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ی  سالم بر ایران، سالم بر رهبر

 

ن فرصت افق  گشایی و آخرین آزمون  )گفتاری درباره واپسی 
 توسعه خوایه جمهوری اسالیم( 

 

 بخش اول: عالئم حیاتی جمهوری اسالم 

 ( ۱۳۹۹اسفند  ۶)

 

 

                محسن رنات  
  

 

 چکیده: 

، توضیح یم  های اقتصادی دهم که بحران در این نوشتار سه بخشی
خطرنایک رسانده است، و اگر هر چه    کشور را به نقط  ،و اجتمایع

بحران رسی    ع مهار  و  مدیریت  برای  وارد  تر  نشود، کشور  اقدام  ها 
ی   بحران بازگشتی یم مسی   مهار  برای  و  برخن شود.  به  نیاز  ما  ها، 

اسالیم  جمهوری  سیایس  ساختار  در  فوری  و  جدی  اصالحات 
یمقام معداریم. این اصالحات تنها در توان   است چرا که   ظم رهی 

ی به قدرتمندی  از این پس جمهوری اسالیم و    سیایس  هرگز رهی 
رسمایه تقدس و کاریزمای روحیه انقالی  و    ،های شخصیتی توانایی 
به خود نخواهد دید. بنابراین برخن اصالحات است که فقط    ایشان

و فقط ایشان یم توانند انجام دهند و اگر از ایشان بگذارد دیگر 
اصالح کش   فرصت  و  داشت  نخواهد  را  آن  و جسارت  توانایی 

هایی  و جمهوری اسالیم در بحران   رود جمهوری اسالیم از دست یم
این ر . ب شود که ممکن است ایران را هم با خود غرق کند غرق یم 
،  کشور برای نجات    اساس ی از فروپایسی که  است    نیکو   و پیشگی 

وری اسالیم و در  در ساختار جمه  ایشان دست به برخن اصالحات
هللا خمیتن در اواخر عمر ت گونه که آی قانون اسایس بزنند. همان 

و   زدند.  اسایس  قانون  اصالح  به  دست  نوع  رسانجام  خودشان 
و   جمیع  خرد  ورود  موجب  بشود  انجام  اگر  که  اصالحایی 

وعیت سیایس به ساختار نظام   تواند  و یم  خواهد شد   سیایسمشی
بازگرداند  به نظام سیایس  ی    ح    امید را به جامعه و کارآمدی را  تشی

 خواهم کرد. 

یم امروز  که  اول  بخش  سطح در  تفاوت  به  نخست  خوانید 
 بدن انسان و جامعه انساین 

ی
فتگ اشاره کرده ام و سپس عالیم    پیشی

تمثیل، وضعیت  آن  از  استفاده  با  و  معرفن  را  انسان  بدن  حیایی 
حی شواهد عالیم  با  ام.  داده  توضیح  را  ایران  اقتصادی  نظام  ایی 

داده  نشان  نظام آماری  حیایی  عالیم   بدترین  از  یگ  ما  ام که 
داریم و بعید است که این وضعیت بتواند در   جهان  اقتصادی را در 

بیاورد.  دوام  اشاره کرده   بلندمدت  این آنگاه  پدیداری  اگر  ام که 
ل    وضیت ناخواسته مقامات کشور بوده باشد، که  و خارج از کنیی
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 که آن 
ی

اندیشگ این ساختار و نظام  ن است، پس  را    معتقدم چنی 
تواند مشکل را حل کند و الزم است  پدید آورده است، خودش نم 

  تحویل در آن ایجاد شود. 

 

 مقدمه:  -۱

 
ی

زندگ امیدم، رسمایه  عشقم،  بود،  م  ن چی  همه  و  پدرم  اعتبارم  ام، 
اصیل رفت،  حایم  یم  پیش  خوی   به  هم   

ن چی  همه  ظاهر  در  ام. 
رسحال بود، خوراکش خوب بود، فعالیتش زیاد بود، و روحیه اش 
روز   چند  از  پس  و  بد شد،  حالش  مزرعه  در  روز  یک  عایل.  هم 

ه دیر متوجه شده بودیم.  برریس معلوم شد رسطان دارد و متاسفان
هوایش خییل برای درمانش کوشیدیم، جراخ هم کردیم خییل هم  

و سیع کردیم روحیه اش را باال نگهداریم اما کافن نبود.    را داشتیم
بدن داشت از درون تحلیل یم رفت و رسانجام پس از چند ماه پر  

 کشید. 

رایش  ایرانمان سخت مریض است و پیش از آن که دیر شود باید ب
این که عاشق یک کشور یا یک دین یا یک حکومت  کاری کنیم.  

موقع   به  را  هایش  بیماری  باید  نیست.  کافن  تنهایی  به  باشیم 
تشخیص بدهیم و درست درمان کنیم در غی  این صورت، طبق 
ن یم رود. برآمدن و برافتادن  سنت ها و قواعد این خلقت، از بی 

قوانینش به همان قدرت   ،مهای سیایس هها و جوامع و نظامتمدن 
، ساده تر   ن یک قوانی  ن یک است. فقط در فی  ن ن طبییع مثل فی  قوانی 

پدیده  بر  موثر  و عوامل  یگ هاست  ن فی  محدودتر و مشخص   ،ای 
ن را فهم  ی آن قوانی 

ترند و بنابراین ما توانسته ایم با رسعت بیشیی
یک را رشد بدهیم. اما در حوزه پدیده های اجتمایع ن  کنیم و علم فی 
های  متغی  و   

بیشیی بسیار  موثر  عوامل  و  تر  پیچیده  روابط  چون 
ل آنها کمیی استجانت  و محییط متنوع تر و   ، فهم ما قابلیت کنیی

تکامل یافته است.  کمیی  از تحوالت اجتمایع کندتر شکل گرفته و  
ن حاال  ایسسیایس و جامعه شن  با این حال علوم اقتصادی و   همی 
ای اجتمایع را کشف کرده و قدرت ههم خییل از قواعد سیستم 

 نسبتا باالیی پیدا کرده اند. پیش 
دویست سال پیش از یعتن از    بیتن

ابن خلدون بیاید  دنیا  به  روی    مسلمان،اندیشمند  ،  آن که گالیله 
که   امروز تا    ،ها پژوهش کرده استعلل برآمدن و برافتادن تمدن 

شنا جامعه  اقتصادی،  سیایس،  سیستم،     ،یسعلوم  و  مدیریت 
عوامل تحلیل  روی  بر    

ی
نشانگان  همگ فروپایسی   و  و  دوام 

  کنند. به طور جدی کار یمهای سیایس و اقتصادی کار سیستم 

جامعه   عالمان  و  اقتصاد  عالمان  سیاست،  عالمان  قاطبه  تقریبا 
شنایس ایران، با هر گرایش سیایس و ایدئولوژیک، بر این باورند که  

تمایع ایران گرفتار بیماریهای سختی شده است  نظام سیایس و اج
  در انجامد. اختالف آنها فقط  که عدم درمان آنها به فروپایسی یم

گوید یگ یم در یک رس طیف    آن است. و روش درمان    بیماری  علت
ی است  هایفرمان ها عدم تبعیت کامل از  علت این بیماری   ، رهی 

هم   طیف  وسط  یم در  هم  این  یگ  علت  عدم بیماریگوید  ها 
گوید علت، صوری  یم   ؛ دیگری همپایبندی به قانون اسایس است

و  دموکرایس  و   بودن  قوا  واقیع  تفکیک  واقیع   عدم  عدم گردش 
است یمو    ؛نخبگان  برخن  هم  طیف  دیگر  رس  انتهای  گویند در 

و   است  دین  اصیل  دنیای  مشکل  در  دیتن  نظام  تاسیس  عاقبت 
است.   ،مدرن روش  فروپایسی  مورد  اختالفات    در  هم  به  درمان 

ن شدت متفاوت است.   همی 



 
3 

 

یم  نه  نوشته،  این  در  یای   من  علت  یم خواهم  نه  و  خواهم کنم 
ون مقرص را معرفن کنم. راستش همه ما  ، از اصحاب قدرت و بی 

 با  )   قدرت
ی

ویژگ افکارمان،  مان، رفتارمان،  روخ  و  اخالفی  های 
نهادهایی که شدمهاریی ی   و  و ساختارها  معتاد  هایمان  آنها  به  یدا 

ایم ...   شده  این  ( و  پدیداری  در   
ی

بزرگ یا  ، هر کدام سهم کوچک 
داشته  مشارکت  علل   فعال   بنابراین  ایم. اوضاع  تحلیل  وارد 

