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رویکردها و کارکردها)
دکتر امین نواختی مقدم*  /امیر رضائی پناه

**

چکیده
پس از روی دادن انقالب اسالمی در سال  7531و هژمونییابی قطعی ابرگفتمان جمهوری اسالمی درطی
دههی  ،7531گفتمان های گوناگونی در پهنهی سیاسی جمهوری اسالمی به جایگاا چیرگای نسا ی و
هژمون دست یافتهاند .پژوهش پیشرو در کنار شناسایی چهار گفتمان چپ اسالمی ارزشمدار ،گفتمان
سازندگی و توسعه اقتصادی ،گفتمان دموکرات اسالمی و گفتمان عدالت اجتمااعی و اصاولگرایای ،باه
بررسی سامانه نشانهشناسی ،رویکردها و کارنامهی اقتصادی آنهاا پرداتتاه اسات .در حقیقات در ایان
پژوهش ،دو پهنهی اندیشگی و نظری ،و انضمامی این گفتمانها بررسی میشود .در کناار ایان موضاو،،
چرایی جایگزینی هر کدام از این گفتمانها بهجای گفتمان پیشین نیز مورد واکاوی قرار میگیارد .ایان
جستار به دن ال یافتن بسترها و م انی اقتصادی گفتمانهای هژمون در جمهوری اسالمی ایران میباشد.
در کنار این امر ،به عوامل منطقهای ،جهانی و بینالمللی که به بازتولید این فرایندها یااری رسااند نیاز
توجه شد است ،بهاین معنا که ،در موارد فراوانی میان سیاستهای اقتصادی این گفتمانهاای چیار  ،و
رهیافتهای مسلط و موثر در پهنهی بینالمللی گونهای همراهی وجود داشته است.
کلید واژهها
انقالب اسالمی ،جمهوری اسالمی ایران ،گفتمان هژمون ،بسترها و م انی اقتصادی ،عدالت اجتماعی.

* عضو هیاتعلمی و استادیار علوم سیاسی ،دانشگا ت ریز
**دانشآموتته کارشناسیارشد علوم سیاسی ،دانشگا ت ریز
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مقدمه
اقتصاد یکی از کانونیترین پهنههای زیست اجتماعی بشر اسات .هار نظاام سیاسای چیار ،
ناگزیر از ارائه سامانهای نشانهشناتتی و معنایی-کارکردی میباشد که اقتصاد یکی از حوز هاای
اساسی آن است .پس از رتداد انقالب اسالمی و تث یت گفتمان جمهوری اساالمی ،برپایاهی دو
رکن «جمهوریت» و «اسالمیت» ،رویکردها و ایستارهای گوناگونی پیراماون م ثاا اقتصااد در
درون نظام سامان یافت؛ رویکردهایی که گرچه از یا آبشارور سرچشامه مایگرفتناد ،اماا در
مسیرهایی دیگرسان از هم جریان یافتند .هر ی از این گفتماانهاا مادعی بودناد کاه بهتارین
توانش را از انقالب اسالمی عرضه میدهند .در این میان برتی از این گفتماانهاا توانساتند باا
وارد کردن سامانه نشانهشناتتی و مفصلبندی 7تویش در عرصهی اجتماعی و ذهنیات جمعای
ایرانیان ،بهج ایگا چیرگی و هژمونی نس ی دست یابند .این گفتمانها برآیند دو موضاو ،باههام
پیوسته بود اند؛ نرست بستر درونی جامعه ایرانی و دوم شارایط حااکم بار پهناهی منطقاهای و
بینالمللی که زایش آنها را ناگزیر نمود است .باه دیگار سارن ،در هار هنگاماهای ،از بساتر و
زمینه 2جامعه ،متن 5و گفتمانی 4بهتودنمایی پرداتتاه کاه برآماد از مثایط درونای و بیرونای
جامعه ایرانی بود است .گفتمانهای چیر در جمهوری اسالمی بهگونهای عاام ،و گفتماانهاای
اقتصادی آن بهگونهای تاص ،برآیند الزامات و بایستگیهای اجتمااعی جامعاه ایرانای باود اناد.
اقتصاد دولتی ،اقتصاد آزاد ،تعدیل اقتصادی ،عدالت اجتماعی و دیگر نشانهها و انگار هاا اماوری
ن ود اند که بدون داشتن زمینه و بستر بهحوز گفتمانی جمهوری اسالمی را بیابند.
نوشتار پیشرو به دن ال واکاوی بسترها ،رویکردهاا و کارکردهاای ایان گفتماانهاای چیار
میباشد .این امر در دو حوز نظری و کارنامهی اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است .در بررسی
هر گفتمان ،نرست بسترهای نظری و اندیشگی برآمدن آن نمایان شد و پس از آن برگاههاایی
از کارناماه اقتصااادی آن ارائااه شااد اساات .نکتااه قاباالتوجااه آنکااه ،در بساایاری مااوارد میااان
سیاستهای اقتصادی دولتها و گفتماانهاای اقتصاادی چیار در پهناه باینالمللای ،گوناهای
همپوشانی و یا دستکم همراهی دید میشود.

