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مقایسه تطبیقی مبانی توسعه (اقتصادی) در دولت یازدهم و
نسبت آن با الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت
سعید محمدی ∗

مجید بذرافکن ∗∗

دريافت مقاله3099/70/70 :

پذيرش نهايي3099/70/31 :

چکيده
توسعه در لغت بهمعنای رشد تدریجی در جهت پیشرفتهترشدن ،قدرتمندترشدن و حتی
بزرگترشدن است .بهطور کلی توسعه جریانی است که در خود تجدید سازمان و سمتگیری
متفاوت کل نظام اقتصادی ـ اجتماعی را بههمراه دارد .توسعه عالوه بر اینکه بهبود میزان تولید
و درآمد را دربردارد ،شامل دگرگونیهای اساسی در ساختهای نهادی ،اجتماعی ـ اداری و
همچنین ایستارها و دیدگاههای عمومی مردم است .مفهوم توسعه تاریخ تحوالت متفاوتی را در
جوامع گوناگون داشته است؛ اما عمده نظریات کاربردی توسعه محصول پس از جنگ جهانی
دوم است و بسیاری از تجویزها در این دوره بهعنوان رویکرد توسعه در کشورهای مختلف
بهعنوان مسیر و برنامه توسعه برگزیده شد .ایران معاصر هم از تحوالت نظری و کاربردی
مفاهیم توسعه بهدور نبوده است و در دورههای مختلف تاریخی ،همچون دوره پیش از انقالب
و پس از آن کم و بیش از تحوالت جهانی مفهوم توسعه تأثیر پذیرفته است .پس از انقالب نیز
دولتهای مختلف هر کدام بنا به مشی سیاسی خود ،رویکردهای متفاوتی را در حوزه توسعه
دنبال کردند .در کنار الگوهای توسعه غیر بومی ،درطول دهه اخیر ،الگوهای توسعه بومی
(الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی) بهعنوان جایگزین توسعه نیز شکل
گرفتهاند که در صورت تئوریزهشدن و انسجام نظری میتواند راهگشای بسیاری از مسائل در
این حوزه باشد .هدف اصلی پژوهش این است که ابتدا ضمن بررسی مبانی نظری دولت
یازدهم و سیاستهای آن در موضوعات مختلف ،ارتباط و نسبت این سیاستها و مبانی را با
الگوهای توسعه بومی در چارچوب شاخصهای مختلف ارزیابی کنیم .روش پژوهش پیشرو،
نیز توصیفی ـ تحلیلی در چارچوب الگوی مداخله اسنادی و کتابخانهای است .یافتههای
پژوهش بیانگر آن است که گفتمان توسعه در دولت یازدهم در طیفی از عدم نسبت تا نسبت
نزدیک و نسبی در ارتباط با الگوی اسالمی ـ ایرانی قرار دارد.
کليدواژهها :دولت یازدهم ،مبانی توسعه ،الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت ،اقتصاد مقاومتی،
اقتصاد برونگرا
* نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران
** عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

