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  چكيده
ـ    در. ، نقش دولت در توسعه صنعتي ايران را بررسـي نمايـد  1اين نوشتار بر آن است تا با استفاده از رويكرد نهادي ه ايـن مقالـه ب
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گـرا مطـابق رويكـرد    دولـت توسـعه  . توجهي قرار گرفته استبويژه در حوزه صنعت مورد بيامري كه در كشور ايران  ؛آوردميفراهم 
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  مقدمه -1
محـور   ،از ديرباز موضوع توسعه و بخصوص الگوهـاي توسـعه  

. بـوده اسـت  يافتـه   در كشـورهاي توسـعه  بحث و انتقادات زيادي 
  6امروزه الگوهـاي خطـي تجـويز شـده همچـون نظريـه نوسـازي       

كـه  اتفاق نظر دارند و عموماً تحليلگران بر اين اصل  نبودهكارآمد 
اي هر كشوري با شرايط خاص و سـاختاري آن  بايد الگوي توسعه

يكي از الگوهايي كه متناسب با  ،بدين منظور. تناسب داشته باشد
ساختار كشورهاي خارج از مركـز همچـون كـره جنـوبي و سـاير      

ه، الگوي نهـادگرايي  توجه بود كشورهاي صنعتي شرق آسيا مورد
ه لحـاظ مجـاورت جغرافيـايي و    بكه اين كشورها ياز آنجاي. است

بـا كشـور ايـران    ) حضور پررنگ دولت در جامعه(اختار سياسي س
شود با تأكيد بر اين الگو، نقش دولت در د، تالش مينهمگوني دار

ه ب در اين راستا ابتدا. توسعه صنعتي ايران مورد بررسي قرار گيرد
سپس رويكـرد نهـادي مـورد    . شودميهاي توسعه پرداخته نظريه

هـاي متفـاوت   اشكال مختلف دولت و نقـش . گيردبررسي قرار مي
. شوددر رويكرد نهادي موضوع ديگري است كه بدان اشاره مي آن

    يـاد   8و ميانـه  7گـرا، يغمـاگر  هـاي توسـعه  در اين راسـتا از دولـت  
  هـاي آنهـا در قالـب نقـش    هـاي مختلـف  شود و سـپس نقـش  مي

-گري و پرورشـگري بررسـي مـي   گري، قابلهگري، متصديمتولي
پس از اين دولت و صنعت نهادي در ايران مورد بحث قـرار  . شوند
  .گيردمي

  
  پيشينه تحقيق  -2

و بيش از نيم قـرن از عمـر صـنعت در ايـران      گذشتعليرغم 
توســط صــنعت و خــش اعظــم نيازهــاي داخلــي ب نفــراهم آمــد

و ) فوالد و معـادن (به عنوان پردرآمدترين شناسايي آن همچنين 
هيچگـاه مـورد بررسـي     ،بخـش ) صنعت خـودرو (ترين پرمخاطب
شناسي اجتماعي قرار نگرفتـه  انتقادي و آسيب يويكردردقيق با 

توسعه صنعتي در ايران به خاطر بزرگ بودن دولت و ملـي  . است
لت مورد توصـيف اغـراق   شدن صنايع بعد از انقالب يا از جانب دو

مهري قـرار  يا توسط مخالفان دولت مورد قهر و بيواقع شده آميز 
گرفته است؛ فرآيندي كه پيامد آشكار آن صاحب صنعت بـودن و  

مطالعـات در  . نه صنعتي بودن در طي نيم قرن اخير بـوده اسـت  
بيشـتر توسـط خـود     دانشـگاهي و  غيـر  هعمـد به طور اين حوزه 

هـاي عمـومي انجـام    يا توسـط رسـانه   موسسات صاحب صنعت و
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 -تجاري و فني - گرفته است و به صورت آشكار بر ابعاد اقتصادي
در حـوزه  همچنين مطالعـه تئوريـك   . متمركز بوده است فناورانه

هاي خارجي بوده كه در بخش اول به به زباناغلب ويكرد نهادي ر
اكثـر  نيـز  در زبـان فارسـي   . طور كامل به آن اشـاره شـده اسـت   

ها به مطالعه نهادي قانون اساسـي، قـوانين برنامـه، سـند     ژوهشپ
چشم انـداز و يـا اصـول كلـي قـوانين مصـوب توسـط نهادهـاي         

غفلت مورد حكومتي پرداخته و مطالعه نهادمند، علمي و مستقل 
تنها در دو دهه گذشته با انتشار دو كتاب مرجـع  . شده استواقع 

امـا مثبتـي در    كوچـك چند  در خصوص مطالعات نهادي گام هر
اولـين كتـاب   . خصوص مطالعه به صورت ترجمه انجام شده است

نقـش نهـاد دولـت در جهـان در حـال      با عنوان و  1377در سال 
كـه محصـول مطالعـات علمـي بانـك      به چاپ رسـيد   ]1[ تحول

با نام   9پژوهشي غني از پيتر اوانزنيز  1383در سال  .استجهاني 
ترجمه و ] 2[ در تحول صنعتي توسعه يا چپاول؛ نقش نهاد دولت

بنا به ضرورت ناشي از خالء مطالعات علمي . به چاپ رسيده است
ايـن پـژوهش بـا معرفـي رويكـرد       ،و دانشگاهي در صنعت ايـران 

هـاي مثبـت و   نهادي و مطالعات نهادي در پـي شناسـايي مولفـه   
مقطع تاريخي بعد از  است ومنفي با تأكيد بر نهاد زيربنايي دولت 

در خصوص پيامدهاي نهادي دولت در بخش صنعت مورد  انقالب
  .قرار گرفته استتمركز 

  
  نظريات توسعه -3

طبق ايـن  . است 10نظريه نگرش مبتني بر نوسازيمشهورترين 
توسعه فرآيندي خطي است كه با گـذر از جامعـه سـنتي     ،نظريه
بر اسـاس نظريـه دانيـل    . گيردو طي مراحلي شكل مي شدهآغاز 
بايـد   هـا تمام دولـت  12زوال جامعه سنتيب معروف در كتا 11لرنر

ـ طبق الگوي غرب پيش رو دموكراسـي ليبـرال غربـي الگـوي     . دن
-خاورميانـه مـي  «بـه تعبيـر وي   . مطلوب توسعه و نوسازي است

يـافتگي از  بنـابراين توسـعه  . »خواهد هماني شود كه غرب هسـت 
 گرايي، رشـد شدن، كثرتنظر لرنر در متغيرهايي از جمله صنعتي

هـا و  كـرده هـاي گروهـي، افـزايش تحصـيل    شهرنشيني و رسـانه 
نيز رونـد   13دبليو رستو. شودمشاركت در امور سياسي خالصه مي

  :كنداي پيشنهاد ميمرحله 5توسعه را در الگوي 
   ؛مرحله جامعه سنتي -1
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   ؛كسب آمادگي براي خيز اقتصادي -2
   ؛خيز اقتصادي -3
   ؛پيشرفت به سوي بلوغ -4
  ]. 3[مصرفعصر  -5

 پسشد در تفكر مدرن، مسير، واحد و هدف غايي قلمداد مي
شد؛ به و تجويز مي مطرحالگوي پيشرفت و توسعه در مسير غرب 

الگوي پيشرفت بر منطقي غير قابل خدشـه بـا محوريـت     ،عبارتي
عقالنيت در اين عصـر در چنـان جايگـاهي    . عقالنيت استوار است

توانسـت  بندي غالب و مسلط مـي قرار داشت كه با ارائه يك شكل
انسان را مطمئن سازد كه يا به حقيقـت دسـت يافتـه يـا امكـان      

با فروپاشي ديوار بـرلين و سـقوط   ]. 4[دست يافتن به آن را دارد
را 14فوكويامـا نظريـه جنجـالي پايـان تـاريخ      ،شوروي كمونيستي

