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درخشش کارنامه انقالب صرفاً منحصر به  10سال ه نخست
آن نیست؛ در کل این دور ه  40ساله ما همواره در حال فراز
و فرود بودیم اما در کلیت آن ،در دور ه  30سال ه پس از دهه
اول از آنجا که ایران وارد برنامه«تعدیل ساختاری» شد،
زمینه های فساد گسترش و تعمیق پیدا کرد و نابرابریها
افزایش پیدا کردند ،آقایی پول و سرمایه نسبت به جهان
انسانها افزایش یافت و دولت همواره در این دور ه 30
ساله اخیر از مسئولیتهای حاکمیتی همچون آموزش،
سالمت ،زیرساختهای فیزیکی و ...طفره رفت و اگر این
مسئولیتگریزی استمرار داشته باشد باید فاتح ه توسعه را
خواند

عکس :امیر رجبی /ایران

گفتوگو با دکتر فرشاد مؤمنی صاحبنظر توسعه اقتصادی

مسافران سرگردان

قطار توسعه ایران در «ایستگاه انقالب» کند شد یا شتاب گرفت؟
مهسا رمضانی
خبرنگار

یکی از مســـائل و دغدغههای جدی در ساختار سیاســـی و اقتصادی کشور ،همواره
بحث «توسعه» است .برنامههای توســـعهای در تاریخ معاصر کشور ما اغلب با
توفیقات و شکســـتهایی همراه بوده و هدف ما در این گفتوگو بررسی این نکته
اســـت که انقالب چقدر توانست بستری برای توسعه فراهم کند و آیا مسیر توسعه
در ایستگاه انقالب متوقف شد یا اینکه شتاب گرفت؟
دکتر فرشـــاد مؤمنی ،اســـتاد تمـــام اقتصاد دانشـــگاه عالمهطباطبایـــی که آثاری
همچون «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری»« ،اقتصاد سیاسی توسعه در
ایران امروز» و «عدالت اجتماعی آزادی و توســـعه در ایـــران امروز» را در کارنامه
خود دارد ،معتقد است که ما در  10ســـال نخست انقالب کارنامه بسیار درخشانی
در توسعه داشـــتیم به طوری که آمارها و شاخصهای توسعهای در آن دوره زمانی
بـــا دورههای قبل و بعد تفاوت چشـــمگیری را نشـــان میدهد ،اما چـــرا؟ آیا میان
آرمانهای انقالب و مؤلفههای توسعه همپوشانی وجود دارد؟ و چرا این توفیقات
صرفاً به 10ساله نخست انقالب منحصر میشود؟ دکتر مؤمنی در این گفتوگو به
این پرسشها پاسخ میدهد.
ëëجنـــاب دکتـــر مؤمنـــی ،شـــما در یکـــی از
بحثهایاخیرتان 10،سالنخستانقالبرا
سالهاییدرخشاندرمسیرتوسعهدانستهاید،
چرا؟ این در حالی اســـت که مـــا در آن دوره با
مشـــکالتی همچون جنگ تحمیلی ،افزایش
جمعیـــت و فشـــار کشـــورهای مرکـــز مواجه
بودیم...
بلـــه ،معتقـــدم ســـمتگیریها و
ل نخست انقالب
سیاســـتهای ما در  10ســـا 
در مجموع معطوف به توسعه بود .واقعیت
این اســـت که وقتی راجع به توسعه صحبت
میکنیم ،متر و معیارهای مشـــخصی داریم
کـــه بر اســـاس آنهـــا اقدامـــات ،محـــک زده
میشـــود .از جمله این معیارها این است که
چقدر ســـاختار نهادی ،نظـــام قاعدهگذاری،
نظام پاداشدهیهای اقتصادی  -اجتماعی
و ســـازههای ذهنی مســـلط ،قادر به ایجاد دو
همراستاییبنیادیهستند.
این دو همراســـتایی بنیادیـــن عبارتند از
«همراستایی میان منافع فردی و جمعی»؛
شـــاید یکی از مهمترین ریشـــههای بازتولید
توسعه نیافتگی در کشورهای در حال توسعه
این اســـت که افراد در جســـتوجوی منافع
شخصی خود هستند و وقتی منافع حداکثری
کسب میکنند به منافع ملی کمک یا مددی
نمیرســـانند و در بســـیاری مـــوارد هم دقیقاً
برعکـــس منافع ملـــی و مالحظات ســـطح
توسعهعملمیکنند.
همراســـتایی دوم «همراســـتایی میـــان
مالحظات کوتاه مدت و بلند مدت» است .از
نگاه «بنیادگرایی بازار» مالحظات بلندمدت
چیـــزی نیســـت جـــز جمـــع افقی تـــک تک
لحظهها .واقعیت این است که تعادلهایی
کـــه بنیادگرایـــی بـــازار جســـتوجو میکند،

