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  سايه سنگين و مهلك نامولدها بر سر اقتصاد ايران
  **اليان اكرم زين * .سيدمحمد بحرينيان

 

در كشور طي شده، » توسعه اقتصادي«ها با نام  حاضر با توجه به مشكالت اقتصادي موجود، بايد گفت مسيري كه سال درحال

ريزي در ايران و با توجه به منابع طبيعي عظيمـي كـه    سال از شروع برنامه 70مسير درستي نبوده است، زيرا پس از گذشت 

تراز پيشـرفت محسوسـي    ارآمد و پايداري نيستيم، بلكه در مقايسه با كشورهاي همتنها شاهد نتايج اقتصادي ك فراهم بوده، نه

كني فقر، توزيع برابرتر درآمدها، افزايش ثروت و رفاه جامعه، ايجـاد   توسعه اقتصادي با خود نتايجي مانند ريشه. ايم نيز نداشته

جـاي آن شـاهد نتـايج     اين نتايج همچنان حاصل نشده و به همراه دارد كه امروز  را به... اشتغال، رشد اقتصادي باال و پايدار و

كاري، افزايش فقر، توزيع بسيار نابرابر درآمدها و رشدهاي اقتصادي كم و ناپايدار هستيم كه ايـن   بسيار نامطلوبي از جمله بي

تغييرات جهاني . اند اندههاي اجتماعي يا حتي سياسي نيز كش هاي اقتصادي دامنه اثرگذاري خود را تا مرز ايجاد چالش بحران

تـر كـرد؛    تر و پراهميـت  پس از انقالب صنعتي و ورود به نظم جديد جهاني، توجه به اقتصاد را در جهان بيش از پيش پررنگ

شـود، بلكـه اقتصـاد امـروز      اي كه در جهان امروز نقش و اهميت اقتصاد صرفا در معيشت مردم يك كشور خالصه نمي گونه به

كي با حفظ و برتري قدرت سياسي، تغيير عادات و فرهنگ يك اجتماع و ثبات امنيت داخلـي و خـارجي آن   پيوند بسيار نزدي

نفع در جامعـه كـه توسـعه     اي ذي لحاظ وجود عده لحاظ فقر نظري كاربردي و همچنين به اما بايد گفت كه در كشور به. دارد

سـوي توسـعه اقتصـادي بسـيار كنـد و در برخـي مواقـع بـا          راستا با منافع آنان نبوده و نيست، مسير حركت به اقتصادي هم

  .بازگشت به عقب همراه بوده است

تنهـا بـه ايـن مسـير      هايي كه در روند توسعه كشور با نام توسعه اقتصادي گرفته شد، نـه  پس از پايان جنگ، برخي از تصميم

. رو كرد هاي بسياري روبه ين سمت با چالشهايي ضد توسعه كشور شد كه مسير حركت را به ا كمكي نكرد، بلكه خود تصميم

فروشـي و   هاي خـام  كردن فعاليت سازي واقعي يا غالب سازي به جاي خصوصي ، خصولتي80هاي خصوصي در دهه  ايجاد بانك

حاضـر   ها يا اجراهاي ناصـحيحي هسـتند كـه درحـال     هايي كلي از اين تصميم هاي توليدي، نمونه جاي فعاليت مونتاژكاري به 

  .اند رو كرده را با مشكالت فراواني روبهكشور 
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هاي مختلف، براي اداره كشور، همواره  توجه به امر اقتصاد، توليد و علم از موارد بسيار مهمي هستند كه رهبر انقالب در زمان

ارها روي آن تكيـه  كه ما ب-مسئله اقتصاد «اند؛ از جمله  ها تذكر داده بر آنها تأكيد فرموده و درباره اهميت توجه به اين بخش

تواند براي كشور يك تهديد جدي  وضع نامساعد اقتصادي مي. ساله گذشته حائز اهميت است22امروز بيش از دوره  -ايم كرده

طـور كـه    همـان -ما بايد به جايگاه بخش صنعت در كشور توجه كنيم؛ چـون  . كند محسوب شود و دشمن از اين استفاده مي

  .)1380دهم تيرماه (»قراول توسعه اقتصادي كشور، بخش صنعت است پيش -اشاره كردند و درست هم هست

ها براي رسـيدن بـه سـطح زنـدگي معمـولى       سرمايه  كردن همه فقر صنعتي، خرج  نتيجه. فقر علمي، فقر صنعتي شد  نتيجه«

