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Abstract  
The present study aims to explain and analyze the effects of economic structure of the 
Islamic Republic of Iran on its political structure. In this regard, using a descriptive-
analytical method - it discusses the effects of economic structure on formation of the 
political structure of the Islamic Republic of Iran, in terms of democracy or 
authoritarianism and it explores if the economic structure of the Islamic Republic of Iran 
has helped to enhance democracy in the Islamic Republic or it has prevented it.The results 
of the research which have used the political-economy approach, indicate that the economic 
structure of the Islamic Republic of Iran and its players, in order to survive and secure their 
interests, have influenced some indicators of the open access political structure such as 
power distribution, power rotation, independence of forces, Freedom of speech, freedom of 
participation, limited political activity and have made them ineffective, thus they have 
reinforced the political structure of restricted access and prevented the consolidation of 
democracy in the Islamic Republic. Therefore, the economic structure of the Islamic 
Republic is one of the barriers to consolidation and promotion of democracy in the Islamic 
Republic and its reform is necessary. 
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 چكيده
با روش ، ضر تبيين و واكاوي تاثيرات ساختار اقتصادي جمهوري اسالمي ايران بر ساختار سياسي آن است. در اين راستاهدف پژوهش حا

 اقتدارگرا يا ساالر مردم لحاظ به ايران اسالمي جمهوري سياسي ساختار نوع گيري شكل بر اقتصادي ساختار تاثيرات، تحليلي –توصيفي 
 ارتقاء و تقويت به ايران اسالمي جمهوري اقتصادي ساختار آيا كه است شده پرداخته مساله اين به و گرفته قرار بحث مورد بودن
 اسالمي كمك كرده يا مانع تقويت و تثبيت آن بوده است. جمهوري در ساالري مردم

مي ايران و بازيگرانش حاكي از آن است كه ساختار اقتصادي جمهوري اسال، نتايج پژوهش كه از رويكرد اقتصاد سياسي بهره برده است
چرخش ، هاي ساختار سياسي دسترسي باز همچون توزيع قدرت در راستاي بقاء و تامين منافع خود با تاثيرگذاري بر برخي از شاخص

به تقويت ساختار سياسي دسترسي ، فعاليت سياسي و محدود و كم اثر كردن آنها، آزادي مشاركت، آزادي بيان، استقالل قوا، قدرت
ساختار اقتصادي جمهوري اسالمي يكي از ، اند. بنابراين ساالري در جمهوري اسالمي شده پرداخته و مانع تقويت و تثبيت مردم محدود

 ساالري در جمهوري اسالمي بوده و اصالح آن الزم است. موانع تثبيت و ارتقاء مردم
 

 ايران.، ساختار سياسي، ساختار اقتصادي، ساالري ردمم، هاي اقتصادي سياست، نظام اقتصادي، اقتصاد سياسي هاي كليدي:  واژه
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 مقدمه
اين مقاله درصدد بررسي تاثيرات ساختار اقتصادي جمهوري اسالمي بر ساختار سياسي آن 

باشد. ساختارهاي اقتصادي و سياسي از يك ديدگاه به دو نوع دسترسي محدود و دسترسي باز  مي
لذا ، ر نوع از اين ساختارها بستگي به وجود هم نوعش داردشوند كه بقاء و تامين منافع ه تقسيم مي

گذارند و سعي   شان بر يكديگر اثر مي ساختارهاي اقتصادي و سياسي در راستاي بقاء و تامين منافع
كنند ساختار هم نوع خود را توليد و تقويت كنند. ساختار اقتصادي نسبت به نوع ساختار سياسي  مي

تفاوت نيست و بر نوع ساختار  بي، يا اقتدارگرا (دسترسي محدود)، از) باشدساالر (دسترسي ب كه مردم
در نتيجه در بررسي چرايي تحقق يا عدم تحقق ساختارهاي سياسي ، گذارد سياسي تاثير مي

 توجه به ساختار اقتصادي جامعه و منافع بازيگران اقتصادي الزم و ضروري است. ، ساالر مردم
ساالري در  هاي تقويت و ارتقاء مردم ر راستاي بررسي موانع و چالشاز همين رو پژوهش حاضر د

درصدد بررسي تاثيرات ساختار اقتصادي بر ساختار سياسي بوده تا مشخص ، جمهوري اسالمي ايران
ساالري در جمهوري اسالمي  كند كه ساختار اقتصادي چه تاثيري بر ساختار سياسي و فرايند مردم

ساالري كمك  اقتصادي و منافع بازيگرانش به تقويت و ارتقاء فرايند مردمگذاشته است؟ آيا ساختار 
 اند؟ ساالري در جمهوري اسالمي بوده اند يا مانع و مخالف تقويت و تثبيت مردم كرده

 چارچوب نظري
استفاده شد. پروژه كالن فكري  56F1»نظريه توازن دوگانه داگالس نورث«براي انجام اين تحقيق از 

بوده و به دنبال بررسي اين مساله است كه چرا برخي » يند تغييرات اقتصادي جوامعدرك فرا«نورث 
). وي در اين 152ص: 1388، مانده هستند (مهدوي يابند و برخي ديگر فقير و عقب جوامع توسعه مي