sa.mohammadi@ut.ac.ir
yahagh81@gmail.com
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مقدمه
برای واژه توسعه در سطوح مختلف تعاریف گوناگونی ارائه شده است .توسعه در اصطالح در
واقع تغییر هدفدار برای حصول به هدفی خاص است .توسعه در واقع جریانی چند بعدی است که
مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی ،طرز تلقی ،باورهای عامه مردم و نهادهای ملی و نیز
تسریع رشد اقتصادی ،کاهش نابرابریها و ریشهکردن فقر مطلق است؛ بهعبارت دیگر توسعه به
معنای ارتقای مستمر کل جامعه و نظم اجتماعی به سوی زندگی بهتر و انسانیتر است .آنچه در
توسعه مدنظر قرار میگیرد ،حرکت سامانه یکدست اجتماعی به سمت جلو و به عبارت دیگر نه
تنها روش تولید ،توزیع محصوالت و حجم تولید مدنظر است ،بلکه تغییرات در سطح زندگی،
نهادهای جامعه و سیاستها نیز مورد توجه است .توسعه روندی خالق و نوآور در جهت ایجاد
تغییرات زیربنایی در سامانه اجتماعی است .توسعه ،عواملی دارد کـه مهمترین آنها رشـد علمی،
فرهنگی و سیاسی از راه ریشهکنی جهل و بیسوادی ،فقرزدایی و تولید ثروت ،پیشرفت صنعتی و
ابزار تولید ،زدودن نـابرابریها و برقراری عدالت اجتماعی ،توزیع عادالنه ،کار و کوشش مولّد و
مفید ،همکاری و تعاون و مشارکت عمومی و مانند آن است.
دوم اینکه تـوسعه دارای ابعاد گوناگونی است که میتوان آنها را در چهار دسته کلی
تـقسیمبندی کرد :تـوسعه اقتصادی ،توسعه سیاسی ،توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی .سوم اینکه
در غرب ،توسعه اقتصادی ،محور و شاخص توسعه یافتگی به شمار میآید؛ چرا که از نظر
اقتصاددانان غربی ،تأمین رفاه زندگی و برآوردن نیازهای مادی بشر هدف اساسی توسعه است.
مفهوم توسعه متناسب با ساختار فرهنگی جوامع مختلف ،معنای متفاوتی به خود میگیرد.
توسعه ،مفهومی کلیدی در علوم اجتماعی است که موضوعات گوناگونی را در اندیشه و رفتار
جوامع در ابعاد مختلف فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی دربرمیگیرد .واژههای دیگری
همچون ،ترقی ،مدرنیته ،نوسازی ،هم به مفهوم توسعه گره خورده ،و همپوشانی این مفاهیم به
یکدیگر ،تشخیص و تمیز آنها را از جهات مختلف به یکدیگر با سختی روبهرو کرده است .توسعه
اصطالحی است که از نوسازی ،دقیقتر و مشخصتر و از رشد ،جامعتر است .توسعه برخالف
نوسازی ،که حد و غایتی ندارد ،اهداف مشخصی را در مدت معینی دنبال میکند و برخالف رشد،
که اهداف کمی را مدنظر دارد ،اهداف کیفی را نیز برمیآورد .بنابراین مطابق با نظریات مختلف،
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توسعه به یک معنا پیگیری اهداف کمی و کیفی بهطور همزمان است (شیرزادی.)11 :1931،
دوره بعد از جنگ جهانی دوم در واقع دوره استعمارزدایی و فروپاشی امپراتوریها نیز بود که
در نتیجه آن ،کشورهای تازه به استقالل دست یافته زیادی در نقشه جهان پدیدار شدند که همه آنها
به رشد و توسعه سرزمینشان امیدوار بودند .این کشورها ،که به کشورهای جهان سوم معروف شدند
به پیروی از الگوی توسعه غرب متمایل بودند .آنها فناوری غربی را به کشورهای خود وارد کردند.
در این بین عوامل بسیاری از جمله زمینههای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی و همچنین زیرساختهای
تخصصی مورد نیاز این نوآوریها در نظر گرفته نشد که در کشورهای جهان سوم اصالً وجود
نداشت یا بسیار نامناسب بود .در نتیجه بسیاری از طرحهای توسعه در این کشورها به شکست
انجامید .پس از جنگ جهانی دوم نظریات کالن و پارادایمهای عمده همچون نوسازی ،وابستگی،
نظریه نظام جهانی شکل یافت .کشورهای در حال توسعه هر کدام بهدنبال رویکرد سیاسی حاکم بر
خود ،یکی از روشهای رایج توسعه را برگزیدند و برنامههای حوزههای مختلف بویژه حوزه
اقتصادی را متناسب با آن تنظیم کردند .در ایران معاصر نیز این روند همچون بسیاری از کشورهای
درحال توسعه بوده است .اولین الگوهای توسعه در ایران بهصورت نوین را میتوان در قالب
حکومت پهلوی تبیین کرد .الگوهای توسعه مکتب نوسازی در این دوره در ایران تجربه شد و نتایج
متفاوتی به جای گذاشت.
پس از انقالب نیز رویکردهای متفاوت به وسیله دولتهای مختلف دنبال شد و هر کدام از دولتها
تالش کردند تا رویکرد متناسب با مشی سیاسی خویش را در حوزه توسعه دنبال کنند؛ به تعبیری
پس از انقالب سه فرضیه اساسی در حوزه توسعه وجود داشته است .1 :روند توسعه پس از انقالب
ادامه همان روند توسعه دوره پهلوی بوده است .2 .هر دولتی رویکرد خاص خود را در حوزه
توسعه دنبال کرده است .9 .الگوهای توسعه بومی همچون اقتصاد مقاومتی و الگوی اسالمی ـ ایرانی
پیشرفت شکل گرفته است .متناسب با عملکرد دولتهای پس از انقالب ،فرضیه دوم را میتوان به
واقعیتهای موجود نزدیکتر دانست .بهطور کلی سه نوع رویکرد کلی در حوزه توسعه اقتصادی در
دوران پس از انقالب حاکم بوده است :الف :اقتصاد دولتی دهه  06ب :رویکردهای تعدیل ساختار
دولتهای کارگزاران و سازندگی ج :رویکرد عدالتمحور دولت احمدینژاد .ساختار توسعه دولت
یازدهم را باید ادامه ناقص خطمشی کارگزاران دانست که عالوه بر وجود بعضی از شخصیتهای
مهم آن دوره در دولت یازدهم در حوزه خطمشی نیز تالش شده است تا برونگرایی را بر ساختار
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اقتصادی ایران حاکم کند .چگونگی کم و کیف این موضوع و سیاست دولت یازدهم در
حوزههای مختلف نیز در پژوهش ذیل مورد تبیین قرار گرفته است؛ اما در کنار همه این مسائل،
محور مهم این پژوهش بررسی رابطه و نسبت سیاست حاکم بر دولت یازدهم و الگوهای توسعه
بومی همچون الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی است که میتواند در جهت
تفاوتها و اشتراکات هر دو رویکرد مساعدت مناسبی به عمل آورد و با تقویت نقاط مشترک هر
دو ،بدیل مطلوبی برای عملکرد اقتصادی دولتهای آینده در ایران باشد.
نمونه چین و الگوی توسعه جدید این کشور ،میتواند طرحوارهاری مناسب از آنچه بهعنوان
نظریه اقتصاد برونزا از آن یاد میکنیم به دست دهد و در ادامه بتواند چشماندازی مناسب از سیاست
اقتصادی دولت یازدهم را در بخشهای مختلف به دست دهد.

