بهره
 دهند. ان تشکيل میپاسدار

اهلل خمينی در ماه  سپاه پاسداران پس از پيروزی انقالب، به فرمان صريح آيت
ايجاد شد. رژيم نوزاد انقالبی در آن زمان برای تضمين حيات خود  1979مه 

دربرابر ارتش به جای مانده از رژيم شاهنشاهی و نيروهای چريکی 
مشهور به مارکسيست  لنينيست فدائيان خلق و مجاهدين -مارکسيست 

اسالميست، نياز به نيرويی مسلح داشت. از همان آغاز انقالب رقابت 
سرسختی ميان ارتش متعارف و سپاه پاسداران جريان داشت که سرانجام به 

 سود پاسداران پايان يافت.
کار سپاه پاسداران هرگز اصالحات سياسی و اقتصادی دوران  جناح محافظه

تمی را نپذيرفت و حتی تا بدان جا پيش رفت که رياست جمهوری محمد خا
های شفاف به پيمانکاران  هايی را که از طريق مناقصه با زور برخی از طرح

خارجی واگذار شده بود، به سود خود باز پس گرفت. به همين ترتيب بود که 
را که از طريق رقابتی شفاف به  «امام خمينی»سپاه پاسداران رسما فرودگاه 

اتريشی واگذار شده بود، با نيروهای مسلح خود اشغال  ـترک کنسرسيوم 
کرسی در مجلس هفتم ادامه  100کرد. يورش پاسداران با اشغال در حدود 

نژاد، رئيس جمهور کنونی، که در مبارزات انتخاباتی از  يافت. محمود احمدی
شد، خود افسر نيروهای ويژه سپاه  سوی جناح محافظه کار حمايت می

 و مربی نيروهای بسيجی بود. پاسداران
جناح محافظه کار پاسداران، امروز متحدان قدرتمندی در ميان بلند مرتبگان 
نهادهای اقتصادی و سياسی کشور دارد. سپاه پاسداران انقالب اسالمی بر 

قانون اساسی کشور وظيفه پاسداری از استقالل و تماميت  143اساس اصل 
ما در امور اقتصادی نيز شديدا فعاليت دارد و ارضی و نظام را بر عهده دارد، ا

با توجه به ساختار کامال نظامی و امنيتی عملکرد واقعی اين نهاد همانند بنياد 
دادهای رشهيد و مستضعفان به دور از هرگونه نظارتی است و با وجود قرا

بزرگ پيمانکاری با دولت، هيچ شهروند يا مسئولی امکان تجسس در 
های  رسد به علت وابستگی ه پاسدران را ندارد. به نظر میسندهای مالی سپا

نژاد، در دوران ايشان ساختار نظامی مالی سپاه  شخص رييس جمهور احمدی
 کماکان دست نخورده باقی بماند.
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