تعادلهـــای لحظهای هســـتند .بنابراین ،اگر
قرارباشدکهمالحظاتبلندمدتجمعافقی
همین لحظات کنونی باشد این به این معنی
است که ما همچنان در چارچوب یک ساخت
توسعهنیافتهباقیخواهیمماند.
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه در مأموریـــت
راهبـــردی برنامهریزیهای ســـطح توســـعه
آمـــده اســـت که نظـــام حیات جمعـــی باید
از «تعادل»هـــای لحظـــهای ناکارآمـــد و
عقبمانده موجـــود به ســـمت تعادلهای
مطلوبسطحتوسعهتغییرمسیردهد،برای
رســـیدن به «تعادل های مطلـــوب» باید به
لحاظ نهادی به معنای جامع و دقیق کلمه
«علممحوری» در فرآیندهای تصمیمگیری
و تخصیـــص منابـــع و «تولیدمحـــوری» در
دســـتورکار قـــرار گیرد .دوم اینکـــه همکاری و
تقسیم کار عقالیی درک شود که این هم یک
مسأله حیاتی و پردامنه است.
ëëگامهای اساســـی که باید در مســـیر توسعه
برداشتکدامهاهستند؟
برای اینکه بتوانیم در مســـیر توسعه گام
برداریم ،باید چند کار بنیادین انجام دهیم؛
نخست آنکه ،هزینه مفتخوارگی را باال
ببریم؛ یعنی اگر شـــرایط نهـــادی به گونهای
باشـــد که افـــراد بتوانند از مســـیر تالشهای
زودبـــازده ،پربـــازده و غیرمولـــد عایـــدات
غیرعادی داشته باشند این عالمتی میشود
برای اینکه دیگر کسی رغبت نکند استعدادها
و تواناییهـــای مـــادی و انســـانی خـــود را در
مسیر تولید قرار دهد .بنابراین هر کشوری که
میخواهد در مســـیر توســـعه قرار گیرد ابتدا
باید راه را بر رانتخـــواری ،رباخواری ،داللی
و واســـطهگری برای کاالهای خارجی مسدود
کند .در هر سطحی که در این زمینه موفقیت

