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Abstract
Today, the issue of economic corruption in the world has become one of the most 

important concerns of social groups and institutions, as well as governments. 
Corruption has grown significantly in Iran over past two decades. In the present 

article, the author uses the documentary method and analytical model based on 

influence of different social levels (political, economic and cultural) on each other, 
to examine the roots and structural processes of the prevalence of such widespread 

corruption in government. According to this analytical model, in the post-

revolutionary period, with the dominance of the political culture of the ruling forces, 
the participation of citizens and social groups led to political obstruction, which led 

to creation of monopolies in the economic sector; this monopoly eventually became 

the source of corruption. The results show that the interaction status of mentioned 

levels is not positive and this has negative effects on the economic field. In the 
economic sector, four erroneous policy models can be traced: widespread 

governmentalization of the economy, prevalence of commercial capitalism and 

unbridled consumerism, adoption of redistributive policies, and multi-currency 
nature.
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  یندهاي ساختاري فساد اقتصادي در ایرانها و فرآ ریشه

  )دوره جمهوري اسالمی(

  .ایراندانشجوي دکتري علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی،تهران،  *احسان علینی

  

  چکیده

ي اجتماعی و ها و نهادها هاي گروه ترین دغدغه امروزه مسئله فساد اقتصادي در جهان، به یکی از مهم

گسترش این پدیده در بیشتر کشورها، جنبه ساختاري و نهادي پیداکرده . شده استها تبدیل همچنین دولت

در مقاله حاضر، نگارنده با استفاده . گیري در ایران داشت است فساد در طی دو دهه اخیر رشد چشم. است

سیاسی، اقتصادي و (ف اجتماعی از روش اسنادي الگوي تحلیلی مبتنی بر تأثیرگذاري سطوح مختل

اي در دستگاه  ها و فرآیندهاي ساختاري شیوع چنین فساد گسترده بر یکدیگر، به بررسی ریشه) فرهنگی

بر اساس این الگوي تحلیلی، در دوران پس از انقالب، با غلبه یابی فرهنگ . دولتی کشور پرداخته است

ي اجتماعی به انسداد سیاسی انجامید و این امر به ها سیاسی نیروهاي مسلط، مشارکت شهروندان و گروه

نتایج . وجود آمدن انحصار در بخش اقتصادي را به همراه داشت؛ این انحصار درنهایت منشأ بروز فساد شد

دهند وضعیت تعامل سطوح یادشده مثبت نبوده و این امر تأثیرات منفی بر حوزه اقتصادي  تحقیق نشان می

دولتی : توان بررسی و ردیابی کرد گذاري غلط را می صادي چهار مدل سیاستدر بخش اقت. گذاشته است

هاي باز  گرایی افسارگسیخته، اتخاذ سیاست داري تجاري و مصرف شدن گسترده اقتصاد، رواج سرمایه

  .توزیعی و چند نرخی بودن ارز

  .فساد، فرآیندهاي ساختاري، دولت، جمهوري اسالمی :هاي کلیديواژه

  

                                                  
*  ehsan.ellini@gmail.com
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  ه و ضرورت تحقیقبیان مسئل

ترین شکل خود، سوءاستفاده از منصب عمومی در  ناظرین تعریف فساد را در گسترده

طور عمومی در ادبیات فساد و ضد  اند؛ این تعریف به راستاي منافع شخصی در نظر گرفته

تعریف این . چنین تعریفی از فساد البته چندان کامل نیست. شود وبیش استفاده می فساد کم

ها به  را معموًال با فرض مشخص بودن مرز بین بخش عمومی و دولتی با دیگر بخشپدیده 

سوءاستفاده از منصب عمومی و یا دولتی در راستاي منافع شخصی، خانوادگی، گروهی، 

تأملی در چنین تعریفی از فساد وجود  هاي قابل شاخص. توان ارائه کرد حزبی و اجتماعی می

مرزي بین امور عمومی و دولتی وجود دارد، هرچند نسبیت  دارد؛ اول اینکه باید پذیرفت

پذیر  گذاري، تعریف فساد از منظر مدرن را امکان پذیرش این فاصله. شود آن نفی نمی

دوم توجه به این موضوع است که فساد فقط یک سوءاستفاده شخصی نیست بلکه . سازد می

ه سوم در نظر داشتن این مسئله نکت. امري است که روابط اجتماعی وسیعی را دربرمی گیرد

تواند  شود بلکه می است که و بدل شدن چیزي در این تعریف، فقط شامل کاالي مادي نمی

  ).Carvajal, 1999: 336(کاالهاي غیرمادي و اجتماعی مانند تبار را نیز در برگیرد 

هاي بروز فساد مالی و اقتصادي، باوجود تنوع و وابستگی  در بررسی علل و ریشه

توان فساد دولتی را یکی از  نداشتن این مقوله به علت واحد یا علل محدود و معین، می

هاي فساد اقتصادي دانست که خود ریشه در مداخله دولت  ها و گلوگاه ترین زمینه اساسی

هاي مختلف دارد؛ بسیاري از  ویژه توزیع منابع بین گروه در فرآیندهاي اقتصادي و به

هاي دولتی  مثال، شیوه برگزاري مناقصه عنوان به. ورزند لیل تأکید مینظران بر این تح صاحب

تواند بروز پیدا  هاي اقتصادي دولت است که فساد در آن می آمیزترین رویه یکی از مخاطره

  .کند

هاي تحت تأثیر  فساد مالی آثار بسیار مخربی بر اقتصاد کشورها دارد؛ ازجمله بخش

گذاري داخلی،  کاهش در رشد اقتصادي، سرمایه: دتوان به این موارد اشاره کر می

هاي اقتصادي دولت و مخارج دولت در  گذاري مستقیم خارجی و اثربخشی سیاست سرمایه

تشدید تورم و گسترش اقتصاد زیرزمینی و . آموزش و بهداشت و درآمدهاي مالیاتی دولت
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 ,Cooray, Dzhumashev(تشویق سوداگران به نقض قوانین نظارتی و مالیاتی 

Schneider, 2017 .(تواند به وظایفی که  وقتی حجم فساد مالی گسترده باشد، دولت نمی

شود تا  طور که بایدوشاید، عمل کند و این مسئله باعث می در قبال شهروندان دارد، آن

شهروندان متضرر شوند؛ درواقع در اقتصاد فساد محور، حقی که از شهروندان سلب 

  .رود هاي گوناگون مفسدان اقتصادي می بالغ پولی به جیب ردهمالکیت شده، به شکل م

المللی سنجش فساد و عدم بهبود و حتی  وضعیت نامطلوب کشورمان در مطالعات بین

هاي  هاي اخیر، ضرورت توجه بیشتر به ریشه هاي فساد در برخی از سال بدتر شدن شاخص

اي پیچیده و  و اقتصادي پدیدهفساد مالی . کند ازپیش آشکار می گیري فساد را بیش شکل

هاي اقتصادي، عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و  چندوجهی است و عالوه بر زمینه

برخی از این عوامل درکنش متقابل باهم . گذارند تاریخی نیز بر بروز و گسترش آن اثر می

هر یک از کنند؛ ابعاد فساد خود نیز بر  قرار دارند و اثر یکدیگر را تشدید یا تضعیف می

باید توجه داشت که دامنه این عوامل بسیار . تواند اثرگذار باشد عوامل یادشده می

شده در این مقاله است و بررسی کامل آن نیاز به تحقیقات جامع  تر از موارد مطرح گسترده

  .هاي اقتصادي، سیاسی، حقوقی و اجتماعی دارد جانبه در زمینه و همه

درواقع . شده است ساد مالی تعاریف متنوعی مطرحطور که مطرح شد، از ف همان 

اي که بتواند  اي را بپرورانند چه رسد به ارائه نظریه اند حتی واژه هنوز اقتصاددانان نتوانسته

). Jain, 1998(گیرند را پوشش دهد  هایی که زیر چتر فساد مالی قرار می وسعت از فعالیت

لی را سوءاستفاده از قدرت تفویض شده براي فساد ما) 2020(1المللی شفافیت سازمان بین

، فساد مالی را سوءاستفاده از قدرت )1996(2کند و بانک جهانی منافع شخصی تعریف می

  .دولتی براي تصاحب منفعت شخصی در نظر گرفته است

توان به استفاده از مقام عمومی براي تصاحب  ازجمله تعاریف دیگر فساد مالی، می

هاي بازرگانی، خصوصی،  رد که کلمه عمومی در آن شامل بخشمنفعت شخصی اشاره ک

                                                  
1. Transparency International
2. World Bank
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شود و منفعت شخصی  هاي اقتصادي با مالکیت دولتی می المللی و بنگاه دولت، نهادهاي بین

. نیز شامل منفعت فردي، منفعت دوستان و اقوام، منفعت حزب و طرز تفکر خاص هست

کارگزار در نظر  - کارفرما  این تعریف فساد مالی را در حقیقت حالت خاصی از مشکل

. عنوان کارگزار عنوان کارفرما هستند و مقام عمومی به گیرد که در آن توده مردم به می

صورت، فساد مالی، شامل هر سه نوع  مزیت چنین تعریف جامعی از فساد در آن است بدین

شود که  گذاري می فساد مالی کالن، فساد مالی جزئی یا اداري و فساد قانون: فساد مالی

)Jain, 2001 (ها را در جوامع عمدتاً دمکراتیک تشخیص داده است آن.  