جزئي از  57F2»نظريه توازن دوگانه«را مطرح كرده است كه » هاي اجتماعي خشونت و نظم«راستا نظريه 
نظريه ). «16ص: 1396، واليس و وينگاست، باشد (نورث مي» هاي اجتماعي خشونت و نظم«نظريه 

                                                           
1. Douglass c.North. 
2. Dual balance theory. 
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نظم اجتماعي دسترسي : دارد كه دو نوع نظم اجتماعي در جوامع وجود دارد بيان مي» توازن دوگانه
محدود (ساختارهاي سياسي و اقتصادي دسترسي محدود) و نظم اجتماعي دسترسي باز (ساختارهاي 

 ).101ص: 1385، واليس و وينگاست ، اقتصادي دسترسي باز) (نورثسياسي و 
توانند در بلند مدت  براساس اين نظريه در هر نظم اجتماعي دو سيستم سياسي و اقتصادي نمي

بايست بين اين دو ساختار به لحاظ دسترسي باز يا دسترسي  متفاوت از يكديگر باشند و مي
زيرا هر كدام از ساختارهاي اقتصادي و سياسي دسترسي ، شدهمواره توازن برقرار با، محدود بودن

شان در گرو وجود ساختار هم  باشند كه بقاء و تامين منافع هايي مي محدود يا باز داراي ويژگي
تفاوت نبوده و به  ساختارهاي اقتصادي يا سياسي نسبت به يكديگر بي، شان است. بنابراين نوع

خود پرداخته و از بروز تغيير در ساختار هم نوع خود تقويت و حمايت از ساختار هم نوع 
درگيري و منازعه ميان بازيگران ، كنند و اگر اين توازن به داليلي از بين برود جلوگيري مي

در ، ساختارهاي دسترسي محدود و باز بر سر ايجاد و تحقق ساختارهاي مطلوب خود شروع شده
تا در نهايت يك دسته از اين ، شود كشيده ميهاي داخلي  نتيجه كشور به سمت بحران و نزاع

بازيگران پيروز شده و آنها با ايجاد و تشكيل ساختارهاي مطلوب خود دوباره توزان را برقرار كنند 
 ).63ص: 1395، واليس و وينگاست، و در نهايت ثبات و آرامش دوباره به جامعه برگردد (نورث

ساختار سياسي دسترسي محدود و اقتدارگرا را  ،ساختار اقتصادي دسترسي محدود، بر اين اساس
زيرا ساختار اقتصادي دسترسي محدود داراي ، كند توليد و تقويت كرده و از تغيير آن جلوگيري مي

، فساد مالي و اداري، تجاوز به حقوق مالي ديگران، ها و انحصارات هايي همچون رانت ويژگي
تاي انباشت و تمركز ثروت و منابع توسط فرادستان ساالري و زد و بند در راس رابطه، گريزي قانون

هايي همچون  ها تنها در سايه ساختار سياسي دسترسي محدود كه داراي ويژگي است كه اين ويژگي
، گوئي نبود نظارت و پاسخ، نبود آزادي بيان و نقد و انتقاد، عدم تفكيك و استقالل قوا، تمركز قدرت

قابل بقاء و دوام ، باشد ريزي و سركوب منتقدين و معترضين ميگ قانون، فضاي بسته و خفقان سياسي
، زيرا اين ساختار سياسي هر كسي را كه نسبت به انباشت و تمركز ثروت فرادستان، خواهد بود

مفاسدشان و ظلم و ستم آنها معترض باشد را سركوب كرده و اجازه هيچ گونه اعتراض و فعاليتي را 
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 ).79ص: 1395، واليس و وينگاست، دهد (نورث براي مقابله با فرادستان نمي
 از طرف ديگر ساختار اقتصادي دسترسي باز نيز تنها با ساختار سياسي دسترسي باز قابل

هايي همچون توزيع منابع  زيرا ساختار اقتصادي دسترسي باز داراي ويژگي، دوام و بقاء خواهد بود
چرخش نخبگان ، ودن فضاي اقتصادرقابتي بودن و شفاف ب، ها برابري فرصت، ها و ثروت
 نبود يا كمي فساد مالي، حاكميت قانون، امنيت مالي و احترام به حقوق مالكيت همگان، اقتصادي

ها تنها با ساختار سياسي  باشد كه اين ويژگي خوري و انحصارگرايي مي و اداري و عدم رانت
تفكيك ، چرخش قدرت، قدرتتوزيع ، هايي همچون حاكميت قانون دسترسي باز كه داراي ويژگي

آزادي مشاركت و فعاليت سياسي ، گويي نظارت و پاسخ، نقد و انتقاد، آزادي بيان، و استقالل قوا
زيرا كنترل سياسي بر ورود به عرصه اقتصاد در ساختار سياسي ، قابل بقاء و دوام هستند، است

: 1385، س و وينگاست والي، شود (نورث دسترسي محدود سبب محدود شدن ساختار اقتصادي مي
 ).113ص

هر يك از ساختارهاي اقتصادي و سياسي دسترسي محدود و دسترسي باز در راستاي ، بنابراين
پردازند و با هرگونه تالش و  شان به تقويت و حمايت از يكديگر مي بقاء خود و تامين منافع

نتيجه ساختارها نسبت به در ، كنند اقدامي براي تغيير ساختار هم نوع خود مخالفت و مقابله مي
پژوهش حاضر ، بنابراين، دولت ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست تفاوت نيستند. يكديگر بي