1- Articulation
2- Context
3- Text
4- Discourse
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چارچوب نظری این نوشتار استوار بر توانش گفتمانی از رابطه متن و زمینه میباشد .باراین
پایه ،تفسیر ی متن هموار به امور بیرون از آن وابساته اسات ،یعنای ماتن باا بیارون از تاود
ارت اط دارد که به آن بافت یا زمینه میگوییم .اگر معنا در میان انسانها مشاتر اسات و فهام
آن نیز میسر بهاین دلیل میباشد که انسانها بر اساس ی واقعیت مشرص اجتماعی شد اناد و
آموتته اند که چگونه زبان را برای استفاد ی مدون بهکاار بگیرناد .زباان مایتواناد صاورتهاا و
گستر های متفاوتی بهتود بگیرد همانند مکتوبات ،آواها ،واژ ها ،جمالت و ترکی ای از جماالت.
متن را نه با گستر زبانی بلکه با مفااد اجتمااعی آن مایشناسایم ( .)Widdowson, 2004: 8از
اینرو معنا از ی سو بهجایی که در آن قرار گرفته و از سوی دیگر به چگونگی آن وابساته اسات.
یعنی شناتت ما از واقعیت توسط جامعهای که در آن زیست مایکنایم شاکل گرفتاه و تعیاین
میشود که میتوان به آن شناتت اجتماعی گفت .بدون ارت اط یافتن با بافت ،متن چیز بیجانی
است .ارزیابی متن صرفا از طریق شناتت ویژگیهای زبانی مقدور نمیباشد بلکه مستلزم تفسایر
همزمان متن و بافت و روابط نظاممند میان این دو است ( .)Halliday, 1994: xvماتن صارفا در
نزدیکی با بافت موجودیت مییابد .به نظر مالینوفسکی اگرچه باهدرساتی در زباان نوشاتاری یاا
گفتاری ،واژ بدون بافت زبانی پوچ است و هیچ چیزی نیسات ،از ایانرو در یا زباان گفتااری
بالفعل ،هر ع ارتی بجز در بستر موقعیتی بدون معناست .به این ترتیب میتاوان گفات معناا ناه
تنها وابسته به بافت است بلکه به توسط بافت تعیین مایشاود ( .)Widdowson, 2004, 38ایان
چارچوب نظری ترکی ی از سه بعد اساسی زبان کاربردی میباشاد  -7بساتر اجتمااعی؛ عوامال
اجتماعی غ یر از تعامل مستقیم که بر چگونگی کارکرد زبان در آن تعامل تااثیر مایگذارناد؛ -2
بستر تعاملی؛ نتایج یا دیگر الگوهای گفتگو در طی ی تعامل که بر چیزی که میتوانیم بگاوییم
یا نمیتوانیم بیان کنیم تاثیر می گذارد ،و اینکه دیگران چگوناه در گفتماان جااری آنرا تفسایر
میکنند؛  -5عامل فردی؛ تاثیر ی فرد از این طریق که واژ ها چگونه در ی تعامل اساتعمال و
تفسیر میشوند .در هر تثلیل زبانی و بهتصوص تثلیال گفتماانی توجاه باه بافات و زمیناه از
اهمیت تاصی برتوردار است .در هر تثلیل سطح باالتر یعنی ارزیابی متن نیز باید ماورد توجاه
واقع شود .تثلیل گفتمان در ی سطح می تواند به ما بگوید که متن چیست و چه معنایی دارد،
یا ندارد اما هنگامی این ادعا میتواند با دقت و با صثت توام شود و تفسیر دقیقی ارائه کناد کاه
زمینه یا بستر آن گفتمان هم بررسی شود یعنی روابط نظاممند میان زمیناه و ماتن هام ماورد
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توجه قرار گیرد ( )Halliday, 1994: xvدر این سطح ،متن به لثاظ بیرونای یعنای در رابطاه باا
بافت تفسیر میشود.