جذب حداکثری
سرمایه خارجی
انتقال فناوری از

سیاست خارجی باز

دنیای غرب

(برونگرا)
نظریه اقتصاد

رفع موانع داخلی در

برونزا

جهت تولید سرمایه
داری

جذب و ترغیب
نخبگان نوگرا در

اصالحات سیاسی روند تصمیم گیری
همگام با نوسازی
اقتصادی

مطابق با این رویکرد میتوان ابتدا مبانی توسعه دولت یازدهم را بیان کرد و سپس به مقایسه آن
با الگوهای بومی پرداخت.
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مبانی نظری دولت یازدهم
دولت یازدهم در طول دوره چهار ساله ( 30ـ  )32اقدامات مختلفی در عرصههای سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی صورت داد .در کنار این اقدامات ،دولت یازدهم در این بازه زمانی،
مجموعهای از نظریات و رویکردهای آن از سوی محافل مختلف نزدیک دولت ،بیانگر بعد نظری
دولت در ارتباط با مفهوم توسعه بویژه توسعه اقتصادی است.
دکتر حسن روحانی بهعنوان رئیس دولت یازدهم ،چند سال پیش از ریاست جمهوری در
کتابی تحت عنوان امنیت ملی و نظام اقتصادی در ایران ،دیدگاههای خود را مستقیم و غیرمستقیم
در مورد توسعه اقتصادی تدوین کرده است .آن چنانکه از جمالت روحانی در این کتاب برداشت
میشود بهطور کلی سه نگاه در میان مسئوالن وقت جمهوری اسالمی درباره راهبرد توسعه ملی
وجود داشت :الف :حفظمحوری با محوریت حفظ نظام جمهوری اسالمی و ارکان آن
ب :رشدمحوری یا توسعهگرایی برگزیدن الگوی توسعه تعاملگرا و تنشزدایی با غرب
ج :بسطمحوری یا گسترش پیام انقالب در سراسر جهان .منازعه میان این دیدگاهها ادامه مییابد تا
در دهه  16شمسی به تعبیر روحانی ،مجمع تشخیص که ریاستش با هاشمی و قائم مقامی آن با
روحانی بود ،رویکرد توسعهگرایی را بهعنوان راهبرد ملی برمیگزیند .همانطور که بیان شد در
منظومه گفتمانی اعتدال ،توسعه بهعنوان غایت اصلی معرفی ،و این توسعه بیشتر در حوزه اقتصادی
تعریف میشود .زیربنای دستیابی به توسعه در این گفتمان چیزی است که اصطالحا بینالمللیشدن
مینامند .آنچه وجه ممیز توسعهگرایی مورد نظر جریان اعتدالی است ،نگاه به بیرون و تعاملگرایانه
آن است .آن گونه که به نظر دکتر روحانی در دنیای امروز ،قدرت ملی بدون رابطه با جهان و
همچنین توسعه و پیشرفت داخلی بدون تعامل اقتصادی با جهان ،نه تنها بسیار دشوار ،بلکه حتی
ناممکن است .به تعبیر او در دنیای امروز نمیتوانیم اقتصادی داشته باشیم که با دنیای بیرون در
ارتباط نباشد .روحانی در جای دیگری هم میگوید اگر کسی فکر کند که بدون رابطه با جهان،
کشور میتواند به توسعه برسد ،حتما اشتباه میکند و اینکه بعضیها فکر میکنند که کشوری بدون
ارتباط با بیرون به رشد و توسعه برسد ،حتما اشتباه میکنند.
روحانی در کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی به تشریح دیدگاههای خود در مورد توسعه ،بویژه
توسعه اقتصادی میپردازد.
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 .1تأکید بر نقش و اهمیت سرمایه
گذاری خارجی در توسعه

 .2تأکید بر اهمیت نقش سازمانهای بین المللی
همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی در
توسعه کشورها

 .4اولویت و تقدم توسعه اقتصادی
نسبت به دیگر شاخصهای توسعه

 .3اهمیت شاخص دیپلماسی در پیشبرد
مقاصد توسعه اقتصادی

 .5تأکید بر جایگاه و

 .6تأکید بر جهانی شدن و

نقش بازار و بخش

گسترش نقش فناوری در

خصوصی در توسعه

دنیای توسعه

رسم توضيحی (دیدگاه دکتر روحانی در زمينه توسعه اقتصادی)

دولت یازدهم با دال مفهومی "اعتدال و توسعه" بهعنوان مبنای اصلی رویکرد خویش در همه
حوزهها (اعم از سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی) کار خود را آغاز کرد؛ اما آنچه بیش از همه در
دستور کار این دولت قرار گرفت ،شرایط و تحوالت موجود در زمینه اقتصادی بود .به تعبیری،
توسعه اقتصادی بهعنوان مهمترین دغدغه دولت ،جنبه ماتقدم و پیشینی نسبت به دیگر حوزهها
داشت .طبعاً هر دولتی پیش از اجرای برنامههای خود در زمینه رشد و توسعه اقتصادی از
مجموعهای نظری بهمنظور چگونگی طراحی و به پیشبردن برنامههای خود برخوردار است .گروه
اقتصادی دولت یازدهم هم کم و بیش دارای خط فکری مشخص و از پیش تعیین شده در طول
دوره چهار ساله تالش کرد ،مسیر مورد نظر خود را به پیش برد .سابقه نظری و اجرایی این مجموعه
در طول سالهای پیش از دولت یازدهم و پس از آن ،نشان از رویکرد متمایز و مشخص این گروه
در زمینه توسعه است .دکتر روحانی پیش از آغاز دوره مسئولیت خود در مرکز بررسیهای راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشت .بیشتر گروه اقتصادی او هم در دوره حضور روحانی
و یا پیش از آن در مرکز بررسیها بودهاند .اسحاق جهانگیری ،محمدباقر نوبخت ،نهاوندیان،
محمود سریعالقلم ،اکبر ترکان ،مهندس مالیری ،مسعود نیلی از همکاران نزدیک رئیسجمهور در
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آن دوره و همچنین در زمان دوره چهار ساله دولت یازدهم بودهاند.
بعضی از افراد نامبرد همچون اسحاق جهانگیری بیشتر سابقه اجرایی ،و در دولت کارگزاران
هم حضور داشتهاند؛ اما بعضی دیگر از این افراد همانند محمود سریعالقلم و مسعود نیلی از
شخصیتهای نظری بیشتری برخوردارند؛ بدین ترتیب در اینجا برای تکمیل رویکرد نظری بحث به
دیدگاههای بعضی از این افراد اشاره میشود .سریعالقلم و مسعود نیلی از مشاوران نزدیک
رئیسجمهور در حوزه توسعه و اقتصاد در طول دوره چهار ساله دولت یازدهم بودهاند .نوشتهها و
آثاری در این زمینه از این افراد وجود دارد که برای روشنشدن دیدگاه نظری ،مساعدتآفرین
خواهد بود.
دیدگاه نویسندگان نزدیک به دولت یازدهم
 .9دکتر مسعود نيلی