پیشخوان

ëëدکتر محمود سریعالقلم
ëëانتشارات دانشگاه شهید بهشتی

بودند و مثالً احساسات و ...خیلی غلبه داشته
است .پاسخ من این است که مردم آن موقع
جوگیر نبودند بلکه با «اراد ه مبتنی بر اعتماد
متقابل میـــان مردم و حکومت» نســـبت به
سرنوشتشان حساس شده بودند .حکومت
راه را باز کرده بود که آنان مشـــارکت و نظارت
فعال داشته باشند و آن اعتماد متقابل و آن
مشـــارکت مولد باعث شد تا با همدلی کامل
پروژ ه توسعه را جلو ببرند.
در اقتصاد سیاســـی میگوینـــد اگر مردم
به حکومتشـــان اعتماد داشـــته باشند هزینه
ادار ه کشور بشـــدت پایین میآید و اگر چنین
اتفاقهایی در دور ه جنگ نیفتاده بود ،محال
بود مـــا بتوانیم جنگ را آنقـــدر با آبرومندی
اداره کنیم .واقعیت این است که این اعتماد
به حکومت ریشه در آرمان مردمگرای انقالب
دارد و مردم ایمان داشتند که اولویت در این
نظام با آنان است؛ بنابراین برای پایداری این
نظام از هیچ کوششی فروگذار نمیکردند.
در دانش توســـعه گفته میشود که مرکز
ناهنجارتریـــن و رقتبرانگیزترین جلوههای

حاصلشودچشماندازهایامیدوارکنندهتری
در زمین ه توسعه پدید خواهد آمد.
دوماینکه ،برای آنکه هزینه مفتخوارگی
باال برود ،کشور بایستی یک برنام ه ملی مبارزه
با فســـاد طراحی کند کـــه در چارچـــوب این
برنامه ،اصل بر پیشگیری باشد .منطقهای
این مســـأله هم کامالً روشـــن اســـت ،تقریباً
تمام متفکرهای توسعه بر این باور هستند که
اگر هزین ه فرصت ارتکاب فساد اندک باشد،
نابرابریهـــای ناموجه به طـــرز غیرمتعارف
افزایش پیدا میکند و انگیز ه ســـرمایهگذاری
تولیـــدی کاهـــش مییابـــد ،احســـاس عزت
نفس از مردم گرفتـــه و برای بخش بزرگی از
جامعه احســـاس تعلق به جامعه تضعیف
میشـــود و افراد بـــرای آرمانهای اجتماعی
دیگر حاضر نمیشـــوند دســـت به فداکاری
و از خودگذشـــتگی بزننـــد و از ایـــن قبیـــل...
بعد متفکران توســـعه میگویند کـــه اگر این
بســـترها فراهم شـــد؛ یعنی ،راه بر رباخواری
و رانتجویـــی و داللـــی و ...بســـته شـــد آن
وقت نوبت به این میرســـد کـــه یک برنامه
توسعهگرای حمایت از تولید صنعتی مدرن
در دستور کار قرار گیرد.
واقعیت این است که در  10سال ه نخست
بعد از پیروزی انقالب بر اساس گزارشهای
رسمی که در ســـالنامههای آماری مرکز آمار
ایران وجود دارد ،ما کمترین میزان فساد را در
آن دوره مشاهده میکنیم؛ یعنی به دالیل و
علل گوناگون رهبران انقالب توانســـته بودند
یک بازآرایی جدی در ســـاختار نهادی ایجاد
کنند به گونهای که هم از نظر اجتماعی و هم
از نظر حقوقی و قانونی هزین ه فرصت ارتکاب
فساد را بسیار باال برده بودند.
ëëامروزکهدر 40سالگیانقالببهسرمیبریم،
آیا تجربه آن 10سال نخست انقالب بهکارمان
نمیآیدتابرایمانافقگشاشود؟
اتفاقاً بســـیار زیاد بهکارمـــان میآید .طی
پنج یا شـــش ســـال گذشـــته بارها بـــا دولت
فعلی صمیمانه و مشفقانه سخن گفتم و به
آنان گوشزد کردم که میتوانند از تجربههای
خارقالعـــاده نوآوریهـــای نهـــادی کاهنده
فســـاد در دور ه  10ســـال ه اول یـــاد بگیرنـــد و
ببینند کـــه بخش اعظم موفقیتهایی که در
آن دوره اتفـــاق افتاده ریشـــه در ایـــن دارد که
هزینه فرصـــت مفتخوارگـــی ،رانتجویی
و ارتکاب فســـاد بشـــدت باال رفته بـــود؛ برای
مثال ،در آن دوره یکی از شـــگفتانگیزترین
تصمیماتی که اتخاذ شـــد این بود که رئیس
دولـــت دفاعمقدس ،داوطلبانـــه نامهای به