تالش كرد به بررسي تاثيرات ساختار اقتصادي دولت بر ساختار سياسي بپردازد تا روشن شود كه 
يا ساختار اقتصادي مانع ساختار اقتصادي دولت چه تاثيري بر ساختار سياسي آن گذاشته است؟ آ

ساز و بسترساز  يا اينكه زمينه، ساالري بوده تقويت و تثبيت ساختار سياسي دسترسي باز و مردم
ساالري كدام  گيري و تقويت مردم ساختار اقتصادي متناسب با شكل، بوده است؟ و اگر مانع بوده

سپس تاثيرات اين ساختار ، هاست؟ اين پژوهش ابتدا به بررسي نوع ساختار اقتصادي دولت پرداخت
 ساالري را مورد مطالعه قرار داده است. اقتصادي بر ساختار سياسي و فرايند مردم

 نوع ساختار اقتصادي ايران پس از انقالب اسالمي
ساالري الزم  براي فهم تاثيرات ساختار اقتصادي دولت بر ساختار سياسي آن و فرايند مردم
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تاثيرات نيز متفاوت ، زيرا بسته به نوع ساختار، ادي را روشن كنيماست در ابتدا نوع ساختار اقتص
باشد. از اين رو در ابتدا نوع ساختار اقتصادي دولت را مورد بررسي قرار داديم. براي اين كار از  مي

، ها و انحصارات رانت: استفاده شد كه عبارتند از، باشند چهار شاخص كه برگرفته از آثار نورث مي
انباشت و تمركز ثروت. ، عدم احترام به حقوق مالكيت و نبود امنيت مالي، و اداريفساد مالي 

ها در روابط بين بازيگران اقتصادي نشانه دسترسي محدود بودن و  شيوع و گسترش اين ويژگي
 عدم آن نشانه دسترسي باز بودن ساختار اقتصادي است. 

ها در ساختار  ا وضعيت اين شاخصهاي صورت گرفته در رابطه ب ها و بررسي براساس تحليل
ها در ساختار اقتصادي دولت رايج و گسترده بوده و  شود كه اين ويژگي اقتصادي دولت مشخص مي

ساختار اقتصادي دولت به سمت ، ها است. بنابراين روابط بين بازيگران اقتصادي مبتني بر اين ويژگي
و شبه دولتي دو بازيگر بزرگ اين  ساختار اقتصادي دسترسي محدود گرايش دارد و بخش دولتي

ساختار هستند كه بيشترين منفعت را از اين ساختار دارند. لذا در ادامه به بررسي تاثيرات اين ساختار 
58Fپردازيم اقتصادي دسترسي محدود و منافع بازيگرانش بر ساختار سياسي دولت مي

1. 

 ساالري ند مردمتاثير ساختار اقتصادي دسترسي محدود بر ساختار سياسي و فراي
در بخش قبل بيان شد كه ساختار اقتصادي دولت از نوع دسترسي محدود بوده و بخش دولتي 

شان در بقاء اين  و شبه دولتي دو بازيگر اين ساختار اقتصادي دسترسي محدود هستند كه منافع
يي ها ساختار است. همچنين مشخص شد كه ساختار اقتصادي دسترسي محدود با توجه به ويژگي

اين ، در اين راستا، كه دارد تنها با ساختار سياسي دسترسي محدود قابل بقاء و دوام خواهد بود
بخش به دنبال بررسي اين مساله است كه ساختار اقتصادي دسترسي محدود و بازيگرانش در 

ويت و تق، اند؟ آيا درپي ايجاد راستاي بقاء و تامين منافع خود چه تاثيري بر ساختار سياسي گذاشته
اند يا خير؟ براي روشن  ساالري برآمده حمايت از ساختار سياسي دسترسي محدود و تضعيف مردم

                                                           
بررسي تاثير ساختار اقتصادي «اين زمينه به پايان نامه دكتري نويسنده اين مقاله تحت عنوان  براي مطالعه بيشتر در .1

 مراجعه شود.» ساالري جمهوري اسالمي ايران بر ساختار سياسي آن با تاكيد بر فرايند مردم
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هاي ساختار سياسي دسترسي باز و تاثيراتي كه ساختار اقتصادي  شدن اين مساله به بررسي شاخص
 پردازيم. مي، اند دسترسي محدود و بازيگرانش بر آنها گذاشته

 توزيع قدرت
ينكه ساختار اقتصادي دسترسي محدود دولت چه تاثيري بر توزيع قدرت گذاشته در رابطه با ا

شكل و قوام  1368و سپس در سال  1358است بايد گفت كه توزيع قدرت در قانون اساسي سال 
قوه قضائيه و ، قوه مجريه، گرفت. بر اين اساس قدرت در جمهوري اسالمي بين چهار نهاد رهبري

اما توزيع قدرت به صورت يكنواخت و يكسان نيست و به سمت ، تقوه مقننه تقسيم شده اس
تمركز قدرت گرايش دارد. ساختار اقتصادي دسترسي محدود در اين مساله يعني سوق داده شدن 

 ساختار سياسي به سمت تمركز قدرت نقشي نداشته است.
شي در جهت اما آيا ساختار اقتصادي دسترسي محدود در راستاي بقاء و حفظ منافع خود تال

تر قدرت در جمهوري اسالمي  حفظ تمركز قدرت و مقابله با اقداماتي كه درپي توزيع متعادل
 انجام نداده است؟ ، اند بوده