الف) بسترهای اقتصادی گفتمان چپ اسالمی ارزشمدار ()0681-86
 -0نشانهشناسی :گفتماان چاپ اساالمی ارزشمادار ،کاه از آن باهعناوان «چاپماذه ی» و
«چپسنتی» نیز یاد میشود ،گفتمان چیر در پهنه سیاسی جمهاوری اساالمی ،در ساالهاای
پس از بیقراری 7و حاشیهرانی نیروهای میاناهرو و لی ارال اساالمی در تیار ساال  31تاا هنگاام
رویکار آمدن اک ر هاشمی رفسنجانی را در برمیگیارد .ایان گفتماان نرساتین تارد گفتماان
برآمد از دل نظام جمهوری اسالمی است .نشانههای گفتماان چاپ اساالمی در حاوز اقتصااد،
بهگرد دو نشانه مرکزی« 2عدالت اجتماعی» و «اقتصاد دولتی» مفصلبندی شاد باود .از دیگار
نشانههای اقتصادی این گفتمان میتوان از استقالل ،پشتی انی از مستضاعفین ،انترناسیونالیسام
اسالمی بهویژ در زمینه اقتصادی ،سیاست نگا به شرق ،بازتوزیع داراییهاا و ثاروت ،م اارز باا
اشرافیگری ،ساد زیستی ،اقتصاد یارانهای و کوپنی ،مصادر و ملایکاردن صانایع و دارایایهاا،
م ارز با احتکار و داللبازی و باور به گسترش و تقویت تعااونیهاا یااد کارد .شارایط برآماد از
انقالب اسالمی ،جنگ و باالگیری شعارهای سوسیالیساتی و کمونیساتی باهواساطه نیرومنادی
گفتمان چپ در پهنه بینالمللی ،بهگونهای ویژ  ،هژمونییابی چنین گفتمانی را ناگزیر مایکارد
(قوچانی .)38 7533 ،چپ اسالمی در ایان فضاا ،از گوناهای سوسیالیسام اساالمی هواتاواهی
میکرد که در آن ،دولت اقتصاد را زیر کنترل تود داشت .حکومات و بنیادهاای وابساته باه آن،
بهزودی حدود دو سوم بنگا های اقتصادی و نیاروی کاار را زیار کنتارل تاود درآوردناد .عصار
انقالب با گسترش فراوان برش دولتی از را ملایکاردن صانایع ،بانا هاا و دیگار مسسساات و
بنیادهای اقتصادی وابسته به این گفتمان ،آغاز شد .سهمیهبندی ،یاراناههاا ،کنتارل قیماتهاا،
بازتوزیع اموال مصادر شد و پاداشهای مالی مستقیم ،که بر درآمد نفتی دولت استوار باود ،باه
نگهداشت و پایایی وفاداری ط قات فرودست کم کرد (کدی.)47 7533 ،
در ایندوران ،موج گسترد ای از اصالحات ارضی ،ملیکردنها و قوانین بهسود ط قات پاایین
دید میشود .این امر هم در مناطق شهری و هم روساتایی انجاام گرفات (اشارب و بناوعزیزی،
1- Dislocation
2- Nodal point
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 .)253-254 7531این موضو ،بهویژ در لوایثی چاون ملایکاردن اراضای شاهری ،اصاالحات
ارضی ،انثصار تجارت تارجی ،تأمین و توزیع کاال ،الیثه اسالمی کار و الیثه ملیکردن صانایع
دید میشود (برای آگاهی از ایان ساه الیثاه بنگریاد باه حااتمی 85-711 7531 ،و دارابای،
 .)732 7533افزون بر اقادام باازتوزیعی دولات ،در ایان دوران هامچناین ماوجی از باازتوزیع
داراییها از پایین نیز دید میشود .گسترد ترین اقدامات بازتوزیعی از پایین در مناطق شاهری،
بهتصرب صدها هکتار زماین در کناار شاهرها و نیاز تصارب آپارتماانهاای مساکونی ،ویالهاا،
مجتمعهای نیمهساتته و حتی هتلها مربوط میشدند .در این میان ،تهران بینند بازر تارین
رتدادهای تصرب و تمل بود .برای نمونه ،تنهاا چناد روز پاس از انقاالب ،نزدیا باه  5هازار
تانواد که اکثر آنها مسلح بودند ،واحدهای آپارتماانی را در دولاتآبااد تصارب کردناد .برپایاه
گزارشی در  5شهر دولتآباد ،نجفآباد و گیالنشهر ،بیش از 4311ویاال در ماا هاای نرسات
انقالب توسط این نیروها تصرب شدند .شهرهای دیگار مانناد قصرشایرین ،سانندج ،کرمانشاا ،
آبادان ،ارا  ،تنکابن و مشاهد نیاز وضاعیت هامساانی داشاتند .اماا تصارب هتالهاا ،از ساوی
دانشااجویان ره ااری ماایشااد(حاتمی .)82 7531 ،در ایاان دوران ،فعالیاات بنیاااد مسااکن نیااز
همچنان ،هرچند بهگونهای کمتر ،در حال پیگیری بود .بنیاد مسکن نهادی بود که تصرب اموال
و زمینها را تشویق میکردند (بیات .)721 7518 ،روندی همسان با این ماوارد نیاز در منااطق
روستایی در جریان بود.