هاي مقامات دولتی،  توان آن دسته از فعالیت با توجه به پاراگراف پیشین، می

که توسط قدرت تفویضی دولت به آنان داده گذاران و سیاستمداران ها، قانونبوروکرات

اند را  گرفتهشان به هزینه توده مردم انجام تصاديشده است ولی در جهت افزایش منافع اق 

گرچه گستره تعاریف از فساد مالی وسیع است، اما جوهره . هاي فسادزا دانست نیز فعالیت

اصلی همه این تعاریف، استخراج منافع اقتصادي از قدرت نهادي درون مناصب سیاسی 

کاري را  ایی صداقت و درستفساد مالی و اقتصادي، ارزش نه). Jain, 1998(واداري است 

کند و  هاي رانتی هدایت می دهد و منابع انسانی جامعه را به فعالیت کاهش شدید می

  .سازد تخصیص بهینه استعدادهاي جامعه را نامتوازن می

شده مشخص گردیده است کاهش مقدار کمی از فساد و یا هاي انجام در بررسی

طبق برآوردهاي بانک . اي بر کشورها دارد ندهکن افزایش مقدار کمی از آن اثرات تعیین

شود  میلیارد دالر رشوه ردوبدل می 80طور متوسط  جهانی، در امور تجاري جهان ساالنه به

الملل، تقریبًا هیچ کشوري در دنیا وجود ندارد که در  و طبق برآورد سازمان شفافیت بین

ر مورد ایران نیز صادق این موضوع د. تجارت خارجی خود، رشوه پرداخت نکرده باشد

). 2: 1397افشار و همکاران، (روش وجود دارد  16گیري فساد  براي سنجش و اندازه. است

گیري  شروع به سنجش و اندازه 1995الملل، مستقر در برلین که از سال  سازمان شفافیت بین

ایران  فساد در اکثر کشورهاي جهان نموده است، روند رو به رشدي را درزمینۀ فساد براي

  .دهد ارائه می
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2003خصوص از سال  ، فساد در ایران به)1جدول (طبق گزارش آماري این سازمان 

  .، روند افزایشی داشته است)1382(

  

  2020تا  2003نمره فساد ایران در مقایسه با کشورهاي دیگر بین سال  –1جدول 

  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  سال

رتبه 

  ایران

78  87  88  106  133  141  168  146  120  133  144  136  130  131  130  138  146  149  

تعداد 

  کشورها
133  146  158  163  179  180  180  178  182  176  177  175  167  176  180  180  180  180  

نمره 

  ایران

3  2,9  2,9  2,7  2,5  2,3  1,9  2,2  2,7  2,8  2,5  2,7  2,7  2,9  3  2,8  2,6  2,5  

  

است که  6/2هاي مندرج در جدول مذکور  نرخ متوسط میزان فساد براي ایران سال

است؛  10تا  0دامنه نمره شاخص بین . دهد ایران جزو کشورهاي پر فساد است نشان می

 149بوده است و رتبه آن  2,5نمره ایران  2020در سال . نمره کمتر نشان از فساد بیشتر دارد

درزمینۀ کنترل ) 2014(همچنین طبق برآوردهاي بانک جهانی . کشور جهان 180در بین 

کشور جهان رتبه  200گانه حکمرانی خوب، ایران در بین  عنوان یکی از ابعاد شش فساد به

  . کند نیز همین مسئله را تأیید می 1هاي پیمایش آي پز را داشته است؛ داده 137

از مردم معتقدند که فساد در ایران فراگیر و یا تا حدي درصد  71در این پیمایش 

سال گذشته بیشتر و یا تا حدي  5درصد نیز معتقدند که فساد در  68فراگیر شده است، 

درصد،  8/11اي معتقد به فساد کم  از طرف دیگر، اما در بین خبرگان عده. بیشتر شده است

درصد از خبرگان بر  37/58طورکلی به. درصد خیلی زیاد هستند 7/8درصد زیاد و  8/47

  ).3: 1397افشار و همکاران، (این باورند که در کشور فساد وجود دارد 

شده است؛ اگرچه  مطالب بسیاري در زمینه ادبیات پژوهش این حوزه نوشته

عمده این . توان برشمرد هاي نظري بین آنان وجود دارد، اما وجوه مشترکی را نیز می تفاوت

                                                  
1. Ipose
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کنند و  عرف علمی در ایران متغیرهاي به وجود آمدن فساد را تبیین می ها طبق بررسی

توضیحات الزمی از سهم این متغیرها در توضیح فساد دارند؛ این در حالی است که 

هاي پنهان میان این  هرگونه تبیینی نباید صرفًا توالی را توضیح دهد بلکه باید از مکانیسم

توجه  انجام تحقیق حاضر دقیقاً از همین منظر قابلضرورت . ها را نیز مشخص سازد توالی

  . است

هاي فساد و ضد فساد، بزرگی دولت را عامل اصلی رانت و  در ایران بیشتر گفتمان

که بزرگی و کوچکی دولت یکی از عواملی است که فساد را  درحالی. کنند فساد تلقی می

در اختیار گرفتن دولت است  تر در اینجا فرآیندهاي تصاحب و کند؛ مسئله مهم تولید می

هاي اساسی که در اینجا  شده پرسش با توجه به مسائل گفته . دهد که فساد را شکل می

گیري فساد در ایران پس از انقالب چگونه بوده  روند شکل: اند از شوند عبارت مطرح می

اي داشتند؟ فرآیندهاي اصلی  است؟ چه سازوکارهایی در افزایش آن به سهم عمده

  توان در نظر داشت؟ اند؟ چه پیوندي میان این فرآیندها می کدم

ترین تحولی که باید در فضاي  رسد مهم شده، به نظر می با توجه به مسائل مطرح 

هاي کالن اقتصادي بهبود یابد، مهار پدیده  سیاسی و اقتصادي کشور رخ دهد تا شاخص

ب، از نگاه محقق دالیل فساد است؛ گسترش فزاینده این پدیده در دوره پس از انقال

هاي آن را در شکاف به وجود آمده در ساحت فرهنگی،  توان ریشه چندوجهی دارد که می

همپوشانی . گیري انسداد سیاسی و سازوکارهاي انحصاري اقتصادي در نظر گرفت شکل

دهد که بروز  هاي اجرایی را شکل می ها و فعالیت گذاري این سطوح ترکیبی از سیاست

دغدغه مهار چنین سطحی از فساد . رسد تاري، جزء الینفکی از آن به نظر میفساد ساخ

ساختاري در کشور، محقق را بر آن داشته تا با بررسی دقیق تعامل این سه سطح و تأثیراتی 

گذارد، راهکارهایی جهت حل مسئله ارائه  که بر فرآیندهاي اقتصادي فسادزا در کشور می

  . کند

در کشور، امري تک علیتی نیست؛ فرهنگ سیاسی غالب، گیري فساد  فرآیند شکل

هاي اجتماعی و سیاسی را  نیروهاي دگر خواه را حذف و مشارکت سیاسی مردم و گروه



  

  

  

1401بستان ، تا51شماره ، سال سیزدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه   |  226

نیروهایی که این . شوند ها نهایتًا به انسداد سیاسی ختم می کند؛ این محدودیت محدود می

صاد و ایجاد انواع انحصار در این اند با حذف فضاي رقابتی در اقت انسداد را به وجود آورده

در پژوهش حاضر، با ارائه مدل . سازند گیري فساد را هموار می حوزه، عمًال مسیر شکل

تحلیلی مبتنی بر تأثیرگذاري و همپوشانی سطوح سیاسی، فرهنگی و اقتصادي در دوران 

 گیري فساد در کشور بررسی و سپس هاي شکل پس از انقالب اسالمی، ابتدا زمینه

  .گردد راهکارهایی جهت مقابله با این پدیده ارائه می

  

  پیشینه تحقیق

گیري فساد در ایران بعد  فرآیند شکل«در مقاله ) 1397(سرشت و افشار  افشار، سلیمان پاك

پردازند و پرسش اصلی  گیري و ظهور پدیده فساد در کشور می ، به بررسی شکل»از انقالب

محققان با استفاده از روش اسنادي و . از فساد است ها چگونگی ساخت یابی این سطح آن

هاي اجتماعی، به بررسی شواهد  هاي میان گروه چهارچوب تحلیلی انواع سلطه و کشمکش

. پردازند اند، می که توسط متفکرین ایرانی تولیدشده هاي جامعه ایران تاریخی و تحلیل

موجود در کشور و نهایتًا غلبه هاي فرهنگی مختلف  نویسندگان معتقدند با توجه به ساحت

یافتن اقتدار فرهنگی و بسته شدن فضاي سیاسی، انحصار اقتصادي و در پی آن، فساد 

  .ناپذیر بوده است گسترده امري اجتناب

، به »بازتولید ساختار رانتی در ایران«در مقاله ) 1396(قنواتی، وحید، ساعی و ازغندي 

و نهادي که باعث به وجود آمدن مانع بر سر راه هاي ساختاري  اي از ناکارآمدي مجموعه

ها ساختار رانتی حاکم  ترین آن اند که یکی از مهم کرده شوند اشاره ها در ایران می حکومت

دهد چگونه ساختار رانتی در جوامع اي که از سطح  این نوشتار نشان می. بر کشور است

باشند  ابسته به درآمدهاي نفتی میتوسعه و یافتگی پایینی برخوردار هستند یا درحال توسعه

هاي  مواردي چون تاریخ، باورها و ایدئولوژي. طور مستمر، در حال بازتولید خود است به

نویسندگان . بسط یافته در طول زمان، بر این تکثیر و تداوم روند تأثیر فراوانی دارند

سوي  رکت بهمعتقدند درنتیجه چنین وضعیتی، حتی در شرایط کاهش درآمدهاي نفتی و ح
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هاي رأي، شاهد  ایجاد سازوکارهاي دموکراتیک و حضور گسترده مردم در پاي صندوق

محققان . خواهیم بود که نهادهاي مذکور به ابزاري براي بازتولید رانت مبدل خواهند شد

  .اند در این مقاله براي فهم و بسط موضوع خود از ادبیات نهادگرایی جدید بهره گرفته

» گیري فساد در اقتصاد ایران هاي شکل بررسی ریشه«در مقاله ) 1395(رحیمی بافقی 

رغم هشدار مقامات ارشد کشور و همچنین برخوردهاي  هاي اخیر علی بیان دارد در سال

هاي نظارتی و قضایی، شاهد وضعیت مطلوبی در کاهش نرخ فساد  گسترده دستگاه

رغم عزم جدي  است که چرا بهسؤال اساسی نگارنده این . اقتصادي داخل کشور نیستیم

. گانه در برخورد با پدیده فساد، نتیجه مورد انتظار حاصل نگردیده است مسئولین و قواي سه

هاي بروز فساد در اقتصاد کشور و عدم تدوین  بافقی اعتقاد دارد عدم توجه به ریشه

عدم  ترین دالیل ها، از مهم راهکارهاي مناسب جهت تضعیف یا محدود کردن این ریشه

محقق در این نوشتار تالش داشته تا با . کسب نتیجه دلخواه در مبارزه با فساد اقتصادي است

نظران و متولیان مبارزه با مفاسد اقتصادي، به  هاي صاحب تحقیقات میدانی و اخذ دیدگاه

ها و عوامل بروز فساد اقتصادي بپردازد و راهکارهاي عملی و مطلوب جهت  برخی از ریشه

  .و مقابله با فساد را ارائه دهد پیشگیري

» هاي ساختاري فساد اقتصادي ایران در دو دهه اخیر ریشه«در مقاله ) 1395(سردار نیا 

ترین موضوعات موردتوجه نهادهاي علمی و  اعتقاد دارد فساد اقتصادي یکی از مهم

پذیري از  تمندي و نظار از نگاه او، شفافیت، قانون. هاي اخیر بوده است دانشگاهی در دهه

هاي سالمت نهادهاي سیاسی و اقتصادي و حکمرانی مطلوب هستند و در جهان  ویژگی

هاي سیاسی و  هاي ارتباطی گسترده و افزایش سطح آگاهی امروز به دلیل گسترش شبکه

نویسنده در این . ها بیش از گذشته ناگزیر از توجه به این موضوعات هستند اجتماعی، دولت

گري دولت و اقتصاد رانتی،  تداوم تصدي: ور است که مواردي چوننوشتار بر این با

سیاست زده شدن بوروکراسی و ناکارآمدي آن و وجود کاستی و انحرافات عدیده 

با . اند توجه فساد در ایران شده عملکردي در سازوکارهاي نظارتی، منجر به گسترش قابل
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صورت ساختاري در داخل کشور  بهشده، سردار نیا معتقد است فساد  توجه به موارد بیان