تر قدرت و افزايش قدرت سه قوه تاثير  اين مساله از آنجايي داراي اهميت است كه توزيع متعادل
زيرا به عنوان مثال اگر ، فع بازيگرانش داردمستقيمي بر بقاء ساختار اقتصادي دسترسي محدود و منا

هاي اقتصادي را خود  اختيارات و قدرت قوه مجريه افزايش پيدا كرده و رئيس جمهور بتواند سياست
ها به  تر منابع و فرصت رئيس جمهور در راستاي شكوفايي اقتصادي و توزيع عادالنه، اتخاذ و اعمال كند

59Fد و يا با حذف سوبسيدهاحذف بخش شبه دولتي اقدام خواهد كر

هاي مختلف  ها در عرصه و يارانه 1
ها را از بين خواهد برد و همچنين با انحصارات به مقابله خواهد پرداخت و يا  زمينه بسياري از رانت

اگر قوه قضائيه از اختيارات و قدرت بيشتري برخوردار شود با بسياري از مفاسد مالي و اداري و 
رفتن جايگاه و روابط آنها به مقابله خواهد پرداخت و حاشيه امن فرادستان را از متخلفان بدون در نظر گ

ها و انحصارات و مفاسد مالي و  بين خواهد برد و يا قوه مقننه با تصويب قوانين الزم به مقابله با رانت

                                                           
1. Subsidy. 
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اداري خواهد پرداخت و زمينه اين مشكالت و معايب اقتصادي كه موجب بقاء و دوام ساختار 
 برد. صادي دسترسي محدود مي شوند را از بين مياقت

تر قدرت در تضاد آشكار با بقاء ساختار اقتصادي دسترسي محدود و  بنابراين توزيع متعادل
منافع بازيگرانش قرار دارد از همين رو در ادامه به بررسي واكنش ساختار اقتصادي دسترسي 

 پردازيم.  مي، قدرت هستندتر  محدود نسبت به اقداماتي كه درپي توزيع متعادل
تر قدرت در جمهوري اسالمي اليحه  يكي از اقدامات صورت گرفته در رابطه با توزيع متعادل

اما اين اليحه در ، افزايش اختيارات رئيس جمهور است كه به دنبال افزايش قدرت قوه مجريه بود
در نتيجه اين ، واجه شدبا مخالفت شوراي نگهبان م، طي كردن مسير قانوني خود در راه تصويب

نه اينكه مخالفت ساختار اقتصادي دسترسي محدود مانع ، اليحه توسط شوراي نگهبان رد شد
 تصويب اين اليحه شده باشد. 

تفاوت نبوده و هرگاه اين  البته ساختار اقتصادي دسترسي محدود نسبت به اين اليحه كامال بي
از ، نژاد و روحاني و چه در دوره احمدي چه در دوره خاتمي، شده است  درخواست مطرح مي

هاي خود به مقابله با اين درخواست پرداخته و سعي در تخريب  مطبوعات و رسانه، طريق نشريات
60Fاين درخواست و غيرمنطقي جلوه دادن آن در افكار عمومي داشته است

اي كه نشان  . مساله1
بوده و از تصويب چنين دهد ساختار اقتصادي دسترسي محدود مخالف اين درخواست  مي

داند تصويب چنين لوايحي بقاء و منافعش را تهديد كرده و نيز  زيرا مي، باشد اي ناراضي مي اليحه
لذا به مخالفت در حد نشريات و ، شوند چنين لوايح و مصوباتي از طرف شوراي نگهبان رد مي

 كند. مطبوعات اكتفاء مي

 چرخش قدرت
اصل چرخش قدرت در جمهوري ، ي اسالمي بايد گفتدر رابطه با چرخش قدرت در جمهور

ها سبب  سري محدوديت اما ساختار اقتصادي دسترسي محدود با ايجاد يك، اسالمي وجود دارد

                                                           
 ع كرد.دولتي رجو ها و نشريات مربوط به بخش شبه توان به خبرگزاري در اين رابطه مي .1
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شده است چرخش قدرت در جمهوري اسالمي كارآيي و تاثير چنداني نداشته باشد كه در ادامه به 
 پردازيم. ها مي محدوديت بررسي اين

 صادتو اق دولت
هاي بعد از انقالب  راساس شواهد موجود شروع اختالفات بين نيروهاي انقالبي در سالب

بيشتر مسائل اقتصادي بوده كه در مجلس دوم و همزمان با نخست وزيري ميرحسين موسوي خود 
ها جناح اصناف و بازار (غالبا اعضاي موتلفه  ). در اين سال189ص: 1386، را نشان داد (كردي

ح راست حزب جمهوري اسالمي و جناح راست جامعه روحانيت مبارز با توجه به اسالمي) و جنا
اينكه خود بازاري بودند و يا در ارتباط با بازاريان بوده و در عرصه اقتصاد به ويژه تجارت داخلي 

به تدريج خواهان عدم ، شان در عدم دخالت دولت در بازار بود و خارجي فعال بودند و منافع
بازار و واگذاري اقتصاد به بخش خصوصي يا همان بازار آزاد سنتي شدند. در  دخالت دولت در