رئیس وقت مجلس نوشـــت و عنوان کرد که
تصمیمگیـــری دربـــاره تخصیـــص دالرهای
نفتی به عهد ه مجلس گذاشته شود .از منظر
تئوریـــک ایـــن اقـــدام ،ناظر بـــر حیاتیترین
نمون ه شفافســـازی در یکی از پیچیدهترین
و حســـاسترین دورانهای تاریخ اقتصادی
معاصـــر ایـــران بـــوده اســـت .ایـــن در حالی
اســـت که در یک اقتصاد رانتی اســـاس بقای
مناســـبات رانتـــی گســـترش و تعمیق عدم
تهااست.
شفافی 
هوشـــمندی خارقالعادهای کـــه در دوره
جنـــگ اتفـــاق افتـــاد باعث شـــد کـــه هزینه
فرصـــت مفتخوارگی ،فســـاد و رانتجویی
در ســـطوحی بیســـابقه در مقایســـه بـــا کل
تاریـــخ اقتصـــادی ایران بـــاال رفتـــه و این امر
بزرگتریـــن نیـــروی محرکـــ ه «تولیدمحوری»
و «دانایـــی محـــوری» شـــد .از ایـــن رو ،وقتی
کارنام ه اقتصادی آن دوره را بررسی میکنیم،
در خواهیـــم یافـــت که دســـتاوردها ،بســـیار
خارقالعـــاده و منحصر به فرد اســـت؛ برای
مثال ،سهم ارزش افزود ه بخش کشاورزی از
تولید ناخالـــص داخلی در پایان دوره پهلوی
 7/5درصـــد بود و در ســـال پایـــان جنگ این
سهم به  12/5درصد رســـید عیناً این مسأله
در مورد بخش صنعت هم موضوعیت دارد،
گزارشهای رســـمی میگوید در حالی که در
آغاز جنگ ســـهم صنعت از تولید ناخالص
داخلی  12/7درصد بوده در سالهای پایانی
جنگ به  15/7درصد رسیده است .عظمت
این تحول در ســـهم تولید کشاورزی در تولید
ناخالص داخلی ایران زمانی آشکار میشود
کـــه بدانیـــم در آن دوره بهصورت گســـترده
با تحریـــم روبـــهرو بودیـــم و در کل این دوره
بخش بزرگـــی از تجهیزات پشـــتیبانیکننده
از تولیـــد کشـــاورزی صنعتی شـــده حســـب
اقتضائات جنگ در اختیار پشتیبانی از جنگ
قـــرار میگرفـــت و تقریباً  6اســـتان کشـــور یا
مستقیماً معرک ه نبرد بودند یا نقش منطقه
پشـــتیبانیکننده از معرک ه نبـــرد را در اختیار
داشـــتند؛ یعنی با وجود این محدودیتهای
بیسابقه ،چنین جهشی اتفاق افتاده است.
ëëبه نظر میرسد که در پس دستاوردهای قابل
توجه در توســـعه در آن 10ســـال نخست ،یک
اراد ه جدی توســـعهگرا وجود داشـــته است.
چقدرآرمانهایانقـــابدرتقویتایناراده
اثرگذاربود؟
بعضیها وقتی که به آمار توسعهای در 10
ساله نخست انقالب برمیخورند ،این مسأله
را مطرح میکنند که مـــردم آن موقع جوگیر