دکتر مسعود نیلی بهعنوان مشاور ویژه رئیسجمهور در امور اقتصادی در کتابها و مقاالت
خویش به بررسی مفاهیم توسعه ،اقتصاد ،جایگاه دولت ،بازار ،بخش خصوصی ،رقابت و
سرمایهگذاری خارجی پرداخته است.
نیلی در ابتدای تحلیل خود از فرایند توسعه اقتصادی اشاره میکند که براساس مطالعات تجربی
و نظری ،رشد اقتصادی براساس مجموعهای از ساز و کارها اتفاق میافتد .او معتقد است در این
فرایند ،دولت تنها میتواند بهعنوان عاملی آسانکننده دخالت کند و قسمت عمدهای از این فرایند
را بخش خصوصی با مشارکت مردم باید به پیش ببرد .در رویکرد نیلی چنانچه زمینه الزم برای
مشارکت بخش خصوصی فراهم نشود ،نمیتوان انتظار رشد اقتصادی پایدار را داشت .به عقیده او
با حفظ ساختارهای موجود و نبود سازوکارهای منطقی ،تحقق اهداف توسعه اقتصادی امکانپذیر
نیست .شناخت چگونگی اصالحات ساختاری و سیاستهای مورد نیاز ،ضرورت بررسی تحوالت
بینالمللی و چشمانداز اقتصاد جهانی و همچنین شناخت اصول و قواعد جدید رشد اقتصادی را
ایجاب میکند (نیلی.)96 :1911 ،
مطابق با دیدگاه نیلی در برخی از محیطهای سیاستگذاری اقتصادی ،ایجاد ساز و کارهای
انگیزشی خارجی ـ در قالب تعهدات بینالمللی ـ میزان آزادی عمل سیاستگذار داخلی در ارتکاب
اشتباه و سیاستهای ضعیف را کاهش میدهد .به نظر نیلی وضعیت کشورهای اروپای شرقی در
پایبندی به لوازم عضویت در اتحادیه اروپا ،مصداق روشنی از کارکرد لنگرهای خارجی در بهبود
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نهادهای داخلی است .نیلی با استناد به گزارش بانک اروپایی ترمیم و توسعه در سال  2662نشان
میدهد کشورهای در حال گذار اروپایی ،نامزد پیوستن به اتحادیه اروپا طی دهه  1336بهطور
محسوسی در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی در حال گذار بهتر عمل کردهاند .نیلی در
چارچوب تحلیل خود در این راستا اشاره میکند که محدودیتهای خارجی ،توافقات بینالمللی،
معاهدات فراملی و قراردادهای بین کشوری ،حوزه و محدوده خطا در سیاستگذاری را کاهش
میدهد .همچنین الزامات مربوط به عضویت در پیماننامهها و معاهدات بینالمللی و نیز حضور در
سازمان تجارت جهانی ،رفورمهای سیاستی را تسریع کرده و امکان برتری بر تزاحم منافع در داخل
کشور را کاهش میدهد .بازدیدهای ادواری صندوق بینالمللی پول ،کشورهای عضو را به شفافیت
نسبی در سیاستها و ارائه اطالعات در چارچوبی تعریف شده در مورد عملکرد اقتصاد کالن ملزم
میکند (نیلی 10 :1911 ،ـ .)18
مشاور ویژه اقتصادی دولت یازدهم معتقد است که تحوالت اقتصاد جهانی در سالهای اخیر،
فضایی را که دولت فعالیت میکند ،تغییر داده و یکپارچگی اقتصاد کشورهای جهان و گسترش
دموکراسی زمینه اقدامات اختیاری دولتها را محدود کرده است .مقررات مالیاتی ،سرمایهگذاری و
سیاستگذاری اقتصادی هر کشور باید با شاخصهای اقتصاد جهانی هماهنگ باشد .به نظر نیلی در
این میان تحوالت عرصه فناوری فرصتهای جدیدی را برای عرضه خدمات دولتی ایجاد کرده و
نقش بازار را هم گسترش داده است.
هم چنین فعالیت بخش بازار از فعالیتهای دولتی و سیاسی پویاتر است .در ساز و کار بازار،
مجموعهای که نتواند مؤثر عمل کند از چرخه فعالیت اقتصادی خارج میشود .در بخش خصوصی
از نظر نیلی اثر هر گونه تغییر در سودهای آینده قابل مشاهده است .این امر میتواند در بهبود
کارایی تولیدات بخش خصوصی بسیار مؤثر باشد .در مقابل طرحهای دولتی بهطور معمول از طریق
میزان هزینهها ارزیابی ،و عملکرد آن با قوانین اجرایی محاسبه میشود .در این وضعیت
سیاستگذاری دولتی ،سامانه کارآمدی در جهت افزایش کارایی ندارد .مهمترین دلیل آن نیز در
واقع این است که بسیاری از فعالیتهای بخش دولتی (برخالف فعالیتهای بخش خصوصی) در قالب
مقیاس و اندازه قابل تعریف نیست (نیلی.)212 :1911 ،
با این تفاسیر ،نیلی ،نقش مسلط دولت در نظام اقتصادی و کمرنگشدن ساز و کار بازار در
تخصیص منابع را یکی از دالیل مهم روند نامناسب رشد در اقتصاد ایران میداند .حضور دولت در
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امور اقتصادی بهمنظور برقراری توازن در امور معیشتی مردم در شرایط جنگ و بحران در بستر
اصل  11قانون اساسی باعث شد که نقش دولت در اقتصاد به قیمت کاهش کارایی در تخصیص
منابع ،گسترده شود و مجموعه اقتصادی تحت تصدی دولت افزایش یابد؛ لذا بخشهای تولیدی و
تجاری اقتصاد بدون نیاز به توسعه بخش خصوصی کارافرین و بدون توجه به فرایند توسعه صنعتی
صادراتگرا و رقابتی گسترش یافت و از اقتصادی با ویژگیهای توانمند در رقابت پویا و انعطافپذیر
بسیار دور شد؛ بدین ترتیب نیلی در نتیجهگیری خود از این بحث اشاره میکند که در بررسی
روند تاریخی حضور دولت و تأثیر آن بر عملکرد اقتصاد از سالهای  1991به بعد این رویکرد را
تصدیق میکند که اگر چه حضور دولت در عرصههای مختلف اقتصادی ،اجتنابناپذیر است،
گسترش فعالیت دولت ،رشد اقتصادی را کاهش میدهد (نیلی.)211 :1911 ،
در قالب شکل ذیل میتوان مهمترین شاخصهای مورد نظر نیلی را در زمینه توسعه اقتصادی
تجسم کرد:

کاهش تصدی گری
دولت در اقتصاد
گسترش فعالیت

آزادسازی اقتصادی

بخش خصوصی
اقتصاد بازار

دیپلماسی اقتصادی در

ارتباط فناوری با دنیای
بیرون

تأکید بر نقش

تأکید بر نقش

روند توسعه

سازمانهای اقتصادی
بین المللی در روند
بهبود اقتصادی
رسم توضيحی ،دیدگاه مسعود نيلی در مورد توسعه اقتصادی
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 .2دیدگاه محمود سریعالقلم

سریعالقلم هم یکی از همکاران نزدیک رئیسجمهور در سالهای حضور در مرکز بررسیهای
راهبردی و پس از آن در دولت یازدهم بهعنوان یکی از مشاوران ویژه روحانی در زمینه توسعه بود.
وی بیشتر دارای شخصیتی علمی و نظری است که بحثهای مختلفی را در این زمینه در قالبهای
گوناگون منتشر کرده است .وی تحلیل خود را با تمرکز بر میزان ارتباطات ،تعامالت و سیاست
خارجی برونزا در میان کشورهای مختلف جهان میگذارد .در همین رابطه اشاره میکند که یکی
از مهمترین مشکالت ایران در زمینه مورد بحث ،نداشتن روابط پایدار با کشورهای خارجی است.
به نظر او تا زمانی که ما نتوانیم روابط پایداری با دیگران برقرار سازیم ،کشورهای دیگر نمیتوانند
روی ما حسابی باز کنند .همین مسئله ما را از بسیاری از مزایای توسعه و سرمایهگذاری اقتصادی
خارجی دور میسازد .مطابق با دیدگاه سریعالقلم ،مشکل عمده اقتصاد ایران ،دولتیبودن،
انفعالیبودن و غیررقابتی آن است .عمده منابع اقتصادی کشور تحت تصدی یا کنترل مستقیم یا
غیرمستقیم دولت است و این تصدیگری و کنترل دولت موجبات ایجاد فساد و رانتهای گسترده را
به وجود آورده است .سریعالقلم معتقد است که ساختار قانون اساسی و سیاسی بهگونهای است که
اجازه سرمایهگذاری خارجی و دخالت گسترده بخش خصوصی را در مسائل اقتصادی نمیدهد؛
دلیل آن هم حساسیت نسبت به نفوذ و دخالت احتمالی سرمایهگذاران و قدرتهای خارجی در روند
تصمیمگیری داخلی است که با اصول محرز قانون اساسی در تضاد قرار دارد (سریعالقلم:1911 ،
.)291
سریعالقلم در ادامه بررسی خود در زمینه توسعه اقتصادی معتقد است که در فرایندهای
جهانیشدن ،اصل بر اقتصاد است و تمامی تصمیمگیریها حول مسائل اقتصادی متمرکز است .اگر
کشور میان پایه و درحال توسعهای تصمیم گرفت در این فرایند وارد شود ،باید بهدنبال استقالل
اقتصادی نباشد؛ بلکه اقتصاد خود را در معرض تار و پود اقتصاد جهانی بویژه غرب قرار دهد؛ به
عالوه که نزدیک به  16درصد اقتصاد جهانی و سرمایهگذاری خارجی در میان کشورهای صنعتی
است .مشاور رئیسجمهور در دولت یازدهم معتقد است که فرایند رشد و توسعه و رقابت اقتصادی
بدون همکاری با قدرتهای بزرگ اقتصاد جهانی امکانپذیر نیست .سرمایه ،فناوری ،نوآوریهای
مدیریت کاالهای راهبردی ،کیفیت تولید ،کارآمدی حمل و نقل و انتقال فناوری عموما نزد
قدرتهای بزرگ اقتصادی است .هر اندازه با قدرتهای بزرگ مشکل سیاسی و امنیتی وجود داشته
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باشد ،روابط اقتصادی نیز تحتالشعاع قرار میگیرد و بهرهبرداری محدود خواهد بود .سریعالقلم
معتقد است که دولت در ایران بر جریانهای اجتماعی ،طبقات و اصناف مقدم است و نمیتواند با
بخشهایی از جامعه برای مدیریت کشور سهیم باشد .موفقیت مالزی ،سنگاپور ،کره جنوبی ،تایوان
و بهطور ویژهای در چین بهدلیل مشارکت دولت با بخش خصوصی است .حضور در فرایند اقتصاد
جهانی نیازمند نخبگان سیاسی برونگرا است .پذیرفتن جهانیشدن در واقع به معنی نگاه بینالمللی به
مسائل داخلی است.
سریعالقلم معتقد است که چوئن الی رهبر چین جدید ،قبل از رسیدن به قدرت ،تجربه وسیعی
از جهان پیدا کرد و مشاهدات جهانی او قابل مالحظه بود .رفتار ،عملکرد ،جهتگیری و رویکرد
چوئن الی در تغییردادن چین به عصر جدید و مائوزدایی فکری ـ سیاسی شاید پیچیدهترین و
هنرمندانهترین کار سیاسی در قرن بیستم باشد .وی میگوید در ایران طیف عظیمی از کسانی که
مدیریت اقتصادی ،بانکی ،تجاری ،صنعتی ،اداری ،سیاسی و فرهنگی کشور را بر عهده دارند ،تنها
پس از انقالب و بهطور عمده در سالهای پس از جنگ فرصت مشاهده جهان را پیدا کردند و در
نتیجه تجربه آنها از فرایند و ساز و کارهای جهانیشدن در سالهای بعد ،که بسیار پیچیده شده بود،
بسیار اندک بود (سریعالقلم.)211 :1911 ،
محمود سریعالقلم معتقد است که جمهوری اسالمی میخواهد خصوصیسازی اقتصادی انجام
دهد که این عمل به تعامل و هماهنگی با بانکهای خصوصی و شرکتهای چند ملیتی و سرمایه و
فناوری آنها نیاز دارد و در عین حال میخواهد با سیاست خارجی دولتهایی تعارض داشته باشد که
این شرکتها از آنها برخاستهاند؛ بهعبارت دیگر هم میخواهد از امکانات جهانی بهرهبرداری کند و
هم سیاست خارجی ایدئولوژیک داشته باشد .همچنین جمهوری اسالمی میخواهد هم عضو گات
و سازمان تجارت جهانی شود که اصول روابط اقتصادی را در سطح جهان تنظیم میکنند و
تحتالشعاع منافع غرب و بویژه هفت کشور صنعتی هستند و در عین حال از جهت سیاسی و
فلسفی با این کشورها در تعارض قرار دارد .بنا به نظر مشاور رئیسجمهور در دولت یازدهم
جمهوری اسالمی تالش میکند میان عملکرد بیرونی و داخلی خود تفاوت قائل شود که این امر از
جهت منطقی امکانپذیر نیست .او میگوید رشد و توسعه اقتصادی ،اولویت اول سیاستگذاری در
ایران نبوده و مقوالت سیاسی و امنیتی از اهمیت بیشتری در این راستا برخوردار است (سریعالقلم،
 219 :1911ـ .)212
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مطابق با چارچوب فکری سریعالقلم ،جمهوری اسالمی ایران در صورت کاهش مسائل و
مشکالت سیاسی و امنیتی خود با دنیای غرب میتواند با الحاق به سازمانهای بزرگ اقتصادی جهان
همچون سازمان تجارت جهانی ،موانع تجارت خارجی ایران را کاهش دهد .همچنین عضویت در
این سازمان ،فضای رقابتی اقتصاد کشور را افزایش خواهد داد؛ موجبات رشد خصوصیسازی،
اصالح نظام مالیاتی ،حذف موانع غیرتعرفهای و تبدیل آنها به تعرفههای گمرکی و همینطور
راهاندازی شبکه جامع اطالعرسانی بازرگانی داخلی و خارجی خواهد شد .عامل اساسی و بسیار
تعیینکننده در فرایند رشد و توسعه اقتصادی این است که هر اندازه اقتصاد کشور از اقتصاد
بینالملل فاصله داشته باشد به همان میزان رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت .سریعالقلم اشاره
میکند که توسعه اقتصادی قواعد و اصول ثابتی در سطح جهانی دارد که عبارت است از :الف:
سرمایهگذاری خارجی ب :ارتباطات فناورانه با دنیای خارج ج :خصوصیسازی اقتصاد د :افزایش
توانمندیها در صحنه رقابتهای بینالمللی ل :سیاست خارجی توسعهگرا .به تعبیر او عدم تحرک در
اقتصاد ایران در خاستگاههای سیاسی و سیاست خارجی در مراکز قدرت ریشه دارد .مطابق با تفسیر
سریعالقلم سیاست خارجی کشور در وهله اول باید در خدمت رشد و توسعه اقتصادی باشد و این
اولویتهای اقتصادی در سطح داخلی را با تعامالت اقتصاد جهانی به پیش برد (سریعالقلم:1911 ،
 212ـ .)219
 .1کاهش تصدی گری