عنوان كرد تا آخرين و تنهاترين شكل حكومـت بشـري را تجـويز    
ــد ــوي مشــترك    فر«. نماي ــه الگ ــار اســت ك ــادي در ك ــد بني آين

ـ . اي را براي همه جوامع بشري تحميل كنـد تطورگرايانه طـور  ه ب
]. 5[»كراسيوخالصه چيزي شبيه تاريخ عمومي بشر در مسير دم

داند كه در و دانش فني ميفناوري راه حل را در سرمايه، بنابراين 
  .استواقع تكرار مسير غرب 

، نظريـه وابسـتگي نيـز بـا توضـيحي      در مقابل نظريه نوسازي
اي در جهـان سـوم را توسـعه    بعدي، هرگونه توسـعه  خطي و تك

نامد كه تنها در امتداد جهان اول و به صورت ناقص، مي 15وابسته
اي صـورت برجسـته  ايـن نظريـه بـه   . يابدكند و تدريجي ادامه مي

-فرانك مدعي شد كـه توسـعه  . مطرح شد 16توسط گوندر فرانك
نيـافتگي  توسـعه   .انـد نيافتگي دو روي يك سـكه توسعه يافتگي و

نيافته و انتقال آن بـه  همان فرآيند غارت مازاد كشورهاي توسعه 
اساساً براي توسـعه جهـان    ؛داري استمراكز نظام جهاني سرمايه

اول، جهان دوم و سوم بايستي از مراحل توسعه عقب نگه داشـته  
  ].6[شوند

توان از پـارادايم نظـام   مي ،توسعه در كنار اين دو نظريه غالب
نيز نام برد كـه كشـورها را بـه سـه دسـته       18والرشتاين 17جهاني

و ) توليدكننـده مـواد خـام   ( بر، پيرامـون مركز با موقعيت سرمايه 
اما خطي بودن و . كندپيرامون با موقعيت متوسط تقسيم ميشبه
ر هاي ملي هـر كشـور د  توجهي به ساختارهاي دروني و ويژگيبي

  .استمحور مشترك اين نظريات  فرآيند توسعه
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   نهادي رويكرد -4
هـاي جديـد   هاي قبلي، گرايش به نظريهدنبال افول نظريهبه 

هـاي  بـه سـاختار دولـت    19شناسي تاريخيكه در چارچوب جامعه
 بخشد، مورد اقبال قرار گرفتهمتعدد و متفاوت اولويت خاصي مي

به رويكرد نهادي اشـاره كـرد؛    توانها مياز ميان اين نظريه. است
در جنـوب شـرق    20چرا كه پيشرفت كشورهاي تازه صنعتي شده

-آسيا همچون كره جنوبي، تايوان، مالزي و ژاپن در قالـب نظريـه  
  . هاي پيشين قابل توضيح و تبيين نبود

 institute نهاد از ريشه
، »مسـتقر كـردن  «در التين به معناي  

معتقد اسـت   21رودس. ]7[آيدبرمي» ساختن«، و »تثبيت كردن«
. پـردازد اين نظريه به بررسي علل و نتايج نهادهـاي سياسـي مـي   

در كانون مطالعـه   ،ها بر رفتار سياسيد و رويهعهمچنين نفوذ قوا
د هستند كه رفتار را تجـويز  اعنهادهاي سياسي قرار دارد و اين قو

سـته  نهاد تنها به معني دولت، سازمان و نهادهاي واب. ]8[كنندمي
هـاي قـانوني نيـز در    رويـه  و ها، هنجارهابه آن نيست؛ بلكه عرف
  .شودزمره نهاد محسوب مي

و نقـش آن   22آنچه در اين نوشتار مدنظر اسـت، نهـاد دولـت   
كننـدگي  دولت يك نهاد و يك سـاختار در معنـاي تعيـين   . است

دولت عامل يا مانع توسـعه اسـت؛ چـرا كـه رويكـرد      . مثبت است
 همچنــين ايــن رويكــرد. ه تضــاد منــافع اســتنهــادي معتقــد بــ

هاي مختلف جامعه نظيـر  كند كه ميان منافع گروهخاطرنشان مي
كننده در برابـر  هاي كوچك، مصرفهاي بزرگ در برابر بنگاهبنگاه

آيـد و  توليدكننده و كارفرما در برابر كارگر تضـاد بـه وجـود مـي    
ي مربوط بـه  دولت بايد تضادهاي مربوط به رفاه عمومي و تضادها

مطابق . عملكرد و كارآيي سيستم اقتصادي را اصالح و تأمين كند
متفاوتنـد   هادولت ،گزارش بانك جهاني، در توسعه بومي و نهادي

شود هاي كارآمدي يك دولت تلقي ميآنچه به عنوان مشخصه«و 
از كشوري به كشور ديگر و با توجـه بـه مراحـل مختلـف توسـعه      

همچنين در فرآينـد توسـعه اجتمـاعي و     .»كشورها متفاوت است
دارد؛ با ايـن حـال نـه بـه عنـوان      را اقتصادي دولت نقش مركزي 

كننده مستقيم رشد بلكه بـه عنـوان يـك شـريك و عامـل      فراهم
كننده در روند توسعه، وجود يك دولـت كارآمـد   تسريع و تسهيل

، محور فرآيند توسعه امروزه، دولت در تئوري. ]2: 1[ضرورت دارد
شود و بـا عملـي شـدن مطالعـات سياسـي در قالـب       اخته ميشن

-گيري و ارزيابي فعاليتسياستگذاري عمومي آنچه اساس تصميم
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شـود، دولـت و نقـش آن در خصـوص     هاي سياسي شناخته مـي 
   ].9[در عرصه عمومي است 24و حل مشكل 23يابيمشكل

در توصيف موج جديـد نهـادگرايي    26و جيمز راچ 25پيتر اوانز
اي كه چرخ ميمون و پايدار توسعه را بـه  موتور محركه«: معتقدند

دولـت بـه   . كارآفرينان بخش خصوصي هستند ،داردحركت وا مي
: 10[»كنـد همراه اين موتور محركه، كشتي توسعه را هدايت مـي 

مداخلـه دولـت و يـا عـدم     در تئوري نهادي بحـث بـر سـر    . ]44
ـ   مداخله نيست ت و در ؛ بلكه آنچه مدنظر است نحـوه دخالـت دول
هـاي نـاگزير   به عبارتي بـا وجـود بحـران   . است آنواقع كارآمدي 

اما بـا ماهيـت و كـار     ،بار ديگراقتصادي در نظام بازار آزاد، دولت 
  .شودوارد صحنه اقتصادي ميو متفاوتي  ويژه

دولتـي اسـت كـه از     ،اوانز و راچ معتقدند كـه دولـت كارآمـد   
در اينجـا  . ار باشـد برخـورد  27»استقالل متكي به جامعـه «ويژگي 

اي كه استقالل به ديوانساالري منسجم و اتكاي به جامعه به رابطه
-هـاي اجتمـاعي يـا مـدني دارد، برمـي     دولت بـا جامعـه و گـروه   

  .]53: 10[گردد
هـاي خـاص خـود    ديوانساالري با تركيـب ويژگـي   ،از نظر وبر

: 11[»سـازد دست يافتن به باالترين حد كـارآيي را ممكـن مـي   «
-ساالري اهميت زيـادي داده مـي  ر انديشه وبر به شايستهد. ]85
ها يا از طريق آزمون و يا با مدركي كه ميـزان  اين صالحيت. شود

شود و اين شـروط  دهد، تعيين ميتحصيالت داوطلب را نشان مي
تحصيلي نوعي همگنـي طبقـاتي را در ميـان كارمنـدان سـازمان      

عقب مانده و يـا   ولي در كشورهاي. ]99-101: 11[كندايجاد مي
كشـورهاي  . سـاالري خبـري نيسـت   به تعبيري يغماگر از شايسته

شوند و يافته به طور مداوم به گونه آرماني وبري نزديك ميتوسعه
هاي نوين همانند ايجاد زمينه رقابت، مشـاركت و نظـارت   با شيوه