  .فراگیر شده است

هاي  هاي موجود بر مؤلفه توان گفت اکثر محققین در پژوهش بندي می در جمع

. اند ها بر بروز فساد در کشور تأکید داشته اقتصادي بدون در نظر گرفتن تأثیر سایر حوزه

مواردي چون بزرگ بودن بخش دولتی، ضعف بخش خصوصی، نامطلوب بودن 

گیري فساد در کشور عنوان  ترین دالیل شکل مهم... هاي کالن اقتصادي و شاخص

هاي سیاسی معنا  اي هاي اقتصادي در جوامع همواره در تعامل با نهاده فعالیت نظام. شوند می

اي در  کننده تواند نقش تعیین کند؛ بنابراین فرهنگ سیاسی غالب در جامعه می پیدا می

  .داشته باشد فرآیندهاي کالن اقتصادي

محقق بر آن است بدون در نظر گرفتن تعامالت و همپوشانی میان سطوح فرهنگی،  

گیري فساد در کشور  توان به درك صحیحی از چگونگی شکل سیاسی و اقتصادي، نمی

رسید؛ بنابراین در پژوهش حاضر، تأکید اصلی بر نحوه تعامل سطوح یادشده و برآیند آن 

هاي صورت گرفته در  همچنین عمده تحلیل. ساد در کشور استبر فرآیندهاي ساختاري ف

ها در این  کشور تنها به بررسی متغیرهاي به وجود آمدن فساد پرداخته و در مورد سهم آن

که هرگونه بررسی از وضعیت این پدیده نباید صرفًا با  اند؛ درحالی فرآیند توضیح داده

برداري  ارهاي پنهان میان این روندها نیز پردهتشریح روندها همراه باشد بلکه باید از سازوک

  .شده است در تحقیق حاضر، این جنبه از واکاوي موضوع نیز در نظر گرفته. شود

  

  چارچوب نظري و الگوي تحلیلی

: هایی که در حوزه بررسی فساد وجود دارند را به موارد زیر تقسیم کرد توان نظریه می

ساختاري، حکمرانی خوب، اقتصاد نهادي، جرم  رویکرد نوع آرمانی وبر، کارکردگرایی

نظریه وبر از طریق طرح مفاهیمی ). 4: 1397افشار و همکاران، (گرایی  شناختی و بسا اثبات
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هاي اجتماعی، اهمیت سطح فرهنگی، تفکیک و تمایز  چون انواع سلطه، کشمکش گروه

  .امور و جدایی بروکراسی از سیاست، به مقوله فساد مرتبط است

هایی مانند جدایی امور عمومی  نگاه وبر با رشد بروکراسی عقالنی همراه با ویژگیاز 

از شخصی، حاکمیت روابط غیررسمی، اصل انتصاب و تخصص گرایی، دوران 

در این شکل از ). Weber, 2013: 317(هاي پدرساالر به سر آمده است  ساالري دیوان

همچون خریدوفروش مناصب  کارمندان قانونی، فساد –عنوان سلطه عقالنی  بروکراسی به

اي از روابط  ساالري نسبتاً کوچک در چنبره در دنیاي قدیم، دیوان. تواند رخ دهد نمی

که ویژگی اصلی دنیاي جدید، عقالنی  اي قرارگرفته بود؛ درحالی خویشاوندي و طایفه

اي کشورهاي توان بر چنین امري را البته نمی. شدن بروکراسی و جدایی آن از سیاست است

در این کشورها سطح مطلوبی از جدایی میان بخش . در حال گذار چندان صادق دانست

عمده مناصب اداري از طریق ترجیحات . وجود ندارد) و فرهنگ(اداري و حوزه سیاست 

شوند؛ چنین فرآیندي را سیاست زدگی  فرهنگی، خویشاوندي و سیاسی توزیع می

  ).60: 1394و همکاران، فرد  دانایی(نامند  بروکراسی می

جاي شایستگی  منظور از این سیاست زدگی، جایگزین شدن معیارهاي سیاسی به

در کشورهاي پیشرفته اگر هم سیاست زدگی وجود دارد، در سطح کنترل سیاسی و . است

توسعه این امر باهدف شغل یابی براي اعضاي  که در کشورهاي درحال اجرا است؛ درحالی

گیري  سیاست زدگی بیش از هر چیز بر شکل. کند اي حزبی نمود پیدا میه خانواده و گروه

کند؛  خواري را تسهیل می آخر انحصار اقتصادي و رانت گذارد و دست ها تأثیر می مشی خط

شوند،  هاي اجتماعی و سیاسی زمانی که وارد عرصه سیاست می در این کشورها گروه

، از ترجیحات فکري و فرهنگی موردنظر جاي تالش در جهت پیشبرد مدیریتی عقالنی به

کنند و نهایتاً آن را تحت لواي عناصر  خود استفاده و بروکراسی را دچار سیاست زدگی می

  ).Weber, 1993: 91(آورند  خود درمی

هاي مختلف در  توان برحسب وجود شکاف هاي اجتماعی را می گیري گروه شکل

هاي فرهنگی و عالیق مادي  حامل ایدههاي اجتماعی  این گروه. جامعه در نظر گرفت
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صورت میدانی متشکل از گروهاي اجتماعی و  درواقع، جامعه به). 5: 1399بشیریه، (هستند 

کنند و  هاي فکري و فرهنگی خاصی طرفداري می منزلتی است که هرکدام از ساحت

جامعه از منظر وبر، جریان اصلی . زنند درنهایت کشمکش و تضادهاي اجتماعی را رقم می

هاي منزلتی براي تصاحب  هاي فرهنگی در میان گروه هاي بین ایده را همین کشمکش

هاي  هاي فرهنگی در قالب گروه دهد؛ جامعه میدانی است که در آن، ایده قدرت شکل می

هر گروهی که در این عرصه مسلط شود، . شود هاي سیاسی می اجتماعی تبدیل به رویارویی

در همین ). Bourdieu, 1986: 626(ین علیه دیگري استفاده کند تواند از خشونت نماد می

اي از مشکالت  شده و این امر چرخه ازپیش سیاست زده چرخه فرآیند بروکراسی بیش

  .زند خصوص فساد را رقم می بعدي همچون معضالت اقتصادي و اجتماعی و به

عنوان یک  اسی بهویژگی مهم تحلیل وبر در این است که رابطه معناداري میان بروکر 

در این . عنوان فرآیند اجتماعی برقرار کرده است هاي نفوذ به ساختار اجتماعی و گروه

عنوان نظامی از تخصص گرایی جدا از عرصه سیاسی و  تحلیل، بروکراسی صرفاً به

هاي ذینفع  عنوان گروه هاي اجتماعی نیز صرفًا به گروه. شود هاي اجتماعی تصور نمی گروه

اي از ایستایی و پویایی را  شوند بلکه ارتباط بین آنان وثیق بوده و چرخه رفته نمیدر نظر گ

صورت تقلیل گرایانه  توان به سطوح گوناگون جامعه را نمی. آورند در جامعه به وجود می

  . نمایش داد

یابد، براي همین است  این سطوح به یک عنصر مثالً فرهنگی و یا اقتصادي تقلیل نمی 

کنند بلکه تحت فرمان منافع مادي و  ها بر سلوك انسان حکومت نمی ه وبر اندیشهکه از نگا

شوند نقش سوزنبان قطار  ها خلق می وسیله اندیشه که به تصاویر جهان. گیرند معنوي قرار می

سازند؛ اعمالی که از پویش منافع  کنند، یعنی مسیر اعمال انسان را تعیین می را ایفا می

  ).Weber, 1993: 318(اند  شده حاصل

هاي اجتماعی تنها دنبال منافع مادي نیستند، بلکه آنان  باید توجه داشت گروه 

هایی نیز براي تداوم  هاي فرهنگی هستند که در حین درگیري با منافع مادي استراتژي هویت

تواند بروکراسی را سیاست زده کرده و پیامدهاي منفی بسیاري ازجمله  که می. خود دارند
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توان سیاست زدگی بوروکراتیک را مکانیسمی دانست  را رقم بزنند؛ از این منظر می فساد

بعدي بودن فرهنگی جامعه را به انسداد سیاسی، انحصار اقتصادي و درنهایت فساد  که تک

شود چگونه فرهنگ و تسلط تک جانبه آن بر  سازد؛ و از این طریق نشان داده می مرتبط می

  .خصوص فساد را رقم بزند د مسائل اجتماعی بهتوان آخر می جامعه، دست

دهد چگونه سطوح مختلف اجتماع به یکدیگر مرتبط  این تحلیل فرآیندي نشان می

هاي خود نقطه شروع را سطح  وبر در تحلیل. کنند بوده و با چه سازوکارهایی عمل می

اگرچه . ددان که مارکس ساحت اقتصادي را در اولویت می دهد؛ درحالی فرهنگی قرار می

صورت تحلیلی  تفکیک است، ولی براي بررسی به پیچیده و غیرقابل تمام امور جامعه درهم

هاي دیگر  شود و سپس از یک سطح تحلیل شروع و به ساحت جدا از هم در نظر گرفته می

ها بر هم  تر از دیگري نیست، همه آن کدام مهم نکته مهم این است که هیچ. رسد می

هاي اجتماعی  بر تحلیل خود را از سطح فرهنگی شروع و از طریق گروهو. همپوشانی دارند

در اینجا سطح فرهنگی سطوح دیگر . کشاند ها می هاي فرهنگی، به دیگر عرصه حامل ایده

بررسی روابط میان سطوح . گذارد ها تأثیر می آورد، بلکه بر روند تحول آن را به وجود نمی

  . گیري فساد، محور اصلی تحقیق هستند ها بر شکل نفرهنگی، سیاسی و اقتصادي و تأثیر آ

اند  بنابراین مواردي که تحت تأثیر رویکرد وبر در این بررسی مدنظر قرارگرفته

هاي اجتماعی و منزلتی نمایندگی کننده  هاي مختلف فرهنگی، گروه ساحت: اند از عبارت

، )امور اداريسیاست زدگی و ایدئولوژیک شدن (این سطوح، اقتدارگرایی فرهنگی 

منظور از . گیري فساد است گیري انسداد سیاسی، انحصار اقتصادي و درنهایت شکل شکل

هاي ایرانی، اسالمی و غربی است که در دوران پس از  هاي فرهنگی جامعه، جنبه ساحت

  ).71: 1393سروش، (برند  با یکدیگر به سر می) و گاه تعارض(انقالب در تعامل 

توان به استفاده از مدیریت اجرایی در جهت منافع و  را می سیاست زدگی بروکراسی

 -طبقه در اینجا به معناي مارکسی آن . اي اطالق کرد یا ترجیحات فرهنگی گروهی و طبقه

گردد، بلکه در  لحاظ نمی –که به تصاحب و یا عدم تصاحب ابزار تولید مرتبط است 

گیري و تداوم  نصر فرهنگی در شکلشود که ع تر به اقشار اجتماعی مرتبط می معناي عام
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اقتدارگرایی فرهنگی در اینجا از منظر گرامشی به معناي تحمیل فرهنگ . آنان حیاتی است