 .2خصوصی سازی

 .3سرمایه گذاری

دولت در اقتصاد

گسترده

مستقیم خارجی

 .4سیاست خارجی

 .5ارتباط فناورانه با

 .6نخبگان سیاسی

توسعه محور

دنیای بیرون

توسعه گرا

 .7عضویت فعال در
سازمانهای بین المللی
اقتصادی همچون
(سازمان تجارت جهانی)

 .8ایدئولوژی زدایی از
سیاست خارجی

 .9تأکید بر تعامل به
جای تنش در نظام بین
الملل

بررسی نسبت مبانی توسعه دولت یازدهم و الگوی اسالمی ـ ایرانی پيشرفت
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ایضاح مفهومی الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت در گرو تعیین معنا و مفهوم سه واژه کلیدی
است .در گام نخست باید مشخص شود که مراد از الگو چیست و سپس روشن شود که
اسالمیبودن آن به چه معناست و در پایان مقصود از ایرانیبودن الگو بیان شود .الگو به معنای روند
بر حرکت جمعی در مسیر پیشرفت بهطور انعطافپذیر و توأم با تجربه ،آزمون و یادگیری تأکید
میکند .الگوی پیشرفت اسالمی در واقع کالن نظریه پیشرفت و کالن طرح اجتماعی بهمنظور
خروج از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب است .این الگوی پیشرفت در دل خود عناصر
الزم مهندسی بزرگ تحول اجتماعی را دارا است .واژه اسالمی در این ترکیب حکایتگر این
ضرورت است که نظریه پیشرفت مورد نظر باید بر مبانی اسالمی و نظام ارزشی و آموزههای آن
همخوان و مبتنی باشد .واژه ایرانی در الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت به دو مضمون اشاره میکند،
نخست اینکه در صورت استحصال و تدوین این الگو میتوان گفت که فکر و ابتکار ایرانی این
الگو را پدید آورده است .مفهوم دوم :واژه ایرانی به این اشاره میکند که این الگوی پیشرفت با
توجه به واقعیات و ظرفیتهای بالفعل و بالقوه سرزمین و ملت ایران تدوین یافته است .بنابراین،
همانطور که رهبر انقالب بیان میکنند ،پیشرفت در کشور ما با شرایط تاریخی ،جغرافیایی ،اوضاع
سرزمینی ،وضع آداب ،فرهنگ و میراث ما الگوی ویژه خود را دارد .باید جستجو کنیم و آن الگو
را پیدا کنیم .ما باید بهدنبال الگوی بومی خودمان بگردیم .هنر ما این خواهد بود که بتوانیم الگوی
بومی پیشرفت را متناسب با شرایط خودمان پیدا کنیم .با توجه به این توضیحات میتوان گفت که
الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت یک سند باالدستی است که نسبت به دیگر اسناد باالدستی نظام
اسالمی نظیر سند چشمانداز ،سیاستهای کالن در عرصههای مختلف برنامههای پنج ساله برتری
دارد و نسبت به همه آنها سند باالدستی تلقی میشود .در صورت تدوین موفقآمیز و جامع این
الگوی پیشرفت ،نه تنها برنامهریزیهای ناحیهای و کوتاهمدت بلکه تغییر قوانین ،آییننامهها و حتی
تغییر و ترمیم احتمالی قانون اساسی باید با توجه به درونمایه این سند کالن و راهبردی صورت
پذیرد.
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آزادی
عدالت