-مردم، حاكميت بيشتر قوانين و مقررات را به حداكثر كارآيي مي
ــد ــال   در. افزاي ــزارش س ــه    1993گ ــاره ب ــا اش ــاني ب ــك جه بان

كنـد كـه تقـالي    ديوانساالري منسجم در شرق آسيا يادآوري مي
گرا براي جلب همكـاري و كسـب و كارهـاي بـزرگ     دولت توسعه

. ]12[بدون دستگاه اداري كارآمد و خوشـنام ناكـام خواهـد مانـد    
هاي دولت از صنعت زمـاني  نيز معتقد است كه حمايت 28آمسدن

ر خواهــد بــود كــه بــر پايــه يــك دســتگاه اداري منســجم و مــؤث
  

23 Problem Finding 
24 Problem Solving 
25 Peter Evans   
26 James Rauch   
27 Embedded autonomy 
28 Amsden 

ايـن اسـتانداردها از    .استانداردهاي اجرايـي كامـل مبتنـي باشـد    
كشوري به كشور ديگر متفاوت است كه در اين ميـان كشـورهاي   
كره جنوبي، ژاپن و تايوان به خاطر داشتن قدرت در ايجـاد نظـم   

ر حـال توسـعه   هاي غني مؤثرتر از بقيه كشـورهاي د براي تجارت
كفايـت   ييتنهـا بـه  اما ديوانساالري آرمـاني وبـري   . ]13[اندبوده
يعني استقالل برآمـده  » استقالل متكي به جامعه«بلكه  ؛كندنمي

 به عبارت ديگر،. از اين ديوانساالري نيز بايد متكي به جامعه باشد
اي از روابـط اجتمـاعي   براي مجموعـه اي مناسب زمينهالزم است 

ــراهم شــود كــه دولــت ر ــد، ف ــد زن ــه جامعــه پيون ــن رو . ا ب از اي
ــه  « ــه جامع ــي ب ــودگرداني متك ــزه» خ ــدايي  آمي ــت از ج اي اس

ديوانساالري از جامعه به مفهوم وبـري آن و پيونـد اسـتوار آن بـا     
. شـود هاي اجتماعي تعريف ميساختار اجتماعي كه در انواع گروه

لـت و  البته چگونگي اين تركيب به ماهيـت تـاريخي دسـتگاه دو   
محقق هلنـدي   29هافستد. سرشت ساختار اجتماعي بستگي دارد

شـكاف  . دهدتوضيح مي» شكاف قدرت«اين تركيب را در عبارت 
بين قـدرت سياسـي و قـدرت اجتمـاعي     موجود مـا  فاصله ،قدرت

هـاي افـراد   كم يا زياد بودن اين شـكاف در ويژگـي  . است) مردم(
ن جامعه، قدرت و استقالل، سلسله مراتب درو و همچون نابرابري

 .كندرا آشكار ميآنها حقوق 
ريـزي قـدرت   در شرايط فاصـله قـدرت بـا شـكاف زيـاد، پـي      

هــا، رابطــه براســاس نــابرابري ذاتــي سلســله مراتبــي در ســازمان
در چنـين  . گيـرد خويشاوندي، جايگاه شغل، كار و زور شكل مـي 

ها كاري بس مشكل و مصـونيت و  شرايطي دسترسي به باالدست
: 14[تنها براي صاحبان قدرت و مديران قابل توجيه است معافيت

سرمايه اجتماعي  ،مهمترين مؤلفه شناسايي چنين فرهنگي. ]15
اعتمادي سياسـي و اجتمـاعي آن فرهنـگ    ضعيف با محوريت بي

  .است
ي كـه  تدر حـال  ،در تركيب قدرت سياسـي و مـردم   ،در مقابل

صـص در كنـار   ، به واسطه اهميـت يـافتن تخ  فاصله آنها كم است
هاي ساالري در ديوانساالري و در سايه وجود گروهتعهد و شايسته

افراد بـا شـركت در   ) ها، احزاب و نهادهاي متشكلانجمن(واسطه 
 -ريــزي سياســي و تغييــر مســير بــه ســوي رفــاه عمــوميبرنامــه

اجتمــاعي، خــود را در خــوب و بــد قــدرت ســهيم ديــده و ايــن  
: 14[بخشـد اخالقـي مـي  -يمشاركت به وجود قدرت، رسميت مل

به عبارتي مردم جامعه، مستقيم و رو در رو با قـدرت سـخت   . ]8
آنها، قدرت اعمـال شـده    بلكه حائل بين ؛شوندسياسي روبرو نمي

در اين پيوند اسـتقالل  . نمايدبر مردم را نرم، مشروع و مقبول مي
  

29 Hofstede 
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زه هـاي كـارآفرين و صـنعتگران در حـو    و اتكاي به جامعه، گـروه 
و نقش حائل و مفيـدي بـه    د در جايگاه ممتازي قرار گرفتهاقتصا

هـاي تحـول و   دهند تا پـروژه گيرند و به دولت امكان ميخود مي
هـاي صـنعتي را گـزينش كنـد و در     توسعه كشور به ويژه پـروژه 

  .محور كارها قرار دهد
  

  :شوداز سه نوع دولت نام برده مي در رويكرد نهادي -4-1
  گرادولت توسعه -الف

گرا دولتي است كه تركيـب اسـتقالل و اتكـا بـه     دولت توسعه
دوري در تحليل نهادي تطبيقي، . جامعه در آن وجود داشته باشد

. گرايي يا متضـاد آن اسـت  و نزديكي به اين معيار سنجش توسعه
بنابراين تركيـب اسـتقالل متكـي بـه جامعـه ويژگـي بنيـادي و        

تحـول صـنعتي    زيربناي ساختاري براي سنجش نقش دولـت در 
اتصال به جامعه به معناي پيوند داشتن  ،گرادر دولت توسعه .است

گرا دولت و جامعـه  در مدل دولت توسعه. با نخبگان صنعتي است
و اين تقويت متقابل شالوده موفقيت دولت  كردهديگر كمك يكبه 

ــت ــهيل    . اس ــث تس ــجم باع ــتحكم و منس ــي مس ــتگاه دولت دس
 طبقـه صـنعتگران سـازمان   . ودشـ سازماندهي سرمايه صنعتي مي

-شدن را تسهيل مـي هاي مشترك صنعتييافته نيز اجراي پروژه
. كننـد نعتگران مشروعيت پيدا ميصكند و به اين ترتيب دولت و 

-گرا به ديوانساالري وبري نزديكهاي توسعهسازمان دروني دولت
هاي شغلي درازمدت باعث ساالري قوي و پاداششايسته. تر است
ويـچ در  لفت. شودمسئوليت و حس همبستگي سازماني ميايجاد 

خـواه را  هـاي توسـعه  دولـت  ،گرا معتقد استتعريف دولت توسعه
هايي تعريف كرد كه سياست آنها قـدرت،  توان به عنوان دولتمي

ه تـا  نمـود استقالل، ظرفيت يا كارآمدي كافي را در مركز متمركز 
ه، تعقيـب و تشـويق   اي را شـكل داد نيل به اهداف صريح توسـعه 

 گيري رشد اقتصادي، چه با استقرار و بهبود شرايط و جهتنمايند
يـا تركيـب   و  بـه طـور مسـتقيم   يا بـه وسـيله سـازماندهي آن     و

بود كه جانسون  1981تنها در سال ]. 75: 15[گوناگوني از هر دو
هاي آن را با تأكيد بر اي و ويژگيبراي اولين بار واژه دولت توسعه

جانسون دولت داراي برنامه عقالنـي را از دولـت   . نوان كردژاپن ع
داراي برنامه ايدئولوژيك در اقتصادهاي دستوري نوع روسـي و از  

هـاي نوعـاً ليبـرال دموكراتيـك يـا      گرانه دولتگيري تنظيمجهت
يـك ويژگـي   . دهـد حتي سوسيال دموكراتيك، يا هر دو تميز مي