جناح چپ حزب جمهوري اسالمي و جناح چپ جامعه روحانيت مبارز و طرفداران دولت ، مقابل
مدافع ، ميرحسين قرار داشتند كه با توجه به اينكه بازاري نبودند و منافعي در اين عرصه نداشتند

گرايانه دولت در اقتصاد و حمايت از اقشار ضعيف و  هاي مداخله ار و سياستدخالت دولت در باز
دار و اسالم آمريكايي معرفي  مستضعف بودند و حمايت از بخش خصوصي را حمايت از سرمايه

). اين مساله سبب شد به تدريج اين دو جناح 32ص: 1370، كردند (مصباحي مقدم مي
انتخاب و تمديد نخست ، زان دخالت دولت در اقتصادشان بر سر مسائلي همچون مي اختالفات

قانون ، ها تعاوني، اصالحات ارضي، لوايح و قوانيني همچون ماليات، وزيري ميرحسين موسوي
مبارزه با احتكار و فقه پويا و سنتي شكل گرفته و به عرصه سياسي نيز ، تجارت خارجي، كار

امعه روحانيت مبارز منشعب شده و دو جناح كشيده شود و در نهايت مجمع روحانيون مبارز از ج
 ).108ص: 1384، چپ و راست در عرصه اقتصادي و سياسي شكل بگيرند (فوزي

هاي ايشان از دولت ميرحسين و  تا قبل از ارتحال امام خميني به دليل حمايت، از طرف ديگر
داري و اسالم  اينكه جناح چپ توانست خود را حامي مستضعفين و جناح راست را حامي سرمايه

جناح چپ از قدرت و نفوذ بيشتري ، آمريكايي جلوه دهد و اينكه به دليل برخي مسائل ديگر
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لذا به مخالفت ، برخوردار بود و در هر سه قوه مخصوصا اكثريت مجلس سوم را در اختيار داشت
يرحسين و پرداخت و با تاكيد بر دولتي كردن اقتصاد و حمايت از م هاي جناح راست مي با خواسته

همواره منافع جناح راست و بازاريان را تهديد ، تصويب قوانيني كه جناح راست با آنها مخالف بود
هاي زيادي در  ). جناح راست نيز كه داراي انحصارات و رانت354ص: 1381، كرد (ميالني مي

يت خويش همواره به دنبال راهي بود تا بتواند وضع، عرصه اقتصاد و تجارت داخلي و خارجي بود
را بهبود بخشيده و منافعش را از تهديدات جناح چپ نجات دهد تا اينكه با ارتحال امام خميني و 

 ).339ص: 1382، تغيير رهبري زمينه اين تغييرات فراهم شد (خواجه سروي
با ارتحال امام خميني و تغيير رهبري با توجه به اينكه خود رهبري به لحاظ اقتصادي طرفدار 

اقتصاد نبودند و انتخاب هاشمي رفسنجاني به رياست جمهوري كه خواهان  دولتي كردن
به تدريج جناح راست تقويت شد. اين جناح در راستاي ، سازي و آزادسازي اقتصاد بود خصوصي

افزايش قدرت خود و در اختيار گرفتن باقي مراكز قدرت و به حاشيه راندن نيروهاي چپ و 
 تي و تامين منافع خود درصدد برآمد مجلس را نيز در اختيار بگيرد.حمايت از اقتصاد بازار آزاد سن

بتوان گفت ساختار اقتصادي دسترسي محدود توسط بازيگران خود باعث  شايد ، بنابراين
 تقويت ساختار سياسي دسترسي محدود شده است.

ساختار اقتصادي دسترسي محدود همچنين با حفظ و حمايت از توزيع نابرابر قدرت بر 
رخش قدرت تاثير گذاشته و با ايجاد محدوديت باعث كم اثر شدن چرخش قدرت و در نتيجه چ

عالوه بر اينها ساختار اقتصادي دسترسي محدود تقويت ساختار سياسي دسترسي محدود شده است. 
ه با استفاده از نهادهاي موازي به مداخله در امور مقامات انتخابي پرداخته و با ايجاد محدوديت در حوز

، سازد اختيارات و عملكرد آنها بيش از پيش دايره قدرت و انتخاب مقامات انتخابي را محدود مي
اي كه باعث ايجاد محدوديت بيشتر در چرخش قدرت و كم اثر شدن آن و در نتيجه تقويت  مساله

 ساختار سياسي دسترسي محدود شده است. 
ظارت و حمايت از تمركز قدرت و ساختار اقتصادي دسترسي محدود با اعمال ن، بنابراين

مداخله در امور مقامات انتخابي توسط نهادهاي موازي باعث ايجاد محدوديت در چرخش قدرت 
شده و از اين طريق بر ساختار سياسي جمهوري اسالمي تاثير گذاشته و باعث تقويت ساختار 
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 سياسي دسترسي محدود و تضعيف ساختار سياسي دسترسي باز شده است. 