هـاي داخلـي را    سـرمايه   متعارف دنيايي شد؛ يعني واردكـردن، صـنعت مونتـاژ، دائـم دنبـال ديگـران دويـدن، نفـت و همـه         

وقتي صـنعت  . شود هاي جامعه كشف نمي وقتي صنعت نباشد، بسياري از ثروت. وقتي علم نباشد، صنعت نيست. كردن تقديم

بنـابراين علـم بايـد در    . علمي اسـت  اينها ناشي از بي  همه. شود آوردن صنعت روز خرج مي دست موجودي براي به  نباشد، همه

  .)1383ه دهم آبان ما(» كشور ترويج شود

هاي فوري كشور  فقط امسال كه چند سال است اين مسئله در رأس اولويت دار كشور است؛ نه  مسئله اقتصاد، مسئله اولويت«

  .)1396اول فروردين ماه (» اولويت امروز ملت ايران، مسئله اقتصادي است... قرار دارد و

اند،  داده ها هشدار مي متمادي بر آن تكيه داشته و به دولتهاي  شود همه نكاتي كه نخبگان دلسوز كشور در سال مشاهده مي

  .دانند كشور مي مورد توجه ايشان نيز بوده و هميشه اقتصاد و صنعت را اولويت 

تواند در معيشت، قدرت سياسي، عادات، فرهنگ و امنيت يك  اي و اثرگذاري كه توسعه اقتصادي مي هاي پايه با توجه به نقش

توان آن را ناديده گرفت  تبديل شده كه ديگر نمي» ناپذير اجتناب«امروز بحث توسعه اقتصادي به يك امر  كشور داشته باشد،

گستردگي نقش و اثرگذاري بحث توسـعه اقتصـادي   . هاي فراگير صورت گيرد اهميت جلوه داد، يا در برخورد با آن تعلل و كم

در » اول اقتصـاد «حاضر كشور، نيازمند پويشي بـا نـام    و درحال بر ابعاد مختلف يك جامعه از اهميت بسياري برخوردار است

چه در سـطح  -به گفتمان و خواست اول و اصلي جامعه » خواهي اقتصادي توسعه«كه  اي گونه هاي مختلف جامعه است؛ به اليه

ـ   اما توسعه اقتصادي به صـورت خودبـه  . تبديل شود -گذاران مردم و چه در سطح مسئوالن و سياست ا رهاسـازي و  خـودي، ب

توسعه اقتصادي در مرحله اجرا و عمل، به الزامات و مواردي نيازمند است كـه بـدون تجميـع و    . آيد برنامگي به دست نمي بي

توسـعه اقتصـادي در مرحلـه نخسـت، پـيش از      . توان انتظار ظهور و تحقق آن را داشـت  زمان اين الزامات، نمي هماهنگي هم

، »نفعـان  بـودن از ذي  مسـتقل «هاي مهم و اصلي اين دولت بايـد   است كه از جمله ويژگي» اگر دولتي توسعه«هرچيز نيازمند 
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» هـاي اقتصـادي   گيـري  تمركز در تصميم«و » )ساالري ساالري و ارجحيت آن بر بحث رابطه شايسته(اي  داشتن اهليت حرفه«

  .باشد

هـاي صـحيح و    د در راستاي توسعه اقتصادي تصـميم توانن نفعان نباشند، نمي ها خودمختار و مستقل از ذي هنگامي كه دولت

شدن نتايج توسـعه   نفعان در اشكال متعدد، منجر به بلعيده سازي خود از ذي ها به پاك پايبندنبودن دولت. موقع اتخاذ كنند به

اقتصـادي  موقـع بـراي توسـعه     هاي صـحيح و بـه   سازي نفعان و دستبردهاي مكرر آنها به اين نتايج و عدم تصميم از سوي ذي

ازپـيش مشـكل    ثمـر و دسـتيابي بـه آن بـيش     اينجاست كه هر كوششي براي تحقق توسعه اقتصادي بي. كشورها خواهد شد

  .شود مي

، بـه معنـاي   »سـاالر  شايسـته «و » خودمختـار «آمسدن، چانگ و هاگارد انديشمنداني هستند كه از اهميت يـك بوروكراسـي   