، فقط  نوشتار . در این  شوم نم مان  بیماریهای مزمن امروز جامعه 
بیماری یم بودن  خطرناک  ان  ن می  و  نشانگان  نظام  خواهم  های 

لزوم این که تا دیر نشده است باید کاری  مان را و  اجتمایع -سیایس 
  سپس راهکار خودم را برای تغیی  این وضعیت و  را نشان دهم کرد 
پذیر و  نسبتا  هزینه و عقالین و امکان که به گمانم تنها راهکار کم   –

 پیشنهاد بدهم.  -است  و افق گشایانه رادیکالفوری و غی  

این نوشتار احتماال مهم ترین  یادداشت من در سالهای اخی  است  
اساس   بر  و  یم کنم  توکل  خدا  به  خوانید.  یم  بخش  سه  در  که 

 ام یم نویسم. امید که اثری بگذارد. و دانشگایه روشنگریوظیفه 

یف عشق یم  ورزم و امید که این فن رسی

های دگر موجب حرمان نشود!   چون هین

 

 مساله: طرح  -۲

ن ساختاری که   یعتن   اسالیم  جمهوری  ساختار به نظر یم رسد   همی 
ایط کنوین   ،است  موجود  های دروین خویش  بحران   مهار   توان  در رسی
طبییع و   منابع  بخش اعظم  این ساختار در این چهل سال  . را ندارد 
 که در حوزه    و البته    ،است  ما را مرصف کرده   میل

ی
خدمات بزرگ

ش زیرساختها )آب، برق  گاز،   های اقتصادیافزایش رسمایه  و گسیی
...(،    تلفن،  و  تا  راه  دانشگاهها  ش  و  گسیی مرزی کشور  نقاط 

نت تا های آنها به زنان،  درصد صندیل  ۷۰تخصیص   ش اینیی گسیی
روستاها   دیگر    اعماق  بسیار  موارد  تقدیر   ،کردهو  شایسته  همه 

ا به داشته   این  ما در است.  نیست  ها و موارد مثبت نوشتار قرار 
بیماری  برخن  وخامت  است  قرار  بلکه  دازم  آشکار  بیر را  و ها  کنم. 

فت   توجه کنیم که  البته  »محصول« ها، همه  آن خدمات و پیشی
ساختار  وردادست»اما    ،د هستن  سیستم این  نهایی  بر  «  عالوه 
این  بحران  در  اقتصادی که  یم کنم های  اشاره  آن  به   نوشتار 
ن هستبحران  نی  ش  از    ؛های اجتمایع فراوان دیگری  فقر و گسیی

تا  میلیون   فساد گرفته  و  نخبگان  جوان  مهاجرت  امکان ها    بدون 
  . اشتغال و ازدواج

ن محصوالت یک سیستم و دستاوردهای    فرق است . این که  آنبی 

وشیم افتتاح کنیم، دانشگاهها را    ما جاده بسازیم، سد بزنیم، پیی
همه   و  ... همه  و  بدهیم  توسعه  را  اتم  انرژی  بدهیم،  ش  گسیی

کارها   «محصوالت» این  تمام  هدف  اما  هستند.  و    سیستم 
ارتقاء وقتی   محصوالت،  سیستم  این  است.  ایران  ملت  بهروزی 

قابل قبویل خواهد داشت که رفاه و رضایت و شادی    «دستاورد»
 و امید در ملت ایران موج بزند. 

و با    مندانشعالقههای خالصانه  این نظام با تمام تالش   ،بنابراین
انش،  تالش  و   پایداری  و   اقتدار همه   ن   دستاوردش  رهی   بوده   همی 
ین ارزیای    . نیمبییم   که  است

سند چشم    از عملکرد این نظام،    بهیی
اما   . ساله خواهد شد   ۲۰سال دیگر    ۴که تا    ،ساله است  ۲۰نداز  ا

هنوز  آن  اهداف  از  حد   بسیاری  هم    ۲۰  تا  نشده    محقق درصد 
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مواردی در  و  رشد .  ایم داشته  هم  رویپس   حتی   است  نرخ  مثال 
  ۸۴انداز ) اقتصادی محقق شده مربوط به ده سال اول سند چشم 

صاد ایران بوده است،  ( که دوران طالیی درآمدهای نفتی اقت۹۴تا  
انداز را پوشش داده است.  حدود یک چهارم از هدف سند چشم 

ان آن عق   در ده سال دوم ) ب برای جی 
ی

( باید ۱۴۰۴تا    ۹۴ماندگ
به   سالیانه  اقتصادی  رشد  یم  ۱۲نرخ  حایل که   رسید،درصد  در 

، صفر درصد بوده ۹۸تا    ۹۱متوسط نرخ رشد اقتصادی در فاصله  
روندهایاست.   و  ساختار  با  اخی  کشور   ۱۵  یعتن   تحقق ،  سال 
ن  سندچشم اهداف    . سال طول خواهد کشید   ۱۰۰تا    ۶۰انداز بی 

یابنده است که ده سال دیگرش هم آن هم در دنیایی چنان تحول
باید  نیست. پس  بیتن  پیش  بوده   قابل  یک اشکال اسایس در کار 

باشد که عیل رغم این همه تالش و رصف منابع مادی و معنوی 
مجموعه  ما  دستاوردهای  مردم،  و  این  مزمن  های  بحران  از  ای 

 انباشت شونده بوده است. 

 

 یک بدن زنده. عالیم حیاتی ۳

س   نی تر مهم  موجود    کی بدن    سالمت عمویم  می عال   نیتر و در دسیی
ح عاليم  هوش  ایی یزنده،  سطح  شامل   آن  درجه    ،یار ی پنجگانه 

بان قلب، تعداد تنفس و م ن حرارت بدن، تعداد رصن فشار خون   انی 
  ستم یعمدتا نشانگر سالمت عملکرد س  ،یار یاست. سطح هوش

 ر یعملکرد سا   متنشانگر سال   گر،ید  ایی یو چهار عالمت ح   عصت  
 بدن است.  داخیل یهااندام 

  نباشند، نشانه وجود نویع   یعیطب   م،یعال   نیاز ا  یتعداد  ا یهمه    اگر 
  ی عاد  اشایی یح  می عال   اختالل در بدن است. اگر کش  ا ی  یمار یب

 یمار یممکن است او دچار ب  ست؛یباشد، الزاما نشانه سالمت او ن
ب اما  مرحله  اشیمار یباشد،  به  در   دهینرس  یاهنوز  باشد که 
  ، ایی یح  میعال   کند. اما وقتی   جاد یا  لبدن اختال  ایی یح  یعملکردها

اختالل در عمکرد بدن است؛   هستند، حتما نشانه نویع  یعادی  غ
اختالل گذرا و موقت    کیاز    اختالل نایسی   نیکه ا  ستی معلوم ن  ویل

هوش سطح  )مثل کاهش  شد   نایسی   یار یاست  قند    د یاز کاهش 
مزمن )مثل کاهش فشار خون   ا یحاد    یمار یب  کیاز    نایسی   ا یخون(  
خونر   نایسی  درگ  ی امعده   یز یاز  ویل  ی  که  شده(   هر    رسطان  در 

ب  صورت نشانه وجود نویع   ی مار یمشکل در بدن است. هر چه 
فتهیپ  نیبودن ا  یعی طب ی  باشد، استمرار و درجه غ  دتر یشد  ا یتر    شی

 است.   شیی یب می عال 

چند نوع از عالئم    ا ی  کیبدن در بلندمدت، همواره    کیاگر    پس
فته یپ  یمار یب  دنبال نویع  د یباشد، قطعا با  یعیطب ی  غ  اشایی یح   شی

بدن به صورت مستمر،    کی  ایی یح  میاگر همه عال . و  می بگرد  داخیل
باشند و روز به روز بر شدت آن افزوده شود و  سطح    یعیطبی  غ

ن ن  یار یهوش ن پا  ی  را داد که   یجد   عهیضا  کیاحتمال    د یباشد، با   یی 
ل آن منجر به مرگ بدن خواهد    یی در صورت عدم شناسا و کنیی

 شد. 