اقتصاد ایران در این دوران که در چارچوب ی اقتصاد جنگی قابل بررسی است ،اساتوار بار
برنامهریزیهای کوتا مدت و مقطعی بود؛ چرا که شرایط ویژ جنگ ،امکان هرگونه برناماهریازی
بلندمدت را از مساسوالن میگرفت .برای نمونه میتوان به برنامه اول توساعه اشاار کارد کاه در
سال  37و با نیمنگاهی به برنامه ششم توسعه پیش از انقالب فراهم شد بود ،ولی هیچگا عملی
نشد .برنامهای که دربردارند مفاد راه رد توسعه دولت ،یعنی ملیسازی صنایع عمد و بان هاا،
کنترل قیمت برتی اقالم ،پرداتت یارانههای گزاب و سیاسات تجااری مثادود باود .افازون بار
جنگ و نارساییهای آن ،تثریمهای تجاری و مالی امریکا ،کاهش قیمت نفت ،روناد  4درصادی
رشد ساالنه جمعیت ،مهاجرت گسترد فنساالران بهبیارون از کشاور ،بارونرفات سارمایههاا و
پیمانکاران ثروتمند از کشور ،حضور  5تا  4میلیون آوار افغانی ،عراقای و کارد و باار اقتصاادی
ناشی از حضور آنها ،جناحگرایی که مرل پاگیری و تدوین ی راه رد توسعهای واقعگرا باود را
نیز بهفهرست نارساییهای اقتصادی پایشروی گفتماان چاپ اساالمی افازود (میالنای7537 ،
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 .)533-535دولت چپگرای این دور  ،نمود برجساته یا

دولات تثصایلدار اسات (ره اری،

.)15-12 7535
 -2کارنامه اقتصادی :دولت وابسته به چپ اسالمی ،با همه کاساتیهاا و نارسااییهاایی کاه از
پیش از جنگ و حتی انقالب به ارث برد بود ،مانند گسترش حجم و انداز دولت و دولتی شدن
بان ها ،بیمهها ،تجارت تارجی ،صنایع و معادن بزر و نیز ملی شدن نزدی باه  311شارکت
و مسسسه تولیدی و بایستگی ادار آنها ،افزایش کسری بودجه و تأمین نزدی به  11درصد آن
از منابع بانکی ،کاهش صدور نفت ،کاهش تولید واحدهای صنعتی بهدلیل کم اود ماواد اولیاه و
عوامل دیگر ،کاهش نزدی به  23درصادی سارمایهگاذاری ،بااال باودن ساهم واردات کاالهاای
مصرفی 23/1 ،درصد ،وجود نظام دوگانه ارزی ،باال بودن نرخ تاورم 25/3 ،درصادی (دژپساند و
رئوفی)33 7531 ،؛ توانست با عالیم مث تی چون نداشتن بدهیهای تارجی و رضایت عماومی،
به بقای تود دن اله دهد .حتی میتوان گفت در دور ای از باز زمانی جنگ ،برتای نماگرهاای
اقتصادی دارای روندی پسندید بود اند .در اقتصاد رانتی و جنگی چپ اسالمی ،نفت هامچناان
بیشترین سهم را در برآوردن منابع مالی و نیز در صادرات کشور داشت؛ بیشترین ساهم نفات از
صادرات ،مربوط بهسال  ،37با  83/1درصد و کمترین آن بهسال  33بازمیگردد که این سهم باه
 31/2درصد کاهش یافته است (بیژ فر .)43 7533 ،در دور زمانی میان سالهاای  33تاا ،31
تولید ناتالص داتلی برابر با  7/848/833میلیارد ریال و متوسط رشد ساالنه تولیاد ناتاالص در
این برهه زمانی برابر با  -7/8بود است .منفیشادن رشاد تولیاد در دوران جناگ ،باا توجاه باه
برونرفت برش فراوانی از عوامل تولید ،کارتانههاا ،پاالیشاگا هاا ،نیاروی انساانی ،زماینهاای
کشت پذیر ،و نیاز کااهش مناابع ارزی بارای فاراهم آوردن ماواد اولیاه و کاالهاای واساطهای و
سرمایهای وارداتی ،امری بدیهی است (دژپسند و رئوفی.)713 7531 ،
بنابر آمارهای بان مرکزی ،بیشترین درصد سهم ارزشافزود  ،در میان برشهاای گونااگون
اقتصادی در تولید ناتالص داتلی این دور  ،با  38/3درصد مربوط بهبرش تدمات و پاس از آن
با  73/1درصد ،مربوط بهبرش صنعت و معدن 75/3 ،درصد برش نفات و  72/3درصاد مرباوط
بهبرش کشاورزی است .نرخ بیکاری از  77/4درصد در سال  ،33باه  78/8درصاد در ساال 31
رسید؛ از دالیل مهم بیکاری ،میتوان از آغاز جنگ و بستهشدن برتی کارتاناههاا در پای آن و
همچنین افزایش جمعیت در دو دهه پیش از جناگ یااد کارد .واردات سارانه کاالهاای حیااتی
کشور مانند غالت ،گوشت ،قند و شکر ،روغن و دارو در طی دور  71ساله  33تا  31نزدیا باه