 الل قوااستق
در رابطه با استقالل قوا بايد گفت ساختار اقتصادي دسترسي محدود از دو طريق استقالل قوه 

 پردازيم. دار كرده كه در ادامه به بررسي آنها مي مجريه و مقننه را خدشه

 قوه مجريه
در رابطه با قوه مجريه ساختار اقتصادي دسترسي محدود از طريق بازيگرانش يعني نهادهاي 

دار كرده است. اين نهادهاي  ي به مداخله در امور اين قوه پرداخته و استقالل اين قوه را خدشهمواز
موازي در همه سطوح وجود دارند و با توجه به اينكه منافع خاص خود را داشته و از نفوذ و 

لذا دايره انتخاب و قدرت مقامات و مسئوالن قوه مجريه را محدود ، قدرت بيشتري برخوردارند
اين در حالي است ، اي جز همراهي و هماهنگي با اين نهادهاي موازي ندارند رده و آنها نيز چارهك

 : فرمايند در اين رابطه مي، كه مقام معظم رهبري در موارد متعددي با حمايت از استقالل قوا
همچنان كه ايجاد تشكيالت و كار موازي با دولت نيز به صالح ، دعوا كردن راه اصالح نيست

و موفق نخواهد بود و تجربه ثابت كرده است كار بايد به وسيله مسئوالن آن در مجاري قانوني 
 .)1397شهريور  24، (سخنراني مقام معظم رهبري انجام شود

 قوه مقننه

ها بر استقالل قوا تاثير  ساختار اقتصادي دسترسي محدود در قوه مقننه نيز در برخي از عرصه
دن استقالل آنها بر ساختار سياسي تاثيرگذار بوده و باعث تقويت ساختار دار كر گذاشته و با خدشه

سياسي دسترسي محدود شده است. البته استقالل قوا در جمهوري اسالمي از طرق ديگري نيز 
 دار شده كه در اينجا مجال پرداختن به آنها نيست. خدشه

 آزادي بيان
كتاب و ، مطبوعات، اي صوتي و تصويريه مانند رسانه، هاي متنوعي دارد آزادي بيان عرصه
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سخنراني وغيره كه به جهت رعايت اختصار تنها به بررسي تاثيرات ، ماهواره، فضاي مجازي، فيلم
حاميان ساختارهاي دسترسي  شود. ساختار اقتصادي بر آزادي بيان در عرصه مطبوعات پرداخته مي

هاي خود با توجه به اينكه امكان فعاليت و  باز در جمهوري اسالمي در راستاي بيان افكار و انديشه
هاي خود   از همان ابتداي شروع فعاليت، هاي صوتي و تصويري برايشان ميسر نبود  استفاده از رسانه

 در اواخر دهه شصت و اوائل دهه هفتاد تمركز خود را بر مطبوعات و نشريات قرار دادند. 
ساختار اقتصادي ، لذا، دسترسي محدود بودنداين اقدامات تهديد بزرگي براي ساختار اقتصادي 

دسترسي محدود در ابتدا با استفاده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با عدم ارائه تسهيالت و 
اما برخي از ، داد وضع موجود آنها را تحت فشار قرار، هاي جانبي به نشريات و ناشران منتقد  كمك

وزارت ارشاد نيز اقدام به لغو پروانه و مجوز انتشار مطبوعات همچنان به روش خود ادامه دادند و 
گروهي نيز با فراخوانده شدن به دادگاه با تذكر ، در نتيجه امتياز برخي نشريات لغو شد، نشريات كرد

عالوه جريمه نقدي وغيره روبرو شدند يا مديران مسئول آنها از فعاليت مطبوعاتي منع گرديدند. ، كتبي
ي دسترسي محدود با استفاده از بخش شبه دولتي نيز به مقابله با مطبوعات و بر اين ساختار اقتصاد

ها و   حمله به غرفه كتاب، ها  نشريات پرداخت و اقداماتي همچون به آتش كشيدن كتابفروشي
حمله به سينماها و به دفاتر مجالت مانند حمله به دفتر مجله دنياي ، ها  مطبوعات در نمايشگاه

و برگزاري تجمعات و اعتراضات در مقابل وزرات فرهنگ  1371توس در بهار سخن و انتشارات 
 1376). اين وضعيت ادامه داشت تا اينكه در سال 268ص: 1384، نژاد و ارشاد را انجام داد (مصلي

اين جريان براي ارتباط با جامعه و بيان سخنان خود به ، جريان اصالحات در انتخابات پيروز شد
 1250به  1370عنوان در سال  513در نتيجه تعداد عناوين مطبوعات از ، دمطبوعات روي آور

اين مطبوعات بيشتر به انتقال  ).291ص: 1379، افزايش يافت (دارابي 1378عنوان در سال 
آزادي مشاركت ، آزادي بيان، حقوق بشر، حقوق شهروندي، مفاهيمي همچون جامعه مدني

لذا موجب تقويت ، پرداختند و انتقاد از وضع موجود مي ساالري و نقد دموكراسي و مردم، سياسي
افزايش توقعات و انتظارت سياسي مردم ، افزايش فهم و بينش مردم، ساالري هرچه بيشتر مردم

شدند كه در صورت تداوم اين وضعيت سرانجام به تقويت ساختار سياسي دسترسي باز و تغيير   مي
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مقابله با مطبوعات به عنوان يكي از ، د. در اين راستاش ساختار اقتصادي دسترسي محدود منجر مي
هاي ارتباطي مهم حاميان ساختارهاي دسترسي باز با جامعه تشديد و توقيف مطبوعات شروع   ابزار

كشيدند و  هاي توقيف شده دست از كار نمي  اما روزنامه، هاي زيادي توقيف شدند  شد و روزنامه
در عمل موج توقيف با موج تاسيس ، كردند. بنابراين  مي دوباره با اسم ديگري شروع به كار