بـا بخـش   ميمانه داشـتن روابطـي صـ   خـواه  اساسي دولت توسـعه 
اوانز نيز كشـورهاي  . ]63: 15[گيري بارز آن بودخصوصي و شدت

دهـد  گرا قرار ميژاپن، كره و تايوان را در رديف كشورهاي توسعه
 30خـواه هـايش دولـت كمينـه   و دولت ژاپن را با توجه به دخالـت 

شـود كـه   گري سبب ميروشن است كه گزينش .نمايدميقلمداد 
ديوانسـاالري دولـت كـاهش يابـد و عملكـرد      فشار تقاضا بر نظام 

در ايـن چـارچوب، دولـت    . ]114: 2[كارآمد دولت تسـهيل شـود  
بلكه به درسـتي در   گرا نه تنها تحول صنعتي را سرپرستيتوسعه

 .نمايدي نقش ميايجاد تحول نيز ايفا
  31دولت يغماگر -ب

فقــدان . گــرا اســتايــن دولــت نقطــه مقابــل دولــت توســعه
زيني روابط به جاي ضـوابط، شـكاف زيـاد بـين     قانونمندي، جايگ

هـاي  قدرت سياسي و اجتماعي و عدم انسجام ديـواني از ويژگـي  
-در اينجا همه چيز فروشي اسـت و دولـت نمـي   . اين دولت است

تواند يكايك مقامات مسئول را از رفتن به دنبال اهداف شخصـي  
  .باز دارد و روابط تنها منبع همبستگي است

  32دولت ميانه -ج
اي ناقص آميزه. اين دولت در حد فاصل دو دولت قبلي است

هاي تحول گري براي پروژهاز تركيب ذكر شده، فقدان گزينش
ها هاي اين نوع دولتبيني آينده از ويژگيصنعتي و عدم پيش

  . ]45-46: 2[است
  
  هاي متفاوت دولت در رويكرد نهادينقش -4-2

-شده به ايفاي نقش از نگاه نهادي هر كدام از سه دولت ذكر
  :پردازندهاي متفاوتي مي
گذار، مواظب و مراقب توسط نقشي قانون: 33گرينقش متولي

دولت كه همين قوانين ابتدايي و دست و پاگير مانع اصـلي بـراي   
  .استتحول 

اين دولت نقش توليدكننده را به خـود  : 34گرينقش متصدي
هـاي  عاليـت مسـتقيم درگيـر ف  ؛ به عبارت ديگر، به طـور  گيردمي

شود و جايگزين اصلي براي بخـش خصوصـي اسـت و    توليدي مي
  .هاي مشترك و كارآفريني وجود نداردجايي براي پروژه

تشويق بخـش خصوصـي بـه ايفـاي نقـش      : 35گرينقش قابله
تواند بـه صـورت   اين تشويق مي. استكارآفرين اولويت اين نقش 

ردات و وضـع  بر پا كردن گلخانه، دادن سوبسيد، محدود كردن وا
هـاي داخلـي و خـارجي    تعرفه، تشويق كارآفريني داخلي، سرمايه

  

30 Minimalist 
31 Predatory State 
32 Intermediate State 
33 Custodian 
34 Demiurge 
35 Midwifery 
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  .باشد
هاي كارآفرين نوبت به بعد از ظهور گروه: 36گرينقش پرورش

هـاي جديـد نيازمنـد تغذيـه،     حمايت از آنهاست؛ چـرا كـه گـروه   
هاي جديد و فراز هاي متداوم است كه در چالشهدايت و حمايت

. هاني، قدرت مقاومت و رشد را پيدا كننـد و فرود تحوالت بازار ج
-153: 2[اين نقش سراسر تركيبـي از حمايـت و انگيـزش اسـت    

149[ . 
گـري از  گـري و متصـدي  مطابق با رويكرد نهادي نقش متولي

گـري و  هـاي قابلـه  گـرا و نقـش  هاي غيرتوسـعه هاي دولتويژگي
  .گراستهاي ميانه و توسعههاي دولتگري از ويژگيپرورش
 

  دولت و صنعت نهادي در ايران - 5
صنعت نهادي صنعتي اسـت كـه بـا زيربنـاي نهـادي دولـت       

زمينـه   ،سـاالري گرا و سازمان دولتـي مبتنـي بـر شايسـته    توسعه
ابتـدا متناسـب بـا    . آوردتحول به سوي فرهنگ صنعتي را فراهم 

سـاختار   بـه بررسـي   »دولت نهادي اساس صنعت نهادي«فرضيه 
معـه و بـه تبـع آن ديوانسـاالري ايرانـي      دولت و پيونـد آن بـا جا  

استقالل متكـي بـه   «سپس پيامد دولت نهادي  .شودپرداخته مي
هـاي  و يا فقـدان آن در صـنعت ايـران بـا ارائـه شـاخص      » جامعه

  .گيردمربوطه مورد بررسي قرار مي
دولت در ايران همواره بـزرگ و قدرتمنـد بـوده و بـه روايـت      

بـه   ،1320-1332هـاي  سـال  مـدت به جز در دوره كوتـاه  ،تاريخ
هـاي  هاي ذي نفوذ، پـروژه شدت متمركز بوده و جايي براي گروه

در . مشترك، بخش خصوصي و كـارآفريني وجـود نداشـته اسـت    
محمدعلي كاتوزيـان در  . دولت خود مالك جامعه بوده است ،واقع

نيافتگي ايران به فقدان نهـاد قـرارداد و وجـود    بررسي علل توسعه
اي بـراي  ده شناخته شـده عوان وضعيتي كه هيچ قااستبداد به عن

عمل اقتصادي و انباشت مـازاد از سـوي بـورژوازي وجـود نـدارد،      
-تأييد نظر خود مصادره اموال و زمينهمچنين در . كنداشاره مي

كنـد شـاهان هميشـه    ها را عنوان و اضافه ميها از سوي حكومت
ركسـي كـه   اند و آن را بـه ه مالك همه قلمرو تحت سلطه خويش

بخشند و اين روند همواره بـه صـورت چرخشـي در    بخواهند، مي
پس از پيـروزي انقـالب اسـالمي در    . ]16[ايران تداوم يافته است

دولت در ايران به دنبال انقالب و روند دولتي و ملـي   1357سال 
 .هاي اقتصـادي، بـزرگ و بزرگتـر شـد    شدن هر چه بيشتر بخش

هاي بعـد از جنـگ در دوره   لهاي تعديل اقتصادي در ساسياست
هاي هاشمي رفسنجاني و خـاتمي بيشـتر در دام مشـكالت    دولت
  

36 Husbandry 

-1376برنامـه تعـديل اقتصـادي در دوره    . ساختاري گرفتار شـد 
گيري نسـبي تعـادل قـدرت بـين     شكل(و تعديل سياسي  1368

ــاي عمــده سياســي  ــل  1376-1384در دوره ) نيروه ــه دو دلي ب
دولــت بــه ســوي پيونــد  سياســي و اقتصــادي در جهــت هــدايت

ناكام ماند كه در اينجا بـه آنهـا اشـاره    » استقالل و اتكاي جامعه«
  :خواهد شد

برنامه تعديل اقتصادي در طـي دو برنامـه اول و دوم توسـعه    
اقتصادي واكنشي نسبت به ركود و كاهش درآمد ملـي كشـور در   

بيش از ظرفيت جامعـه بـراي    كه هاي جنگ و بعد از آن بودسال
. و در نهايت نيز ناكام مانـد  هش مخاطرات رشد اقتصادي بودپذير

مخاطرات رشد در قالب ازدياد تورم و كـاهش حمايـت از منـاطق    
ايـن  . محروم تنها توسط گروه محدودي از جامعه قابل تحمل بود

و گسـترش واردات   1991وضعيت با كاهش قيمت نفت در سـال  
-ل وضعيت تـوده ميليارد دالر در طي سه سا 50در كشور تا مرز 

