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Abstract  
The present study aims to investigate and provide a model for resolving the existing crises 
in Iran (such as environmental, economic, political, cultural and other crises). The present 
descriptive-analytical study showed that the Islamic-Iranian model of progress used in Iran, 
is an abstract model which could not be implemented and cannot solve the crises. To make 
this model work, a strategic calibration approach is needed. In this approach, due to the two 
principles of integrity and change, in the two axes of problem recognition and problem 
solving, the model of progress is calibrated by focusing on a specific problem. It also 
revealed how, in a phenomenological view of the problem of industrialization, this issue is 
being heralded in a hermeneutic context within the framework of the political economy 
system in Iran and the world. 
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 چكيده
فرهنگ و ، سياست، اقتصاد، هاي موجود ايران (مانند بحران محيط زيست هدف پژوهش حاضر بررسي و ارائه الگويي براي رفع بحران

يك الگوي انتزاعي بوده كه ، ايراني پيشرفت كشور ايران -كه الگوي اسالميتحليلي حاضر نشان داد  -غيره) بود. مطالعه توصيفي
ها را ندارد. براي عملياتي شدن اين الگو نياز به رويكرد كاليبراسيون استراتژيك است. در اين رويكرد  قابليت عملياتي شدن و حل بحران
شود.  الگوي پيشرفت با محوريت يك مسئله مشخص كاليبره مي، در دو محور تشخيص و حل مسئله، با توجه به دو اصل تماميت و تغيير

، اين مسئله در يك دور هرمنوتيك، همچنين در اين پژوهش مشخص شد كه چگونه در يك نگاه پديدارشناسانه به مسئله صنعتي شدن
 يابد. در چارچوب سيستم اقتصاد سياسي در ايران و جهان تعين مي

 
 اقتصاد سياسي. ، كاليبراسيون استراتژيك، بحران، اسالمي پيشرفت -الگوي ايراني هاي كليدي:  واژه
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 مقدمه
ايراني پيشرفت  -شناسي الگوي اسالمي تاكنون مطالعات اندكي در زمينه مباني فلسفي و روش

هاي حكمراني عادالنه در چارچوب نظريه زيست  مؤلفه«توان به  ارائه شده است كه از جمله مي
تعدد : مباني مشروعيت نظام جمهوري اسالمي ايران«، )113-130ص  :1397، (قزلسفلي» جهان

 رابطه دين و سياست در«) و 94-77ص : 1397، (ملكي» ها و راهكارها تفسيرها؛ چالش

 ) اشاره كرد. 173-192ص : 1397، زايي (جبارنژاد و لك» نگاه تطبيقي به آراي مالصدرا و هگل

 ايراني پيشرفت استفاده-راي طراحي الگوي اسالمينگر ب شناسي كل در اين مقاله از يك روش

ارائه الگو براي توسعه و پيشرفت يك جامعه تابع دو گروه پارامتر ، شده است. از نظر نگارنده
 : است
پارامترهاي انتزاعي و دروني نسبت به الگو كه بيانگر عقالنيت حاكم بر الگو است. ، نخست 

افق و تدابير آمده و براي طراحي ، رسالت، آرمان، مباني اين پارامترها در الگوي موجود در قالب
چراكه در مورد مسايل موجود و عملياتي كردن الگو براي حل اين ، اما كافي نيستند، يك الگو الزم

 دهد. راهي به ما نشان نمي، مسايل در شرايط انضمامي
عملياتي و مناسب ، پارامترهاي انضمامي و بيروني كه الگو را براي حل مسايل معنادار، دوم

نخستين ، سازد. جاي اين پارامترهاي انضمامي و بيروني در الگوي موجود خالي است. بنابراين مي
كار براي عملياتي كردن الگو اضافه كردن اين پارامترها به الگوي موجود است. اين پارامترهاي 

 : انضمامي در دو محور خود را نشان مي دهد
 . تشخيص مسئله اصلي 1
 انضمامي (تاريخي و محيطي).  حل مسئله اصلي با توجه به شرايط راه. 2

ما هميشه يك الگو نياز داريم كه اين ، در مواجهه با مشكالت، شناختي از منظر روش، بنابراين
الگو داراي پارامترهايي انتزاعي و انضمامي است. پارامترهاي انتزاعي همان عناصري از الگو است 

رسد و الگوي موجود نيز از همين سنخ است. اما  ت موجود به ذهن ميكه با توجه به نظريا
بلكه در مواجهه با مسايل در دنياي ، توان مستقيما در نظريات يافت پارامترهاي انضمامي را نمي



216  98 تابستان ، 25شماره  ، 7سال  ، سياست متعاليه 

بايد به واقعيت انضمامي مراجعه كرد تا با حركت در ، دهند. لذا واقعي است كه خود را نشان مي
اين پارامترهاي انضمامي كشف ، و ارائه راه حل ممكن براي آن مسئلهدو محور تشخيص مسئله 

 شده و ما آنها را به الگو اضافه كنيم. 
بلكه در راه حل مسئله است. اين ، توجه داشته باشيد كه در اينجا بحث نه در روش حل مسئله

اط يابد. رويكرد شود كه الگو از حالت انتزاعي خارج شود و با واقعيت انضمامي ارتب امر باعث مي
شناسي  شود. روش ناميده مي 61F1»كاليبراسيون استراتژيك الگو«انضمامي كردن يك الگوي انتزاعي 

مبتني بر منطق ، معمول در علوم اجتماعي كه الگوي موجود نيز برمبناي آن طراحي شده است
كه از اين منطق شود. ما به دنبال راهي هستيم  صوري است و در آن به اين كاليبره كردن توجه نمي