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 443دالر بود است .در حالی که صادرات سرانه غیرنفتی در هماین دور تنهاا برابار  753دالر
میباشد(عظیمی .)73-71 7531 ،نرخ تورم در سالهای جنگ باهطاور کلای رونادی افزایشای
داشته است ،کمترین میزان تورم مربوط بهسال  34با  3/8درصد و بیشترین آن در ساال  31باا
 28درصد میباشد .نرخ تورم در سالهای جنگ ،برپایه آمارهای مرکز پژوهشهاای مجلاس کاه
م تنی بر شاتص قیمت مصربکنند میباشد ،بهاین قرار اسات ساال  25/1 ،38درصاد ،ساال
 22/3 ،31درصد ،سال  78/4 ،37درصد ،سال  74/3 ،32درصاد ،ساال  71/4 ،35درصاد ،ساال
 3/8 ،34درصاد ،سااال  25/1 ،33درصاد ،سااال  21/3 ،33درصااد ،ساال 28 ،31درصااد .نماااگر
ضریب جینی یا شاتص تمرکز درآمد نیز در این دور با روندی مث ت روبرو بود است؛ بهگونهای
که میتوان برپایه آن دولت زیار حاکمیات گفتماان چاپ اساالمی را در برپاایی آرماان عادالت
اجتماعیاش تا انداز فراوانی موفق دانست؛ ضریبجینی در میان سالهای  38تا  ،31باهترتیاب
 ،1/41 ،1/41 ،1/58 ،1/58 ،1/41 ،1/43 ،1/44 ،1/43 ،1/58بااود اساات .هاامچنااین در ایاان
دوران ،نس ت سهم داراترین ده به سهم ندارترین ده درآمدی ،از  24/51به  27/78کاهش
و سهم درآمدی  41درصد از فقیرترین تانوارها ،از  75/85در سال  ،37باه  74/27در ساال 31
افزایش یافته است (دژپسند و رئوفی.)713 7531 ،
 -6نارساییها :نشانه مرکزی گفتمان چپ اسالمی در م ثا اقتصاد ،عادالت اجتمااعی اسات.
برداشت چپ اسالمی از اقتصاد ،آشاکارا شا هسوسیالیساتی باود .در ایان دور  ،اگرچاه شاکاب
ط قاتی میان دارا و ندار کاهش نیافت ،اما برش بزرگی از فقرا و ط قه متوسط بهپایین از انقالب
اسالمی سود بردند ،چرا که مشمول پرداتتهای واقعی دولت شدند .در حقیقات نسا ت باههار
زمان دیگر ،شمار بیشتری از ایرانیان بهدرآمدهای سرشار دولت وابسته شدند .در سالهاای -32
 ،7537حدود  33درصد از کل نیروی کار ،در برش دولتای سارگرم کاار بودناد .گفتماان چاپ
اسالمی ،توان اقتصادی دولت را بسیار تقویت کرد (میالنی .)533 7537 ،ساه ایاراد پایاهای بار
این گفتمان وارد است؛ نرست آنکه تالش این گفتمان در راستای عدالت اجتماعی ،ناه اساتوار
بر تواناسازی ط قات پایین ،که بر م نای ناتوانسازی ط قات باال صورتبندی شاد باود .انگاار
این دوران ،انگار ای بهشدت ضدسرمایهداری و ط قات باال بود .نرستوزیر این گفتماان در ایان
باب میگوید «دولت اسالمی تثت هیچ شرایطی نمیتواند سیاسات تاود را ،سیاسات دفاا ،از
قارونها قرار دهد» (موسوی .)23 7535 ،او در جای دیگری مایگویاد «اساالم نااب مثمادی
(ص) ،اسالم دفا ،از مثرومان و پابرهنه هاست و اسالم دفا ،از مارفهین بایدرد و سارمایهداران،
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اسالم امریکایی است» (موسوی .)25 7535 ،مثتکر ،زالو صفت ،بیرحام ،تروریسات اقتصاادی،
تفالاه غرباای ،غااارتگاار ،بااورژوازی کموارادور ،وابسااته ،دالل ،پااادوی انثصااارات غرباای ،عاماال
اموریالیسم ،استثمارگر ،ستون پانجم ،مارفهین بایدرد ،مساتک ر ،انگال ،طااغوتی و ...برتای از
عناوینی بودند که در این دوران بارای توصایف باهسارمایهدار و صااح ان سارمایه ماالی باهکاار
میرفت(زی اکالم .)57 7532 ،دوم ،وابسته بهزمان باودن نشاانههاای ایان گفتماان مایباشاد؛
چگونگی معناگذاری ،انتساب دالها بهمدلولها و مفصلبنادی ایان گفتماان ،وابساته باهپابرجاا
ماندن جو انقالبی و دن الهیابی جنگ و شرایط بینالمللی بود .مورد سوم کاه در پیوناد باا ماورد
پیشین است ،مربوط بهحوز گفتمانگونگی این گفتمان میباشد .در کنار این موارد ،میتاوان از
مسائلی چون بیتجربگی مدیران و عدم توجه بهصالحیتهاای علمای و ترصصای آنهاا ،وجاود
نهادهای موازی ،گستردگی بیش از انداز دولت ،نااتوانساازی براش تصوصای و باهفراموشای
سوردن رفا  ،نیز نام برد.