عریان فقـــر و نابرابریهـــای ناموجه مافوق
تحمل ،مناطق روســـتایی است .بنابراین هر
دولت توســـعهخواهی که در جســـتوجوی
عدالت ،آزادی و اســـتقالل باشـــد یک متغیر
کلیدی که اعتبار ادعاهای آنان را میســـنجد
طرز نگاه و طرز مواجه ه آنان با مســـأل ه فقر و
عقبماندگی روســـتایی اســـت .گزارشهای
رســـمی میگوید که با وجود شـــرایط جنگی،
تحریمها ،تروریسم گسترد ه مجاهدین خلق
و هم ه ناهنجاریها و نابســـامانیهایی که در
 10سال ه نخست انقالب به خاطر فرو ریختن
نظم کهن و عدم اســـتقرارکامل نظم جدید
داشتیم ،در فاصل ه  1358تا  1367مجموعه
ظرفیتهای زیرساختهای فیزیکی توسعه
روســـتایی در ایران در مقایســـه با آنچه که در
پایـــان عمر رژیم پهلوی تحویل گرفته شـــده
است یک افزایش یازده و نیم برابری را نشان
میدهـــد .این ظرفیتها شـــامل آبرســـانی،
خدمات درمانی ،آموزشـــی ،جادهســـازی و...
است.
مـــردم ایـــن را میدیدنـــد کـــه دولـــت
غیرتمندانه دســـت داللها را کوتاه میکند تا
ارزاق مـــردم با کمترین قیمـــت و با کمترین
ســـهم «مـــارک آپ» داللهـــا بـــه دســـت
مصرفکننده برســـد .اینها همـــه جلوههای
گوناگونـــی بـــود کـــه نشـــاندهند ه حمایـــت

ëëاقتدارگراییایرانیدرعهدپهلوی
دکتر ســـریعالقلم اســـتاد فلســـفه سیاســـی
دانشـــگاه شـــهید بهشـــتی و پژوهشـــگر
تاریـــخ معاصـــر ایران ،پـــس از آنکـــه کتاب
«اقتدارگرایـــی ایرانـــی در عهـــد قاجـــار» را
منتشر کرد پژوهش خود در رابطه با توسعه
یافتگـــی در ایـــران را بســـط داد و حاصل آن
کتابی شـــد با عنوان «اقتدارگرایی ایرانی در
عهد پهلوی» که بر نحوه تصمیمســـازیها
در حکومتداری  57ســـاله پهلوی اول و دوم

تمرکز دارد و از خالل آن به روحیات و سالیق
و نگرشهای ایرانیـــان و حاکمان آن در این
برهه زمانی میپردازد و بر آن است تا مبانی
فلســـفی یک کشـــور را و هر آنچه را که در گرو
هویت و بنیانهای پیدا و پنهان برای رسیدن
به توســـعه اســـت  ،نشـــان دهد.نویســـنده،
علت اصلی ســـقوط پهلوی را نداشـــتن یک
سیســـتم واحـــد حکمرانـــی میدانـــد و نبود
توســـعه یافتگـــی در ایـــران ایـــن دوره را بـــه
منش فردگرایی پهلوی نســـبت میدهد که

باعث حرکتهای سینوسی و ناهمگون در
حکمرانیپهلویوتوسعهیافتگیایرانشد.
از نظر ســـریعالقلم این امر در غیاب مبانی

همه جانب ه حکومت از مردمش بود.
ëëبسیاری بر این باورند که اگر امروز در جریان
توســـعه آنچنان که بایـــد وضعیت مطلوبی
نداریم،علتآنفقدانیکگفتمانکالننگر
در توســـعه اســـت ،به تعبیری دیگر ،گویی ما
تئوریبرایتوسعهنداریم،انقالبوآرمانهای
آن چگونه میتواند به ما در جهت ایجاد این
تئوریکمککند؟
آرمانهـــای انقالب خود میتواند مبنایی
تئوریک برای حرکت ما به ســـمت توســـعه
باشـــد .کل تلقیهایی که تا به امروز از توسعه
ارائه شده را میتوان به دو گروه عمده تقسیم
کـــرد؛ یـــک گـــروه را «تلقیهـــای توصیفی-
تحلیلی از توســـعه» میگویند .در این شـــیوه
کوشـــش میشـــود تا از عناصر مشـــترک در
تمام تجربههای موفق توســـعه رمزگشـــایی
شود که در قســـمت قبلی عرایضم روی این
مسأله متمرکز شدم و گروه دوم« ،تلقیهای
اعتباری-ارزشـــی از توســـعه» اســـت؛ یعنی
تلقیهایی که تعریف عملیاتی هر جامعه را
از شرایط آرمانی و ایدهآلاش نشان میدهد.