 

 عالیم حیاتی اقتصاد ایران -۴

یک سیستم زنده است که درجه زنده بودن    ،هر کشور   نظام میل
 بدن  

ی
 آن از درجه زنده بودن و پیچیدگ

ی
انسان و سایر  و پیچیدگ

درجه دو  )طبق    حیوانات  است  دسته باالتر  از  بندیهای یگ 
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،  ، بدن  ها سیستم 
ی

فتگ ششم از   سطحدر  انسان از نظر سطح پیشی
(. نظام سطح هشتمسیستم هاست ویل جامعه انساین در  انواع  

میل یک کشور شامل پنج حوزه یا خرده نظام اقتصادی، اجتمایع، 
 
ی

است. عملکرد یک نظام میل در    زیست محییطو    سیایس، فرهنگ
این پنج حوزه حاصل تعامل سه بخش یا رکن اصیل یک نظام میل،  

 جامعه )شامل نهادهای مدین   ،یعتن حکومت
ی

و اقتصادی(   ، فرهنگ
ا ساختارهای  اگر  است.  زیست  محیط  و  و  نظام  خرده  پنج  ین 

نظام  نباشند،  این سه رکن، سالم  تعامل  به  مربوط  سازوکارهای 
نم  یک کشور  پایداری   تواند میل  و  سالم  عملکرد  بلندمدت  در 

 داشته باشد. 

حوزه تمام  در  میل،  نظام  اقتصادی، یک  )سیایس،  پنجگانه  های 
 و محیط 

ی
( دارای عالیم حیایی است.  اجتمایع، فرهنگ من  زیستی

انتظار   . مپرداز فقط به عالیم حیایی حوزه اقتصاد یم این نوشتار  در  
و  یم اجتمایع  و  سیایس  علوم  عالمان  ن    محیط رود که  نی  زیستی 

حوزه  حیایی  عالیم  وضعیت  اجتمایع، بکوشند  سیایس،  های 
 و زیستی کشور را برریس و اعالم کنند. 

ی
 فرهنگ

تقریبا شبیه    نظام اقتصادیعالیم حیایی یک  با کم ساده سازی،  
البته قصد یکسان انگاری ندارم،  .  عالیم حیایی یک بدن زنده است 

ن از استعاره عالیم حیایی بدن، یم  تواند پیام مرا در  اما کمک گرفیی
منتقل کند.   به خواننده  بهیی  اقتصاد،  یک  در مورد عالیم حیایی 

ام اقتصادی ایران، به عنوان جا نگاه کوتایه به عالیم حیایی نظاین
   اندازیم. ترین بخش عملکرد نظام سیایس ایران، یم ملموس 

 

   : تورمنرخ  الف( 

کند. وقتی همان نقش درجه حرارت بدن )تب( را بازی یم نرخ تورم،  
حرارت بدن باالست به این معتن است که بدن دارد به یک شوک، 

نشان   واکنش  دیگر  اخالل  یا  میکرب  دوباره  یم ویروس،  تا  دهد 
سازوکار به تعادل برسد. وقتی تورم باالست به این معتن است یک 
تمام  باید  است که  شده  ایجاد  اقتصاد  در  مایل  یا  پویل   اخالل 

  بازارها خودشان را با آن اخالل، انطباق دهند.   خانوارها و بنگاهها و 
قیمت همه  را    ها  ّیعتن  خودشان  بازارها  همه  و  شود  اصالح  باید 

شود. ت برقرار  جدید  تعادل  دوباره  تا  گونه که همان  عدیل کنند 
ن دامنه حرارت بدن نباید از یک   برود، تورم هم    تر باال   تر و ای پایی 

ن یک تا سه درصد این  )تورم خزنده یا خفیف(  گونه است. تورم بی 
ه   چون  است  مفید برای اقتصاد   ن تولید و رسمایه  مرصف و   های  انگی 

ن سه تا ده درصد    تورمکه  در حایلکند.  گذاری جدید را تقویت   بی 
شدید(  زاست  )تورم  رسعت  آسیب  از  بیش  آن  رسعت  چون   ،

فقر   ش  موجب گسیی بنابراین  و  است  وی کار  نی  درآمد  افزایش 
هایی از جامعه یم شود. تورم باالتر از ده درصد )تورم شتابان( بخش 

یب  غی  از فقر شدید، ساختارهای اقتصادی و اجتمایع را هم تخر 
به سیاست یم اعتماد عمویم  را زایل یمهای دولتکند و    کند. ها 

نه بحران هم نشا  وقتی تورم شتابان، در بلندمدت ادامه پیدا کند 
، بنابراین اقتصادی که در بلندمدت  است و هم بحران آفرین است. 

به   )دو رقم(   شتابانتورم    یعتن بیش از سه سال، داشته باشد، 
که   بیماریهای ساختاری در آن اقتصاد استمعتن وجود انوایع از  

 در یر دارد. 
ن  قطعا پیامدهای منفن اجتمایع و سیایس را نی 

های دو رقم را تحمل  دهه است که تورم  ۴اقتصاد ایران بیش از  
 و    که  شواهد حایک از آن است کند.  یم

ی
با توجه به حجم نقدینگ
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آینده  بدیه  ن  های دولت، در چند سال    تورم، شتابان همچنان  نی 
دو سال دیگر ما به رکورد طوالین ترین    صورتدر این   خواهد بود. 
ن کشورهای جهان در کل تاری    خ بشی )از    شتاباندوران تورم   در بی 

ت   . هم اکنون این رکورد از  دست خواهیم یافت کنون(  آدم تا  حرصن

جهاین دوم تا سال  کشور شییل است که در دوره بعد از جنگ  آن  
مدت    ۱۹۹۴ نرخ  ۴۹به  داشته سال  درصد  ده  باالی  تورم  های 

( و ما اکنون   سال است که     ۴۷است )به جز یگ دو سال استثنایی
)تورم دو رقم از قبل از انقالب    تورم باالی ده درصد داشته ایم
وع شد و ادامه یافت، به جز د و سال در دهه شصت و احتماال  رسی

. با روند کنوین سه سال  دو سال بالفاصله بعد از امضای برجام( 

د جدیدی خواهیم زد و تجربه نیم قرن تورم دو رقم ر دیگر ما رکو 
 ثبت خواهیم کرد.  را  در جهان

استانداردهاست. یعتن همه استانداردهای کم و   استاندارد    پول، 
 و کاالیی و 

 با تغیی   یتولیدی و حتی د  کیفن و بهداشتی
تن و اخالفی

برای   یک کشور   پویل میل  شارزش پول تغیی  یم کنند و وقتی ارز 
این معتن است یک ملت   به  یافته باشد  نیم قرن مستمرا کاهش 

اجتمایع، سیایس   ،های اقتصادیبرای نیم قرن کیفیت همه حوزه 
  
ی

فرهنگ از و  برخن  است.  بوده  و کاهش  تخریب  حال  در  اش 
تصاددانان معتقدند برای نابودی بنیادهای اقتصادی و اجتمایع اق

درباره  .  یک جامعه هیچ ابزاری بهیی از تورم باال و مستمر نیست
 سخن گفته ام:  مقالهقبال در این  «پیامدهای اخالفی تورم»

http://renanistorage.ir/renani-article2/renani-
article2(70).pdf 

این معتن است که  به  ایران  بیش از چهار دهه تورم دو رقم در 
ایران و به تبع آن اقتصاد ایران در این چهار دهه پس مدیریت  نظام  

نتوانسته است   بوده که هرگز  بیماریهایی  انواع  انقالب، گرفتار  از 
خود را درمان کند و این نشانه مهم از عدم سالمت یک سیستم  

این وضعیت توانسته   اقتصادی است- سیایس با  تاکنون  و اگر ما 
ت نفت   به صدقه رس حرصن بیاوریم،  انباشت ایم دوام  ن  نی  های  و 

 بوده است. اقتصادی، اجتمایع و اخالفی پیش از آن 

 

 نرخ بیکاری: ب( 

بان نرمال قلب )نبض( در حالت عادی برای یک فرد بالغ، بسته   رصن
ن   بی  او،  جسم  وضعیت  و   ۱۰۰تا    ۶۰به  است.  به  فرد قتی  رصن

بان باال یمفعالیت یم ن  رود و وقتی یمکند رصن بان پایی  خوابد این رصن
بان قلب به زیر دامنه نرمال کاهش یابد، نشانه  یم آید. اکنون اگر رصن

است که   انداماین  به  ی  خون کمیی یمقلب  بنابراین  ها  و  رساند 
: خون رساین به  شود یابد یا مختل یمها کارکردشان کاهش یماندام 