ب) مبانی اقتصادی گفتمان سازندگی و توسعه اقتصادی ()0686-68
 -0نشانهشناسی و بررسی کارکرد :سرچشمه نشاانهشاناتتی گفتماان ساازندگی را بایاد در
حوز گفتمانگونگی گفتمان چپاسالمی جست .بازساازی و ساازندگی ،رشاد و توساعه پایادار،
تث یت و تعدیل اقتصادی ،تنو ،و پاذیرش تکثار فاراورد هاا باهجاای بارآوردن صارب نیازهاای
نرسااتین ،اقتصاااد اسااتوار باار برنامااه ،کاااهش تصاادیگااری دولاات ،آزادسااازی اقتصااادی و
تصوصیسازی ،رقابتیکردن اقتصاد ،ارت اط با بازارهای جهانی و بینالمللای ،پاذیرش و اجارای
قواعد و قوانین سازمانهای اقتصادی جهانی ،اصالح ساتتار و مقررات اقتصادی ،ترویج صاادرات،
ت نرتی کردن ارز ،کاهش نقدینگی در گردش ،کاهش یارانههای پرداتتی ،تالش برای منطقی
و یکسانسازی نرخ سود بانکی ،رهایی از انزوای اقتصادی 7جلب و جذب سرمایه و فناوری بیرون
از کشور ،از مهمترین نشانهها و انگار های اقتصاادی ایان گفتماان باهشامار مایآیاد .سیاسات
اقتصادی این گفتمان ،برپایه دوری گزیدن از مالکیت دولتی صانایع عماد  ،تنظایم قیماتهاا،
یارانههای گزاب و بستن بازارهای ایران بهروی فرآورد ها و سرمایهگذاری تارجی پویش تاود را
آغاز کرد (میالنی .)718 7537 ،برنامه اقتصادی گفتمان راسات میاناهرو ،برپایاه کااهش نقاش
1- Economic Isolation
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دولت در اقتصاد کشور ،تقویت برش تصوصی و سوس افزایش مالیات باود اسات .از هماینرو
سیاست «تعدیل اقتصادی» و سوس سیاست «تث یت اقتصادی» را اجرا کرد که در واقع گونهای
از راهنماااییهااای بان ا جهااانی و صااندوق بااینالمللاای پااول در دهااه  7831و  7881بااود و
برجستهترین جن ههای آن ،ت نرتی کردن ارز ،از میان بردن گامبهگام یارانهها و کوچ کاردن
دستگا دولت و افزایش مالیات بود (برزین .)37 7513 ،در پیشگیری سیاست تصوصیساازی
در این هنگام ،تنها مثدود به ایران ن ود .در دهه  7831و سالهای نرستین دهه  ،7881اجرای
سیاست تصوصیسازی ،بهعنوان یکی از سیاستهای کلیدی برای حل کاستیها و نارساییهاای
اقتصادی ،توسط کشورهای درحال توسعه برگزید و بهمرحلاه اجارا درآماد(ح ی ی و توشاوور،
.)45-42 7513
هاشمی رفسنجانی بهصراحت به دن ال اقتصاد مرتلط بود که توساط تکناوکراتهاا ،ترجیثاا
آموزش دیدگان غربی ادار شود .وی آگا بود که پیشارفت در ایان راساتا نیازمناد عاادیساازی
روابط تارجی کشور بود ( .)Farsoun, 1992: xهاشمیرفسنجانی کاه از وی باهعناوان «ساردار
سازندگی» یاد میشد ،درحالی این سیاستها را اعالم میکرد که ایران با تساارتهاای فاراوان
جنگ ،ویرانی بندر عمد اش ترمشهر ،از کار افتادگی بسیاری از صنایع ،بهویژ پاالیشگا آباادان
و توانایی بارگیری تار روبرو بود .درآمد سرانه از هنگام انقالب ،دساتکام  41درصاد کااهش
یافته بود و بسیاری از کم ودهای گریزناپذیر جنگ دن اله داشات .اتاتالب نظرهاای موجاود در
میان گرو ها ،در حالی که چپ هنوز در مجلس نیرومند بود ،بهامکانپذیری ی برنامه منساجم
اقتصادی آسیب وارد میکرد .نارساییهایی چون تورم ،بیکاری ،کسری بودجه ،وابساتگی بایش
از حد بهنفت و کاهش تودکفایی کشاورزی بدتر از همیشه بود (کدی.)34 7533 ،
با همه این نارساییها و کم ودها ،گفتمان سازندگی بر پیگیری انگار هایش پافشاری نماود