داگـالس نـورث،   . كننـد  يـاد مـي  » گرا دولت توسعه«عنوان هسته مركزي يك  ي، بها نفعان و داراي اهليت حرفه مستقل از ذي

    .كند بر آن تأكيد مي» سياست، اقتصاد و مسائل توسعه در سايه خشونت«برنده جايزه نوبل اقتصاد نيز در كتاب خود با نام 

دولتي در آنها قادر به حفظ خودمختاري و لحاظ سطح پايين نابرابري، بوروكراسي  جنوبي و تايوان دو كشوري بودند كه به كره

جنوبي به  نفعان قدرتمند بود؛ براي نمونه، اصالحات ارضي فراگير در كره گيري خود در برابر منافع اقتصادي ذي آزادي تصميم

تـي را بـه   توانستند براي منافع اقتصادي، بوروكراسي دول دار و مالكان انجاميد كه مي حذف و محو طبقه ممتاز و اشراف زمين

سو زمينه را براي استقالل دولـت كـره از طبقـه حـاكم      اين اصالحات از يك. فساد آلوده كنند يا حتي آن را در اختيار بگيرند

دار فراهم كرد و منجر به يك توزيع برابر استثنايي در زمينه درآمد و ثروت شد و از سوي ديگر اكثر مردم اين كشـور را   زمين

گيـري يـك    خود كرد كه موجب گسترش سريع آموزش در اين كشور شد؛ اين مـوارد نيـز بـه شـكل     قادر به آموزش فرزندان

انقالب صـنعتي و توليـد انبـوه      .انجاميد) اي داراي اهليت حرفه(ساالر  و شايسته) نفعان مستقل از ذي(بوروكراسي خودمختار 

توانند بوروكراسي دولتي را به فساد آلوده كنند يـا   كه مينفعان و طبقات ممتازه ويژه را  انواع كاالها در جهان، امروز بحث ذي

حاضر در كشور ما با انواع گونـاگوني   داران و مالكان خالصه نكرده است و درحال آن را در اختيار بگيرند، صرفا در طبقه زمين

تواند با خود براي تمـام اقشـار    اند كه توسعه اقتصادي مي بردن مواهبي رو هستيم كه در حال بلعيدن و ازبين نفعان روبه از ذي

امـا  . ترين آنها، بهبود معيشت مردم و تقويت امنيت داخلي و خارجي كشور است جامعه به همراه داشته باشد كه يكي از مهم

هـاي   نفعان شده و از اين ناحيه آسـيب  اين موضوع متعلق به امروز نيست؛ بيش از يك قرن است كه كشور دچار آفت اين ذي

هاي كشور، به سدي در برابر تحقـق توسـعه    سازي كردن در بدنه تصميم اين طبقات ويژه و ممتاز، با رخنه. ده استفراواني دي

  .بينند اقتصادي تبديل شده است و اصالحات اساسي براي تحقق آن را در راستاي تأمين منافع خود نمي
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كـرده اسـت؛ اينهـا دو ركـن اصـلي و       نساني ماهر و تحصيليافتگي، منابع مالي و نيروي ا از اركان اصلي مورد نياز براي توسعه

بـا وجـود ايـن، مشـاهده     . منديم قرن است كه از نعمت هر دوي آنها در كشور بهره اند و بيش از نيم مورد نياز توسعه اقتصادي

هـاي اشـتباه    گيري جهت. اي از آنها براي توسعه اقتصادي كشور استفاده كنيم ايم به صورت شايسته شود كه هنوز نتوانسته مي

جاي آنكه به فرصتي براي توسعه كشور تبديل كند، آنها را به تهديـد   در امر توسعه اقتصادي، اين دو منبع مهم و حياتي را به

دار و مالكـان، امـروز    غيـر از طبقـات زمـين    بـه   .كاران و منابع مالي سرگردان براي كشور تبديل كـرده اسـت   خيل عظيم بي

فروشان  ويژه كاالهاي مصرفي و لوكس و مونتاژكاران و خام ها، دالالن و واردكنندگان كاالهاي خارجي، به يباش سوداگران، تاجر

راسـتا بـا منـافع كـالن      نفعان در اقتصاد كشور وجود دارند كه توسعه اقتصادي هم نيز در لباس توليد و اَشكالِ جديدي از ذي

هـاي نامولـد، جـاي كسـب درآمـد و ثـروت از طريـق         طريـق فعاليـت   آمـده از  دست سودهاي كالن به. وكار آنان نيست كسب