سازي تر كرد و روند رو به گسترش خصوصيهاي مردمي را وخيم
نيكـي كـدي علـت    . ]17[به نفع طبقات باالي جامعه ادامه يافـت 

. ]18[كنـد ناكامي برنامه تعديل را در فساد گسترده ارزيـابي مـي  
كننـد  بـازي يـاد مـي   محققان ديگر از آن به عنوان فرآيند بـورس 

تـر و  بخـش  ر ارز و تجـارت خـارجي سـود   زيرا بورس بازي بر س«
همچنين طبق آمار در . ]19[»تر از توليد كاال و خدمات بودآسان

 42هـاي متمـول حـدود    درصد از خـانواده  10، 1980اواخر دهه 
كـه   ؛ در حاليه بودنددرصد از درآمد ملي را به خود اختصاص داد

 درصـد از درآمـد ملـي را در    3/8درصد طبقات جامعه صـرفاً   20
-در چنين شرايطي مرز بين خصوصي. ]255: 19[اختيار داشتند

سازي چندان مشـخص نبـود و بـه عبـارتي ايـن      سازي و شخصي
فرآيند در كـل ناشـي از ضـرورت نيازهـاي مـالي دولـت و افـراد        

بـا   1376-1384در دوره . بـود  هـا هـاي آن صاحب نفوذ و سازمان
رآيند تعديل تأكيد بر توسعه سياسي در مقابل توسعه اقتصادي، ف

اقتصادي به مقدار زيادي جاي خود را به فرآيند تعديل سياسي و 
گيري تعادلي بلوك قدرت و به دنبال آن تالش براي توسعه شكل

ايـن فرآينـد بـا    . سياسي در قالب دو اصل رقابت و مشـاركت داد 
مختصات خاص خود در نتيجـه نهـايي بـيش از آنكـه در جهـت      

) نهادينه شدن دولت در جامعه(معه استقالل دولت و اتكاي به جا
زدگـي جامعـه   به تغيير نهادي حركت نمايـد، در جهـت سياسـت   

گيري حاكميت دوپـاره  ايران گام برداشت و آشكارا در قالب شكل
نيز شكاف  1384بعد از سال . هاي سياسي ادامه يافتو بروز نزاع

تـري  به صورت عميق» شكاف قدرت«سياسي و به تعبير هافستد 
عمالً اين  1388خرداد  22ه يافت تا اينكه به دنبال انتخابات ادام

هـاي  شكاف سياسي و تضاد به مرحله بحراني و در قالـب نـاآرامي  
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 در شرايط ناآرامي و عـدم اعتمـاد،  بدون شك، . شهري تبديل شد
نگري، نـوآوري و  جايي براي ريسك و خطرپذيري اقتصادي، آينده

بال آن توسعه صـنعتي بـاقي   هاي مشترك اقتصادي و به دنپروژه
برعكس، همواره تجارت و داللي در حوزه اقتصاد كه . نخواهد ماند

ودبازده است بر توليد كه نيازمند كار، هزينـه و  زپردرآمد و ، سهل
 به طـور كلـي در ايـران همـواره    . يابدبلندنظري است، اولويت مي

-جامعه وابسته به دولت بوده و دولت مالك جامعه به حساب مـي 
صـنعتگران   اين مقالـه هر آنچه در اختيار جامعه و در . استآمده 

. تنها امتيازي بوده كه دولت ارزاني داشته و نه بيشـتر  قرار گرفته
 هعمـد بـه طـور   هاي اقتصادي در ايران در چنين محيطي فعاليت

داللي، تجارت، واردات، مونتاژ و رشد كمي بوده تا توليد زيربنايي، 
صـنعت كشـور   . ز ابتكار و نـوآوري ايرانيـان  ساختاري و برگرفته ا

  .مونه آشكاري از اين وضعيت استن
ــه تخصــص، انســجام و   ــران نيــز ن محــور ديوانســاالري در اي

ها و نـوعي  مراتبي نسبت به باالدست شايستگي بلكه تعهد سلسله
-ديوانساالري همـواره داراي حفـره  . استركود فكري و روزمرگي 

ه رانـت و فسـاد اقتصـادي در    هاي تاريك و نقـاط كـور بـوده كـ    
ايــن ديوانســاالري داراي . شــده اســتچــارچوب آن تشــويق مــي

هـاي الگـوي كهـن، نظـام وبـري و      تركيبي ناخوشايند از بازمانده
مديريت دولتي نوين بوده كه هر تغيير و تحـولي صـرفاً بازتوليـد    

گمـاري و  پيامد آن تبارگرايي، رفيـق  وهمان ساختارهاي قديمي 
-همچنين منطـق بـي  . ]20[ثباتي منزلتي ديوانيان بوده استبي

و پيامـد آن فردگرايـي منفـي در حقـوق      37يافتـه نظمي سـازمان 
بندي امور، گسترش ابهام نسبت بـه  عمومي و اداري زمينه سرهم

آورد فـراهم مـي   را ات هر دوي اينهـا حجيوآينده فرد، سازمان و ت
در درون آن رانت، اولويت دادن منـافع فـردي بـر سـازماني و      كه

گيـري  حركت نامتعارف فرد در چارچوب سازمان است كه با بهره
بر نفوذ و قـدرت خـود در سـازمان و     به سرعتاز ابزارهاي متغير 

افزايد و يا نااميدي و يأس را در صورت عدم مراتب آن مي سلسله
ود كـه در هـر دو صـورت    شـ ثبات منجـر مـي  همراهي شرايط بي

-وبري محروم مي يساالري الگوديوانساالري را از اصول شايسته 
  .كند

به طور كلي در نتيجه اين دو وضعيت نهادي، دولت وارداتي و 
نظمـي نهـادي   غيرملي در كنار ديوانساالري مبتني بر منطق بـي 

هاي ديواني و منطـق خـاص ايرانـي را در خصـوص      شده و ويژگي
آورد شناسي به ارمغـان مـي  صنعت نهادي از بعد جامعه هايبنيان

  : كه عبارتند از
  

37 Organized Anarchies 

ثباتي سياسي قانوني كـه در چـارچوب آن هـر چيـزي     بي: 1
گيري دو انقالب اجتماعي سياسي شكل. يابدماهيت روزمرگي مي

هاي فرهنگي ، انقالب)انقالب مشروطه و انقالب اسالمي(گسترده 
-شكل سوز و مهمتر از همهنمانديروز و امروز، جنگ تحميلي خا

ناپـذير بـين نخبگـان    هاي سياسي متقاطع و آشـتي گيري شكاف
هاي اوليه، شكاف سنتي بين مدرن در سال -شكاف سنتي(كشور 

چپ سنتي و راست سنتي و شكاف بـين راسـت سـنتي در دهـه     
و  در جامعـه » اعتمـادي اعتماد و بـي «ز و شكاف امرو ]21[1370

در طـول  كـه  مردم در آينـده   -كاف مردمتبديل سياسي آن به ش
قرن اخير بازتـاب فقـدان سياسـت نهـادي در خصـوص دولـت و       

  .سازمان آن بوده است
-گسترش مالكيت دولت حتي با اقدام به فرآيند خصوصـي : 2

-رشوه« 38يا به تعبير استيگليتز وسازي به شخصي شدن و فساد 
ه آن راداموري كه دولت خـود از ا . ]22[روي آورد »خواري سازي

بـا   ،و بـه درآمـدهاي ناشـي از فـروش آنهـا نيـاز دارد       استعاجز 
داري رويكردي عجوالنه و نسنجيده به افـرادي خـاص از سـرمايه   

هاي لشكري و جدا از نهاد دولـت  وابسته تجاري در غالب سازمان
واگـذاري سـهام   (و خارج از محوريت بورس رقابتي و غيرسياسي 

ينـدگان و كاركنـان خـود دولـت     يـا نما ) 1389مخابرات در سال 
هـاي مردمـي   و تـوده ) ها به كارمندان آنهـا بخشي از سهام بانك(