، صوري فراتر رفته و با واقعيت انضمامي پيوند برقرار كنيم. اين راه در چارچوب پديدارشناسي
 شود.  ديالكتيك و هرمنوتيك پيموده مي

يعني تشخيص مسئله اصلي و روش حل آن را به الگوي ، توان اين محورها اما چگونه مي
در الگو نشان دهد؟ ما به دنبال الگويي براي  موجود وارد كرد تا پارامترهاي انضمامي خود را

بايد مدنظر باشد. براي اين كار » تماميت«و » تغيير«دو مفهوم ، پيشرفت كل جامعه هستيم. بنابراين
 : استفاده كرد» تغيير«و » تماميت«بايد از دو اصل 

كه ما وقتي مسايل خود را نشان مي دهند ، چون تماميت جامعه مدنظر است . اصل تماميت:1
 بتوانيم جامعه را در كليت آن ببينيم.

به معناي تغيير از وضع موجود به وضع ، صحبت است» پيشرفت«وقتي از  . اصل تغيير:2
شود كه راهي براي حل مسئله داشته باشيم. اگر به اين دو  اين كار وقتي عملياتي مي، مطلوب است

موجود به يك الگوي سيستمي (توجه خواهيم داشت كه الگوي » تغيير نگرشي«، اصل توجه كنيم
پويا (توجه به ديالكتيك به عنوان عامل حركت در جامعه) و انضمامي ، به كل جامعه نه اجزاء آن)

توان از تمامي  شناختي مي (توجه به شرايط تاريخي و محيطي) تبديل خواهد شد. از نظر روش

                                                           
1. Strategic calibration of model. 
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، روش ديالكتيك، ها ريه سيستمها و رويكردهاي موجود در حوزه علوم اجتماعي (مانند نظ روش
پديدارشناسي و...) تا جايي كه در تضاد با هم نباشند در چارچوب اين تغيير نگرش (بر مبناي دو 
اصل فوق) استفاده كرد. اين تغيير در نگرش در قالب به كارگيري اين دو اصل (تماميت و تغيير) و 

ي استراتژيك در قبال عملياتي حركت در دو محور (تشخيص و راه حل مسئله) به ما رويكرد
كردن الگوي پيشرفت خواهد داد. براي اينكه مفهوم اين تغيير نگرش و تبديل الگوي موجود به 

در اين مقاله عمال اين دو اصل را با توجه به ، پويا و انضمامي مشخص شود، الگويي سيستمي
 شرايط موجود در ايران به كار خواهيم گرفت. 

 يك الگوكاليبراسيون استراتژ

 تشخيص مسئله اصلي .1

روي جامعه ايران در شرايط كنوني چيست؟  مسئله اصلي پيش، در چارچوب پارادايم پيشرفت
 توان مسايل زيادي را برشمرد كه غيرسيستمي و ايستا مي، غيراستراتژيك، در يك نگاه انتزاعي

، تهاجم فرهنگي، تحريم ،اشرافيت، فساد، مسكن، فقر، تورم، مثال بيكاري، همه نيز درست باشند
همه اين موارد درست است. اما نكته اينجا است كه اگر بتوانيم همه مسايل را ، كمبود آب وغيره

باز هم مشكالت موجود ، بندي كنيم و براي حل آنها روش ارائه دهيم هم احصاء و آنها را اولويت
، رد است. اين رويكردشناختي اين رويك در جامعه حل نخواهد شد. دليل آن هم امتناع روش

به اين معنا كه كل ، اما ناقص است، باشد نگر و ايستا بوده و اگرچه درست مي جزء، انتزاعي
يعني ، برد حل به خطا مي ما را در يافتن راه، دهد. اين نقص در بازنمايي حقيقت را به ما نشان نمي

شود  ور كرده و باعث مياقدام به حل مسايل با داشتن بخشي از حقيقت ما را از حل مسايل د
 مثابه سيستمي از اجزاء به هم پيوسته در محور زمان و مشكل مزمن و ديرپاتر شود. جامعه به

 زند تعادل كل سيستم را به هم مي، كند. تغيير در يك جزء در يك شرايط محيطي خاص عمل مي

شكل (مانند مسكن) وقتي براي حل يك م، و سيستم در مسير متفاوتي قرار خواهد گرفت. بنابراين
 كليه پارامترهاي جامعه، اين امكان وجود دارد كه اثر سيستمي حاصل از اقدام ما، كنيم اقدام مي
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 لذا مشكالت جديدي به وجود بيايد كه به ليست مشكالت قبلي، را در طول زمان تغيير دهد

از مشكالت  اگر فهرستي، يا ممكن است مشكالت موجود را تشديد كند. بنابراين، اضافه شود
 يك آنها از شناسايي و رفع يك، وجود داشته باشد و زمان و منابع كافي هم در دسترس باشد

 شناختي ناممكن است. در نگرش غيرسيستمي اجزاء با يكديگر رابطه ارگانيك ندارند نظر روش

ايند توان مستقال حل كرد. در يك نگاه ايستا فرض بر اين است كه مشكالت در فر و هر يك را مي
، بندي مشخص و در يك افق انتزاعي از زمان لذا در يك زمان، كنند حل شدن تحول پيدا نمي

تالش ، هاي اجتماعي نه ايستا و نه منفرد هستند. بنابراين كه پديده در حالي، شود مشكل ناپديد مي
براي حل يك مسئله به شكل انفرادي ممكن است در طول زمان منجر به ايجاد مسايل جديدي 

 شود. 