رفاه
دین محوری
حاکمیت

کرامت

معنویت

انسانی
امنیت

رسم توضيحی (اصول پایه ای الگوی اسالمی ـ ایرانی پيشرفت)

وحدت
مردم ساالری

علم محوری

دینی
هویت اسالمی ـ
ایرانی
اقتدار همه
جانبه

سرمایه

تعامل
سازنده بین
المللی

رسم توضيحی (عناصر کليدی الگوی اسالمی ـ ایرانی پيشرفت)

تبيين و تحليل مفهوم اقتصاد مقاومتی
مفهوم اقتصاد مقاومتی برای اولینبار در سخنان مقام معظم رهبری و در رویارویی با تحریمهای
گسترده قدرتهای بزرگ غربی ،تدوین و پیشنهاد شد .رسانههای مختلف غربی ،معانی متفاوتی از
مفهوم اقتصاد مقاومتی تفسیر کردند .بر همین اساس برخی از رسانههای غربی آن را به "اقتصاد
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مقاومت" مطابق نوشتههای آدام رز و بویژه برینگوگلیو ،عدهای از آن با عنوان "تابآوری

اقتصادی" در رویارویی با نامالیمات گسترده اقتصادی تعبیر ،و پارهای نیز از مفهوم اقتصاد مقاومتی

با "اقتصاد جنگ" یاد کردند؛ اما مفهوم اقتصاد مقاومتی با وجود شباهت در عبارات و شاخصها با
این مفاهیم اقتصادی از جهت معانی و محتوا اختالف و تفاوت دارد.
مفهوم اقتصاد مقاومتی در ابالغیهای که در تاریخ  23بهمن ماه  ،1932قوای سهگانه و مجمع
تشخیص را مورد خطاب قرار میداد به این صورت بود :ایران اسالمی با وجود استعدادهای سرشار
مادی و معنوی و ذخایر و منابع غنی و گوناگون ،همچنین برخورداری از نیروی انسانی متعهد و
کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت ،اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ
انقالبی و اسالمی ،که همان اقتصاد مقاومتی است ،پیروی کند نه تنها بر همه مشکالت اقتصادی
فائق میآید و دشمن را ،که با تحمیل جنگی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صفآرایی کرده
است به شکست و عقبنشینی وا میدارد ،بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و
نامالیمات ناشی از تحوالت خارج از اختیار ،همانند بحرانهای مالی ،اقتصادی ،سیاسی و ...در آن
رو به افزایش است با حفظ دستاوردهای کشور در زمینههای مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق
آرمانها و اصول قانون اساسی و سند چشمانداز بیست ساله ،اقتصاد متکی به دانش و فناوری،
عدالتبنیان ،درونزا و برونگرا ،پویا و پیشرو را محقق سازد و الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی
اسالم را تعین بخشد (ابالغیه بهمن  .)1932این تعریف با تکیه بر سیاستهای ابالغی رهبر معظم
انقالب ،رویکردی ایجابی و دوراندیشانه دارد .اصطالح اقتصاد مقاومتی را نخستینبار مقام معظم

رهبری در شهریور سال  1913در دیدار با کارافرینان تعریف کردند و دالیل آن را "فشار اقتصادی

دشمنان" و "آمادگی کشور برای جهش" برشمردند .در بهمنماه سال  1932نیز معظمله سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی را ابالغ و اشاره فرمودند که اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحرانهای رو
به افزایش و خارج از اختیار جهانی مانند بحرانهای مالی ،اقتصادی و سیاسی با تحقق آرمانها و
اصول قانون اساسی و سند چشمانداز بیست ساله ،اقتصاد متکی به دانش و فناوری ،عدالتبنیان،
درونزا و برونگرا ،پویا و پیشرو را محقق ،و الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی اسالم را ارائه کند.
آن چنانکه در مقدمه سیاستهای اقتصاد مقاومتی آمده است ،این سیاستها رویکردی درونزا و
برونزا توأمان و در تعامل با یکدیگر دارد .مطابق با نگاه اقتصاد مقاومتی ،برونگرایی اقتصاد مقاومتی
اقتضا میکند که اقتصاد کشور از ظرفیتها و توان دیگر کشورها در زمینههای فناوری،
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سرمایهگذاری خارجی و بازارهای صادراتی بهرهبرداری کند .البته در این سیاستها پیشبینی شده
که برونگرایی اقتصاد به درونگرایی مشروط و مقید شده است به این معنا که نوع ،روش و حد
اندازه معامالت و مبادالت خارجی کشور باید با قوانین باالدستی کشور متناسب باشد (طهرانیزاده،
 .)11 :1931در موضوع اقتصاد مقاومتی ،تعابیر گوناگون و متفاوتی در ادبیات اقتصادی رایج شده
است .تعبیری که معنای اصطالحی آن را به تعریف مقام معظم رهبری نزدیک میکند ،مفهوم