در مقابل قوه قضائيه براي مقابله با اين مساله به بازداشت و ، هاي جديد همراه شده بود  روزنامه
 ).554ص: 1384، ها پرداخت (ميرسليم  زنداني كردن نويسندگان و مسئوالن روزنامه

ضاح وزير ارشاد و سپس تغيير قانون مطبوعات افتادند. عالوه بر اين نمايندگان مجلس به فكر استي
اين مساله سبب شد تا ، قوه قضائيه دستور توقيف تعداد زيادي از نشريات را صادر كرد، از طرف ديگر

مرتبه  شروع شود و تعداد زيادي از مطبوعات يك 1379موجي از توقيف مطبوعات در ارديبهشت سال 
نگاران زيادي بازداشت شده و در نهايت عده زيادي از آنها  امهتوقيف شوند و نويسندگان و روزن

 ).352ص: 1393، نگاري و نويسندگي منع شوند (دلفروز محكوم به زندان شوند و يا از روزنامه
در كنار اين اقدامات صدا و سيما نيز به تخريب حاميان ساختارهاي دسترسي باز پرداخته اين 

كرد. در اين   ستگي به آمريكا و تالش براي براندازي نظام متهم ميواب، ديني بي، افراد را به نفاق
از سيماي جمهوري اسالمي پخش شد. در ادامه دانشجويان نسبت به » هويت«راستا بود كه برنامه 

توقيف مطبوعات و از بين بردن فضاي آزادي بيان اعتراض كردند كه با پاسخ نيروهاي امنيتي 
هاي بعد توقيف   انشگاه تهران رخ داد. پس از اين حوادث در سالمواجه شدند و حمله به كوي د
نگاران همواره در ايران وجود داشته و تالش حاميان ساختار سياسي  مطبوعات و دستگيري روزنامه

اين در ، دسترسي باز براي تغيير قانون مطبوعات و دادن آزادي بيشتر به مطبوعات ناكام مانده است
م رهبري در جمالت و سخنان متعددي بر آزادي بيان تاكيد داشته و از حالي است كه مقام معظ

حق مسلم مردم و مطبوعات است (مقام معظم ، معتقدم كه آزادي قلم و بيان: فرمايند جمله مي
 ).1379اسفند  22، رهبري

هاي صورت گرفته در راستاي تحقق  دهد كه اقدامات و فعاليت حوادث فوق نشان مي، بنابراين
، بيان در مطبوعات و نشريات با واكنش منفي و مخالفت ساختار اقتصادي دسترسي محدود آزادي
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در نتيجه ساختار اقتصادي دسترسي محدود به ، قوه قضائيه و صدا و سيما مواجه شده است
هايي كه در راستاي تحقق آزادي بيان در مطبوعات و نشريات بوده  مخالفت با اقدامات و فعاليت

با محدود كردن آزادي بيان در اين عرصه به تقويت ساختار سياسي دسترسي  پرداخته است و
 محدود كمك كرده است.

 آزادي مشاركت و فعاليت سياسي
هاي متعددي است كه در اينجا به جهت رعايت  آزادي مشاركت و فعاليت سياسي داراي عرصه

 دازيم.پر اختصار به بررسي مشاركت و فعاليت سياسي در اتحاديه و اصناف مي
ها و اصناف بعد از انقالب اسالمي اتفاقي در عرصه فعاليت اصناف  در رابطه با فعاليت اتحاديه

بدين ، ها رخ داد كه وضعيت آنها در زمينه مشاركت سياسي را به طور كلي متحول كرد و اتحاديه
داخله در نحو كه ساختار اقتصادي دسترسي محدود با استفاده از بازيگران خود يعني دولت با م

ها و اصناف دولتي را  هاي خودجوش را منحل و در مقابل اتحاديه اصناف و اتحاديه، بازار
ها و اصناف به جاي اينكه برآمده از خود فعاالن هر حرفه و صنف  در نتيجه اتحاديه، جايگزين كرد

فعاليت سياسي شان را فراهم كنند و به  ها و مشكالت باشند و با متحد كردن آنها زمينه رفع دغدغه
هاي  كننده بر فعاليت كننده و نظارت به عامل كنترل، پرداخته و بر مسئولين و مقامات نظارت كنند

 ).87ص: 1386، بازاريان و كارگران تبديل شدند (بهداد و نعماني
 هاي صنفي آنها مشهودتر است. اين گروه كه در اين مساله در رابطه با كارگران و فعاليت

كي از نيروهاي موثر در مبارزه عليه رژيم شاه بودند و با اتحاد خود و اعتصابات زمان انقالب ي
اندازي سنديكا و اصناف  در بعد از انقالب اجازه راه، فراگير رژيم پهلوي را به زانو درآوردند

ها و شوراهاي مستقل كارگري   مستقل و برآمده از خود كارگران به آنها داده نشد و تمامي اتحاديه
 هاي  شان ممنوع شد و به جاي آنها شوراهاي اسالمي كار و انجمن ل شدند و فعاليتمنح

كه خانه كارگر نيز در رأس شوراهاي اسالمي كار قرار داشت. شوراهاي  اسالمي كار تشكيل شدند
اسالمي كار در جمهوري اسالمي بيشتر به جاي حمايت از منافع و عملكرد نيروهاي كارگر 

 اند و بيشتر كاركردهاي تبليغاتي و امنيتي دارند ترل و نظارت بر كارگران بودهاي براي كن  وسيله
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)Nomani & behdad, 2012: p. 222.( 
اعتراضات و ، در عمل نيز همواره تجمعات، هايي كه بيان شد  عالوه بر موانع و محدوديت

و شتم كارگران  توان به ضرب  از جمله اين موارد مي، هاي اين گروه سركوب شده است  فعاليت
نيشكر هفت تپه و هپكو و يا معلمان اشاره كرد. همچنين ساختار اقتصادي دسترسي محدود با 

هاي مختلف انسجام و استقالل نهاد بازار را تا حد زيادي تضعيف كرده و آن را از   اتخاذ سياست
 لحاظ سياسي منفعل ساخته است.