 پديدارشناسي الگوي پيشرفت .2
» تغيير«و » تماميت«راه درست تشخيص مسئله كدام است؟ نخستين گام به كارگيري دو اصل 

به طوري كه ، به معناي ديدن كل جامعه در تماميت آن است» تماميت«است. به كارگيري اصل 
بلكه ، اي نيستيم يص هر مسئلههيچ امري از نظر ما دور نماند. اما طبق همين اصل ما به دنبال تشخ

به دنبال مسئله اصلي هستيم كه ارتباط ارگانيك و سيستمي با كل مسايل دارد و حل آن به حل 
اي است كه با هدف (كه همان پيشرفت  تمامي مسايل ديگر كمك خواهد كرد. مسئله اصلي مسئله

ر اينجا پيشرفت) است. پس بيشترين همبستگي را داشته و عامل يا مانع رسيدن به هدف (د، باشد)
نگري نيز به اين  نگري در تشخيص مسئله اصلي است. كل به معناي كل، به كارگيري اصل تماميت

ترين مقوله را در جامعه تشخيص  معنا است كه بايد جامعه را در كليت آن در نظر گرفت و كلي
 است. مفهومي است كه با همه مفاهيم ديگر در ارتباط ، ترين مقوله داد. كلي
كدام ، دهنده مسئله اصلي مورد نظر ما باشد ترين مقوله در جامعه كه در عين حال نشان كلي

مفهوم ، وقتي هدف پيشرفت باشد چون مفهوم پيشرفت است.» نظم«است؟ پاسخ در اينجا مفهوم 
مت نه شويم. اين مقاو لذا با مقاومت جامعه در برابر اين تغيير مواجه مي، گيرد تغيير را مفروض مي

بلكه به دليل تعارض منافع ايجاد ، تنها ناشي از اينرسي طبيعي جامعه است كه ميل به سكون دارد
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، انگيزد. بنابراين ها را به مقاومت در برابر تغيير برمي شده بر اثر تغيير نيز است كه افراد و گروه
نظم ، پيشرفت مسئله اصلي ما اين است كه چگونه براي رسيدن به اهداف مورد نظر در مسير

هاي  اجتماعي نيز حفظ شود؛ در غير اين صورت مسير پيشرفت توأم با تعلل خواهد بود و هزينه
 بدون اينكه از منافعش منتفع شويم. در اينجا ديديم كه اصل تغيير، شويم پيشرفت را متحمل مي

 تواند ره ميماند و نظم هموا چراكه در گذر زمان هيچ چيز ثابت نمي، هم خود به خود وارد شد
دار  نظمي و آشوب تغيير شكل دهد و همين نكته است كه پيشرفت را مسئله به ضد خود يعني بي

 كند.  مي
يابد كه چگونه در مسير پيشرفت قرار بگيريم كه  پس مسئله ما اينگونه صورتبندي جديدي مي

وجود ، معهنظم اجتماعي هم حفظ شود. درواقع شرط الزم هر نوع حركت رو به پيشرفت در جا
بندي تحول  مسئله آنقدر از نظر صورت، نظم است. در يك نگاه پديدارشناسانه به الگوي پيشرفت

ولي به مفهوم نظم ، ترين شكل خود درآيد. ما به دنبال پيشرفت بوديم يابد تا به انضمامي مي
اي عملياتي شدن بر، بر آن گذاشتيم» كاليبراسيون استراتژيك«الگوي موجود كه ما نام ، رسيديم. لذا

بايد كار خود را از مفهوم نظم آغاز كند. اما نظم چيست و چه نسبتي با پيشرفت دارد؟ اينجا است 
62Fمنطق ديالكتيك«كه 

 آيد. به كمك ما مي» 1

 ديالكتيك مفاهيم  .3
مان برساند.  براي اينكه ما را به اهداف، حركت از نظم موجود به نظمي جديد است، پيشرفت 

نظمي نيز  نظمي و آشوب در ارتباط است. مفهوم بي وم نظم با مفهوم متضاد آن يعني بيدر واقع مفه
توان گفت پيش  مي، همبسته است. بنابراين -اهم از امنيت داخلي و خارجي  -با مفهوم امنيت 

و الزمه هر نظمي امنيت است. مفهوم امنيت نيز به نوبه خود با دو مفهوم ، شرط هر پيشرفتي نظم
همبسته است. اينجاست كه ماهيت ديالكتيكي مفاهيمي مانند جنگ و صلح » صلح« و» جنگ«

                                                           
1. Dialectical logic. 
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بلكه ، تواند يك هدف باشد جنگ نمي، يابد. بديهي است كه اگر بخواهيم پيشرفت كنيم اهميت مي
جنگ الزم است. اين اتفاق زماني رخ ، اما گاهي براي رسيدن به صلح، صلح بايد هدف قرار گيرد

توانند با  عه داراي دشمنان ذاتي باشد. بديهي است كه مردم يك جامعه نمييك جام دهد كه مي
يكديگر در جنگ باشند و اين با مفهوم جامعه در تضاد است. اينجا است كه مفهوم دولت يا 

توانند با هم  رسند و مي موجوديتي كه مردمان يك جامعه در آن به صلح مي، آيد حكومت پديد مي
، اهم از هويت جغرافيايي -دارند. اما اين دولت وقتي به مرزهاي هويتي در مسير پيشرفت گام بر

رو شود و در اينجا  اش روبه ممكن است با دشمنان هويتي، رسد خود مي -سياسي وغيره، فرهنگي
  ناپذير است. است كه جنگ يا آمادگي دفاعي براي حفظ صلح و امنيت اجتناب

رساند. در  صلح و امنيت داخلي و خارجي مي ،در مجموع مفهوم نظم ما را به مفهوم جنگ
بايد اين سوال را مطرح كرد كه استراتژي ما براي ، راستاي طراحي و كاليبراسيون استراتژيك الگو