؛  شوند عضالت ناتوان یم   کند؛کارکرد مغز افت یم   شود و یم   مغز کم 
یم  سیایه  اینچشم  نظایر  و  ن  .  ها  ّرود  نی  اقتصاد  رشد  در  نرخ 
نشانه   فعالیت اشتغال،  قدرت  ها شدت  یک    و  در  شغل  زایش 
تا چه حد یم  ،اقتصاد است اقتصاد  و  یعتن  فعال  وهای  نی  تواند 

وقتی    ها را عاطل و باطل نگهدارد؟یا آن  د خالق خود را به کار بگی  
ن یک نفر شاغل بیکار یم ات و رسمایه شود، ماشی  ن های  آالت و تجهی 

ی هم در اقتصاد به کار یم  افتد. کمیی

کمیی از مقدار   «نرخ رشد اشتغال»هرچه شدت فعالیت و    اکنون 
رشد جمعیت فعال کشور( باشد، نرخ بیکاری   نزدیک بهطبییع ) 
ین نرخ بیکاری نشان دهنده شدت ناتواین اقتصاد  بنابرارود.  باال یم

http://renanistorage.ir/renani-article2/renani-article2(70).pdf
http://renanistorage.ir/renani-article2/renani-article2(70).pdf
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وها و دارایی  ی نی   های خویش است. یعتن ها و توانایی  ّدر به کار گی 
سیستم    نشانه ناتواین  ارزش  در درجه  و    خلق  رضایت  و  رفاه  و 
باال برای شهروندان است  هویت بنابراین  بیکاری  تر .  نرخ  ن  از   رفیی

اقت  حد طبییع افتادن نبض  له  ن گونه که  صاد است. و همانبه مین
یک   از  اگر  بیکاری هم  نرخ  بیاید،  تر  ن  پایی  از سطیح  نباید  نبض 

درصدی باالتر برود، بویژه در بلندمدت،    درصدی    ۳یک تا  دامنه  
بیماریهای اقتصادی و ها و بیانگر وجود  افول جدی فعالیت نشانه 

)دامنه   عامل مهم در ایجاد ضایعات اقتصادی و اجتمایع است
اما  به زمان متفاوت است  بیکاری طبییع کشور به کشور و زمان 

تقریبا   آن  است(   ۵سقف  رفاه   . درصد  و  درآمد  تنها  نه  اشتغال 
ارزشیم تقویت کننده  و  افزا  امید  آفرین،  بلکه هویت  و  آورد  ها  

ن   نی  جامعه اخالق  باال  هست.  بیکاری  نرخ  با  بلندمدت  در  ای که 
روست به معتن آن است که شهروندانش به تدری    ج هویت و روبه 

 دهند. امید و ارزشهای خود را از دست یم 

واقیع است چون ساختار    جمعیت آمار رسم بیکاری در ایران غی 
در ایران،   های اقتصادی و فرهنگ کار و شکل فعالیت   و تحصیالت

عادی دارد که باید در آمارگی    ویژه  تی وضعی ها لحاظ شود. یو غی 
ام اکنون من به عنوان کش که در حوزه اشتغال کار پژوهشی کرده 

ایران  در  بیکاری  و  اشتغال  ی  آمارگی  شیوه  اشکاالت  تحلیل  وارد 
استدالل    شومنم  بیکاری در کشور  دادن وضعیت  نشان  برای  و 
 کنم. ای ارایه یمساده 

، جمعا و به  در دو دولت آقای احمدی نژاد، با آن همه درآمد نفتی
های مرکز آمار، تعداد شاغالن کشور به  صورت خالص، طبق داده 

هزار نفر باال رفته است در حایل    ۲۰طور متوسط سالیانه کمیی از  
که در آن دوره سالیانه فقط حدود یک میلیون نفر فارغ التحصیل 

در آن دوره که دوره    مدیریت کشور نظام  دانشگایه داشتیم. یعتن  
فقط   سالیانه  باید  بود  نفتی  درآمدهای  نفر طالیی  میلیون    یک 

یم  دانشگایه  جدید   التحصیلفارغ شاغل  بر را  عالوه  کرد، 
یا برای کارگرانشغل  دانشگایه  باید برای جوانان غی  تازه   هایی که 

 . کرد بیکار شده ایجاد یم

ن اگر   نی 
کاهش تعداد کل شاغالن کشور در    در دولت آقای روحاین

یم و تعداد کل شاغالن کشور در بهار    ۹۲ دوره کرونا را نادیده بگی 
، طبق آمار مرکز مقایسه کنیمرا    ۹۸  را با شاغالن کشور در زمستان

هزار نفر افزایش   ۲۱۱آمار، تعداد کل شاغالن کشور سالیانه حدود  
( حدود  ۹۸تا آخر   ۹۲دوره این دولت )از یافته است، یعتن در کل 

هزار نفر به تعداد شاغالن کشور افزوده شده    266یک میلیون و  
فقط حدود هفت میلیون    ۹۸تا    ۹۳است. این در حایل است که از  

ی از آنها   فارغ التحصیل دانشگایه داشته ایم  ن که فقط بخش ناچی 
. دقت کنیم که بخش اعظم اند شغل تمام وقت پیدا کنند توانسته 

فارغ یالاین  آمارگی  در  محسوب تحصیالن  بیکار  رسم،  های 
یم نم  سوال  آنها  از  وقتی  چون  هفته  شوند،  چهار  در  شود که 

پاسخ یم گذشته در جست  اید  بوده  دهند »نه«، پس  وجوی کار 
معموال  آورد. در حایل که ء بیکاران نممامور آمار اصوال آنها را جز 

دانشگاه یم به  اسهر کس  اشتغال  امید  به  بسیار رود  درصد  ت. 
یم افراد  از  ی  ن نکنند.  ناچی  و کار  خانه  برگردند  دانشگاه که  روند 

طبییع است وقتی یک فارغ التحصیل چند ماه دنبال کار گشت و  
گردد و  شود و دیگر دنبال کار نم خسته و ناامید یم  ،کار پیدا نکرد 

ی، بیکار محسوب نم    شود. این فرد از نظر مامور آمارگی 
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بنابراین با احتساب فارغ التحصیالن دانشگایه کشور، خواه دنبال  
از این    کار بگردند خواه نگردند، ما دستکم ده میلیون بیکار داریم. 

ن   ن ما سالیانه بی  هزار نفر فقط فارغ التحصیل   ۹۰۰تا    ۸۰۰پس نی 
دانشگایه داریم که باید برای آنها شغل ایجاد کنیم. در همه این  

رادی که تحصیالت دانشگایه ندارند و وارد بازار  محاسبات، من اف
را   نفرند(  هزار  چندصد  سال  هر  ن  نی  آنها  )احتماال  شوند  یم  کار 
نادیده گرفته ام. به زبان ساده اگر ما بخواهیم تا ده سال دیگر برای 

شوند شغل ایجاد  همه بیکاران و افراد جدیدی که وارد بازار کار یم
د سالیانه  دستکم  باید  ن کنیم،  چنی  ایجاد کنیم.  شغل  میلیون  و 
ی با این ساختار نظام   ن و با تجربه چهار دولت   مدیریت کشور چی 

نخواهیم   نفتی  باالی  درآمدهای  دیگر  ما  اییط که  در رسی و   ، اخی 
است   ممکن  غی   تحلیل  داشت،  این  همه  دقت کنیم که  )البته 

مربوط به کمیت اشتغال است؛ درباره سقوط کیفیت اشتغال در 
ن سخن فراوان است که اکنون مجال آن نیست(. ایران   نی 

باید گفت،   قلت  بنابراین  نارسایی  دچار  سالهاست  ایران  اقتصاد 
ن آمده است و  شدید شده است و نبض آن به طرز خطرنایک پایی 

، اگر   سیایساگر نظام   ن تحویل در خود ایجاد نکند، سالهای آینده نی 
بان قلب  آن نیست.  از کار نیفتد، امیدی به افزایش رصن

نکته آخر این که در اقتصاد، مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری را به  
ساله گذشته،    ۱۵کنند. در  عنوان »شاخص فالکت« تعریف یم 

متوسط شاخص فالکت در ایران، بیش از سه برابر متوسط جهاین 
این یم   آن از  بهیی  با چه شاخیص  نظام   توان عملکرد بوده است. 

اقتصاد ایران به نارسایی شدید قلت     کرد؟را ارزیای    مدیریت کشور 
ساختارهایش فروبریزد،  گرفتار است و پیش از آن که سکته کند و  

 باید یک تحول جدی در پیکره نظام میل ایجاد کنیم. 