خـواري، داللـي و    هـاي رانـت   هاي نوآورانه، توليدي و كارآفريني واقعي را گرفته و موتور خلق ثروت را بر محور فعاليت فعاليت

وت و درآمدهاي آنان افزوده و به تواند بر ثر اي، مي ثباتي اقتصادي يا سياسي كه هرگونه بي طوري نامولدگونه قرار داده است؛ به

هـاي سياسـي و    ثبـاتي  اين گروه نه از بي. هاي اقتصادي مولد بينجامد تحميل هزينه و رنجي بسيار بر معيشت مردم و فعاليت

نيافتن رفاه و معيشت جامعه آنها را بيمنـاك   نكردن كشور به سوي توسعه اقتصادي و نه بهبود اقتصادي بيزارند و نه از حركت

هاي ماليـاتي   گاه در تيررس پرداخت هاي ارزي بر ثروت، دارايي و درآمدهاي آنها افزوده و هيچ تورم و جهش. كند نگران ميو 

اند كه در معرض آماج پرداخت ماليات از سوي نهادهـاي   هاي مولد واقعي و مزدبگيران جاي آن بخش نيز نبوده و نيستند و به

، مورد توجه قرار گرفته و نسبت 1376نيز از سوي رهبر انقالب، در تاريخ دوم شهريور  اين موضوع. گيرند گير قرار مي تصميم

كس  زنند؛ هيچ همه اين حرف را مي. اين، حرف كلي است. در زمينه كارها بايد اساس را مردم قرار داد«: اند به آن هشدار داده

توجه بكنيم، گاهي اوقـات منـافع و خواسـت عامـه      تازگىِ اين حرف در اينجاست كه اگر بخواهيم. هم منكر اين حرف نيست

جاهايي است كه اگـر اقـدامي را   . اين، جايي است كه بسيار حساس است. كند هاي خاص تعارض پيدا مي مردم، با منافع گروه

ن در زمينه صنعت، در زمينه مسائل اقتصادي، در زمينه مسائل پولي، در زمينه مسائل فرهنگـي و در زمينـه مسـائل گونـاگو    

هـاي   هاي پولي، مالي، اقتصادي، ثروتمندان، گروه گروه-هاي خاصي در جامعه هستند  نفع مردم است؛ اما گروه انجام دهيم، به

آن صـراط مسـتقيم، اينجـا معلـوم     . اين، آن نقطه حسـاس اسـت  . كه اينها متضرر خواهند شد -هاي سياسي فرهنگي و گروه

هـاي   استي كه اعمال كرديم و فالن كاري كه اجرا نموديم، چهـار نفـر از گـروه   گيرم كه چندصباحي، ما در فالن سي. شود مي

ناكرده با اين كار، مردم را ناراضي كـرده باشـيم،    هاي پولي و مالي را هم از خودمان راضي كرديم؛ اما اگر خداي خاص يا گروه

هاي بودجه مزمن  همچنين كسري. »رزشي ندارداين، هيچ ا. نوردد آيد و همه اينها را درمي اين نارضايي مردم مثل توفاني مي
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هـاي نامولـد    هـاي سـالم و هـدايت نقـدينگي كشـور در فعاليـت       ها و وابستگي به درآمدهاي نفتي، نبود تـراز پرداخـت   دولت

هاي مولد و بخش خصوصي واقعي، منجـر بـه    ها به فعاليت گري و عدم اهتمام كافي و واقعي دولت داري، داللي و واسطه زمين

هاي سياسـي   به بعد، تنش 90هاي دورقمي و باال در جامعه ايران در بيش از چهار دهه گذشته شده كه از دهه  ايش تورمپيد

هـا بـراي انجـام اصـالحات اساسـي       عدم عـزم كـافي دولـت   . اي ديگر جهت افزايش نرخ ارز در كنار تورم بوده است نيز انگيزه

هاست كه قواعد اداره اقتصادي كشور را در خـدمت تـأمين    نفع سال غيرذي گيري از حضور نخبگان مستقل و اقتصادي با بهره

هاي توليدي و  نفعان نامولد و سوداگر قرار داده كه در آن حمايت واقعي از بخش اي كوچك، متشكل از ذي اهداف و منافع عده

هـاي نامولـد،    ماليـات از فعاليـت   تعلل در اصالحات اساسي اقتصادي در زمينه دريافـت . خورد كارآفرينان واقعي به چشم نمي