صلح در داخل و دفاع از ميهن چه بايد باشد؟ آيا دشمناني ذاتي موجوديت ايران را تهديد 
آيد كه چه نوع  داخلي هم اين سوال پيش ميكنند؟ آيا صلح با همه جهان ممكن است؟ در بعد  مي

تواند امنيت و آرامش الزم را براي حركت در مسير توسعه و پيشرفت فراهم  نظام سياسي مي
به طوري كه پاسخ به يكي پاسخ به ديگري ، سازد؟ اين دو سوال با يكديگر رابطه تنگاتنگي دارند
در شرايط حاضر دو ديدگاه در ايران  كند. را به وجه ديالكتيكي و به شكل تاريخي مقيد مي

 : تواند وجود داشته باشد مي
ايران دشمن ذاتي ندارد و بايد در نظام جهاني ادغام شود. در ، در ديدگاه اول و در بعد خارجي

 بعد داخلي هم بايد ليبرال دموكراسي را به عنوان تنها الگوي ممكن براي نظم سياسي بپذيرد.
ايران داراي دشمنان وجودي مانند امريكا و اسرائيل است و ، ارجيدر ديدگاه دوم و در بعد خ

لذا هميشه بايد آماده جنگ بوده و در منطقه خاورميانه ، است» انتاگونيستي«تضاد ما با اين دشمنان 
ساالري ديني در چارچوب واليت فقيه تنها گزينه  حضور فعال داشته باشيم. در بعد داخلي مردم

خود مطرح كردم و بديهي است كه   اين دو ديدگاه را در دو حالت حدي مشروع است. البته من
تواند وجود داشته باشد. اما نكته مهم اين است كه تا به دو سوال فوق  اي هم مي هاي ميانه نگاه
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، يعني تا دكترين امنيت ملي و ايدئولوژي حاكم بر نظام سياسي ما روشن نباشد، پاسخ داده نشود
ها نيز  در ساير حوزه، ن و استراتژيك براي پيشرفت جامعه ارائه كرد و لذاتوان الگوي كال نمي

رسد. نكته مهمتر اينكه اين  به اين معنا كه به اهداف مشخص خود نمي، ماند ريزي عقيم مي برنامه
دو (دكترين امنيت ملي و ايدئولوژي حاكم بر نظام سياسي) به شكل ديالكتيكي و تاريخي يكديگر 

هاي  بايد با يكديگر تناسب داشته باشند؛ در غير اين صورت سياست، بنابراين، اند هرا مقيد كرد
داخلي و خارجي دولت يا حكومت در تضاد با يكديگر خواهد بود. در مجموع وقتي اصل 

به شكل ديالكتيكي از يك مفهوم به مفهوم ديگر عبور ، گيريم را به كار مي» تغيير«و » تماميت«
بلكه طرح ، ه ما هم يك مسئله مجرد و انتزاعي از كل نظم اجتماعي نخواهد بودكنيم. لذا مسئل مي

 يابد.  هر مسئله در يك دور هرمنوتيكي معناي نهايي و انضمامي خود را مي

 جاي دادن مسئله در دور هرمنوتيكي  .4
 به عنوان مثال سياست اقتصادي را در نظر بگيريد. فرض كنيد پرسش ما اين باشد كه سياست 

گيري ما  ريزي و تصميم توسعه صنعتي ايران چگونه بايد باشد؟ اين تصور غلط در نظام برنامه
توان هر نوع برنامه توسعه صنعتي را براي ايران نوشت و يا در جهت اين  وجود دارد كه مي

اي را با موفقيت اجرا كرد. مثال اين فكر وجود دارد كه همان الگوي  هر سياست اقتصادي، توسعه
سازي است. در  عتي شدني كه در ژاپن يا كره اتفاق افتاده است براي ايران هم قابل پيادهصن

كه اگر ما به اقتصاد به عنوان يك زيرسيستم از كل سيستم اجتماعي نگاه كنيم و به سيستم  حالي
بينيم كه اين  اجتماعي در ايران به عنوان بخشي از سيستم جهاني بنگريم (اصل تماميت) مي

تواند خارج از نظم كلي حاكم بر سيستم اجتماعي و سيستم جهاني(تقسيم كار  ستم نميزيرسي
خود به خود ، جهاني) مورد دستكاري قرار گيرد. درواقع هر الگويي در استراتژي توسعه اقتصادي

گيرد. از سويي هر  مفهوم امنيت و به تبع آن مفهوم دولت يا حكومت را مفروض مي، مفهوم نظم
ادي بايد بخشي از استراتژي توسعه باشد. اينجا است كه ما در يك دور هرمنوتيكي سياست اقتص

...) ما را به ، صنعتي، تجاري، ارزي، مالي، گيريم كه شروع از يك سياست اقتصادي (پولي قرار مي
خود  كند و خودبه  طور ديالكتيكي و هرمنوتيكي با كل سيستم اقتصاد داخلي و جهاني درگير مي
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و موفقيت يا شكست آن تابعي از نسبتش با نظم اجتماعي و ، معناي آن سياستپرسش از 
اينگونه نيست كه قوه مجريه اراده كرده و ، جايگاهش در سيستم جهاني خواهد بود. لذا

شناسي  شناسي حاكم بر سيستم اقتصاد جهاني از يك سو و هستي بلكه هستي، سياستگذاري كند
كند. در يك دور هرمنوتيكي موفقيت يك  گر آن را كرانمند ميحاكم بر نظم اجتماعي از سوي دي

شود كه حد و حدود قدرت و درجه  سياست به مثابه يك سياست داخلي به اين پرسش تبديل مي
، آزادي حكومت (دولت) در داخل و خارج از مرزهاي سياسي آن چقدر است؟ به عبارت ديگر