 

 گذاری: نرخ رسمایهپ( 

توانند به صورت مستمر فعالیت کنند چون  های بدن یم اگر سلول 
ن یم خون از ریه به صورت مستمر دارند از طریق   ی ند و  ها اکسی  گی 

آن، سوخت  انجام یمبا  را  ن خون   دهند. وساز خود  ی اکسی  سطح 
 یم

ی
شوند  و  نباید از مقداری کمیی شود وگرنه عضالت دچار گرفتگ

شود. بنابراین تنفس مستمر و نرمال یگ از عاليم  حتی بدن فلج یم 
سلول است.  بدن  مهم  بنگاههحیایی  همان  اقتصاد  یک  و های  ا 

و کسبکارخانه  صورت ها  به  بخواهند  آنها  اگر  هستند.  وکارها 
ایط رقابتی جدید که پیش یم آید  مستمر کار کنند و بتوانند در رسی

به و  توانمند  را  مستمر  خودشان  صورت  به  باید  نگهدارند،  روز 
ن  اتشان بازسازی و نوسازی شود. همانگونه که  ماشی  ن آالت و تجهی 

ن کافن  ی اکسی  بدن  به  نم   اگر  بکند، نرسد  ن  سنگی  فعالیت  تواند 
رها و حفظ جایگاه خود  اواحدهای اقتصادی هم برای رقابت در باز 

را  خود  فناوری  مستمر  طور  به  باید   ) جهاین رقابت  در  )بویژه 
نوسازی   و  ارتقاءکرده  بازسازی  طریق    ؛بخشند   و  از  این کار  و 

ن رسمایه  ات رخ یم گذاری جدید در ماشی  ن . بنابراین  دهد آالت و تجهی 

ن نرخ رشد رسمایه  ات یم  تآال گذاری در ماشی  ن ن  و تجهی  تواند تعیی 
بنگاه  تا چه حد یمها و کسب کارخانه   ،ها کند که  در وکارها  توانند 
ایط متال  دوام بیاورند. درست     دنیای امروز طم و دشوار و رقابتی رسی

ن یم  ان تنفس بدن که تعیی  ن کند که عضالت ما کم بیاورند  همانند می 
 یا نه. 
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ن آالت )به قیمت ثابت( در  ان تشکیل رسمایه ناخالص در ماشی  ن می 
های نهم تا دوازدهم عموما رو به کاهش بوده است به گونه  دولت

ن  ای که متوسط نرخ رشد سالیانه تشکیل رسمایه ناخالص در م اشی 
درصد و    1.7( منهای  ۹۱تا    ۸۴آالت در دوره آقای احمدی نژاد )

است.   هدرصد بود  2.1( منهای  ۹۸تا    ۹۲در دوره آقای روحاین ) 
ن در برخن سالها منفن  حتی خالص رسمایه  ن آالت نی  گذاری در ماشی 

برخن  در  است که  معتن  بدین  این  است.  به    بوده  حتی  سالها 
ن  اندازه  ماشی  مستهالت صنآای که  ما  استک یملعتی  ن   شده    نی 
 این   ایم. نوسازی و جایگزیتن آنها رسمایه گذاری جدید نکرده برای  

ت  ی میلیون نفر به جمع  ۱۴سال حدود    ۱۵که در این  است    درحایل  
رسمایه کل کشور افزوده شده است. در واقع در این دوره ما نه تنها  

برای   فقط)  هایمانکارخانه   هایبرای ارتقاء فناوری  را   الزم  گذاری
رقابتی  توان  نداده   ( مانکنوین   حفظ  برای   ،ایمانجام  حتی  بلکه 

 ل اشتغا  ظرفیت تولید و   حفظبازسازی استهالک صنایع موجود و  
اقدام برای جمعیت جدید کشور  هم برای شاغالن موجود و هم  

نکرده  ظر ایم درخوری  است که  معتن  بدین  این  ریه.  های  فیت 
های اقتصاد در کشور ما روز به روز کمیی شده است و توان فعالیت

رقابتی  و  ن  یافته است.  سنگی  این وضعیت کجا اش کاهش  نتیجه 
یم در گرانظاهر  ن  نی  و  بیکاری  افزایش  در  شدن شود؟  تولید  تر 

کاالهای داخیل نسبت به کاالهای واردایی که نمونه آن در صنعت 
 نفس افتاده و آثار خودرو به خوی  ن

ی
مایان است. اقتصاد ما به تنگ

 و بدیه  
ی

کبودی نایسی از این کمبود تنفس، در تعطییل و ورشکستگ
اضات کارگری بنگاههای تولیدی    . منعکس شده است و اعیی

 

 شدت انرژی: ت( 

فشار خون یگ از عوامل مهم سالمت کارکرد بدن است. اگر فشار  
خون   بیاید،  ن  پایی  سلول خون  به  کافن  انجام رساین  بدن  های 

 دیواره نم 
ی

ها و  های رگشود و اگر فشار خون باال برود، خطر پارگ
 خونریزی داخیل و ضایعات مرتبط با آن وجود دارد. فشار خون 

ن   تغیی  کند. باید در یک دامنه نرمال   نی 

 »فشار خون« در بدن است   هم شبیه« در اقتصاد شدت انرژی »
»شدت انرژی«    شود. ذایی که وارد یک بدن یم و هم شبیه حجم غ

درآمد، یم  نشان  واحد  یک  یا  واحد کاال  یک  تولید  برای  دهد که 
دهد که  شود. رشد شدت انرژی نشان یمچقدر انرژی مرصف یم 

ما هر سال برای تولید همان مقدار کاال و خدمتی که سال قبل تولید 
ایم. انرژی  رده انرژی مرصف ک  کرده ایم، امسال چند درصد بیشیی 

آن،  مشتقات سوختی  و  نفت  )برق، گاز،  آن  اشکال  همه  شامل 
شدت انرژی رو به  روند  . اگر  ذغال سنگ و انرژیهای پاک( است

روزبه دارد  ما  اقتصادی  نظام  است که  آن  نشانه  باشد  ن  روز  پایی 
یمسالم  تر کار  ن تمی  و  و کارآمدتر  شدت تر  سال  به  سال  اگر  کند. 

برو  باالتر  و انرژی   ناکارآمدتر  دارد  اقتصاد  است که  آن  نشانه  د 
ها یا  لوله  از طریق باید  ها  انرژی    شود. همهتر یم تر و فرسوده ناتوان 
تانکر سیم  یا  یابد   ها در کل اقتصاد یا واگن  ها ها  و تا تولید    جریان 

شود د  بتوانمرصف   سال انجام  وقتی  باال  سال  به.  انرژی  شدت 
یعتن یم باید  هر سال    رود  تولید  پارسایل  تولید همان مقدار  برای 

ی ها )به مثابه رگهای بدن اقتصاد( ها و لولهدر سیم   انرژی بیشیی
یابد، به  وقتی شدت انرژی سال به سال افزایش یم  جا شود. جابه 

هرز  نویع  اقتصاد  این  است که  معتن  دارد این  انرژی  پنهان  روی 
 (. خوننایسی از فشار  )مثل خونریزی پنهان داخیل 
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ن یمشدت انرژی را به مقدار غذایی که وارد یک بدن یم توان  شود نی 
به این معتن رود  تشبیه کرد. وقتی شدت انرژي در اقتصاد باال یم 

وارد   اقتصاد  این  معده  در  ی غذا  بیشیی مقدار  است که هر سال 
اما یم و   شود  بدن  این  بدین   عضالت  بیشیی   فعالیت  اقتصاد  این 
اق  شود. نم  طلب یمیعتن  ی  بیشیی ورودی  هرسال  اما تصاد  کند 

 شود. اش بیشیی نم خروخ  

انتظار یم فناوری،  سال  بهرود سال با وجود رشد مستمر دانش و 
ن  تولید کارآتر و بهره  ورتر انجام شود و بنابراین برای هر مقدار معی 

ی مرصف شود. وقتی در کشوری در سال بعد  تولید،    انرژی کمیی
له این است ی باالتر یمهر سال شدت انرژ  ن سازوکارها،   که  رود به مین

تر شدن، فاسد  سخت   ساختارها و فرایندها در حال پیچیده شدن، 
انرژی برای یک دوره  ناتوان شدن هستند. وقتی شدت  شدن، و 
ساختاری  بیماریهای  انواع  له  ن مین به  باشد،  افزایش  به  رو  طوالین 

به درمان    مدیریت کشور رونده است که نظام  مزمن و پیش  قادر 
 آنها نیست. 