تار اقتصادي دسترسي محدود و بازيگرانش با در رابطه با مشاركت از طريق انتخابات نيز ساخ
حفظ و حمايت از توزيع نابرابر قدرت و نهادهاي موازي بر انتخابات ، استفاده از نظارت استصوابي

در اين ، اند. لذا اثر ساخته تاثير گذاشته و مشاركت در عرصه سياست از طريق انتخابات را كم
زيگرانش بر ساختار سياسي تاثير گذاشته و باعث عرصه نيز ساختار اقتصادي دسترسي محدود و با

اند. در حالي كه مقام معظم رهبري در سخنان متعددي بر  تضعيف ساختار سياسي دسترسي باز شده
انتخابات در كشور ما : كنند اهميت انتخابات و مشاركت مردم در انتخابات تاكيد داشته و بيان مي

ساالري ديني با حرف  مردم، انتخابات است پايه نظام ما همين، يك حركت نمايشي نيست
گيرد (مقام  حضور مردم و اراده مردم صورت مي، ساالري ديني با مشاركت مردم مردم، شود نمي

 ).1388فروردين  1، معظم رهبري

 گيري نتيجه
 : شود كه هاي صورت گرفته روشن مي با توجه به توضيحات و تحليل

دولتي دو  وع دسترسي محدود بوده و بخش دولتي و شبهساختار اقتصادي جمهوري اسالمي از ن 
 شان در بقاء ساختار اقتصادي دسترسي محدود است. باشند كه منافع بازيگر اين ساختار اقتصادي مي

ساختار اقتصادي دسترسي محدود و بازيگرانش در راستاي بقاء و حفظ منافع خود با  
چرخش ، دسترسي باز همچون توزيع قدرتهاي ساختار سياسي  تاثيرگذاري بر برخي از شاخص

، آزادي مشاركت و فعاليت سياسي و محدود و كم اثر كردن آنها، آزادي بيان، استقالل قوا، قدرت
اند.  به تقويت ساختار سياسي دسترسي محدود و تضعيف ساختار سياسي دسترسي باز پرداخته
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هوري اسالمي ساختار اقتصادي ساالري در جم يكي از موانع تقويت و ارتقاء مردم، بنابراين
 دسترسي محدود و بازيگرانش هستند. 

هاي ساختار سياسي دسترسي باز مثل توزيع  در قوانين جمهوري اسالمي ايران بر ساير شاخص
حق ، آزادي مشاركت و فعاليت سياسي، آزادي بيان، استقالل و تفكيك قوا، چرخش قدرت، قدرت

ها  اما اين شاخص، شكيل حزب وغيره تصريح شده استت، نظارت و پاسخگوئي، نقد و انتقاد
اند كه تاثير بسيار كمي در ساختار سياسي  آنچنان در قوانين و سپس در عمل محدود و كنترل شده

شود و ساختار  وجود آنها در جامعه احساس نمي، بنابراين، جمهوري اسالمي و در جامعه دارند
 گرايش دارد. سياسي جمهوري اسالمي به سمت دسترسي محدود

ساختار اقتصادي و سياسي جمهوري اسالمي به سمت ساختارهاي دسترسي محدود متمايل 
اين ، شود  هستند و همانطور كه بيان شد رشد و پيشرفت مداوم از درون اين ساختارها حاصل نمي

در حالي است كه حكومت اسالمي مخصوصا شيعي براي بقاء و قدرتمند بودن و پيشبرد اهداف 
اصالح ساختارها در راستاي رسيدن به پيشرفت و توسعه ، لذا، نياز به توسعه و پيشرفت دارد خود
 بايست مورد توجه قرار گيرد.  مي

براي بهبود اقتصاد ايران و وضعيت معيشتي مردم انجام كارهاي جزئي مثل تك نرخي كردن يا 
، ندوق ذخيره ارزيتشكيل ص، ها  دادن و يا حذف يارانه، كنترل تورم، چند نرخي ارز

اي و اساسي و در   زيرا مشكل اقتصاد ايران ريشه، اي نخواهد داشت  سازي وغيره فايده خصوصي
 واقع در ساختار حاكم بر اقتصاد ايران است.

ساختار اقتصادي دسترسي محدود جمهوري اسالمي نه تنها يكي از موانع تقويت و ، بنابراين
بلكه مانع بهبود وضعيت اقتصادي و معيشتي جامعه ، مي استساالري در جمهوري اسال ارتقاء مردم

از اين رو تغيير ساختار اقتصادي از دسترسي محدود به ، باشد و رشد و پيشرفت كشور نيز مي
 دسترسي باز الزم و ضروري است.
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