پيرامون قدرت حكومت در ارتباط قرار  پرسش در مورد استراتژي صنعتي با سه پرسش ديگر
حدود قدرت حكومت در داخل چقدر است؟ حدود قدرت حكومت در خارج چقدر : گيرد مي

 است؟ ارتباط اين دو چگونه است؟ 

 نظم داخلي و مسئله بحران  .1-4

حدود قدرت حكومت در داخل ايران چقدر است؟ حدود حكومت در داخل تابعي از ثبات در 
تواند  است. ثبات در نظم اجتماعي به اين معنا است كه تغيير در اين نظم كه مينظم اجتماعي 
كند و  تا چه حد بحران ايجاد مي، هاي حكومت باشد زا يا ناشي از سياست هاي برون ناشي از شوك

 هايي براي رفع بحران وجود دارد؟  چه مكانيسم
بلكه وقتي ، شود ب ناگهان ظاهر نميمفهوم نظم با مفهوم آشوب رابطه ديالكتيكي دارد. اما آشو

ما وارد مرحله آشوب و ، سيستم اجتماعي به حدي از بحران برسد كه غيرقابل كنترل باشد
قدرت حكومت نيز در چارچوب قدرت آن در ، فروپاشي نظم مستقر خواهيم بود. بنابراين

ه كمتري از بحران با هزين، تر باشد شود. هرچه سيستم مقاوم سنجيده مي، پيشگيري و حل بحران
هايش خواهد داشت. در  آميز سياست درجه آزادي بيشتري براي اجراي موفقيت، كند. لذا عبور مي
شود كه عوامل ثبات و مقاوم بودن در يك سيستم اجتماعي  اين پرسش جديد مطرح مي، اين راستا
 كدامند؟

ه بحران است؟ مهمترين در اينجا است كه بايد ديد در يك نظم اجتماعي چه عواملي ايجادكنند
 عامل فساد است كه مشروعيت سيستم سياسي را زير سوال، زا در نظم داخلي عامل بحران



 223 الگوي پيشرفت و مسئله بحران

 برد. عامل ديگر عدم كارايي اقتصادي است كه مشروعيت سيستم اقتصادي را تحت تاثير مي

 و  ،مشروعيت در سيستم سياسي بواسطه نهاد دموكراسي، داري دهد. در سيستم سرمايه قرار مي

هاي سيستمي و احياء  مهار بحران، شود. لذا كارايي در سيستم اقتصادي بواسطه نهاد بازار تامين مي
گيرد. اين  از طريق سياستگذاري در حيطه اين دو نهاد صورت مي، داري نظم در سيستم سرمايه

ريك با ظهور كينز به يك صورتبندي تئو، هاي اقتصادي الگوريتم مهار بحران از طريق سياست
الگوريتم سياستگذاري خود به يك نهاد تاريخي ، رسيد و از بطن آن دولت رفاه ايجاد شد. بنابراين

هاي اقتصادي و مكاتب  توانست با تغذيه از ايدئولوژي مستقل در قرن بيستم تبديل شد كه مي
 د. اماداري را رفع كن هاي سيستمي نظام سرمايه اقتصاد كالن به حيات خود ادامه داده و بحران

 سياستگذاري به امري سياسي تبديل شده كه تابعي، اي چون ايران در كشورهاي در حال توسعه

 هاي ذينفع وجود دارند داري هم گروه هاي فشار است. البته در سيستم سرمايه از منافع گروه

نجام اما اين تاثير را در چارچوب نهاد دموكراسي و بازار ا، گذارند و بر سياستگذاري تاثير مي
پذير  ها امكان به همين دليل هم سنتز دولت رفاه در چارچوب بودجه حاصل از ماليات، دهند مي

 است. 
در حالي كه در ايران به دليل وجود منابع طبيعي و بويژه نفت كه به عنوان منبعي براي رانت 

نه يك  ) و53-54ص : 1397، با يك دولت رانتير مواجه هستيم (هراتي و ديگران، كند عمل مي
هاي اقتصادي در حوزه كالن كه  دولت رفاه خالص از نوع غربي آن. به همين دليل هم اكثر سياست

تاثير بوده و در بلندمدت نيز به  عمال بي، داري است تقليدي از سياستگذاري در اقتصادهاي سرمايه
ر اقتصادي دولت از نظ، شود. در دولت رفاه نوع غربي اش تبديل مي نتايجي عكس اهداف اوليه

هاي دو گروه ذينفع  رو بوده مبني بر اينكه مجبور است همزمان به خواسته همواره با يك تضاد روبه
گذاران بخش خصوصي از  داران و سرمايه سو و سرمايه هاي كارگري از يك عمده يعني اتحاديه

 . اما اينهاي كار و سرمايه هر دو باشد يعني بايد پاسخگوي خواسته، سوي ديگر پاسخگو باشد

 خواهان يعني سرمايه، )125-127ص: 1390، دو خواسته در تناقض با يكديگر هستند (پيوزي

گذاري و انباشت فزاينده سرمايه بوده و نيروي كار خواهان  كاهش ماليات براي تشويق سرمايه
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: 1396، بازتوزيع ثروت از طريق افزايش ماليات جهت تامين مخارج رفاهي است (معرفي محمدي
هاي اقتصادي دولت رفاه برايند اين دو نيروي متضاد است و لذا مكاتب  ). سياست170-177ص

يابند. به همين دليل در سيستم  اقتصادي در اقتصاد كالن هم بر مبناي حل اين مسئله تحول مي
ها از طريق نهاد دموكراسي كه به عنوان  ولي اين بحران، داري همواره شاهد بحران هستيم سرمايه