 ëëطی پنج یا شش سال گذشـ ــته بارها با
دولت فعلی صمیمانه و مشفقانه سخن
نیم نگاه
گفتم و به آنان گوشزد کردم که میتوانند
از تجربههـ ــای خارقالعاده نوآوریهای نهادی کاهنده فسـ ــاد
در دور ه  10سال ه نخسـ ــت انقالب یاد بگیرند و ببینند که بخش
اعظم موفقیتهایی که در آن دوره اتفاق افتاد ،ریشـ ــه در این
دارد که هزین ه فرصـ ــت مفتخوارگی ،رانتجویی و ارتکاب
فسادبشدتباالرفتهبود.
ëëمـ ــن بهعنوان اتمـ ــام حجت شـ ــرعی با دولـ ــت دوم دکتر
روحانـ ــی در سـ ــال  1396کتابی منتشـ ــر کردم تحـ ــت عنوان
«عدالت اجتماعی ،آزادی و توسـ ــعه در ایران امروز» .در آنجا
توضیحدادمبامستنداتانعکاسیافتهدرگزارشهایرسمی
انتشار یافته از سوی دولت و مجلس وقتی که از  1368به بعد
تولیدکنندگانومردمدرحاشیهقرارگرفتند،ایرانیکمسیررو
بهانحطاطرادرزمینهاقتصادیتجربهکردواگراینمسیرادامه
پیداکند،انتهاییجزاضمحاللنخواهدداشت.
ëëدر  10سـ ــال نخسـ ــت انقالب یکـ ــی از شـ ــگفتانگیزترین
تصمیماتیکهاتخاذشداینبودکهرئیسدولتدفاعمقدس،
داوطلبانه نامهای به رئیس وقت مجلس نوشت و عنوان کرد
که تصمیمگیری دربـ ــار ه تخصیص دالرهای نفتـ ــی به عهده

نمیتـــوان یک حکم کلی بـــرای کل دوره
 40ســـاله بعـــد از انقالب صادر کـــرد و چنین
حکمی از نظر علمـــی یک تعمیم افراطی و
نادرســـت اســـت؛ برای مثال ،در دور ه 1376
تا  1383هم مجدداً توفیقاتی داشـــتیم اما از
 84بـــه بعد دوباره به ورط ه ســـقوط افتادیم؛
که شـــرح بـــه نســـبت گســـتردهای از آنچه بر
مـــا و ملت ما طـــی ســـالهای  1384تا امروز
رفته اســـت را در ســـه کتاب «اقتصاد ایران در
دوران تعدیل ســـاختاری»« ،اقتصاد سیاسی
توسعه در ایران امروز» و «عدالت اجتماعی
آزادی و توســـعه در ایـــران امـــروز» آوردهام و
اینجا دیگر تکرار نمیکنم .درخشش کارنامه
انقالب صرفاً منحصر به  10سال ه نخست آن
نیســـت در کل این دور ه  40ســـاله ما همواره
در حـــال فراز و فرود بودیـــم اما در کلیت آن،
در دور ه  30ســـال ه پس از دهـــ ه اول از آنجا که
ایران وارد برنامه«تعدیل ســـاختاری» شـــد،
زمینه های فساد گسترش و تعمیق پیدا کرد
و نابرابریهـــا افزایش پیدا کردند ،آقایی پول
و سرمایه نســـبت به جهان انسانها افزایش
یافت و دولت دائماً در این دور ه  30ســـاله از
مســـئولیتهای حاکمیتی همچون آموزش،
سالمت ،زیرســـاختهای فیزیکی و ...طفره
رفـــت و اگر این مســـئولیتگریزی اســـتمرار
داشته باشد باید فاتح ه توسعه را خواند.
ëëبرای اینکه قطار انقالب در مســـیر توســـعه
شـــتاب الزم را پیدا کند ،مسئولیت اجتماعی
نخبگان دانشگاهی و سیاســـی  -اقتصادی ما
چیست؟
به شرحی که اشـــاره شد براساس کارهای
پژوهـــش موجـــود در زمینه جامعهشناســـی
توســـعه مهمتریـــن آرمانهـــای ایـــن ملت
«عدالت اجتماعی» و «آزادی» و «استقالل»
بوده اســـت .ما باید به همان مسیر برگردیم
و آن مســـیر منحصراً از طریق جابهجا کردن
مناســـبات کنونی ،محور قـــرار گرفتن تولید و
سختگیری بر مفتخورها اســـت .راه نجات