) اسالمی بر غربی و ایرانی در دوران پس از انقالب(ها  یک گروه مسلط بر دیگر گروه

  . است

طبقه و یا گروه اقتدارگرایی فرهنگی وابسته به طبقه اقتصادي نیست هرچند از طریق  

به زبان بسا ساختارگرایان، در اقتدارگرایی فرهنگی، فرهنگ تنها . شود اجتماعی اعمال می

هاي اجتماعی و سیاسی حاکم با تأکید بر  گروه. شود گردد بلکه ساخته نیز می تحمیل نمی

هاي فکري و  یک ساحت فرهنگی، به دنبال اصالح افراد جامعه منطبق بر آرمان

خود هستند تا از این طریق، هویت فرهنگی کل جامعه را بازتعریف و تداوم  ایدئولوژیک

خود را تضمین نمایند؛ اقتدارگرایی فرهنگی بروکراسی تخصص گرا را به تعهد گرایی 

  .کند تک جانبه کشانده و کلیت ارکان نظام اداري را سیاست زده می

ها به بلوك قدرت  گر گروهگروه اجتماعی مسلط با ایجاد انسداد سیاسی، راه ورود دی

گروه حاکم با تأکید بر ساحت فرهنگی مورد . سازد را مستقیم و یا غیرمستقیم مسدود می

دهد؛ درواقع سطح فرهنگی تبدیل به یک  تأیید خود، ایجاد انسداد سیاسی را محق جلوه می

م اداري ادامه یافتن این انسداد بر روند ایدئولوژیک شدن نظا. شود ایدئولوژي سیاسی می

پیامد چنین . یابد ازپیش افزایش می تأثیر مستقیم گذاشته و سیاست زدگی بروکراسی بیش

در این وضعیت، اختیار منابع . گیري انحصار اقتصادي است میزانی از سیاست زدگی، شکل

  . گیرد مندي در دستان گروه اجتماعی مسلط قرار می طور نظام مالی و عرصه تولید کشور به

ها  ها و بانک تواند انواع مختلفی به خود بگیرد؛ از تأسیس شرکت ر میاین انحصا

بنابراین . هاي کالن و تخصیص ارز گرفته تا مجوز صادرات و واردات، رانت اطالعاتی، وام

مندي ساحت فرهنگی را از طریق ایدئولوژي به عرصه سیاسی مرتبط  طور نظام این چرخه به

هاي اجتماعی دیگر، باعث به  سازي فعالیت گروهایدئولوژي حاکم با محدود. کند می

وجود آمدن انسداد سیاسی شده و این امر غلبه یافتن سیاست بر بوروکراسی را هموارتر 

  .گیرد با ادامه چنین روندي، مشکالت اقتصادي افزایش و فساد شکل می. سازد می
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  ي اسالمیها و فرآیندهاي ساختاري فساد در دوران جمهور الگوي تحلیلی ریشه

  

گیري اقتدارگرایی در حوزه  شده و نحوه شکل براي بررسی سطوح گوناگون مطرح

فرهنگ، الگوهاي قواعد سیاسی و شواهد تحلیلی از اقتصاد ایران، از روش اسنادي استفاده

هاي سطوح مختلفی همچون فرهنگ،  این روش ویژگی). Babbie, 2016(شده است 

اسناد . کند را در ایران روشن می) فساد(و مسئله اجتماعی سیاست، ساختار اداري، اقتصاد 

؛ 1380طباطبایی (ها و شواهد تاریخی است که توسط اندیشمندان  مورداستفاده شامل تحلیل

؛ سروش 1382؛ بشیريِ 1395؛ کاتوزیان 1384؛ میرسپاسی 1388؛ نصر 1393عظیمی 

  . گرفته است انجام) 1393

هاي محققان جهت تشریح و اثبات آن چیزي است که شده از بررسی آوري نتایج جمع

گانگی  این نتایج شامل نظریه امتناع اندیشه طباطبایی، سه. شده است در الگوي تحلیلی بیان

فرهنگ ایرانی سروش، استبداد رانتیر و جامعه هیدرولیک کاتوزیان، فلسفه سنتی نصر، 

صاد ایران عظیمی، مدرنیته ایرانی ساختار اداري پدرساالر و دولتی بودن بخش وسیعی از اقت

نتایج تحلیل این . هاي اجتماعی و سیاسی بشیریه است میرسپاسی، عملکرد گروه

  .شده در بخش قبلی است پژوهشگران، همسو با الگوي تحلیلی ارائه

  

  هاي تحقیق یافته

گیري فساد در  ها و فرآیندهاي ساختاري شکل هدف اصلی تحقیق حاضر، تحلیل ریشه

طور که در مقدمه هم بیان شد، شیوع پدیده فساد اقتصادي  همان. بعد از انقالب استایران 
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در این بخش ابتدا . رابطه تنگاتنگی با وضعیت فرهنگی و نوع نظام سیاسی در کشورها دارد

شود، سپس مرور کوتاهی بر ساختار  وضعیت فرهنگی جامعه پس از انقالب بررسی می

عنوان سیستم حاکم در ایران خواهد شد؛ درنهایت،  سیاسی نظام جمهوري اسالمی به

  .شود تأثیرات این دو سطح بر حوزه اقتصادي و بروز فساد، بررسی می

  

  57وضعیت فرهنگی جامعه پس از انقالب 

حضور  60پس از پیروزي انقالب، بسیاري از تفکرات و جریانات سیاسی که تا سال 

ازجمله رویکرد ضد امپریالیستی و شعارهاي کردند، اما به دالیلی  داشتند و فعالیت می

هاي سیاسی ازجمله  عدالت جویاِن انقالب، جنگ تحمیلی و اشتباهات برخی گروه

گرا توانستند با محوریت حزب جمهوري اسالمی بر وجه تفکر  هاي اسالم صدر، گروه بنی

است سنتی در این دوران، تفکر اسالمی چه چپ سنتی و چه ر. فرهنگی و سیاسی غلبه یابند

هاي فرهنگی لیبرال مسلک در این دوران  نگاه. هاي فرهنگ مسلط شدند بر دیگر حوزه

دیگر امکان بروز جدي نداشتند؛ وقوع انقالب فرهنگی و بسته شدن  60ویژه از دهه  به

ها و مراکز  ها، یکی از شواهد اصلی تصفیه عناصر لیبرالی و غربی از دانشگاه دانشگاه

هایی نیز در برخی  چنین فعالیت. ي اقتدارگرایی فرهنگی بودگیر آموزشی و شکل

وبودجه بود  ها، سازمان برنامه ترین آن ها اتفاق افتاد که یکی از مهم ها و سازمان وزارتخانه

  .که دست به تصفیه نیروهاي خود زد

، نشان از آن 60ها و تغییر محتواي دروس علوم انسانی در دهه  اسالمی کردن دانشگاه 

. است) از نوع سنتی(ت که وجه غالب فرهنگی در دوران پس از انقالب، تفکر اسالمی داش

خصوص تفکر فرهنگی غربی که بخشی از  در این دوره، حوزه فرهنگی ملی ایران و به

در این دوران نیز مانند . حافظه تاریخی واقعیت اجتماعی ایران شده بود، به محاق فرورفت

عنوان مؤلفه اصلی  کاف شدیدي میان سنت و مدرنیته بهدوره قبل از انقالب، شاهد ش

فرهنگ ایرانی هستیم؛ این نگاه در جریان روشنفکري ایران، با احمد فردید و همفکرانشان 

گرایی و نقد  که متأثر از آراي مارتین هایدگر آلمانی، بومی) شایگان، آشوري و رشیدیان(
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شود  ی را مدنظر دارند، شروع میطور اساسی و فلسف تفکر سوژه محور و فنی غرب به

در بطن این نگاه که در ایران پس از انقالب هم وجه غالب ). 12: 1397افشار و همکاران، (

گرایی  در این بومی. شد اي نفی می صورت تمامیت رایانه بود، حوزه تفکر مدرن غربی به

آن  هاي فرض شود که تفکر غرب گشودگی هستی توسط علم، تکنیک و پیش ادعا می

عنوان تفکري صوري، فنی، مادي، شک رایانه،  تفکر غربی به. شده است طور کامل گرفته به

  .شود گرا، الحادي و سکوالریستی نفی و می نسبی

آنچه در این دوره شاهد هستیم، عدم توانایی مجدد فرهنگ ایرانی در ایجاد سازش 

هاي  که اکنون به بخش منطقی و تأمل شده میان سه حوزه ایرانی، اسالمی و غربی است

طور  اند؛ درنتیجه چنین فرهنگی به شده اساسی حافظه تاریخی و خوراك فرهنگی آن تبدیل

چنین وجه غالب فکري هم اقتدارگرایی . کند هاي فکري واقعی خود نفی می مداوم حوزه

گسترش . آورد که پیامدهاي جدي بر اقتصاد دارد فرهنگی و هم انسداد سیاسی به وجود می

شود فرهنگ یک  برد و باعث می اعمال یک وجه فرهنگی، پویایی فرهنگی را از بین می و

دهد، به تفاهم رسیده و دیالوگ  اي که در جهان روي می جامعه نتواند با تغییرات گسترده

، در بطن خود توانسته 21برقرار کند؛ این در حالی است که مدرنیته متبلور جهانی در قرن 

معماري، دین، (هاي مختلف، شرایط را براي بروز عناصر سنتی  در عرصهاست با بازاندیشی 

این مدرنیته همان چیزي است . فراهم نماید) ها و موسیقی و غیره پزشکی، نمادها، پوشش

و یا مدرنیته انتقادي ) 1385گیدنز، (مدرنیته متأخر ) 1388بک، (که به آن مدرنیته دوم 

)Habermas, 1990 (گویند می.  