متوسط شدت انرژی در کشورهای اسالیم گذشته،  در یس سال  
درصد کاهش پیدا   ۹در کشورهای نفتی    ؛تقریبا ثابت مانده است

است آفریقایی  در    ؛کرده  پیدا کرده    ۲۵کشورهای  درصد کاهش 
،    در   ؛است در  و  ؛درصد کاهش یافته است  ۴۵کشورهای آسیایی

ن   کل جهان ف  ؛درصد کم شده است  ۳۷  نی  ت  و این نشانه یک پیشی
در مقابل همه   مهم در فناوری و ارتقاء مدیریت در جهان است. 

مثبت   تحوالت  دیگر کشورها،  این  در در  ایران  در  انرژی  شدت 
ن  درصد ا فزایش یافته است. یعتن به طور متوسط    ۸۰دوره    همی 

درصد بیش از یس    ۸۰برای تولید هر کاال یا خدمت در ایران، امروز  
سال قبل انرژی مرصف یم شود. این هرزروی انرژی یم تواند نایسی 

ن آالت و ساختمان   ماشی 
ی

ها،  از قیمت گذاری نادرست، فرسودگ
ش  اجتمایعمنازعات  ی سیایس و  هاافزایش تنش  ها  ی بیمار ، گسیی

 و در یک کالم  و  
ی

نظام  تر شدن  ناکارآمدی و ناتوان تصادفات رانندگ
ساله شدت انرژی در ایران را قبال روند یسباشد.    ور مدیریت کش 
قالب عروسک داستان کوتایه  در  مرد  »قصه  عنوان  با   ساز« 
 : آمده استام، در لینک زیر نوشته 

http://www.renani.net/index.php/texts/poetry/811-
2020-09-03-13-28-41 

ی نیست مگر این پس بنابراین،   ن یک   نشانه  روی منحرص به فرد چی 
که روز به روز عملکرد این اقتصاد را بدتر    و مزمن  بیماری ساختاری

و البته اقتصاد و نظام    و هرزروی انرژی را در آن بیشیی کرده است. 
چون   است،  آورده  دوام  وضعیت  این  با  کنون  تا  ما  سیایس 

یم  پوشش  را  هرزروی  این  نفت  پنهان درآمدهای رسشار  و  داده 
س اقتصاد و کرده است. اما دیم  داروی طالیی در دسیی

ن یگر چنی 
اضات آبان   تر از آن،؛ و مهم نظام سیایس ایران نیست با تجربه اعیی

ن دیگر هیچ دولتی جرات نم   ۹۸ کند در حوزه انرژی دست به  نی 
 اصالحات ساختاری بزند. 

 

 سطح هوشیاری: ث( 

ن یم  کند که این بدن تا چه اندازه سطح هوشیاری بدن انسان تعیی 
ها و نیازهای خودش به ها و خطرات و عالمت تواند به محرک یم

ل»رسعت پاسخ بدهد. در واقع    « قدرت انطباق»،  «رسعت کنیی
یک بدن زنده تابع سطح هوشیاری آن    «پذیریانعطاف  »درجهو  

http://www.renani.net/index.php/texts/poetry/811-2020-09-03-13-28-41
http://www.renani.net/index.php/texts/poetry/811-2020-09-03-13-28-41
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است که   معتن  این  به  است  ن  پایی  هوشیاری  وقتی سطح  است. 
بدن  نظارت  و  ل  و کنیی مدیریت  نظام  همان  عصت  که  سیستم 

وضعیت ادامه یابد، کند و اگر این  شود، خوب کار نم محسوب یم 
چون سیستم هشیار نیست   ؛تواند به مرگ سیستم منجر شود یم

وین پاسخ خطرات و  ها و  د به موقع به محرکتوانو نم  تحوالت بی 
ممکن  است  آمده  ن  پایی  اش   هوشیاری  سطح  فردی که  بدهد. 

خطرات اطراف  خونریزی بدن خود نشود یا متوجه  است متوجه  
. در و با عدم واکنش به موقع موجب مرگ خود شود   خود نشود 

ن باشد   ، یک نظام سیایس و اقتصادی وقتی سطح هوشیاری پایی 
شود یا شود یا اگر دیده شود جدی گرفته نم یا دیده نم  ها بحران 

 اگر جدی گرفته شود، توانایی مدیریت آنها وجود ندارد. 

ل پذیری »و    «انعطاف پذیری»درجه    ،علم سیستمدیدگاه  از     « کنیی
(   تواند سطح هوشیاری یم)نظام یا سازمان(  یک سیستم    آن  )پویایی

ن   مدیریتلم  از نظر عرا نمایش دهد.   ، مشکل  رسعت در شناسایی   نی 
در  آن  تصمیم  اتخاذ   رسعت  مورد  در  مشکل  در  اجرایی ، رسعت 

  در دستیای  به نتیجه، و اطمینان  رسعت  کردن تصمیمات و نهایتا  
شد اجرایی  تصمیمات  بودن  موثر   

درجه  یم   ،هیعتن نشانه  تواند 
تصمیمات  که  این  برای  باشد.  سیستم  پویایی  و  هوشیاری 

بحران سیاست  مدیریت  در  نظر گذاران  از  باید  باشد،  موثر  ها 
آنها گرفته   برای  تصمیمات  آن  ( که  سازمانهایی و  )مردم   

بازیگراین
است ن    ،شده  باورپذیری نی  ط  رسی ترین  مهم  و  باشد    باورپذیر 

است که   این  علم  عقالین تصمیمات  و    باشند بهنگام  باشند،    و 
یعتن رسمایه   مقامات  به  مردم  باال  اعتماد  ن  نی  اجتمایع حکومت 

 باشد. 

شواهد های اقتصادی، اجتمایع و سیایس  حوزه   در به اندازه کافن  
ل پذیری و انعطاف پذیری در نظام   مدیریت  داریم که سطح کنیی

ن آمده است.    کشور  پایی  اضاتبه شدت  آبان    آسای  برق   از اعیی
تا  ۹۸ ش  ،  زنانگسیی سواری  چرخه  جشن دو  تکثی   تا  و  ،  ها 

وبعرویس تا سقوط  ،ات الکیلهای مختلط، تا فراواین مرصف مشی
ن روسای قوا،    بگومگوهایبورس تا جهش قیمت ارز و طال، تا   بی 

، تا تنش   ی با منشاء تا ترورها ن مجلس و دولتخارخ  ن    ،های بی  و نی 
اضات کارگری و بازنشستگان و نظایر آن که عیل رغم محدود  ا عیی

وهای انتظایم و  و کوچک بودن با واکنش شتاب زده و گاه خشن نی 
ل پذیری    ،شود رو یمامنیتی  روبه  نشانه کاهش کنیی

ی
 سیستم همگ

 است. 

رد صالحیت  انتخاباتاز  در  ده  وهای  ها های گسیی نی   
ناتواین از   ،

برای   سیایساز ناتواین نظام    ،وگو با همسیایس داخیل برای گفت 
اگفت  آمریکا،  تا  با کشورهای عری  همسایه  ن  وگو  احکام سنگی  ز 

 نشیتن و فقدان مهارت عقب برای برخن جرایم کوچک سیایس، از  
ن دعوا در انتخابات   برای حل و فصل آن بحران،    ۸۸گذشت طرفی 

از تبدیل شدن تمام نخست وزیران و روسای جمهوری سابق به 
و   نظام  شده  طرد  های  نشانه چهره   

ی
همگ شدید  ...  های کاهش 

نظام  انعطاف در  فشار    است  سیایسپذیری  جا  نظام، هر  )البته 
باالجبار  است،  بوده  شدید  خارخ   وهای  نی  فشار  یا  جامعه 
از رسناتواین   انعطاف که  نوع  این  اما  است،  داده  نشان  انعطاف 

ارتقاء  محصول  و  هوشیاری  رس  از  انعطافن که  با  کیفیت    است 
 سیستم است، متفاوت است(. 