مجلس گذاشـ ــته شـ ــود .از منظر تئوریک این اقـ ــدام ،ناظر بر
حیاتیترین نمون ه «شفافسـ ــازی» در یکـ ــی از پیچیدهترین و
حسـ ــاسترین دورانهای تاریخ اقتصادی معاصر ایران بوده
اسـ ــت .این در حالی اسـ ــت که در یک اقتصاد رانتی ،اساس
بقای مناسـ ــبات رانتی ،گسـ ــترش و تعمیق عدم شفافیتها
است.
ëëهوشـ ــمندی خارقالعادهای که در  10سـ ــاله نخست انقالب
اتفـ ــاق افتاد باعث شـ ــد کـ ــه هزین ـ ـ ه مفتخوارگی ،فسـ ــاد و
رانتجویی در سـ ــطوحی بیسـ ــابقه در مقایسـ ــه با کل تاریخ
اقتصادی ایران باال رفتـ ــه و این امر بزرگتریـ ــن نیروی محرکه
«تولیدمحوری»و«داناییمحوری»شد.
 ëëبعضیها وقتی که به آمار توسـ ــعهای در 10سـ ــاله نخسـ ــت
انقالب برمیخورند ،این مسـ ــأله را مطـ ــرح میکنند که مردم
آن موقع جوگیر بودند و مثالً احساسات و ...خیلی غلبه داشته
است .پاسخ من این اسـ ــت که مردم آن موقع جوگیر نبودند
بلکهبا«اراد همبتنیبراعتمادمتقابلمیانمردموحکومت»
نسبت به سرنوشتشان حساس شـ ــده بودند .حکومت راه
را باز کرده بود که آنان «مشـ ــارکت» و «نظارت فعال» داشته
باشـ ــند و آن «اعتماد متقابل» و آن «مشارکت مولد» باعث
شدتاباهمدلیکاملپروژ هتوسعهراجلوببرند.