رهنگی در میان ایرانیان هنوز نتوانسته است با متوسل شدن به بازاندیشی در تفکر ف

هرچند برخی از مدرنیته ایرانی . هاي اساسی خود، به مدرنیته دوم دست پیدا کند عرصه

گانه  کنند ولی ایرانیان هنوز به هضم عناصر سه صحبت می). 353: 1384میرسپاسی، (

). 131: 1385معیدفر، (اند  فراگیر و منسجم نائل نشدهطور  به) ایرانیت، اسالمیت، غربیت(

هاي  گانه فرهنگی به شکل بازاندیشی شده، شکوفایی بسیاري از حوزه رشد این عناصر سه

اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي را به دنبال دارد؛ در غیر این صورت اقتدارگرایی فرهنگی از 
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شود که اختالالت اقتصادي  ختم میطریق سیاست زده کردن بروکراسی، به انسداد سیاسی 

  .زند ازپیش دامن می و ساختار را بیش

  

  57هاي نظام سیاسی برآمده از انقالب سال  ویژگی

هاي اجتماعی و منزلتی روي داد  انقالب ایران به مدد حضور تمامی طبقات و گروه 

رت تا سال ها از بلوك قد ها و لیبرال اما طبقه متوسط سنتی، توانست با بیرون کردن چپ

از سوي دیگر، اتحاد میان طبقات متوسط سنتی و جدید نیز دوام . ، بر کشور مسلط شود60

با در اختیار گرفتن قدرت در تمامی سطوح مقننه، مجریه و قضائیه توسط . چندانی نیاورد

مندي  جانبه بورژوازي تجاري دالل مسلک و بهره طبقه متوسط سنتی و برخورداري همه

کردگان و روشنفکران  ویژه تحصیل نفتی، طبقه متوسط جدید، به -رآمدهاي انحصاري از د

تحت نفوذ و کنترل دستگاه حکومتی درآمدند و کارکرد انتقادي و درنتیجه کارآمدي 

تدریج درآمدهاي انحصاري منابع  هاي پس از انقالب، به دولت. خویش را از دست دادند

زا تبدیل شد  دار و اشتغال ین نهاد سرمایهتر زیرزمینی را در اختیار گرفت و به بزرگ

  ). 108: 1389ازغندي، (

گونه که قدرت سیاسی را  ، همان)روحانیون و بورژوازي تجاري(طبقه متوسط سنتی  

هاي نظامی، انتظامی، اطالعاتی، مؤسسات  در انحصار خود گرفت، نظام اجتماعی، سازمان

کند و از موقعیت ممتاز صنعتی و اقتصادي  مطبوعاتی، تبلیغاتی و فرهنگی را نیز کنترل می

با ملی شدن بخش اعظم نظام مالی و اقتصاد . نسبت به بخش خصوصی برخوردار است

هاي بیمه، صنایع بزرگ و واگذاري مالکیت واحدهاي صنعتی  ها، شرکت کشور مانند بانک

دي و کشاورزي و خدماتی مصادره شده به نهادهاي انقالبی، دولت اختیارات اقتصا

داران و سلطه انحصاري دولت بر  داران و کارخانه جدیدي به دست آورد و فرار سرمایه

افشار و (منابع زیرزمینی، استقالل دستگاه حکومتی در برابر طبقات اجتماعی را افزایش داد 

  ).15: 1397همکاران، 
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، با اقتدارگرایی فرهنگی طبقات متوسط سنتی و 57به هر شکل پس از انقالب سال 

، انسداد سیاسی و انحصار )سیاست زدگی مدیریت اداري(تشدید ایدئولوژیک شدن دولت 

بین غلبه فرهنگی ایدئولوژیک، سیاست زدگی اداره کشور و انسداد . اقتصادي پدید آمد

شکاف بین . سیاسی و درنهایت انحصار اقتصادي در جامعه ایرانی رابطه مهمی وجود دارد

رهنگی ایران وجود دارد، باعث اختالالت پایداري در کل سنت و مدرنیته که در ساحت ف

پس از انقالب، هژمون شدن تفکر . ها شده است سیستم اجتماعی ایران در طول این سال

  . اي به همراه داشته است گرایانه و رادیکال، پیامدهاي سیاسی و اقتصادي گسترده سنت

در اختیاردارند و ازآنجاکه هاي قدرت را  گرایان بیشتر بلوك درزمینۀ سیاسی، سنت 

طبقه . ها نیز تسلط بیاید اقتصاد ایران دولتی و رانتی است، این طبقه توانسته بر این عرصه

عنوان چپ جدید اسالمی در ریاست جمهوري  متوسط جدید در ائتالف با چپ سنتی، به

 هاي بعد با ها به قدرت رسید ولی در دوره دوره هفتم و مجلس ششم در برخی عرصه

هاي اجتماعی در  شکاف فرهنگی میان گروه). 123: 1381بشیرِي، (شکست مواجه شد 

شود؛ نیروهاي سیاسی که  عرصه سیاسی، نهایتاً به اقتصاد و عملکردهاي اقتصادي مرتبط می

اند، از عرصه اقتصاد در جهت منافع گروهی،  از این شکاف فرهنگی به منصه ظهور رسیده

  .کنند برداري می ک بهرهاهداف فرهنگی و ایدئولوژی

هاي مهم نظام سیاسی در برخورد با فساد در کشورها، نهادهاي نظارتی و قوه  از بخش

در رابطه با حضور مؤثر نهادهاي نظارتی و . ها است قضائیه و میزان کارایی و استقالل آن

  :توان به موارد زیر اشاره کرد قضایی در جهت برخورد با گسترش فساد در ایران، می

با وجود شعارهاي گوناگون و تأکید کلیه نهادهاي نظارتی و قوه قضائیه بر لزوم )1

مبارزه و حتی پیشگیري از بروز فساد در نهادهاي عمومی و دولتی، در عمل اما اراده جدي 

در مواقعی هم که بنا بر ضرورت، برخوردي صورت . شود براي انجام این امر مشاهده نمی

از این حیث، نهادهاي نظارتی در . شود ار نیافته و تبدیل به رویه نمیگیرد، این روند استمر می

مقابله بدون تبعیض قوانین ضد فسادي در حوزه اقتصاد، عملکرد مطلوبی از خود به نمایش 

هاي مرسوم و  کاري توجه است، دوري از سیاسی آنچه در امر برخورد با فساد قابل. اند نگذاشته

).7: 1395سردار نیا، (ال قوانین هست داشتن تداوم و ثبات در اعم
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هاي سیاسی، مالحظات گروهی و گاه خانوادگی، غالب  وجود مصلحت طلبی)2

هایی از قوه  هاي متولی امر نظارت و بخش بودن نگاه سیاسی و بعضًا جناحی در دستگاه

ر درون اند تا کار آیی این نهادها درزمینۀ مبارزه با فساد ساختاري د قضائیه عمالً باعث شده

به دلیل وجود چنین مواردي، بعد . رو شود دستگاه دولتی و عرصه عمومی با اختالل روبه

شده و ناکارآمدي متولیان نظارت در این  حقوقی و قانونی سازوکارهاي نظارتی تضعیف

.آید ازپیش به چشم می حوزه بیش

در افشاي  کند و گاه که قوه قضائیه از مبارزه قاطعانه با فساد صحبت می درحالی)3

مفاسدي و محکومیت متهمان آن موفق عمل کرده است، هنوز اراده محکم و مستمري 

مثال اگرچه افراد مختلفی  عنوان به. شود درزمینۀ مقابله با این امر در این دستگاه دیده نمی

درشت  شوند، اما جاي خالی مفسدین دانه عنوان مفسد در دستگاه قضا محکوم می گهگاه به

ترین  عنوان یکی از مهم درواقع، مبارزه با فساد هنوز به. ها بسیار مشهود است ندر میان آ

وظیفه اجتماعی آن نهاد، جایی در  هاي دستگاه قضایی در امر اجراي عدالت و انجام اولویت

هایی بنا بر ضرورت یا مالحظات سیاسی  هاي کالن ندارد و صرفًا در دوره ریزي برنامه

.گیرد صورت می

رسد واکنش نهادهاي نظارتی و دستگاه قضایی بیش از آنکه در جهت  میبه نظر )4

رویه فساد در سطح کشور  رفع معضل و برطرف کردن دغدغه جامعه در رابطه بانفوذ بی

هاي تبلیغاتی داشته و همچنین در عمل تبدیل به اهرم فشاري بر برخی جریانات  باشد، سویه

اي در نظام سیاسی مبنی بر تضعیف یا حذف  دهکه اگر ارا نحوي سیاسی رقیب شده است به

شود  جریان منتقد باشد، از حربه مقابله به فساد و متهم ساختن افراد به آن استفاده می

).8: 1395سردارنیا، (

  

  57ساختار اقتصادي و شیوع فساد پس از انقالب 

هاي  گروهبا توجه به نقش (ساختار اقتصاد ایران پس از انقالب در چهار مؤلفه اساسی 

گسترده  2-. اي از اقتصاد کشور دولتی شدن بخش عمده -1: بررسی است قابل) اجتماعی
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  ). ها و استقراض از بانک مرکزي افزایش یافتن هزینه(هاي توزیعی  شدن اتخاذ سیاست

  گرایی و گسترش واردات  داري تجاري، رواج مصرف رشد افسارگسیخته سرمایه -3

این موارد در دولت مختلف به طرق . اهش ارزش پول ملیچند نرخی بودن ارز و ک -4

  .هاي گوناگونی به خود گرفته است متفاوتی تکرار شده و شیوه

اي  بعد از انقالب بخش عمده: اي از اقتصاد کشور غلبه یافتن دولت بر بخش عمده. 1

ها و تجارت خارجی و اموال برخی اشخاص ملی اعالم  از اقتصاد مانند صنایع، بانک

اي حرکت  ها، اقتصاد ایران به سمت دولتی شدن فزاینده با ملی شدن این بخش. ردیدگ

. داري وابسته به دولت در دوران پهلوي دوم، عمالً تبدیل به اقتصاد دولتی شد سرمایه. نمود

این ملی شدن وسیع با استناد به سه قانون . ساله برشدت این دولتی شدن افزود جنگ هشت

و قانون ملی شدن ) بندهاي الف، ب، ج، د(قانون حفاظت صنایع ها،  ملی شدن بانک

  ). 26–27: 1382احمدي امویی، (تجارت، صورت گرفت 

ها و جنگ، شوراي اقتصادي  وزیري میرحسین موسوي، به دلیل تحریم در دوره نخست

دهی ورود و توزیع کاال در بین اقشار مختلف مردم  تشکیل شد که وظیفه اصلی آن سازمان

وجود فضاي انقالبی برابري طلب همراه با فشارهاي بیرونی اقتصاد ایران را به سمت . ودب

وري الزم براي گسترش  بخش صنایع در اقتصاد دولتی این دوران، بهره. دولتی شدن سوق داد

تنها توانایی صادرات غیرنفتی را نداشتند بلکه خود  این صنایع نه. صادرات غیرنفتی را نداشت

گذاشت؛ درواقع صنایع  هاي مالیاتی برخوردار بودند که دولت در اختیار آنان میاز حمایت

نظام بروکراسی اقتدارگرا، سیاست زده و . شدند مذکور به شیوه دولتی مناسبی اداره نمی

  ). 88–108: 1393عظیمی، (پاتریمونیال اقتصاد دولتی را فلج کرده بود 

اقتصاد . گیري آن صحبت کرد هاي شکلتوان از فساد و فرآیند در همین بخش می

هاي مالی و رانتی برخوردار است و نظام بروکراسی آن سیاست  دولتی شده که از حمایت

عدم . زده، اقتدارگرا و پاتریمونیال است، فساد به بخشی ضروري از آن تبدیل خواهد شد

شدن از  و دور) ها طبق استدالل نظریه نظام(طور منطقی  تفکیک دولت از اقتصاد به

هاي فساد را  یا ترکیب منطق سیاسی با منطق بروکراسی، زمینه) وبري(بروکراسی عقالنی 
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هاي اصلی  شده، دولتی شدن اقتصاد یکی از بخش با توجه به مباحث مطرح. کند متبلور می