و در نرستین گام توانست برنامه پنجساله نرسات را باهتصاویب برسااند .برناماه اول اقتصاادی،
فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسالمی ایران ،در  77بهمن  ،33مورد تصویب مجلس قارار گرفات
که در آن ،عمد ترین اهداب برنامه بهاین شرح بود الف) بازسازی و تقویات ررفیاتهاای دفاا،
ملی ،بازسازی مراکز تولیدی و صنعتی تسارتدید در طول جنگ؛ ب) ایجاد رشد اقتصاادی باا
تأکید بر تودکفایی مثصوالت راه اردی کشااورزی و مهاار تاورم؛ پ) تاامین کمیناه نیازهاای
اساسی آحاد مردم و تال ش در راستای برآوردن عدالت اجتمااعی اساالمی؛ ت) تعیاین و اصاالح
الگوی مصرب و ث) اصالح سازمان مدیریت اجرایی و قضایی کشاور (فاوزی .)238 7534 ،ایان
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برنامه که پس از دور سیاستهای انق اضی جنگ بود ،تالش در عادیسازی وضاعیت اقتصااد و
اجرای سیاستهای آزادسازی و ان ساطی داشت و بنابراین مایتاوان برناماه اول را در چاارچوب
سیاستهای تعدیل دانست (پژویان و دیگاران .)732 7531 ،در براش کلای برناماه ،نرساتین
هدب ،بازسازی و تجهیز بنیه دفاعی کشور ذکر شد و در درجه دوم ،بازسازی و نوسازی تولیدی
و زیربنایی و مراکز جمعیتی تسارت دیاد از جناگ ،اهمیات یافتاه اسات .رشاد اقتصاادی در
راستای افزایش تولید سرانه ،اشتغالی مولد ،کاهش وابستگی اقتصادی باا تاکیاد بار تودکفاایی
مثصوالت استراتژی کشاورزی و مهار تورم هدب کلی بعدی است .از درجاهبنادی هادبهاای
کلی چنین برمیآید که مهمترین هدب برنامه ،تقویات اماور دفااعی اسات و مسااله بازساازی و
نوسازی چندان ارت اطی با دگرگونی ساتتار اقتصادی ندارد .اولویاتبنادی هادبهاا همنناین
بیان گر این نکته است که وابستگی اقتصاادی ایاران باه مثصاوالت اساسای کشااورزی مرباوط
می شود و نه به صنعت (رزاقی .)11 7512 ،دولت همهنگام با برنامه نرسات توساعه ،از طریاق
سازمان برنامه و بودجه ،طرحی بهنام «برنامه تعدیل اقتصادی» را نیز بهتصویب رساند کاه نشاان
از قاطعیت این گفتماان ،بارای انجاام تعادیل و ساازندگی اقتصاادی داشات .هادب اصاالحات
اقتصادی ،باال بردن نقش برش تصوصی در اقتصاد کشور بود .بنابراین ،بهگوناهای برناماهریازی
شد که میزان مشارکت برش تصوصی از  23تا  51درصد فعالیتهاای اقتصاادی کاه در اواتار
دهه  7831بهانجام میرسید ،به  13تا  31درصد در دهه  7881افزایش یابد؛ در این راستا 311
واحد تولیدی و صنعتی در برنامه تصوصیساازی قارار گرفتناد (احتشاامی .)25 7513 ،روناد
تصوصیسازی بهشدت پیگیری و برای آسانسازی و سامانیابی امور ،بازار باورس تهاران ماورد
توجه فراوان قرار گرفته و پشتی انی شد .سهام بان ها ،شرکتها و مسسسات دولتی ،کارتانههاا،
معادن غیرراه ردی ،صنایع مربوط به دام و طیور ،بسایاری از شارکتهاای تودروساازی مانناد
سایوا ،ایاران کااو  ،تا اور ،ایاران تاودرو ،ایاران وانات ،پاارس تاودرو ،تودروساازان ،کارتاناه
تودروسازی مرتب ،شهابتودرو و زامیاد ،صنایع سانگین مانناد کارتاناه ناورد اهاواز ،صانایع
کشتیسازی ایران ،کارتانه فوالد ارا  ،کارتاناه آلومینیاوم ارا و بسایاری دیگار از ایانگوناه
موارد واگذار گردید .فروشگا های زنجیر ای ،با همه مرالفتهاایی کاه باهویاژ از ساوی حازب
مستلفه و گرو های همسو با بازار با آن میشد ،در راستای تثول در سامانه تولید و بهویژ توزیاع،
گسترش یافت.