عقالنيت و كارايي را ، يابند. نهاد بوروكراسي و بازار كاهش مي، كند سوپاپ اطمينان عمل مييك 
كه ذاتي دولت رفاه برآمده از ، هاي سيستمي آورند. بحران گيري و توليد فراهم مي در امر تصميم
عي رود و نظم اجتما عمال رفع شده و مشروعيت كل نظام زير سوال نمي، داري است اقتصاد سرمايه

 شود. حفظ مي
بوروكراسي و بازار كاركرد مناسب خود را ، در ايران هيچ كدام از اين سه نهاد دموكراسي

نظم اجتماعي را تهديد ، فساد و عدم كارايي به عنوان يك خاصيت سيستمي و پايدار، ندارند. لذا
اي بازتوزيع منافع كند. به اين معنا كه نهاد دموكراسي در قالب انتخابات مجلس عمال ابزاري بر مي

هاي  شود تخصيص هاي انتخاباتي عمل كرده و باعث مي هاي دولتي در حوزه حاصل از رانت
اقتصادي در چارچوب عقالنيت حاكم بر نهاد بازار صورت نگيرد و سيستم اقتصادي را دچار 

 بحران كارايي كند. 
براي رقابت  هاي سياسي به فضايي بندي تحزب و دسته، در انتخابات رياست جمهوري

، كنند. بنابراين هاي كالن دولت را تعيين مي هاي سياسي تبديل شده است كه سياست گروه
گذاري در چارچوب عقالنيت حاكم بر بوروكراسي مدرن عمل نكرده و سيستم سياسي را  سياست

توانست عاملي براي  هاي دموكراتيك كه مي كند. هر دوي اين مكانيسم دچار بحران عقالنيت مي
عمال عاملي براي نهادينه شدن فسادهاي ، پاسخگو بودن و شفافيت دولت و حاكميت باشد

، يابد. لذا هاي فشار تداوم مي هاي ذينفع و گروه سيستماتيك شده است كه از طريق فعاليت گروه
عمال به انباشت بحران در كل ، هاي سيستمي به جاي رفع شدن در يك فرايند دموكراتيك بحران

تواند بر  شود. اما چرا دولت رفاه در غرب مي ماعي و فساد سازماندهي شده منجر ميسيستم اجت
، بلكه برعكس، افتد ولي در ايران نه تنها اين اتفاق نمي، هاي سيستمي دولت رفاه غلبه كند بحران
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 افتد؟ هاي انباشته شده به تعويق مي بحران
لذا گروه ، گيرد دارد و ماليات نمي دولت در ايران به رانت حاصل از درآمدهاي نفتي دسترسي

تعهدي پايدار نسبت به نيازهاي اقتصادي بخش خصوصي ندارد. درواقع بخش ، برنده انتخابات
در حوزه اقتصاد از دولت پاسخگويي ، اي وجود ندارد كه بخواهد در قبال ماليات  خصوصي

ا قوه مجريه را از نظر اقتصادي و نه تنه، بخواهد. فقدان سيستم مالياتي كه بودجه را تامين مالي كند
بلكه اين عدم ، كند گذاران مستقل مي  سياسي از سيستم مالياتي و بخش خصوصي يعني سرمايه

پاسخگويي باعث عدم شفافيت شده و سيستم اطالعاتي در اقتصاد نيز غيرشفاف خواهد شد. 
و مجري  يه طراحما عمال با دولت يا حكومتي مواجه هستيم كه در آن قوه مجر، بنابراين
هاي ذينفع در كابينه و مجلس  هاي گروه ها برايند خواسته هايي خواهد بود كه اين سياست سياست

هاي  كنندگان در بخش خصوصي به نظم درآيد. البته اكثر بنگاه بدون اينكه از سوي توليد، است
ارچوب قواعد بازي در توليدي بزرگ در ايران يا دولتي است يا متعلق به نهادهاي انقالبي كه در چ

يك سيستم اقتصاد سياسي وجود دارد كه در آن دو نهاد ، گيرند. بنابراين نهاد بازار قرار نمي
توانند يكديگر را تعديل  نمي، طرف گري بوروكراسي بي دموكراسي و بازار به واسطه و ميانجي

كرد يا آن  ان جلوگيري ميداري از وقوع بحر هايي كه در يك دولت رفاه سرمايه مكانيسم، كنند. لذا
كند. در نتيجه انباشتي از  در ساختار كنوني اقتصاد سياسي ايران عمل نمي، داد را تسكين مي

عقالنيت ، هاي مشروعيت (فساد و عدم توجه به بحث بازتوزيع عادالنه ثروت و درآمد) بحران
شت كه در طول زمان در وري اقتصادي) را خواهيم دا (ناكارايي بوروكراسي) و كارايي(كاهش بهره

 ). 1حال انباشت است (نمودار
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طرف وجود  در ايران يك بوروكراسي بي، داري هاي سرمايه بر خالف دولت، از طرف ديگر
هاي  جويي گروه ندارد كه عقالنيت را به سيستم اداري در حوزه عمومي بازگرداند و جلوي رانت

كند. فساد  فساد وجه سيستمي پيدا مي، تعادل با يكديگر قرار دهد. لذايا آنها را در ، ذينفع را بگيرد
در اينجا به معناي استفاده از بوروكراسي و ساختارهاي اجرايي دولت و حكومت در راستاي منافع 

خيز بوده و هم توان  باشد. اما نكته مهمتر اين است كه چنين سيستمي كه هم بحران شخصي مي
گونه تا به حال دوام آورده و فرونپاشيده است؟ پاسخ را بايد در درآمدهاي چ، رفع بحران را ندارد
دهد كه  كرد. دوام اين سيستم به دليل رانتي بودن آن است كه اين اجازه را مي نفتي دولت جستجو