ن آمدن    بنابراین ما با انبویه از شواهد روبه روییم که حایک از پایی 
ل پذیری نظام  ان انعطاف و درجه کنیی ن  است.  مدیریت کشور می 
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ن    یک سیستم  هوشیاریبرای سنجش    مدیریتی   معیارهای   از نظر  نی 
ن است  شناسایی بحران های   . معموال شواهد حایک از هوشیاری پایی 

در   مقاماتناتواین  مثل  )   اقتصادی و اجتمایع خییل دیر رخ یم دهد 
بورس(  در  بحران  ی  شکل گی  هم    ؛ شناسایی  شده  وقتی  شناخته 

نظام    است، ندارد    مدیریت کشور معموال  رسی    ع  تصمیم  توانایی 
لرستان(  به سیل  واکنش  تصمیم یم  ؛)مثل  هم  قدرت وقتی  د  گی 

در  مساله کرونا  با  د  ر رسی    ع آن را ندارد )مثل برخو اجرای دقیق و  
و قتی هم اجرا یم شود معموال نتیجه    ؛بهمن و اسفند سال قبل( 

یا با واکنش   و   ؛( توماین   ۴۲۰۰مثل تصمیم به عرضه ارز  نم دهد ) 
)مثل افزایش قیمت   یم شود    رو منفن و عدم همکاری جامعه روبه 

منجر  ین که  ن و    بین شد  شدید  اض  اعیی مرصف    بهبه  ن کاهش  نی 
اطالعات  به  نسبت    ی  اعتمادی مردم  ،مهم تر از همه   . و ( نینجامید

یا  نظام    ارایه شده  توسط   مدیریت کشور تصمیمات صادر شده 
مرگ های کرونایی تعداد رسم  مثل ی  اعتمادی نسبت به  )   است

ن    ؛ ( یا واکسن رویس مردم عدم اعتماد  و عدم   و در موارد زیادی نی 
ن    انتشار   با   باور خود را  رواج شدید    . یم کنند منعکس  شوخن و طین

سیایس در فضای مجازی حایک  ن های سیایس و غی   جوک ها و طین
 مدیریت کشور اعتمادی و سقوط رسمایه اجتمایع نظام  ی  این    از 

 است. 

به  اقتصادی  نظام  حساسیت  تقریبا  اقتصاد،  حوزه  در  اصوال 
ن   گذارانسیاست تصمیمات  سخنان مقامات و   بی    . فته استر   از 

تو  نم  مایل  و  پویل  ابزارهای  از طریق  دیگر  دولت  ند هیچ ایعتن 
ایجاد کن اقتصاد  در  از تحرگ  یا  نم    د؛  مایل   منابع  تزریق  طریق 

تغیی  نرخ بهره هیچ اثری بر   وفصل کند. هیچ مشکیل را حل   د توان
یش نرخ ارز هیچ اثر بلندمدیی بر صادرات اگذاری ندارد و افز رسمایه 

بنگاه رونق  بر  اثری  هیچ  بورس  شاخص  افزایش  و  های  ندارد 
ن   هر تصمیممعموال    اقتصادی ندارد.  تازه ای بر بحران    نی  مشکل 
ن  خییل آشکار برای از دست  ی. به عنوان نمونه قبیل یم افزاید  رفیی

  ، های سیاستی شعارهای سال است که نوروز به  حساسیت متغی 
توسط سال  یم  مقام  هر  اعالم  ی  معموال  توجه کنید   شود رهی   .

و  عیل تروی    ج  و  معرفن  برای  سیایس  نظام  کل  بسیج  رغم 
شعارها،  سیاست  آن  تحقق  در جهت  دستاورد متاسفانه  گذاری 

به دست نم  آنها  از  املمویس  بیش  اکنون  از آید. هم  ز ده سال 
ی یم  از سویمطرح کردن موضوع اقتصاد مقاومتی   گذرد اما رهی 

دست   به  مورد  این  در  ذکری  قابل  نتیجه  هیچ  تقریبا  همچنان 
است.   تاسف،  نیامده  بش  فرمانبا  یوقتی  رهی  این    های  در 

سیاست   ساختار، و  تصمیمات  بقیه  دارد،  رسنوشتی  ن  ها  چنی 
 تکلیفشان روشن است. 

معیارهای   شاخص های سیستم و ) موجود  شواهد  اع  انو بنابراین  
ن آمدن درجه هوشیاری نظام   ( حایک از پایی   مدیریت کشور مدیریتی

ای رسیده است که یا بحران را یعتن این سیستم به نقطهاست.  
دهد و یا اگر بحران را بشناسد و آگاهانه برای حل دیر تشخیص یم 
نده به نتیجه مطلوب نم   آن اقدام کند،  های  رسد. یعتن نه تنها گی 

سیستم   بلکه کلیت  است  شده  مختل  یا  ضعیف  نظام،  حش 
اتخاذ تصمیمات هماهنگ    عصت  نظام سیایس، توانایی الزم برای

ها ندارد. در یک کالم، هوشیاری و رسی    ع و دقیق را برای حل بحران 
ن آمده است نظام مدیریت کشور   . به شدت پایی 

 

 اقتصادی 
ی
 ج( سایر عالیم حیات
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نرخ رشد  اقتصادی،  ادبیات  در  باال،  بر عالیم حیایی  البته عالوه 
میل،    کل  وری  بهره   شاخلتولید 

ی
نقدینگ حجم  عالیم    و  جزو  ن  نی 

محسوب  اقتصاد  یک  طوالین یم  حیایی  از  ن  پرهی  برای  شوند که 
شوم نم  آنها  وارد  مطلب  یم   . شدن  با اما   

ی
نقدینگ در  دانیم که 

های فرساینده رو هستیم و فعال هم به علت رقابتفاجعه روبه 
ن گروه  ل نیست. در بهره    روند افزایشی آن  های قدرت،بی  قابل کنیی

قابل دفاع  وری و رشد اقت ن وضعیت کامال پس رونده و غی  صادی نی 
  است. 

 

 ها: عالیم حیاتی سایر حوزه -۵

نظام   پنجگانه  از که ذکر شد   مدیریت کشور عالیم حیایی  فقط   ،
منظر  از  ی  گمان  بود.  اقتصادی  اج  سایر   منظر  ن تماعلوم  نی  یع 

، توان این گونه عالیم حیایی را یم ارزیای  و رصد کرد. مثال شناسایی
،     نظی  هایی از مجموعه شاخص   فقر، شکاف طبقایی

ی
دگ درجه گسیی

اجتمایع، فساد مایل، فساد سیایس، فساد    خشمانسداد سیایس،  
نخبگان، مهاجرت  طالق،  جنش،  و  انواع    اخالفی  ش  گسیی

 و بیمار   های سخت درمان،بیماری
ی

، فرار  یشیوع افشدگ های رواین
ها،   ی،    حجمرسمایه  دادگسیی های   آ پرونده 

ی
هوا    لودگ و  و  آب 

زیست،   محیط  نظامتخریب  و   کیفیت  رواج  فناوری،    علم 
 رواج های علم،  برداری و تقلب کتر 

ی
،  خشونت، تصادفات رانندگ

های جادهمرگ  کاهش ورود گردشگران جمعیت زندانیان،    ای،ومی 
، جمعیت جوانان  خارخ   ازدواج،  بدون فرصت، رواج خام فرویسی

، درصد جمعیت زیر خط فقر، تخریب تولید   حجم حاشیه نشیتن
فعالیت  ش  پختهو گسیی فرهنگ  ش  مولد، گسیی و های غی  خواری 

ه سازی دالر   خواری، درجه اعتماد میل بهرانت  ان ذخی  ن دالر و می 
 تخریب   رسم و   تو مقاما  به نهادها   یاعتمادی    شدتدر جامعه،  

 و قویم،ها و تنشرسمایه اجتمایع حکومت، واگرایی 
ی

 های فرهنگ
ناامتن گریزیدین   شدت و  ش خشونت  ش  اجتمایع  ، گسیی ، گسیی

اجتمایع،ی   )آنویم(  اجتمایع،    هنجاری   
ی

، گسیختگ  خودکشی
ایدئولوژیک   

ی
شدگ و جامعه  قطت   اجتمایع  مشارکت  عدم   ،

مجریان   ناهمدیل با درجه  ی  حرمت شدن قانون،    ناامیدی عمویم،
 و تضادهای دروین نظام حقوفی   قانون،

ی
ها،  و نظایر این  ،آشفتگ

اجتمایع  توانیم نظام  حیایی  ارزیای  کرد.   را   عالیم  و  شناسایی 
ن   نی  استعالمان حوزه سیاست  را    خوب  آن حوزه  حیایی  عالیم 

 معرفن کنند. 