شـود كـه در   واگـذار مـي  ) سـهام عـدالت  (بدون نگرش اقتصادي 
خاطر بحران نهادي اين فرآيند، با يك رويكـرد دوري  بلندمدت به

گرا به علت وابسته و نيازمند بـودن سـهامداران آينـده بـه     و عقب
-و نظارت بيشتر دولت دوباره به بدنـه خـود دولـت برمـي    كنترل 

سياسـت  ( هاي ضدتعديل و كنترليگردد؛ همچون اتخاذ سياست
دولت هاشمي در برنامه دوم توسعه اقتصادي كه به دليل ) تثبيت

بحران ناشي از تعديل اقتصـادي غيرنهـادي در جامعـه، بـه رشـد      
 60تـورم   و 1360هاي پايـاني دهـه   لدرصد در سا 25نقدينگي 

ميليـارد   9درصدي واردات از  80و رشد  1371درصدي در سال 
منجـر   1371ميليـارد دالر در سـال    14بـه   1367دالر در سال 

ميليارد دالر  18ايران در برابر  1991تنها در سال . ]11: 23[شد
 ميليارد دالر كاال وارد كرد كه باعث دو برابـر شـدن   25صادرات، 

كـه دولـت در    1993در سال . ال گرديدبهاي دالر آزاد طي دو س
افتـادگي  ميليـارد عقـب   12هـاي خـود و بـيش از    بازپرداخت وام

: 23[هايش ناتوان شد، تورم به صورت مهارنشدني درآمـد پرداخت
4[ .  

ناتواني از اتخـاذ رويكـردي مثبـت در سياسـت خـارجي و      : 3
  

38 Joseph E. Stiglitz  
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تعامل در سطح جهاني و در عوض تشويق پرخاشگري، عطـف بـه   
كـاري در  شدن قوانين در حوزه صنعت، تـداخل و مـوازي  ماسبق 

اي هاي ضد و نقيض و مباحث هستهبدنه حقوق عمومي، سياست
. الشعاع خود قـرار داده اسـت  هاست كه صنعت كشور را تحتسال

به عنوان نمونه قراردادهاي متعدد با شركت پژو فرانسه اغلـب بـه   
. د شده اسـت در اعاده حقوق خو كشورضرر ايران و موجب ضعف 

با وجود اينكه حجم قراردادهاي شركت پژو فرانسه با ايران خودرو 
گذاري خارجي واقعي ميليارد دالر است؛ نه تنها سرمايه 2بيش از 

نيــز بــرخالف روح  فنــاوريايجــاد نشــده بلكــه انتقــال دانــش و 
 .قراردادها صورت نگرفته است

و  الشــعاع نــوع دولــتتصــويب، اجــرا و تــداوم قــانون تحــت 
هـاي عـدم   يكـي از نمونـه  . گيـرد درآمدهاي رانتـي آن قـرار مـي   

هـاي آن در بخـش صـنعتي    سـاالري و ويژگـي  پايبندي به ديوان
بـه بعـد مباحـث زيـادي را برانگيخـت،       1372كشور كه از سـال  

قـانون  «بود كـه بـه    1372بودجه سال  29تصويب بند ج تبصره 
معـروف  » ارز التفـاوت نـرخ  عطف به ماسبق كردن و پرداخت مابه

بعـد از جنـگ و در    و 1362دولت در سـال   ،به عبارت ديگر. شد
اصــالح  ،گــذاري صــنعتيدوران بازســازي بــراي تشــويق ســرمايه

را صادر نمود و اي بيانيهايجاد واحدهاي صنعتي  و ساختار صنعت
عموم صنعتگران و عالقمندان دعوت كرد تا به ايجاد واحدهاي از 

ي و موتورهـاي محركـه بپردازنـد كـه     صنعتي از جمله خودروساز
دولــت بــه تعــدادي از واحــدها ارز  .مــورد اســتقبال قــرار گرفــت

ريـال بـراي هـر     70تخصيص داد كه در آن زمان نرخ رسمي ارز 
و به مرحلـه توليـد    اندازي شدهايي راه كارخانهبنابراين  .دالر بود
ال بـه ناگـاه در سـ   . داشـتند  نيـز وارداتـي   هااين كارخانهرسيد و 

به دليل كاهش بهاي نفت و كاهش درآمـد ارزي و بحـران    1372
. گرفـت سازي نرخ ارز ه يكسانبهاي خارجي، دولت تصميم بدهي

ريال شد و به دنبـال آن بانـك مركـزي در     1750قيمت هر دالر 
اي اعالم كرد كليه كساني كه در گذشـته از ارز بـا نـرخ    بخشنامه

سررســيد آنهــا تــاريخ انــد و رســمي و ترجيحــي اســتفاده كــرده
-التفاوت نرخ سـال به بعد است، مشمول پرداخت مابه 1/1/1374

براسـاس اطالعـات   . ]24[گردنـد هاي قبل با نـرخ ارز جديـد مـي   
آالت تنها بخش صنعت و واردكننده ماشين هابدست آمده از آمار
التفـاوت نـرخ   اي و توليد ملزم به پرداخت مابهو تجهيزات سرمايه

-ها كه اقدام به وارد كردن كاالهاي واسطهگر بخشارز شدند و دي
درصد  9/1تنها  به عبارتياي و مصرفي كرده بودند، معاف شدند؛ 

درصـد از هرگونـه    1/97حـال آنكـه   . دريافت ارزي حاصـل آمـد  
وضعيت صـنعت را بـا بحـران روبـرو     اين امر ه و ماليات معاف شد

و بسياري از  هاي صنعتي نوپا تعطيل شدكرد و بسياري از كارگاه

همچنـين  . ]15: 25[شاغلين در حوزه صنعتي نيـز بيكـار شـدند   
دهـد كـه بـه    نشـان مـي   1379مشروح مذاكرات مجلس در سال 

و بيش از  هكارخانه در كشور تعطيل شد 500دنبال اين وضعيت 
هـا و در  كـه كارخانـه   آنهـايي هزار كارگر بيكار شدند؛ يعني  135

) كارآفرينـان بخـش خصوصـي   ( ايجـاد كردنـد  نتيجه اشـتغال را  
به عبارتي تغيير و بـي ثبـاتي در نـرخ ارز    . ]66: 25[دنده شجريم

بيش از آنكه منجر به افزايش درآمـدهاي صـادراتي ايـن صـنايع     
نهايت سرمايه در منجر به افزايش هزينه وارداتي گرديده و  ،گردد

سـوددهي صـنعت در ايـران     ؛ چرا كهگذاري را كاهش داده است
و در نتيجـه ارتبـاط بـين نـرخ ارز واقعـي و سـرمايه        بـوده پايين 

  . ]26[ذاري از نظر آماري معني دار استگ
در جايگاه تقسيم كار جهـاني، وابسـته بـودن بـه درآمـدهاي      

محصـولي، فقـدان نظـام ماليـاتي و تركيـب      ناشي از اقتصاد تـك 
هـا بـه شـكل كارآمـد، كنـد بـودن رشـد و فقـدان انگيـزه          هزينه

موقعيـت  . ران را بـا ركـود روبـرو كـرده اسـت     صنعت اي ،اقتصادي
نيافتگي و قرار گـرفتن در رده كشـورهاي جهـان    اقتصادي توسعه

-هاي انتقالي نظـام سـرمايه  سوم همواره كشور را در عرض بحران
بدين لحاظ صنعت كشور . داري به جهان پيراموني قرار داده است

هـاي  فنـاوري همواره در كش و قوس كتمان يا جبران نـوآوري و  
جديد ارائه شده در حوزه صنعت و محصـوالت صـنعتي از طريـق    
بستن مرزها و ايجاد بازار انحصاري بوده است؛ بحرانـي كـه مـانع    

وابسـتگي بـه درآمـدهاي ارزي     والمللـي  تغيير در تقسيم كار بين
عليرغم اينكه درآمد جاصـل  شود؛ چرا كه ميناشي از فروش نفت 