عنوان عامل ساختاري فساد بدان توجه  شود و باید به است که مکانیسم فساد در آن فعال می

  ).20: 1397شار و همکاران، اف(داشت 

این . از دیگر موضوعات مهم اقتصاد ایران باید به درآمدهاي نفتی اشاره کرد 

شود که  صورت رانت و نه مالیات حاصل از تولید وارد چرخه اقتصاد دولتی می درآمدها به

بندي، درآمدهاي دولتی حاصل از  وقتی در بودجه. آورد اي را به وجود می مشکالت عدیده

ازغندي، (شود  درصد باشد، هر دولتی بدل به دولت رانتیر می 42یا  40منابع طبیعی بیش از 

درآمدهاي دولت پس از انقالب از این جنس هستند ). 12: 1389؛ حاتمی، 40: 1389

البته بدون شک بخشی از درآمدهاي مالیاتی نیز همان درآمدهاي نفتی ). 65جز سال  به(

حتی بخشی از سایر . شود آوري می شده و مجددًا جمع دادهاست که به کارکنان دولت 

دولت ایران را با این تعریف . طور غیرمستقیم به درآمدهاي نفتی مرتبط است درآمدها نیز به

  . توان یک دولت رانتیر دانست می

دولت . وجه با فرآیندهاي تولید داخلی ارتباطی ندارد هیچ رانت منشأ خارجی دارد و به

ها را  تنها انحصار دریافت رانت را در دست دارد، بلکه هزینه کردن انحصاري رانترانتیر نه

گیرد؛ به همین دلیل، دولت عمالً تبدیل به یک مؤسسه توزیع درآمدهاي  نیز در اختیار می

ترین نهادهاي  شود؛ همچنین در این شرایط دولت یکی از اصلی حاصل از مواهب الهی می

داري صنعتی مولد و  سرمایه(برخالف اقتصاد تولیدي و مولد . است زا گذار و اشتغال سرمایه

، در اقتصاد رانتی، ثروت محصول شانس، تصادف، روابط خانوادگی و )مستقل از دولت

  .نزدیکی و ارتباط با منابع قدرت است

وسیله رانت شکل  طبیعی است در شرایطی که وجود امکانات کسب درآمد به 

سوي کسب  جاي نوآوري و خالقیت و فعالیت مولد به معه بهگیرد، استعدادهاي جا می

در دولت رانتیر، . شود طلبی و داللی جذب می هاي منفی، فرصت درآمدهاي آسان، فعالیت

هاي اصلی دولتی را در تخصیص درآمدهاي  هاي موردنظر، اولویت حمایت از برخی گروه

منظور توزیع  ت زده را بهاین وضعیت رشد کمی بروکراسی سیاس. دهد رانتی تشکیل می
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چنین بروکراسی اساسًا با مفهوم وبري . رانتی به دنبال دارد -گسترده درآمدهاي نفتی 

که وجه عقالنی دارد، کامًال متفاوت است و عمدتًا فلسفه وجودي آن اصل عدم  آن

  .دریافت مالیات در مقابل عدم وجود نمایندگی است

تنی بر تولید و مالیات گیري حاصل از آن نیست، درواقع وقتی مبناي نظام اقتصادي مب 

دهی  هاي شکل شود که یکی از زمینه خواري در آن فراهم می شرایط رانت و رانت

گیري  عنوان یک محقق مشهور درزمینۀ علل شکل به 1المبسدروف. هاي فسادزا است رویه

معناداري وجود  فساد، معتقد است بین فساد و صادرات سوخت و افزایش منابع طبیعی رابطه

  ).20: 1397افشار و همکاران، (دارد 

 68هاي اولیه انقالب تا سال  توان از وضعیت اقتصاد ایران در سال اي که می نتیجه 

یکی دولتی : گرفت این است که دو مؤلفه اساسی در ساختارهاي مادي ایران شکل گرفت

ارمغان آورد و از طرف  ها را به وري پایین در شرکت شدن اقتصاد که همراه خود بهره

دیگر رانتی شدن درآمدهاي دولت که با خود بروکراسی اقتدارگرا و پاتریمونیال را شکل 

فردي هستند که عوامل  هاي منحصربه اقتصاد دولتی ناکارآمد و دولت رانتیر، ویژگی. داد

  .اند ساختار فساد در ایران را در بطن خود قرار داده

هاي اقتصاد مولدي را که مبتنی بر  ها نتوانست زمینه هچنین اقتصادي با این مؤلف 

هاي چنین اقتصادي بدین شکل  خروجی. داري صنعتی اشتغال باشد، فراهم نماید سرمایه

درصد، کاهش سرمایه  50تورم پایدار، گسترش بخش خدمات به بیش از : خواهد بود

ل با شناسایی برخی حا. اجتماعی، فساد، بحران توزیع، بحران مشروعیت و بحران هویت

هاي  هاي اجتماعی حامل ایده توان نقش گروه هاي ساختاري اقتصاد ایران می ویژگی

  .گیري فساد پی گیري نمود فرهنگی را در انحصار اقتصادي و شکل

): ها و استقراض مستمر از بانک مرکزي افزایش هزینه(هاي توزیعی  اجراي سیاست. 2

بعد از انقالب . هاي توزیعی است اد ایران، سیاستهاي اصلی اقتص یکی دیگر از مؤلفه

چنین نگرش ضد . گرایش چپ سنتی در میان مردم و مسئوالن حضور پررنگی داشت

                                                  
1. Lambsdorff
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شدت عدالت جویانِ، فضاي طبیعی اوایل انقالب بود  امپریالیستی و ضد کاپیتالیستی و به

ب، اولویت با تأکید بر در دهه اول انقال. صورت آونگی تاکنون نیز ادامه داشته است ولی به

در دهه دوم بیشترین تأکید بر روي رشد اقتصادي بود و در دهه سوم مجدداً . توزیع بود

  ).23: 1397افشار و همکاران، (هاي توزیعی بود  تأکید بر روي سیاست

، )ویژه بعد از انقالب طرف و به به این 51از سال (با چیره شدن دولت رانتیر در ایران  

طور  این. شده است ام سیاسی در وابستگی به توزیع درآمدهاي رانتی تعریفمشروعیت نظ

اي تحت عنوان بحران توزیع  هاي پس از انقالب همیشه با مسئله رسد که دولت به نظر می

گسترش . ها وظیفه داشتند تا از گسترش بحران توزیع جلوگیري کنند دولت. مواجه هستند

مشکل اساسی . و مشارکت را در پی خواهد داشت بحران توزیع، بحران هویت، مشروعیت

اقتصاد و جامعه ایرانی در این دوره در این موضوع نهفته است که قبل از آنکه بتواند 

دولت رفاه موجود . فرآیندهاي تولید محور بودن را طی کند به وظایف توزیع رسیده است

داري بیرون  سرمایهدر کشورهاي اروپایی مراحلی را طی کرده است که از بطن بحران 

  ). 113: 1381هابرماس، (آمده است 

جامعه ایرانی چنین مراحل را طی نکرده است ولی باید مسئولیت توزیع و خدمات  

ها و  پرداخت انواع مختلف یارانه. اجتماعی را انجام دهد وگرنه مشروعیت نخواهد داشت

کاالهاي مصرفی، جهت توزیع ) در دوران میرحسین موسوي(تشکیل شوراي اقتصادي 

هاي توزیعی بدان معنا است که  تسلط سیاست. هاي توزیعی است بخشی از این سیاست

محوریت اقتصاد ایران بر تولید نبوده و براي کسب مشروعیت و جلوگیري از بحران 

  .تواند، مطابق با سیستم توزیع عمل نماید مشروعیت باید تا آنجا که می

، اولویت اول 84–92هاي  نژاد طی سال مديدر دوره ریاست جمهوري محمود اح

حتی نظام دموکراسی . ها و ارائه سهام عدالت بود همان سیاست توزیعی و ارائه نقدي یارانه

در ایران چه ریاست جمهوري و چه انتخابات مجلس مبتنی بر وعده و وعیدهاي نامزدهاي 

هایی، مبتنی بر  ن سیاستالبته دلیل عمده اتخاذ چنی. انتخاباتی نشانگر همین امر است

هاي توزیعی  سیاست. درآمدهاي نفتی و در صورت لزوم استقراض از بانک مرکزي است
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تعهدي را بر عهده دولت قرار داده است که همیشه از دولت انتظار بذل و بخشش وجود 

جاي اینکه  هایی به خروجی چنین سیاست. شود دارد، در غیر این صورت با بحران مواجه می

هاي مولد  گذاري اي، استقالل طبقات و سرمایه دات صنعتی مولد، فرهنگ کار حرفهتولی

در ). 24: 1397افشار و همکاران، (گرایی کاالهاي خارجی است  باشد، پوپولیسم و مصرف

  . چنین شرایطی، دولت همیشه در وضعیت بحرانی قرار خواهد داشت

تواند  مولد نیست، دولت نمی جامعه ایرانی چون یک جامعه صنعتی و ازنظر اقتصادي

بودجه خود را از طریق مالیات مستخرج از تولید تأمین نماید، بنابراین مجبور است به 

کسري بودجه فزاینده براي . درآمدهاي نفتی و یا استقراض از بانک مرکزي متکی باشد

رطرف شده وسیله استقراض از بانک مرکزي ب ها، معموالً به ها در طول این سال تأمین هزینه

شود که نهایتًا به  هم باعث افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه ارزي می است که آن

  .گردد افزایش تورم منجر می

هاي  کسري بودجه، استقراض از بانک مرکزي، حجم نقدینگی و تورم از رویه 

و گیري اقتصاد تولیدي  پایداري در اقتصاد ایران هستند که مشکالت بسیاري هم براي شکل

هاي توزیعی  سیاست. هاي توزیعی به وجود آورده است رقابتی و هم براي خود سیاست

شود و این امر،  بدون اقتصاد مولد و صنعتی و مالیات گیري مناسب باعث تورم پایدار می

دهد و هم شکاف طبقاتی را در بلندمدت افزایش  شدت کاهش می هم ارزش پول ملی را به

ی و نابرابري خود مجدداً مشروعیت دولت توزیعی را از بین گسترش شکاف طبقات. دهد می

هاي  تواند مکانیسم هاي توزیعی می بین سیاست دراین. برد، چیزي که قرار بود حفظ شود می

برند و برخی دیگر، با ورود  ها بهره بیشتري می برخی گروه. گیري فساد را فعال کند شکل

کنند که خود فساد را  ت و انحصار استفاده میکاالهاي خارجی براي توزیع در کشور از ران

  .هاي توزیعی هر دو گروه چپ و راست سنتی دخیل هستند در سیاست. دهد گسترش می

چپ سنتی با شعارهاي عدالت جویانه خود بر توزیع درآمدهاي دولتی تأکید دارد و 

فراهم  هاي راست سنتی نیز با تأکید بر بازار، کاالهاي مصرفی را براي چنین سیاست

هاشمی رفسنجانی با گرایش  اندك تالشی هم که براي صنعتی شدن در دوره . کند می
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هاي اقتصاد ایران  راست مدرن شکل گرفت، به شکست انجامید و نتوانست خود را از تله