 

 هست؟: آیا امیدی انباشت بحران -۶

انبویه    ایران گرفتار در    مدیریت میلبندی این است که نظام  جمع 
و بیماریهای ساختاری    هایی است که حاصلاز معضالت و بحران 

نظام فکری مدیراین   شیوه اندیشه و   با ها  و این بحران   است  مزمن
  ؛ ، قابل درمان نیستاند در پدید آوردن آنها نقش کلیدی داشته که  

هایی تا بتواند بحران   ظام فکری باید متحول شود این ساختار و این ن
 . مدیریت و درمان کند  ،که خودش خلق کرده استرا  

اصالحات ساختاری  جز یک دوره    ،تحمییلجنگ    از   بعد در دوره  
ما هیچگاه به سوی تغیی  اسایس   ،ناتمام و تقریبا شکست خورده

ن تنها برخن     ۸۴  سال  . این روندها نرفتیم  هی ایجاد کنند هاساختار   نی 
و   صوری  تشی    عاصالحات  به  تنها  شد که  انجام  پسند    عامه 

پدیدار  اتم    مناقشه  بحران  همادامه    در و  ؛  انجامید روندهای واگرا  
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این معتن است  همه این ها به . وخیم تر کرد  ا و این وضعیت ر  شد 
برای این   کافن ابزار الزم و توانایی  با ساختار موجود    سیایسنظام  که  

د  ،  که بحران ها را حل کند و کشور را به سوی مسی  مناسب بی 
 . شده بود  ، اندگتا این جای کار  بود  اگر شدین   ندارد؛ که

  یا سیاست گذاران و مقامات آن  سیایسنظام   آیا   سوال این است: 
ند )به هر حل کنند یا نتوانسته ااین بحران ها را  نم خواسته اند  

 ) خائن   به این معتن است کهاگر بگوییم نم خواسته اند    ؟علتی
های دشمن . البته با شواهدی که حایک از حضور نفوذی بوده اند 

به در پستوخانه  نظام سیایس است و در سالهای اخی  یک  های 
یک برمال شده است، این فرضیه کامال منتفن نیست که آنان بر  

  من معتقدم   . اما اثر گذاشته باشند   گذاران»حس نسبت« سیاست 
  خواسته اند حتما یم گذاران اصیل کشور،مقامات ارشد و سیاست 

بحران  حل کنند که  را  اند   ها  نتوانسته  ساختار   ؛ویل  و یعتن  ها 
یعتن عیل   ؛ را نم داده استآنها  سیستم امکان حل  سازوکارهای  
مشکالیی دارد که   ها و سازوکارها ساختار   های مقامات،رغم تالش 

کند که  ؛ فرفی هم نم اجازه نم دهد این بحران ها اصالح شود 
 جمهور باشد. چه کش رهی  باشد یا چه کش رئيس

یم ماند بحران ها مثل زخم بازی  معضالت و  این    هر یک از   پرونده
ویل خوب    زده اند بخیه هم   ، گایهخوب شود که یم خواسته اند 

یک آن که  برای  است.  یک  موفق  جراخ    نشده  و  شود  انجام 
شود،   خوب  و  بیماری  است  الزم  مناست   ات  ن تجهی  و  داروها 

عوامل و شبکه   مجموعه  عمل کنند  باید  از همکاریازیادی    ها ی 
مقامات  گمان من بر این است که قطعا    بنابراین  . د باید شکل بگی  
 گایه   بندند،را ب  ها را درمان کنند و پرونده آنها بحران   یم خواسته اند 

 . زخم جوش نخورده است است، یعتن    اقدام هم کرده اند اما نشده

ن بحران ها    پرونده  بنابراین و به   یگ یگ باز مانده است  طور همی 
مثل خفایسی شده است که در  ناتمام هر پرونده ،اینویسنده قول 

ه و تار کرده است.  آ هوا رها شده است و   من  و  سمان کشور را تی 
ه کردن افق های این کشور، این پرونده های  یم گویم عالوه بر تی 

همانند خفاش به جان جامعه افتاده اند و خون اعتماد بسته نشده  
 و حتی خون اقتصاد را یم مکند 

ی
و انرژی جامعه    ،و امید و همبستگ

 . را تحلیل یم برند تا جایی که فرو بریزد  مدیریت کشور و نظام 

یا این ساختار سیایس آست که با این وضعیت  اکنون پرسش این ا 
بحران  این  از این به بعد دیگر یم تواند    مدیریت میلنظام  این    و 
را مدیریت و حل کند و وضعیت را بهبود دهد و روند    ی ناتمامها

را معکوس کند؟ امکانات و  یعتن    تخریب  این همه  با حضور  اگر 
این   از  بعد  آیا  یم شود؟  فرصت ها و شخصیت ها نشده است 

آیا جمهوری اسالیم به پایان خط خودش رسیده است و دیگر   یعتن 
 نخواهد داشت؟  را  ی خودشامکان اصالح و حل بحران ها

 

امکان این    هنوز   جمهوری اسالیمبه گمانم    ،پاسخ من منفن است
این مشکالت را حل و فصل کند و بحران ها را مدیریت کند   که 

ط آن که حارصن  دار  جدی در   باشد دست به یک جراخ د، به رسی
. روشن است که اگر امکان جایگزیتن کم هزینه ساختار خودش بزند 

با  اما    ، صحبت از آن معقول بود. بود این ساختار سیایس یمبرای  
یا    مخالفجدی منتقد یا  های  توجه به این که هیچکدام از گروه 

ی نتوانسته اند نشان دهند که طرح بهیی  جمهوری اسالیم معارض
و    اند که حقیقتا آزادمنشنشان نداده   رفتارشان  گفتار و   در   و   دارند 
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نشان یم دهد که   آنها خواه هستند و به گمان من رفتارهای    توسعه
دموکرات   هم اکنون که در قدرت نیستند چقدر تمامیت خواه و  غی 

توسع  بیابند  اگر غلبه کنند    خواه هستند، و قطعا ه و غی  و قدرت 
و  تندروی   همان   را  خسارتهای  ها  شده  تکرار این تجربه  آنها  بار 

نم توانند با هم   ،قدرت ندارند   اکنون که  ها . این گروه خواهند کرد 
ک  کنار بیایند و گفتگو کنند و حول یک مجموعه از ارزشهای مشیی

اگر هر کدام  پس هیچ اطمیناین نیست که    ،همکاری داشته باشند 
در   آنها  جماز  از  پس  اسالیم  آینده  شوند،هوری  وضعیت   حاکم 

ی داشته باشیم.  یک بار دیگر بخت خود را پس بهیی است     بهیی
اصالح   ساختار برای  ن  تبیازماییم    کنوین   همی  دوباره  ما  ات  غو  یی 

  . ویرانگر را تجربه نکنیم 

ایران است.  امنیت  و  پایداری  ایران   دغدغه من  مساله من مردم 
هستند که گوشت و پوست و استخوان دارند و احساس دارند و 

و همه افق های امید بخش در برابر    درد یم کشند و ناخرسندند 
ه شده است   ، ما باید رایه برای کاهش این درد و رنج بیابیم  . آنها تی 

؛ باشد   تر و انساین   تر و صلح جویانه   تر کم خسارت که    از هر طریفی 
زودتر.   هرچه  البته  دست و  مطلوب و  من  برای  حالت  کم  ترین 

ترین( این است که جمهوری اسالیم خودش  هزینه ترین و کم )رسی    ع
دست به اصالحات ساختاری در خویش بزند و روندهای مخرب  

  ۳۰میلیون جوان زیر    ۴۰چون اگر سونایم  گذشته را متوقف کند.  
د هیچ م قاومتی در برابر آن ممکن نیست  سال تصمیم به تغیی  بگی 

ن قابل پیش  بیتن نیست. چون این سونایم اگر وارد  و نتیجه آن نی 
چون   شود،  خشونت  را   گر هدایت فاز  ن  چی  همه  ندارد،   

عقالین
ن را به   ن همه چی   شود نی 

ویران یم کند؛ و اگر وارد فاز مقاومت منفن
د واستحاله یم کند تمسخر یم  شد یا  بافرهنگ  فرفی نم کند    ؛گی 

یا ارزش ها سنتی  یا دین باشد  اخالق باشد یا علم باشد یا  هین باشد  
ی شبیه ویراین است.  ایراین باشد.  ن ن چی   و حاصل این وضعیت نی 

دیدگاه خودم را در این باره مطرح خواهم کرد. نوشتار بعدی    در دو 
خامنه  با عنوان »قدرتمندتر از آیه هللا  را   بخش دوم این یادداشت

 اسفند( در لینک زیر بخوانید:   ۷ پنجشنبهشب ) فردا    ،«ای؟ هرگز
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