تسكين يابد. اين ، گيرد عدم كارايي سيستم اقتصادي از طريق واردات كه با دالرهاي نفتي انجام مي
داري امكان وقوع  ر رانتي به دليل عدم كارايي و فقدان بازتوليد ارزش در سيستم سرمايهنوع ساختا

چرا كه به هر حال بايد ارزش افزوده در جايي در سيستم اقتصادي ايجاد شود تا در نهايت ، ندارد
رانت است. ، شود بتواند به شكل سياسي بازتوزيع شود. ولي در يك دولت رانتي آنچه بازتوزيع مي

تواند به كار خود ادامه  رغم وجود بحران مي سيستم هم علي، تا زماني كه اين رانت وجود دارد، لذا
رسد كه رانت قطع شده و ديگر چيزي خارج از سيستم  دهد. سيستم وقتي به مرز فروپاشي مي

هاي  هاي سيستمي (بحران براي بازتوزيع به سيستم اقتصادي تزريق نشود. در اين شرايط بحران
رسد كه منجر به فروپاشي سيستم  انگيزش و كارايي) به حدي از انباشت مي، مشروعيت، قالنيتع

 شود.  اقتصادي مي، سياسي، اجتماعي
رو است. تا زماني كه دالرهاي نفتي  اقتصاد سياسي ايران در حال حاضر با همين مسئله روبه

تواند بودجه را  دولت هم مي، كند بتواند بودجه را از طريق واردات كاال و خدمات از خارج تامين
اي نامعلوم هدايت كند. در چند سال اخير به دليل تحريم و قطع رابطه  ها را به آينده ببندد و بحران

بار تامين بودجه به سيستم مالياتي سرشكن شده است. ولي به دليل ركودي كه ، دالري با جهان
دهي و خلق ارزش ندارد. از سويي  ماليات اصوال بخش توليد قدرت، ها است ناشي از همين تحريم

بلكه براي به تعويق انداختن ، نظام بانكي ربوي نيز مكاني نه تنها براي تجهيز سرمايه جهت توليد
، شده است. نتيجه اين فرايندها، ها و پرداخت سودي كه در توليد منشاء ندارد ورشكستگي بنگاه
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63Fنمايي وضعيت متناقض

 رويه نقدينگي در كشور توأم با كمبود پول است كه در آن افزايش بي 1

افتد و شرايط ركود همراه با تورم را شاهد خواهيم بود. چون در اين  گذاري اتفاق مي براي سرمايه
توليد صرفه اقتصادي ندارد. نتيجه بيكاري فزاينده به همراه تورم پنهاني خواهد بود ، هاي بهره نرخ

 نرخ بهره، هاي ارز حقيقي نرخ، هاي نسبي شود. قيمت ها سركوب مي كه مدام با كنترل قيمت

تواند به مقادير تعادلي خود برگردانده شود و اقتصاد كالن ثبات يابد. چراكه  و نرخ تورم نيز نمي
 ثباتي عامل عدم تعادل در ساير متغيرها و تشديد بي، هر تغييري در يكي از متغيرهاي كالن

ها از  تواند باعث خروج سپرده ها مي ش نرخ بهره بانككاه در سيستم اقتصاد كالن است. مثال
 ثباتي در نرخ ارز موج جديدي از تورم و بي، سيستم بانكي شده و با سفته بازي روي ارز و طال

تواند موج جديدي از تورم و ركود را درپي داشته باشد  را ايجاد كند. اصالح قيمت سوخت نيز مي
 ).2(نمودار
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مي رسد سيستم از نظر اقتصادي به بن بستي رسيده است كه رفع ان در گرو سرمايه لذا به نظر 
گذاري است. از سويي تكنولوژي الزم براي توليد رقابتي در كشور بويژه در بخش صنايع پيشرفته 

لذا تنها راه حل سرمايه گذاري خارجي پيش نهاد مي شود. اما اگر واقعا ، مثل نفت وجود ندارد
ايا سرمايه گذاري خارجي امكان وقوع دارد؟ واقعيت ، ي خارجي هم راه حل باشدسرمايه گذار

اين است كه ورود سرمايه گذاري خارجي با گرنداستراتژي ايران در حوزه استقالل و امنيت كشور 
در تضاد است. بنابراين به نظر مي رسد ما در يك بن بست اقتصادي قرار داريم. ايا ايران مي تواند 

 ن بست خارج شود؟ اين ما را به بخش دوم پرسش مي رساند. از اين ب

 نظم خارجي و مسئله گرنداستراتژي .2-4

حدود قدرت حكومت ايران در خارج از مرزهاي سياسي آن چقدر است؟ پاسخ اين مسئله به 
گردد كه متاثر از چندين عنصر است. اين عناصر شامل  موقعيت ايران در سيستم جهاني بازمي

ژئوانرژتيك و ژئوكالچر ايران در سيستم جهاني ، ژئواكونوميك، ژئوپليتيك، ئواستراتژيكموقعيت ژ
باشد. اين عناصر در تعامل با يكديگر مبنايي براي گرنداستراتژي ايران در صحنه جهاني هستند.  مي

ان را توانند اير نكته مهم در گرنداستراتژي ايران اين است كه اين عناصر در هارموني با يكديگر مي
اي و جهاني تبديل كنند. به عنوان مثال ايران اكنون يك بازيگر كليدي  به يك قدرت بزرگ منطقه

