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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعيين مﺒاني ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسير پيشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوری اسالمي ايران
بايد با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهي و حوزوی
و جوانان اين مرز و بوم ﺻورﺕ گيرد .به گواه تاريﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پيشــرفتي همه جانﺒه و
پايدار خواهد بود كه مﺒاني اسالمي و اقتﻀاﺋاﺕ ايراني در آن توامان مورد توجه باشد.
ايﻨﻚ مركز الگوی اسالمي ايراني پيشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهای علمي ،تﺨصصي
و فکری درباره پيشــرفت اســالمي ايراني ،برگزاری نشســتهای علمي و تﺨصصي ،تاســيﺲ
انديشــﻜدههای مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارزشــمﻨد و تهيه نقشه راه تدوين الگو و انﺠام برخي
از مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ توليد دانﺶ و گســترﺵ و تعميق ادبياﺕ موﺿوعي در حوزه
الگوی اسالمي ايراني پيشرفت ،آثاری را به ﺻورﺕ تﻚنگاشتهای علمي فاخر مﻨتشر نمايد .تﻚ
نگاشت نوشتاری تﺨصصي و نيمه مﺒسوﻁ است كه توسﻂ يﻚ پﮋوهشگر خﺒره در يﻚ موﺿوﻉ
خاﺹ نگاشته ميشود .تﻚنگاشت از نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است و نويسﻨده
با پردازﺵ و تحليﻞ يافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨصصي پيشين و افزودن يافتههای پﮋوهشي جديد خود
و تحليﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهای تازهای را در زميﻨه مورد بررسي ميگشايد.
سلســله تﻚنگاشتهای الگوی اسالمي ايراني پيشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر ميشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعي از اســتادان ،انديشــمﻨدان و محققان دانشگاهي و حوزوی است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارزيابي ،ويراســتاری ،تدوين و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨصصان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختيار ﺻاحﺐنﻈران قرار ميگيرد .در پايان از مساعدﺕها و تالﺵهای ارزنده نويسﻨدگان
تﻚنگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمي و پﮋوهشــي كه ما را در تهيه ،تدوين و انتشار اين
سلســله ياری رساندند ،تقدير و تشﻜر ميشود .اميد است اين محتوای علمي بتواند افقهای نو و
روشﻨي را در پيﺶ ﭼشﻢ متﺨصصان دانشگاهي و حوزوی بگشايد و هر روز در ﻃي مسير تدوين
3
و تحقق الگوی اسالمي ايراني پيشرفت گامهای بلﻨدتر و استوارتری برداشته شود.
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چکیده
بیتردید پیادهس��ازی الگوهای پیش��رفت بدون لحاظ مقتضیات اقتص��ادی ،فرهنگی ،و
اجتماعی جوامع ،به نتایج و چش��ماندازهای مطلوب رهنمون نخواهد ش��د .این نکته ما
را همگام با بیانات مقام معظم رهبری به این اصل اساس��ی رهنمون س��اخته اس��ت که
«پیش��رفت برای همه کش��ورها و همه جوامع عالم ،یک الگوی واحد ندارد .پیشرفت در
کش��ور ما  -با ش��رایط تاریخی ما ،با شرایط جغرافیایی ما ،با اوضاع سرزمینی ما ،با وضع
ملت ما ،با آداب ما ،با فرهنگ ما و با میراث ما  -الگوی ویژهی خود را دارد».
هدف تکنگاش��ت حاضر بررس��ی نقش و جایگاه ویژه اقتصاد بخ��ش عمومی و ضرورت
اصالحات اساس��ی در آن بهعنوان محور اصلی الگوی اسالمیایرانی پیشرفت میباشد .به
نظر نگارنده امکان پیش��رفت پایدار در کش��ور ،بدون اصالحات اساسی در اقتصاد بخش
عمومی کش��ور ،امکانپذیر نمیباش��د .نیاز اصالحات اساس��ی در بخش عمومی به دلیل
نارضایتی از عملکرد این بخش با توجه به تجربه کش��ور در  30س��ال گذش��ته میباشد.
عدم توانایی تأمین هزینههای جاری دولت از مالیاتها که در تمامی برنامههای اقتصادی
پنجس��اله و برنامههای اقتصادی خاص بین برنامهها نظیر طرح س��اماندهی اقتصاد کالن
مورد تأکید قرار گرفت ،اما هیچگاه نهتنها عملی نشد بلکه وضعیت پس از یک دوره تقریباً
 30س��اله ( )1392-1365فرقی نکرده است؛ بهگونهای که در دوره فوق فقط حدود 40
درصد هزینههای جاری دولت از مالیاتها تأمین شده است .این امر باعث شده که باوجود
تمایل به تخصیص درآمدهای نفتی به سرمایهگذاری جهت تأمین اهداف توسعه پایدار و
رش��د اقتصادی این امر تحقق نیافته و دولت ناگزیر متوسل به استقراض از بانک مرکزی
و تبیین آن بهعنوان نوعی درآمد (کیک حقالضرب) بهجای بدهی تورم س��اختاری را در
کش��ور ایجاد نموده که اینجانب چندین س��ال قبل از آن بهعنوان پدیده مالی تورم در 5
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کشور یاد نمودم که هنوز هم بر آن تأکید دارم.
الزم به توضیح اس��ت که اصالحات اساس��ی در بخش عمومی مس��تلزم همراهی س��ایر
سیاس��تها و گه��گاه پیشنیازهای��ی دارد ک��ه در موفقیت و ایجاد پیش��رفت اقتصادی
نقش تعیینکنندهای دارند .در این راس��تا در نوش��تار حاضر ،نقش اصالح نظام مالیاتی،
خصوصیسازی واقعی همراه با رقابت ،تمرکززدایی مالی و نقش دولتهای محلی ،استقالل
واقعی بانک مرکزی ،نقش نهادهای الزم جهت بررسی عملکرد دقیق و ضرورت سازگاری
تحقق اهداف کوتاهمدت (بودجه) و میانمدت (برنامه) و بلندمدت (چشمانداز اقتصادی)،
سرمایه اجتماعی و مهمتر از آن به نظر اینجانب سرمایه اخالقی الزم توجه به متغیرهای
نهادی و حکمرانی خوب با تأکید بر ارتباط صمیمانه دولت با مردم برای همکاری آنها در
اجرای موفقیت برنامههای تثبیت اقتصادی در اصالح اقتصاد بخش عمومی بهعنوان محور
اصلی الگوی اسالمیایرانی پیشرفت مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد.
واژگان کلیدی :الگوی اسالمیایرانی پیشرفت ،اصالح مالیاتها ،استقالل بانک مرکزی،
خصوصیسازی ،کیک حقالضرب ،سرمایه اخالقی .تمرکززدایی مالی.
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