عنوان مرکز  وبودجه به هایی باعث شده تا سازمان برنامه تسلط چنین سیاست. دور نگه دارد

سال اول انقالب بسیاري از نیروهاي  10در . ها تضعیف شود م این دورهتصمیم سازي در تما

هاي موازي گوناگونی تشکیل شدند که قدرت و  این سازمان تصفیه شدند و سپس سازم آن

  . برد توانمندي کارشناسی آن را از بین می

در دوره هاشمی رفسنجانی نیز این سازمان چندان به منزلت خود دست پیدا نکرد 

باوجود موفقیت نسبی برنامه سوم، در دوره ریاست ). 217–38: 1382ي امویی، احمد(

چنان قوي بود که درنهایت این سازمان  هاي توزیعی آن جمهوري محمد خاتمی، سیاست

انحالل این سازمان پیامدهاي زیانباري ازجمله تورم، . طورکلی منحل شد کارشناسی به

آورد؛ انحالل این سازمان به معناي حذف  رکود و فساد را براي کشور به ارمغان

  .گذاري علمی در کشور است سیاست

):گرایی و گسترش واردات رواج مصرف(داري تجاري  رشد افسارگسیخته سرمایه. 3

داري وابسته را از صحنه سیاسی کشور  انقالب اسالمی، عمالً طبقه بزرگ سرمایهوقوع

وزیري میرحسین  در دوره نخست. ن آن کردحذف نمود و روحانیون و بازاریان را جایگزی

چپ (گیري اقتصاد به دو سو گرایش داشت، یکی دولتی کردن اقتصاد  موسوي جهت

یک از این دو گرایش، بر  هیچ. بود) راست سنتی(و دیگري تأکید بر اقتصاد بازار ) سنتی

ر متفاوت ازآنچه داري صنعتی تأکید نداشتند؛ اقتصاد بازار در ایران بسیا روي اقتصاد سرمایه

در ادبیات اقتصادي لیبرال، اقتصاد بازار مبتنی بر تولید، . شود است در جهان بدان تأکید می

است که درواقع همان ) و گردش سرمایه در بین این سه حوزه(توزیع و مصرف 

  .داري صنعتی مولد مستقل غربی است سرمایه

شود تأکید بر تولید و  ولی در نظام اقتصادي ایران وقتی از بازار صحبت می 

خصوص اوایل انقالب تا  گذاري تولیدي مولد بخش خصوصی مستقل نیست؛ به سرمایه

دارانه باعث شده بود که چنین امري چندان  هاي چپ سنتی و ضد سرمایه گرایش 68سال 

مقبولیت عمومی نیابد و تأکید راست سنتی بر بازار درواقع تأکید بر واردات کاالهاي 
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در دوره ریاست جمهوري هاشمی رفسنجانی و . گرایی داخلی بود صرفخارجی و م

داري تجاري، حامیان  گیري نوعی اقتصاد لیبرال سرمایه گیري راست مدرن با جهت شکل

  ).253: 1382احمدي امویی، (آن فرصت الزم را براي فعالیت پیدا کردند 

هایی چون آزادسازي  تشده بود تا سیاس به نحوي تنظیم) 68-72(برنامه اول توسعه 

ها،  خروجی این سیاست. طورجدي پیگیري نماید سازي را به قیمت، ارز شناور و خصوصی

ثباتی  ، افزایش نابرابري، افزایش واردات، بی74در سال ) 4/49(تجربه باالترین نرخ تورم 

هاي اصلی فساد، همین  یکی از زمینه. سازي نادرست بود نرخ ارز و خصوصی

ها بیشتر  ، سیاست)74-78(در برنامه دوم . ناقصی بود که اتفاق افتادسازي  خصوصی

گسیخته و بسیاري از مسائل  متمایل به تثبیت سازي اقتصادي بود تا بتواند تورم لجام

  ). 21: 1397افشار و همکاران، (آمده در برنامه اول را مهار نماید  پیش

ي کشور، توسعه صنعتی مولد ها گذاري در زیرساخت در این دوره باوجود سرمایه

هاي تعدیل در چارچوب  کارگیري سیاست پس از جنگ و با به. مستقلی شکل نگرفت

افزایش ضریب (برنامه اول و دوم توسعه بر میزان فقر موجود در جامعه و شکاف درآمدي 

خواري  بین طبقات افزوده شد؛ در این زمینه دولت در ایجاد امکانات رانت) 46/0جینی به 

تازه به دوران (به بعد، زمینه پیدایش نیروهاي اجتماعی ثروتمند جدیدي  1368هاي  سال در

  .را فراهم ساخت) ها ها یا نوکیسه رسیده

هاي غیرعقالنی عمرانی و  ریزي پیامدهاي مالی و جانی ناشی از جنگ، برنامه 

مهاجرت اقتصادي دولت و عوامل متعدد دیگر منجر به مهاجرت روستائیان به شهرها و 

حدود چند میلیون نفر شهرنشین به خارج از کشور و ضرورت پیدا کردن جایگزین این 

سو و افزایش بدون کنترل و زادوولد و جوان بودن جمعیت و ضرورت تأمین  نیروها از یک

گیري جدید و استثنایی طبقات و  منابع معیشتی و شغلی براي آنان از سوي دیگر، شکل

منطبق با اقتصاد نهادي، ). 109: 1389ازغندي، (دهد  ی را نشان میاقشار در جمهوري اسالم

درجایی . دهند طلبی هستند که سود و زیان خود را اولویت می ها موجودات منفعت انسان

که قرار است حتی اصالحی صورت پذیرد اگر نهادها و سازوکارهاي اجرایی و نظارتی 
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سازي یک نمونه بارز آن  خصوصی. دهد مناسبی براي آن طراحی نشده باشد، فساد روي می

  ). 22: 1397افشار و همکاران، (است 

ها و  عدم کنترل قیمت(سازي و بازار  طبق رویکرد اقتصاد نهادي، تأکید بر خصوصی

هاي اقتصادي براي  صورت نامناسب زمینه و شناور کردن قیمت ارز به) آزادسازي

طور که در این دو قسمت بحث شد  ندرواقع هما. سازند گیري فساد را فراهم می شکل

وري ندارند، بروکراسی پاتریمونیال و سیاست زده در دولت  هاي دولتی که بهره شرکت

سازي نامناسب، تأکید بر  ها، خصوصی گذاري در زیرساخت خواري سرمایه رانتیر، رانت

آن،  ها و بحث ارز چه چند نرخی بودن و چه تثبیت انحصاري ورود کاال براي برخی گروه

  .ها و فرآیندهاي فساد در ایران هستند دهنده به رویه همگی عوامل ساختاري شکل

ترین مسائل مهم اقتصاد  یکی از مهم: چند نرخی بودن ارز و کاهش ارزش پول ملی. 4

ایران که تبدیل به معضل نظام مالی کشور شده است، مسئله ارز و تبدیل آن به پول ریالی 

آید؛ بیشتر درآمدهاي ارزي  ان از طریق فروش نفت به دست میدرآمدهاي ارزي ایر. است

هایی که  دولت با سیاست. در دست دولت قرار داشته و نه در اختیار تولیدکنندگان مستقل

ها هزینه کند و یا  صورت ارزي بین دستگاه کند، درآمدهاي ارزي را یا باید به پی گیري می

به هر دستگاه بازهم ارز باید به پول ریالی در صورت پرداخت ارز . صورت پول ریالی به

در دوره . آید در لحظه تبدیل ارز به پول ریالی مشکالتی چند به وجود می. تبدیل شود

: 1382احمدي امویی، (نوع نرخ ارز وجود داشت  12وزیري میرحسین موسوي،  نخست

481 .(  

رز در چند نرخی قیمت واقعی ا. شود چند نرخی بودن ارز منجر به فساد گسترده می 

بازار قیمت ارز، بیشتر شبیه بازار سیاه است تا بازار واقعی عرضه . بودن کامالً مشخص نیست

گیري فساد و استفاده از رانت دولتی براي  هاي شکل تفاوت بین نرخ ارز زمینه. و تقاضا

از طرف دیگر وقتی . شود خصوص واردکنندگان کاال می هاي اجتماعی و به برخی گروه

فروشد تا  صورت ارز شناور در بازار ارز می شود مبالغی به لت دچار کسري بودجه میدو
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هم مشخص نیست  که آن(شناور بودن قیمت ارز . پول ریالی موردنیاز خود را تأمین نماید

  .شود باعث افزایش قیمت و تورم می) قیمت واقعی باشد

ور کردن ارز در حال حرکت ها بین چند نرخی بودن ارز و شنا ایران در طول این سال 

تا زمانی که اقتصاد صنعتی مولد شکل نگرفته است، مسئله ارز، معضالت و مسائل . است

طرف کنترل  چند نرخی بودن و تعیین نرخ رسمی ازیک. خود را به همراه خواهد داشت

از سوي دیگر کنترل . آورد، ولی فساد یکی از نتایج قطعی آن است قیمت را به وجود می

تواند  تورم می.هاي آتی را در بر خواهد داشت ت بدین شکل، جهش قیمت را در سالقیم

سوي  خواهد به دولت حتی زمانی که می). 283: 1389عظیمی، (چیزي بیش از این باشد 

هاي خویش را مدنظر دارد که این  شناور کردن ارز برود، کسب درآمد براي جبران هزینه

  . زا است مسئله خود تورم

ها  دهد که چگونه قیمت ها و شناور کردن قیمت ارز نشان می زي قیمتآزادسا

ها، شناور شدن ارز و  با افزایش قیمت. را تجربه کند) 91و  74سال (تواند جهش بزرگی  می

گسترش تورم، دولت براي جلوگیري از گسترش آن بازهم مجبور است نرخ رسمی را 

خورده است که  شدت گره ئله تورم و فساد بهمسئله ارز در اقتصاد ایران با مس. اعالم کند

گیري بازارهاي  رهایی از آن جز از طریق گسترش اقتصاد مولد و صنعتی مستقل و جهت

هاي عمیق و بدخیمی است که جلوي  اقتصاد ایران سرشار از تله. پذیر نیست جهانی امکان

  .رشد اقتصاد مولد و سالم صنعتی را گرفته است

  

  گیري نتیجه

گیري فساد سیاسی و  ها و فرآیندهاي ساختاري شکل ه حاضر به بررسی ریشهدر مقال

این عوامل ساختاري که برآمده از شرایط و . اقتصادي در ایران پس از انقالب پرداخته شد

گیري  هاي شکل هاي متفاوتی در سطوح سیاسی، فرهنگی و اقتصادي هستند، زمینه رویه

  .اند پی داشته رویه آن را در فساد گسترده و رشد بی
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جامعه ایرانی پس از انقالب، سه سطح فرهنگی ایرانی ملی، غربی و اسالمی را در 