كند رآمد ناخالص را تأمين نميدرصد د 25تا  15نفت بيش از از 
. ]16: 23[دهـد درصـد صـادرات را تشـكيل مـي     80يش از بولي 

نيـازي از بدنـه جامعـه و عـدم پاسـخگويي و      بي«دولت با الگوي 
دريافـت ماليـات در كوتـاه    . روبرو بـوده اسـت  » مسئوليت پذيري

مدت جامعه را با التهاب روبـرو كـرده و در بلندمـدت مسـئوليت     
ا بيشتر كرده كه براي ساخت غيرنهادي ايران قابل پذيري دولت ر
، بين 39ابتدا نزاع ساختاريدر نهادينه شدن ماليات . تحمل نيست

و نهادهـاي   هـا بـدين ضـرورت نماينـدگي   . گيردميطرفين شكل 
هاي اقتصادي را به چالش اجتماعي سازماندهي شده بايد سياست

به عبارتي يك  ونه ظاهري و صوري  و ايو اين بايد ريشه كشيده
نزاع ساختاري مشـاركت را نيـز بـه همـراه      .باشد 40نزاع بي پايان

از درون  كنـد كـه  پيدا ميب دولت اين فرصت را يتبدين تر ،دارد
در . ]27[آن دستور كار مالياتي مفيد و كارآمـدي را اخـراج كنـد   
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را بـراي   ايكه فرهنگ مالياتي و نظام كارآمد مالياتي زمينه حالي
گرايي به سوي الگـوي توليـد، مسـدود    الگوي مصرف دگرگوني از

و به دنبال آن تورم  »گرداني اقتصاديدست«كردن پديده مخرب 
هاي نقـدي كـه در بـازار تنهـا بـه دنبـال سـود و        و جذب سرمايه

شـايان ذكـر   . شـود پررونق كردن بازرگاني و تجارت هستند، مـي 
الالن هاي آغـازين انقـالب جمعيـت د   در حالي كه در سال ،است

 8امـروزه آمـار از وجـود     ،شدهزار نفر پيش بيني مي 400كشور 
بخـش عمـده    كه مليون دالل و واسطه گر در كشور حكايت دارد

 .]28[ر مالياتي در اين جمعيت بارز استفرا
اهميت دادن به فرد و جايگاه حقوقي فردي او در خصوص : 5

او اقتصـاد و رعايــت حـد اطمينــان در خصـوص امــوال و دارايــي    
مهمترين زمينه ايجاد انگيزه اقتصاد صنعتي و تقويت بافت توليـد  

همچنـين  . استاي گمشده كه در كشور ما حلقهرود به شمار مي
-اي مردم نسبت بـه سـرمايه  گيري از روحيه حسادت و تودهبهره

داران داخلي و خارجي و زالوصفت خواندن آنها در داري و سرمايه
  .ان گشته استعرصه بازي قدرت بيشتر نماي

از همـان شـروع بـه كـار صـنعت در      و هاي مختلف طي سال
جـايگزيني واردات   ، تفكر حاكم بر فضاي كشور همانا راهكارايران

و استفاده از ابزارهاي حمايتي در اين زمينه بـه منظـور صـنعتي    
بـه  هاي حمايتي از صـنعت  بدون اتخاذ سياست. شدن بوده است

بـه   وام كارخانجـات مربوطـه  ، رشـد و د خصوص در زمينه ساخت
داليلي از جمله ورود قطعات اصلي از خارج و وابستگي مواد اصلي 

از آغاز، دولت به . بودپذير نميامكانبه طور قطع و اوليه به خارج 
 نخسـت از طريـق  . به حمايت از صنايع مذكور پرداخت صورتدو 
 با تشويق و كمك بـه  نيزهاي مستقيم و غيرمستقيم و كمك ارائه

هاي خصوصي و دادن وام و اعتبار و دعـوت از آنهـا بـراي    شركت
هـا و  با دولتـي شـدن كارخانـه   البته . گذاري در اين بخشسرمايه

رو بـه كـاهش   نيـز  اقتصاد دولتي در بعد از انقالب ايـن وضـعيت   
هاي دولت از هـيچ مـدل و نظـم    در كل ترتيب حمايتلي و نهاده

جـدا از  ف و محتـوا و  بـدون هـد   ؛ چرا كهكندتبعيت نمي خاصي
به دليل فقدان برنامـه زمـان بنـدي    و نيز  گرااهداف دولت توسعه

جهت كاهش حمايت و گسترش روحيه توليـدي رقـابتي   در شده 
بـه همـراه    فناورانـه ها در يك بستر توسعه حمايتاين . بوده است

گذاري خارجي و انتقال فناوري صورت نگرفـت و سـاختار   سرمايه
هايي فراهم نيامده بود و نظـام حمـايتي   تهماهنگ چنين سياس

: 29[اي نداشـت صـنعت ارتبـاط توسـعه    فناورانهبازرگاني با نظام 
ها از رابطه تعاملي و همكاري مبتني بر بعد آمـوزش  حمايت. ]17

و توليـدي كشـور و    يهاي مختلف صـنعت و ايجاد ابتكار در بخش
 همچنين از تعامل بين بخـش خصوصـي و دولتـي بـه عنـوان دو     

هرگونه تعامل . شاخصه مهم حمايت كارآمد دولت تهي بوده است
هـايي  بدينسـان فعاليـت  . و همكاري مدنظر و قابل پذيرش نيست

هـر چنـد نـوعي     ،شـود اصطالح تحت ليسانس ناميده مـي  به كه
فراتـر  فناورانـه  سازي تعامل و همكاري است، اما سقف آن از كپي

نـد همكـاري و تعامـل    تواهـا مـي  از اين رو نقش ساخت. رودنمي
هـاي حمـايتي   همچنين سياست. مؤسسات را تعيين جهت نمايد

فرهنگـي  -دولتي بايستي با شـناخت كـافي از سـاخت اقتصـادي    
ها اسير سـاخت  صورت اين حمايت جامعه توأم باشد، در غير اين

. ]18: 29[رانتي گرديده و مقصود اساسي آن حاصل نخواهد شـد 
گري و غيرنهادي دولت در تصديقش نبا از سوي ديگر، همچنين 

ايران رابطـه دولـت و بخـش خصوصـي نـه بـر مبنـاي تعامـل و         
همكاري بلكه مبتني بر قاعده بازي با حاصل جمـع جبـري صـفر    

 . است
اي و هـاي تعرفـه  ها بيشـتر در غالـب اتخـاذ سياسـت    حمايت

كنترل و محدود كردن واردات محصوالت خارجي و محروم كردن 
بـه طـوري   يان به صورت ناقص ادامه پيدا كرد قدرت انتخاب ايران

كه تنها زمينه سوددهي تجاري و بازرگاني حوزه صـنعت را بـراي   
آمارهـا نشـان داده   . نمودهاي وابسته به آن فراهم دولت و شركت

است كه هدف اصلي از اين نوع حمايت شديد گمركي بيشـتر بـه   
يع كسب درآمد بوده است تا حمايت بـه منظـور رشـد صـنا     دليل

 . ]30[داخلي
. توان به فقدان فرهنـگ صـنعتي اشـاره كـرد    نهايت ميدر : 6

حسين عظيمي با تأكيد بر عدم گذر تـاريخي از فرهنـگ ماقبـل    
به نظـر مـن واقعـاً بايـد بـه تمـدن       «: نويسدصنعتي در ايران مي

ديگر رويارويي بـا غـرب   . صنعتي بيشتر فكر كنيم تا شرق و غرب
گـوي فعاالنـه بـه تمـدن صـنعتي را      بايـد ال . اصالً مطـرح نيسـت  

در خصوص فرهنگ صنعتي بايد به چند نكته . ]176: 31[»بيابيم
و  نحـوه انتقـال آن  ، نحوه ايجاد و توليد دانش صنعتي: توجه كرد

در ايران  از نظر عظيمي توليد دانش. جايگاه توليد در برابر مصرف
نـش  توليـد دا به صورت تجربه و خطا و كند بوده است؛ حال آنكه 