در چارچوب انقالب اســـامی میتوان به
مطالع ه دکتر محمد حســـین پناهی که یکی
از مطرحتریـــن جامعهشناســـان انقـــاب در
جامعه دانشگاهی کشورمان است ،اشاره کرد
که کوشیده مهمترین خواستهها و آرمانهای
مردم در جریان مبارزاتشان علیه رژیم پهلوی
را از دل شعارهایشـــان ردگیـــری کنـــد .دکتر
پناهـــی در ایـــن مطالعه به ایـــن جمعبندی
رســـیده بود که بیش از  90درصد شـــعارهای
مـــردم اعتراض بـــه نابرابریهـــای ناموجه،
تبعیضها ،ظلمها و فقر گسترده بوده است.
به همین خاطر هم باالترین ســـطح مطالبه
مـــردم در جریـــان مبـــارزات آزادیبخـــش
مطالب ه «استقالل» و «عدالت اجتماعی» بود
و از آنجایی که اســـتقالل و عدالتاجتماعی
هم بدون «آزادیهای مشـــروع» و «قانونی»
غیرممکن اســـت بنابراین میتوان گفت که
تقریباً تمام خواســـتههای مـــردم ایران ذیل
این ســـه مفهوم ،یعنـــی اســـتقالل ،آزادی و
عدالتاجتماعـــی قابل ردگیری اســـت .این
ســـه مفهوم کالن بخوبی میتواند راهگشای
نخبگان ما برای تئوریـــزه کردن حرکت ما به
سوی توسعه باشد.
ëëآیا میتـــوان گفت بتدریج بعـــد از انقالب
فاصله گرفتن ما از آرمانهای انقالب مسبب
کندشدنمادرمسیرتوسعهشد؟

فلســـفی مدرنیته در ایران رخ داده اســـت.
نبود دولت ملی بر مبنـــای اجماع فکری-
فلســـفی ،اعمال محدودیت بـــرای رقبای
فکـــری و نبود تصمیمگیریهـــای رقابتی و
جمعی از دیگر عللی است که سریعالقلم
برای قرار گرفتن پهلوی بر سراشیبی سقوط
برمیشمارد.سریعالقلم کانون نظری این
نـــوع بحرانها را روی آوردن به پوپولیســـم
میداند و معتقد اســـت؛ صرفنظر از آنکه
در ایـــن دوره تمرکز بر پروژههای عمرانی و

کشـــور از جنب ه اقتصادی صرفاً از این مســـیر
میگذرد و الزمه آن هم این است که حکومت
به آزادیهای مشروع و قانونی احترام بگذارد
و بهصورت نظـــاموار با نابرابریهای ناموجه
مبـــارزه کند و برنامههای توســـعه خـــود را به
توسعه عادالنه معطوف نماید.
مـــن بهعنـــوان اتمام حجت شـــرعی با
دولـــت دوم دکتـــر روحانی در ســـال 1396
کتابی منتشـــر کردم تحت عنوان «عدالت
اجتماعـــی ،آزادی و توســـعه در ایـــران
امروز» .در آنجا توضیح دادم با مســـتندات
انعکاسیافته در گزارشهای رسمی انتشار
یافته از ســـوی دولت و مجلس که وقتی که
از  1368به بعد تولیدکننـــدگان و مردم در
حاشـــیه قرار گرفتند ،ایران یک مسیر رو به
انحطاط را در زمینـــه اقتصادی تجربه کرد
و اگر این مســـیر ادامه پیدا کند ،انتهایی جز
اضمحالل نخواهد داشـــت و بعد خطوط
کلـــی برونرفـــت از این بنبســـت را هم بر
محور توســـع ه عادالنه توضیح دادم .البته
اینهـــا همه بهصـــورت جامـــع و نظـــاموار
در قانون اساســـی کشـــور ذکر شـــده است.
متأسفانه طی ســـه دهه اخیر بخش اعظم
گرفتاریها و مشـــکالت کشور ناشـــی از دور
زدن ،نادیده گرفتن و خالف قانون اساســـی
عمل کردن است.

برخی از اشکال مدرنسازی همچون ارتش
و راهآهـــن و نظام آموزشـــی مـــدرن بود اما
بهدلیل ســـایه انداختن فردگرایی بر نظام
تصمیمگیری ،توسعه در دوره پهلوی ناکام
ماند .نویســـنده در این پژوهـــش ،با آوردن
نقـــل قـــول و ذکر شـــواهد تاریخـــی ،حال و
هوای این دوره را تشریح میکند و از رهگذر
خاطرات و نامهها و یادداشـــتهای روزانه
و ســـفرنامهها ،پیشـــرفت و توسعه یافتگی
عصر پهلوی را در ترازوی نقد میگذارد.