طور جامع و بدیعی مدرنیته  این سه ساحت فرهنگی تاکنون نتوانسته است به. خود دارد

اي را  در هر دوره تاریخی، وجود این شکاف بزرگ تاریخی مسئله. ایرانی را متبلور نماید

بعدي شدن ساحت فرهنگ از طریق ایجاد  در دوران اخیر، این تک. رده استبه وجود آو

و درآمیختن سیاست و بروکراسی، انواع انحصارات ) سلطه فرهنگی(انسداد سیاسی 

گرایان،  بعد از پیروزي انقالب با قدرت گرفتن اسالم. اقتصادي را به وجود آورده است

  .سیاسی و اقتصادي کنار گذاشته شدندهاي دگر خواه از سطوح فرهنگی،  بیشتر مؤلفه

اي بر بعد اسالمیت فرهنگ جامعه ایرانی داشتند، این نوع  گرایان تأکید عمده اسالم

درهم تنیدگی و چند سویه بودن . کرد بعدي بودن فرهنگ ایرانی پافشاري می تفکر بر تک

اي  کننده ویژهاقتدارگرایی فرهنگی، سیاست زدگی بروکراسی و انسداد سیاسی، نقش تعیین

تواند باعث بحران توزیع، بحران مشروعیت، بحران مشارکت  براي اقتصاد ایران دارد که می

ترین پیامدهاي این  از مهم. هاي اجتماعی و بسیاري مسائل دیگر باشد و یا حتی جنبش

  .فرآیندها در اقتصاد ایران، معضل فساد است

د طبقه متوسط جدید را هم ازنظر گرایان توانستن خصوص راست طبقه متوسط سنتی به

ایجاد محدودیت براي اقشاري که . شدت محدود نمایند فرهنگی و هم ازنظر سیاسی به

کند که  هاي فرهنگی و تقاضاهاي سیاسی دارند مشکالتی در عرصه سیاسی ایجاد می پایه

واند ت با این شرایط طبقه متوسط سنتی می. همان فساد سیاسی و اقتصادي است یک مورد آن

هاي در اختیار قدرت، از بروکراسی و  براي بازتولید غلبه فرهنگی و منافع خود از ساحت

استفاده از منابع دولتی در انتخابات، بخشی از این فساد . هاي اقتصادي استفاده نماید رانت

  . سیاسی در ایران است

را به اي است که این فرآیندها  هاي اداري چرخه مکانیسم سیاست زدگی سازمان 

هاي انتخاباتی و استفاده از نفوذهاي متعدد نمایندگان براي  دادن وعده: رساند یکدیگر می

محیطی مخربی که  هایی که با منطق توسعه پایدار سازگار نیست و اثرات زیست اجراي طرح

) هر دو جناح راست سنتی و چپ(با مسلط شدن این گروه .دارد، بخشی از این رویه است
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هاي این دگرگونی  ترین ویژگی مهم. دگرگونی اساسی را تجربه نمود اقتصاد ایران

  :اند از عبارت

هاي توزیعی یکی از عوامل اصلی است که باعث شده برخی سازم  سیاست-1

هاي  دهند تضعیف شوند و نتیجه آن اجراي طرح هاي معتبر کار کارشناسی انجام می آن

خروجی چنین فرآیندهاي غیر . ستعمرانی بنا به نفوذ نمایندگان و افراد سیاسی ا

اتخاذ . هاي عمرانی نامناسب براي کشور است هاي و زیرساخت کارشناسانه، اجراي طرح

گیري فساد و درنتیجه  وبودجه منجر به شکل هاي توزیعی و تضعیف سازمان برنامه سیاست

هاي  سیاست. هاي عمرانی در سطح کشور است خروجی نهایی عملکرد نامناسب طرح

هاي اساسی اقتصاد ایران است، باعث شده است تا  ترین مؤلفه عی که یکی از مهمتوزی

هاي اجتماعی در بروکراسی سیاست زده پاتریمونیال سهم بیشتري دریافت  برخی گروه

  .نمایند

تأکید بر بازار و مصرف بدون وجود بخش تولیدي قوي باعث شده است تا -2

گیري  هاي شکل یکی از زمینه. قرار گیرد هاي خاصی انحصار ورود کاالها در دست گروه

گاهی . است) عمدتًا در تعامل با قدرت(هاي خاص  فساد، اعطاي مجوز واردات به گروه

تواند ایجاد رانت نماید؛ درواقع  می) مانند شکر(اعطاي این مجوزها در مورد کاالي خاصی 

ها و  این حوزه. برد ین میها را کامًال از ب رویه توان تولید ملی در برخی حوزه واردات بی

فروش کاالهاي خارجی و . کننده فساد هستند گرفته، اساس فرآیند فعال روابط شکل

ها را در  گرایی بدون تولید مولد و قوي داخلی، بخش خدمات و واسطه گسترش مصرف

.زده است بازار افزایش داده و منافع بسیاري را در این حوزه رقم

وري مطلوبی ندارند و  ولتی که در آن، صنایع بهرهدر اقتصادي با بخش بزرگ د-3

گیرد که بخش خصوصی توانایی  شوند، انحصاري شکل می توسط دولت حمایت می

هاي خاص که با ایجاد ارتباط با دولت به ایجاد انحصار در  این گروه. رقابت با آن را ندارد

اي کالن اقتصادي ه مشی گیري خط زنند، عمدتًا نفوذ باالیی در شکل اقتصاد دست می

تر شدن فضاي رقابتی و درنتیجه کسب رانت بیشتر  کشور دارند و از این نفوذ جهت بسته
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طور ساختاري فساد  وري پایین به عدم وجود رقابت، انحصارگرایی و بهره. کنند استفاده می

.زند را رقم می

راگیري هاي ف مبحث ارز و نظام بانکی نیز یکی از دیگر مواردي است که مکانیسم-4

تولید محور نبودن اقتصاد و همچنین رانتیر بودن دولت موجب شده . زند فساد را رقم می

ثباتی در نرخ ارز وجود داشته باشد؛ به همین دلیل چند نرخی بودن ارز فساد را  است تا بی

گرفته در این  هاي شکل هاي اجتماعی بانفوذ و مطلع از فرصت سازد و گروه تر می گسترده

ترین عوامل  ترین و اساسی از طرف دیگر نظام بانکی نیز یکی از مهم. کنند تفاده میحیطه اس

مواردي مانند معوقعات بانکی، اختالس و جعل در این . دهنده به فساد در ایران است شکل

.گرفته است حیطه شکل

رسد براي خروج از بحران اقتصادي که کشور در آن گرفتارشده است و  به نظر می 

هاي سیاسی و اقتصادي کشور رخنه کرده  اي که در اکثر بخش مهار فساد فزایندههمچنین 

دستگاه . شده در مقاله حاضر نیست ها و فرآیندهاي مطرح است، راهی جز تغییر در رویه

شده  هاي مطرح تر نسبت به تحول در حوزه گیرنده حاکم باید هرچه سریع سیاسی و تصمیم

هاي موجود داخلی و همچنین مدد گیري از  از ظرفیتریزي کند و با استفاده  برنامه

هاي جهانی موفق در این حوزه، اقدام متناسبی انجام دهد؛ چراکه با ادامه این روند و  تجربه

توان متصور  افزایش هرچه بیشتر فساد، آینده چندان درخشانی را در برابر اقتصاد کشور نمی

شده در پژوهش حاضر مفید  ل مسائل مطرحتواند براي ح برخی از راهکارهایی که می. بود

  :اند از باشند عبارت

پذیري و پذیرش  فرهنگ سیاسی غالب در کشور عناصري مانند مدارا، انعطاف) 1

این امر سبب شده است تا فرآیند حذف نیروهاي مختلف اجتماعی . آراي متفاوت را ندارد

ور از حضور نیروهاي متخصص تر شود و به همین دلیل، ساختار سیاسی کش روز وسیع روزبه

هاي کالن کشور  گیري ها و تصمیم گذاري ادامه این روند حذفی، اوالً سیاست. محروم شود

دهد؛ ثانیاً فضاي غیررقابتی،  ویژه در حوزه اقتصاد را شدیدًا تحت تأثیر منفی قرار می به

دهد؛  ه میرانتی و انحصاري موردنظر برخی نیروهاي اجتماعی خاص را هرچه بیشتر توسع
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تواند  اصالح این روند می. گسترش فزاینده چنین فضایی، فساد ساختاري را نیز در پی دارد

گیري  تري از نیروهاي اجتماعی و سیاسی درصحنه تصمیم شرایط حضور طیف گسترده

هاي مختلف  کشور فراهم کند و از این طریق، فضاي محدودیت و انحصار در بخش

.اقتصادي شکسته شود

تبع فرهنگ سیاسی غالب، از سطح مطلوبی در میزان  ام سیاسی کشور نیز بهنظ) 2

حضور گسترده نیروهاي . مشارکت عمومی، مشروعیت و کارآمدي برخوردار نیست

هاي اجتماعی  گیري و فعالیت هاي مختلف مردم درروند تصمیم اجتماعی و سیاسی و طیف

یابد  همگانی بر نظام سیاسی افزایش میاوًال سطح نظارت : و اقتصادي، دو پیامد مثبت دارد

کند؛ ثانیاً  و این نظارت خود سازوکارهاي غیر شفاف و فسادزا را تا حدود زیادي رفع می

تر شدن فضاي اقتصادي کشور را نیز هموارتر  این حضور در عرصه سیاست، رقابتی

وصی هاي شبه خص با گسترش یافتن بخش خصوصی واقعی و قوي، مهار بنگاه. سازد می

توان انتظار داشت هم  نشینی دولت از مداخله در این عرصه، می وابسته به قدرت و عقب

سطح فساد سیاسی و اقتصادي نیز در کشور  هاي کالن اقتصادي بهبود یابند و هم شاخص

.کاهش یابد

اي که در سطح اقتصادي بررسی شد، اصالح  با توجه به موارد چهارگانه) 3

تواند تأثیر مثبتی بر کاهش و مهار فساد داشته  ر این حوزه میهاي غلط د گذاري سیاست

گذار عرصه اقتصاد و نه بازیگر  مثابه ریل دولت به(تر شدن بخش دولتی  کوچک. باشد

نرخی شدن ارز و کنترل  گیري بخش خصوصی واقعی و مؤثر، تک و شکل) اصلی آن

رویه، اصالح فرهنگ  یارزش پول ملی، توجه داشتن به بخش صادرات و مهار واردات ب

هاي تولیدي، ایجاد توازن در مخارج دولت و  وري بنگاه گرایی و افزایش بهره مصرف

ها و سازوکارهاي رقابتی،  کاهش استقراض از بانک مرکزي، شفاف شدن روند واگذاري

هاي  تر اصالح در سیاست رفع ابهام از قوانین و مقررات بعضًا پیچیده این حوزه از همه مهم

هاي اساسی  هایی هستند که نیاز به اصالح و تغییر رویه مشی یعی کشور، ازجمله خطتوز

  .دارند
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