هاي كنترل شده و مطالعـات  در فرهنگ صنعتي از طريق آزمايش
نحوه انتقـال نيـز در ايـران از طريـق مكانيسـم      . اي استكتابخانه

. بـر اسـت  استاد و شاگردي است كه باز هم كند، طوالني و زمـان 
هـاي از پـيش   ولي در فرهنـگ صـنعتي، آمـوزش از طريـق دوره    

شـرايطي فرهنـگ    در چنـين . ]385-386: 31[تدوين شده است
مصرف بر فرهنگ توليدي برتري يافته و همواره شـاخص مربـوط   

هـاي  بـه مراتـب از شـاخص   ) كااليي و خـدماتي (به رشد مصرف 
 . ]58: 19[مربوط به رشد توليدي فراتر بوده است

در ايران آنچه قابل فهم اسـت  با مطالعه نهادي ساختار دولتي 
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ارآمـد و يغمـاگر و در   كه در ايران دولـت همـواره بـزرگ، ناك   اين 
گيـرد و تنهـا   هاي ميانـه قـرار مـي   بهترين شرايط در رديف دولت

گـري در حـوزه   گـري و تصـدي  هاي تـولي توانسته به ايفاي نقش
مند بوده صنعت بپردازد؛ چرا كه نه از ويژگي استقالل ديواني بهره

ساالري و نظام حقـوقي منسـجم، تقويـت رابطـه     فقدان شايسته(
و نه ارتبـاط منطقـي بـا    ) ضابطه، ابهام و پيچيدگيبازي به جاي 

هـاي بـه   نهايت امر اينكـه نهادهـا و سـازمان   . جامعه داشته است
هاي اتخـاذ شـده بيشـتر ناشـي از ضـرورت      وجود آمده و سياست

دولت بوده و نه ضرورت جامعـه و همچنـان كـه دولـت در ايـران      
در همـان  ؛ نهادهاي همراه با آن نيـز  ستوارداتي و از جامعه جدا

در چنين ساختار نهادي جايي براي . منطق قابل توجيه بوده است
هاي مشترك در معناي واقعي بخش خصوصي، كارآفريني و پروژه

وجود نخواهد داشت و آنچه در اين ميان آشكار است تنهـا ظـاهر   
گر مبتني بر كميت باال و كيفيت پايين توليـدات داخلـي و   توجيه

بنـابراين تحـول صـنعتي و    . ي اسـت حجم واردات كاالهاي خارج
الشعاع چنين ساختار نهادي قرار گرفتـه و همـواره   پيشرفت تحت

 .اي از ابهام باقي مانده استدر هاله
  

  گيرينتيجه -6
شناسـي تـاريخي، محـور مطالعـات     به دنبال گسترش جامعـه 

الگوي نهادي در تبيين فرآيند توسـعه  . توسعه تاريخي شده است
در كشورهاي شـرق آسـيا بـا محوريـت دولـت      به صورت تاريخي 

اي اهميت دو چنـدان  گري و توسعهگرا در قالب نقش قابلهتوسعه
گرا مطابق رويكرد نهادي از طريق ويژگي دولت توسعه. يافته است

به عنوان ساختار و زيربناي توسعه، از » استقالل متكي به جامعه«
گي، انسـجام و  استقالل بـه شايسـت  . شودها متمايز ميساير دولت

باط در ديوانساالري و اتكاي به جامعه به فرآيند نهادينه شدن ضان
گيري جامعـه مـدني و حائـل بـين     دولت در بدنه اجتماع و شكل

دولـت در ايـران در   . قدرت سياسي و قدرت اجتماعي اشـاره دارد 
اسـتقالل  همـواره در طـول تـاريخ    و  شـته شرايط متفاوتي قرار دا

دولـت بـا   . اي از ابهام بوده استدر هالهامعه جديواني و اتكاي به 
گرا و با نقش هاي غير توسعهاي در چارچوب دولتچنين مشخصه

متصدي و متولي صنعت شناخته شده است و گريز از اين شرايط 
سـازي،  هاي تعديل اقتصـادي، خصوصـي  نيز در چارچوب سياست

راسـتاي   بيشتر جنبه ظاهري و فرماليته داشته و در... واگذاري و 
جاي توجه به ه ساز بوده است؛ زيرا بنيازهاي دولت همواره مشكل

اصل موضوع، نوع ساخت دولت و نقش ايفاگري آن در جامعه، به 
ها و تدابير دولتي يا ضد دولتـي پرداختـه   تبيين و تفسير سياست

 41گيري دولت شكنندهاين ضعف ساختاري در شكلبربنا. شودمي
ـ    ( و وابسـتگي  ) ت در ميـان نخبگـان  عدم اجمـاع بـر سـاخت دول

با  42داري پيرامونيداري در قالب سرمايهفزاينده به جهان سرمايه
گيـري  مشخصه گسـترش روزافـزون واردات و بـه تبـع آن شـكل     

فرهنگ تجارتي و داللي به جاي فرهنگ كار و توليد همراه در پي 
در چنين شرايطي توسـعه  . وقفه مواد خام به غرب استصدور بي
هاي مشترك، ابتكار و نـوآوري،  گيري پروژهدر قالب شكل صنعتي

پذيري در برابر محصوالت خارجي حـداقل  ارتقاي كيفيت و رقابت
  .پذير نيستدر كوتاه مدت امكان

هـاي  شـرط هاي صنعتي، نيازمنـد پـيش  اجراي مؤثر سياست
مهمي چون ثبات سياسـي، تضـمين حقـوق فـردي، وجـود اراده      

ت محيط اقتصـاد كـالن، اصـالح قـوانين     سياسي براي توسعه، ثبا
مجوزهاي انحصاري، اختالف نرخ بهـره بـين   (بوجود آورنده رانت 

، اصـالح و حـذف قـوانين وضـع شـده كـه بـه جهـت         ...)بانكي و
هاي حياتي اقتصاد كشور و براسـاس  دستيابي انحصاري به شريان
مافياي اقتصـادي  (طلب  هاي منفعتمطامع شخصي افراد و گروه

طرح ريزي شده است، آزادسازي قابل مالحظه قوانين ) يو سياس
هـاي  گـذاري گذاري و مقررات مربوط بـه ارتقـاي سـرمايه   سرمايه

جديد بخش خصوصي بويژه سرمايه گـذاري مسـتقيم خـارجي و    
سـازي و كـاهش نقـش    آوري خارجي، اجـراي خصوصـي  ورود فن

و هاي دولتي، آزادسازي فزاينده تجارت دولت در نگهداري شركت
هاي وارداتي و صادراتي و تأكيد فزاينده بر توسـعه  رفع محدوديت

اي، توسـعه فنـاوري و   ظرفيت صـادرات، ايجـاد نهادهـاي توسـعه    
هاي فيزيكي مناسـب و توسـعه   تحقيق و توسعه، ايجاد زيرساخت

منابع انساني و فناوري و همچنين حمايت از حركـت آزادسـازي،   
كارآفريني و مهـارت، كنتـرل   زدايي و تجارت آزاد، توسعه مقررات

هاي مختلف دولت كيفي و استاندارد و بهبود هماهنگي بين شاخه
و اتخاذ مجموعه مرتبط و سـازگاري از اهـداف سياسـتي، شـفاف     

گيري سياست صنعتي به دور از بودن فرآيند سياستگذاري، شكل
هـاي  فشارهاي سياسي، توان دولت در قطع حمايت خود از بنگـاه 

قادر به رقابت در يك دوره زماني مشخص نيسـتند،  اقتصادي كه 
توسعه صنعتي بر پايه جايگزيني و توسعه صادرات نـه جـايگزيني   

  .تواند راهگشا باشدواردات، مواردي هستند كه توجه به آنها مي
  

  

  17/3/90: و تاريخ پذيرش 19/11/89: تاريخ دريافت
  

41 Fragile State 
42 Peripheral Capitalism 
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