"فنریت اقتصادی" است .در ادبیات اقتصادی جهان ،بریگاگلیو در سال  2660از اصطالحی به نام
فنریت اقتصادی در جهت تبیین توان اقتصاد کشور برای بهبود و انطباق با آثار شوکهای بیرونی
مخالف استفاده کرده است .بریگاگلیو اشاره میکند که اصطالح فنریت اقتصادی در دو معنا و
مفهوم متقابل به کار رفته است :اوالً توانایی اقتصاد برای بهبود سریع از شوکهای اقتصادی
تخریبکننده خارجی و دوم توانایی اقتصاد برای ایستادگی در برابر آثار این شوکها.
با توجه به این مطالب و براساس بیانات رهبر معظم انقالب ،الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی
در جمهوری اسالمی ایران را باید به این صورت تبیین کرد:
•تأمین اجتماعی

•درونزایی رشد

•رانت زدایی

• میزان زیاد رشد

•محرومیت زدایی

•توازن رشد

•فسادزدایی

•پایداری رشد
1ـ رشد اقتصادی

2ـ عدالت اقتصادی

3ـ فنریت اقتصادی

4ـ ثبات اقتصادی

•بازدارندگی

•ثبات سیاسی

•خنثی سازی

•انضباط مالی

•جذب وترمیم

•کنترل تورم

•کنترل بیکاری
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با توجه به این مطالب و تبیین مبانی توسعه دولت یازدهم و ابعاد مختلف آن با الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت در اینجا میتوان بهصورت خالصه ،تناسبات و تفاوتهای هر کدام از این رویکردها
را در قالب شکل تجسم کرد.
اعتدال

محاسبه گرایی عقالنی در

تعامل و ارتباط سازنده

تعامالت بیرونی (سیاست

با دنیا

خارجی توسعه گرا)

تنش زدایی در روابط با

رویکرد هزینه و فایده

کشورهای غربی

در تعامالت بین المللی

اصول این توسعه را در دولت یازدهم میتوان به مبانی توسعه مکتب نوسازی نزدیک دانست.
در غالب این موارد نوعی از محاسبهگرایی عقالیی و اصالت فایده مدنظر است که مبانی آن را
بیشتر به الگوهای غیربومی نزدیک میکند.
همچنین در اینجا بهمنظور تبیین مسئله اصول پایهای الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت نیز بیان
میشود.
آزادی

رفاه

دین

عدالت

محوری

معنویت

حاکمیت

کرامت
انسانی

امنیت
رسم توضيحی (اصول پایهای الگوی اسالمی ـ ایرانی پيشرفت)
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هر چند این اصول در الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت هنوز از جهات مختلف و انسجام نظری
به تبیین نیاز دارد و در جزئیات موضوع ،مسائل زیادی است که باید مورد توجه قرار گیرد در
کلیات آن چنانکه آورده شد بر اصول و ساختار مشخصی مبتنی است و تعاریف مختص به خویش
را از توسعه دارد و هرکدام از مؤلفههای شکلدهنده آن ساختار موضوعی متمایزی دارد که در
قالب الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت قابل جمع است.
مهمترین تفاوتهای هر دو رویکرد را میتوان به این شکل بیان کرد:
 .1تعاریف متفاوت از عقالنیت و ساختار متشکل آن در هر دو رویکرد ،نوعی عقالنیت ابزاری
در الگوی توسعه دولت یازدهم حاکم است.
 .2برجستهبودن ویژگی عدالتخواهی ،معنویتگرایی و دینمحوری در توسعه در الگوی
اسالمی ـ ایرانی پیشرفت
 .9رویکرد و نگاه بیرونی بر الگوی توسعه دولت یازدهم حاکم است بهطوریکه حل بسیاری
از مسائل و مشکالت اقتصادی را با ابزارهای بیرونی و با استفاده از تعامالت بینالمللی باالخص با
کشورهای غربی قابل تحقق میداند؛ در مقابل ،نوعی از خودکفایی و استقالل اقتصادی بر الگوی
اسالمی ـ ایرانی پیشرفت حاکم است.
 .1مبانی توسعه دولت یازدهم غالبا مضمونی اقتصادی دارد و دیگر ابعاد توسعه در آن نقش
کمتری دارد؛ در مقابل الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت نگاه جامعتری به مفهوم توسعه دارد.
 .8تأکید و اهتمام الگوهای بومی بر مؤلفه خودکفایی در حوزه کشاورزی در مقابل الگوی
توسعه دولت یازدهم بیشتر به توسعه صادرات در حوزههای فناورانه و ابزاری نزدیک است.

نتيجهگيری
هدف اصلی این مقاله ابتدا تشریح مبانی توسعه در دولت یازده و سپس بررسی نسبت آن با
الگوهای بومی توسعه همچون الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی است؛ بدین منظور
ابتدا مبانی نظری توسعه در دولت یازدهم مورد بحث قرار گرفت .در این پژوهش نظر و کتابهای
دکتر روحانی و همچنین آثار نویسندگان حوزه توسعه و نزدیک به دولت یازدهم همچون محمود
سریعالقلم و مسعود نیلی بررسی شد .پس از بحث تفصیلی در این مورد ،پایهها و مبانی الگوی
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اسالمی ـ ایرانی و اقتصاد مقاومتی بیان ،و در پایان نسبت هر دو رویکرد در قیاس با یکدیگر تبیین
شد .آنچه به نظر مهم میآمد ،بیان این مسئله است که هر چند از جهات نظری ،رویکردهای دو
الگو از یکدیگر فاصله دارد ،دولت یازدهم در حوزه عملیاتی و در بخشهایی همچون کشاورزی و
رشد صادرات غیرنفتی تا حدی موفق عمل کرده است .تفاوتهای عملکردی دو رویکرد هم در باال
بهصورت اجمالی مورد بحث واقع شد.
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