هاي بزرگ را تغيير دهد. اين  در منطقه است كه بر مبناي ژئوكالچر شيعه توانسته معادالت قدرت
نوميك موثري در هاي ژئواكو اهرم، مسئله به دليل ژئوانرژتيك بودن منطقه خاورميانه و آسياي ميانه

دهد كه جغرافياي اقتصادي جهان را تحت تاثير خود قرار داده است. اما نكته  اختيار ايران قرار مي
المللي با نظم حاكم بر سيستم اجتماعي در  هاي بين مهمتر در اينجا هماهنگ كردن اين پتانسيل

است داخلي نشان داخل كشور است. اين نكته خود را در مسئله هماهنگي سياست خارجي و سي
مشروعيت مردمي بيشتري داشته باشد و سيستم اقتصادي ، دهد. هرچه سيستم سياسي در داخل مي

بسيج نيروها در داخل امكان سياست ، المللي شكل بگيرد هاي بين نيز بتواند بر مبناي اين پتانسيل
امكانات سازد. سياست خارجي نيز  خارجي موثرتري براي ارتقاء قدرت فراملي فراهم مي

المللي را در جهت توسعه و پيشرفت اقتصاد ملي فراهم خواهد ساخت. استراتژي توسعه  بين
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 يابد. صنعتي نيز در يك چنين چارچوبي است كه معنا مي
اي مانند سياست صنعتي كه يك مسئله داخلي و صرفا اقتصادي تلقي  اينجا است كه مسئله

سو و موقعيت ايران در  سياسي در داخل از يك چگونه در يك دور هرمنوتيكي با نظم، شود مي
يابد. ما به طور سنتي در تقسيم كار جهاني  نظام جهاني و سياست خارجي از سوي ديگر پيوند مي

ايم كه صادركننده مواد خام بويژه نفت و  اي از سيستم توليد ارزش جهاني قرار گرفته در حلقه
م كار بخشي از سيستم نفت/ دالر بوده كه چرخه باشيم. اين تقسي واردكننده كاالهاي مصرفي مي

دهد و بعد از جنگ جهاني دوم بخشي از سيستم هژموني  بازيافت دالرهاي نفتي را شكل مي
، كشورهايي مانند ژاپن و كره جنوبي به دليل فقدان منابع انرژي، جهاني امريكا شده است. در مقابل
به ، يابد ارچوب جنگ سرد در خاور دور معنا مياند كه در چ در تقسيم كار متفاوتي قرار گرفته

، همان صورت كه در دوران مابعد جنگ سرد نيز چين در تقسيم كار متفاوتي وارد شد. لذا
ژاپن و يا حتي چين در سيستم ، توانيم مانند كره جنوبي لوحانه است كه فكر كنيم ما هم مي ساده

فت بوده و در چرخه بازيافت دالر نقشي كننده ن صنعتي شويم. چون اين كشورها مصرف، جهاني
توانيم از  كنند. البته اين به معناي جبر تقسيم كار صنعتي نبوده و مي در نقطه مقابل ما را بازي مي

ولي نه اينقدر ، اين وضعيت خارج شده و جايگاه خود را در تقسيم كار جهاني ارتقاء دهيم
ايران ، المللي بتوان چنين كاري كرد. لذا لي و بينلوحانه كه فكر كنيم بدون تغيير در نظم داخ ساده

اين هدف بايد بخشي از گرنداستراتژي او قرار ، اگر بخواهد استراتژي توسعه صنعتي داشته باشد
هاي  هاي داخلي مربوط به نظم اجتماعي و پتانسيل يعني ايران بايد بتواند همه پتانسيل، گيرد

ا در راستاي استراتژي صنعتي مطلوب خود بسيج كند تا خارجي از ژئوكاچر تا ژئواكونومي خود ر
 ). 3بتواند در تقسيم كار جهاني جايگاه مناسب خود را بيابد (نمودار
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 گيري نتيجه
تواند از يك الگوي انتزاعي  در اين مقاله نشان داده شد كه چگونه الگوي پيشرفت موجود مي

شود. اين كار با توجه به دو اصل تماميت و تغيير (با به يك الگوي عملياتي و انضمامي تبديل 
توجه به مفهوم پيشرفت جامعه) و در دو محور تشخيص و حل مسئله (با توجه به انضمامي شدن 
مفهوم پيشرفت) انجام گيرد. همچنين مشخص شد كه اين فرايند چگونه با يك نگاه پديدارشناسانه 

، ئله اصلي پيشرفت كه همان مسئله نظم استبه الگوي پيشرفت شروع شده و ما را به مس
، نظمي رساند. از طرف ديگر چگونه از بطن مفهوم نظم به شكل ديالكتيكي مفاهيمي مانند بي مي

شود. در نهايت نيز جايگاه يك مسئله خاص (مثل صنعتي شدن) در  آشوب و بحران استخراج مي
حل يك مسئله ، يابد. لذا اشد) ارتباط مييك دور هرمنوتيكي با مسئله اصلي (كه همان مسئله نظم ب

ارتباط است. مثال يك سياست  خاص در گرو حل مسايل مهمتري است كه در نگاه اول با آنها بي
صنعتي نه تنها يك مسئله صرفا فني و جزئي است كه يك بوروكرات بتواند در مورد آن تصميم 

خل و نظم اقتصادي در سيستم جهاني بلكه برايند نيروهايي است كه از نظم سياسي در دا، بگيرد
اي است كه در  بلكه مسئله، سياست صنعتي نه يك مسئله صرف اقتصادي، گيرد. بنابراين نشأت مي

سياسي در داخل و گرنداستراتژي جمهوري اسالمي ايران در صحنه  -چارچوب ساختار اقتصاد
 يابد. جهاني معنا مي
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