هاي بـانكي، اهمـال و كوتـاهي در مبـارزه بـا       ويژه در فعاليت هاي مختلف اقتصادي به هاي الزم در بخش نشدن شفافيت ايجاد

هاي  مفاسد اقتصادي و بدهكاران بانكي، سپردن اداره و تخصيص منابع پولي كشور در دست اشخاص بدون صالحيت و بخش

نشـان از آن دارد  ... هاي اساسـي اقتصـادي و   گيري ي، حذف نخبگان و نمايندگان بخش خصوصي از تصميماصطالح خصوص به

پس از پايان جنـگ در كشـور،     .شود كه بيش از چهار دهه است كه كشور در راستاي دستيابي به توسعه اقتصادي اداره نمي

هاي اقتصـادي   گيري ساالر كه در تصميم تار و شايستهگراي خودمخ دو قاعده مهم بازي توسعه اقتصادي كه يكي دولت توسعه

هاي مولد در عرصه اقتصادي اسـت، در   متمركز باشد و ديگري حضور فعال و گسترده بخش خصوصي واقعي از طريق فعاليت

فروشـي و   هـاي خـام   سازي و گذاشـتن نـام توليـد بـر فعاليـت      انحراف در بحث خصوصي. عمل مورد توجه جدي قرار نگرفت

هاي توليـدي و بخـش    اي ميان حاكميت با بخش گاه ائتالف قوي ژكاري نيز دو اشتباه مهلك در اقتصاد كشور بود و هيچمونتا

  .خصوصي واقعي جهت دستيابي به توسعه اقتصادي در كشور انجام نشد

ز صـرفا دسـتيابي بـه    آيد، بايد دانست كه مفهوم آن چيزي متفاوت و فراتر ا هنگامي كه از توسعه اقتصادي سخن به ميان مي

توان رشد اقتصادي را نام برد، اما دستيابي به رشد اقتصادي نيـز لزومـا بـه     اي كه از نتايج آن مي گونه رشد اقتصادي است؛ به

  رو هستيم، تاوان اشـتباهات پيوسـته   امروز اگر با حجم عظيمي از مشكالت اقتصادي روبه. توسعه اقتصادي منجر نخواهد شد

هاست كه از تحوالت صنعتي و تكنولوژيكي در دنيا عقب افتاده و آنچه را نيز تحت عنـوان كاالهـاي    سال. تيك قرن اخير اس

براسـاس  . افزوده پـايين نيسـت   كنيم، چيزي جز تخليه عظيم منابع طبيعي كشور و توليد كاالهاي با ارزش غيرنفتي صادر مي

، 1347-1396سـاله  50هاي كاني و فلزي در بازه زماني  ت كلوخهميليارد دالر صادرا 13,1آمار سري زماني بانك مركزي، از 

) ميليـارد دالر  1,2(درصـد آن   9و  1384-1396ساله 13متعلق به دوره ) ميليارد دالر 11,9(درصد اين صادرات  91حدود 

  .است 1347-1383ساله 37متعلق به دوره 



 

http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/198040   Page 6 
 

  

  

ناپـذير دالالن،   پنـاه در اختيـار اشـتهاي سـيري     ر را بـي راحتـي كشـو   هاست كه با تعلل در انجام اصالحات اقتصادي، به سال 

گـرفتن   حذف و ناديـده . ايم اي اساسي براي خروج از اين وضعيت مخرب نينديشيده خواران گذاشته و چاره گران و رانت واسطه

شـدت   بـه  سايه سنگين و مهلك نامولدها بر سـر اقتصـاد ايـران   . هاي اقتصادي خطرناك است گيري نخبگان در زمينه تصميم

نشـدني در   حـل  بست و مشـكل   ها و نقاط قوت بسياري كه در كشور وجود دارد، هيچ بن با توجه به ظرفيت. كند سنگيني مي

توان از وضعيت نـامطلوب موجـود    موقع و عدم تكرار اشتباهات گذشته مي هاي صحيح و به با انجام تصميم. كشور وجود ندارد

هاي اقتصادي، سـه   گيري ساالري و تمركز در تصميم جه به بحث خودمختاري، شايستهكوتاهي دست نامولدها و تو. خارج شد

  .گام اصلي و ابتدايي براي خروج از وضعيت فعلي كشور هستند
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