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برای گسترش صادرات ،بان

توسعه صادرات پایاهگاذاری گردیاد .حادود اتتیاارات بانا ،

واگذاری تدمات بهتریداران تارجی مثصوالت ایرانی بود .همچنین این بان  ،با بهار گیاری از
مترصصین و مشاورین بان داران بینالمللی ،اقاداماتی را در راساتای راهنماایی صاادرکنندگان
ایرانی و را های توسعه مثصوالت صادراتی بهانجام میرسااند (احتشاامی .)55 7513 ،در کناار
اینموارد ،برای فراهم آوری هرچه بیشتر زمینه م اادالت تجااری ،چناد منطقاه آزاد تجااری در
برتی نقاط مرزی کشور برپا شد؛ کایش ،قشام ،سایرجان ،سارتس ،چابهاار ،جلفاا ،صاوفیان و
ترمشهر ،مهمترین این مناطق بودند .در چارچوب برناماه پانجسااله نرسات ،نارخ بایکااری از
میزان  73/4درصد نیروی کار به  75/4در صد کاهش یافت؛ کسری بودجه از میزان  1/7میلیارد
دالر در سال  ،7887صرفاً به  133میلیارد دالر در سال  7882کاهش یافت (احتشاامی7513 ،
 .)43گفتمان اقتصاد آزاد ،در برشی دیگر از فعالیتهای تویش ،دست باه افازایش مالیااتهاا،
کمکردن یارانهها ،تالش برای ت نرتی کردن ارز و کوچ کردن دستگا دولت ،زد؛ روندی کاه
اگرچه الزم مینمود ،اما در پی ندیدن همه جوانب موضو ،،زمینهساز کاهش فاراوان ارزش پاول
ملی و افزایش تورم گردید .بثران اقتصادی بهگونهای فراگیر شد که تا پایان ساال  ،7885ارزش
ریال بیش از  3درصد کاهش یافته و هر دالر برابر  7151ریال گردید .تا اواتر نوام ر  ،7885هار
دالر برابر  7841ریال شد .در میانه دسام ر ،ارزش ریال بهپایینتر از ایان حاد نیاز رساید و هار
دالر ،برابر  2731ریال مورد دادوستد قرار گرفت (احتشامی .)43 7513 ،این روناد ،زمیناهسااز
فزونییابی ترد گیری و نااگزیری گفتماان اقتصااد آزاد از مالیامتار کاردن روناد تعادیل شاد.
هاشمیرفسنجانی در اینباب میگوید «فقط ی جا متوقف شدیم؛ یعنای وقتای باه ایان نقطاه
رسیدیم ،مج ور بهتوقف شدیم ...سال  15و  14که آمدیم ارز را ت نرتای کاردیم ،یا شاو
جدی بهقیمتها وارد شد که انتظار آن را نداشتیم .اشکال کار هم از مساسوالن اقتصاادی دولات
ناشی میشد.اینها تودشان را برای اینکار آماد نکرد بودند .اوالً ما یارانههاا را باهتادریج کام
کرد بودیم ،به عالو سعی کرد بودیم که نقش دولت را در تولید و توزیع و تهیه تیلی از کاالها
کم کنیم .نتیجتاً قیمتها باال میرفت و ما بایستی تودمان را آماد میکردیم ،یعنی پیشبینای
می کردیم که عرضه و تقاضا برهم نرورد و قیمت تیلی از کاالها در نتیجاه کم اود بااال نارود»
(زی اکالم و اتفاقفر.)757-751 7531 ،
پس از پایان برنامه نرست ،برنامه دوم در سال  14بهتصویب رسید .این برنامه که پاس از شارایط
اقتصادی نامناسب سالهای  15و  14تهیه شد بود ،نمیتوانست برنامه آزادسازی اقتصاادی را مانناد
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گذشته دن اله دهد .دیدگا کلی سیاستمداران در طول برناماه دوم ،گارایش عملای باهسامت توزیاع
کاالهای یارانهای بهصورت تعادلی ،تنظیم بازار صنفی و صنعتی و یا حتی آزاد و در پی آن کاهش یارانه
بود .در برنامه دوم ،مثور توجه ث ات اقتصادی بود و عناصری چون مادیریت کاالن اقتصاادی شاامل
کنترل مسثر جریانهای مالی و تنظیم آن در چارچوب بودجههای متعادل و تنظیم افزایش حجم پول،
درحدی که فشارهای تورمی را کاهش دهد؛ حذب انثصارات و ایجاد فرصتهای برابار بارای فعالیات
اقتصادی؛ افزایش در بهر برداری از منابع عمومی و دگرگونی در ساتتار اداری دستگا های پابرجا ماند
برای دستیابی به این سیاست ث ات اقتصادی پیشبینی شد بود (پژویان و دیگران .)734 7531 ،با
آغاز برنامه ،دولت درپی کاربست برتی سیاستهای انق اضی ،حل بثران تاورم و گرانای باود؛ اماا در
اینزمان با اعالم تثریم کامل از سوی دولت کلینتون در فاروردین  14و ساوس تصاویب طرحای در
کنگر امریکا برای تثریم ایران بهویژ در زمینه انرژی ،روبرو شد .مهمترین پیامد این تثریمها ،بهوجود
آمدن ی تکانه و بثاران ساهمگین در حاوز م اادالت ارز باود ،کاه در پای آن ،دولات نااگزیر از در
دستگیری کامل جریان ارز و اعالم قاچاق بودن م ادالت ارزی شاد .از ایانهنگاام و تاا پایاان دوران
هژمونی گفتمان اقتصاد آزاد ،گونهای از گرایش بهراست و اجرای سیاستهای انق اضی ،بهویژ در حوز
نقدینگی و ارز ،دید میشود .از سال  13با باال رفتن قیمت جهانی نفت ،امکان بیشتری بارای به اود
اوضا ،اقتصادی پدیدار گردید .در دور سالهای  33تا  ،15تولید ناتالص داتلی ایاران7/423/513 ،
هزار میلیارد دالر بود که با رشد  ،3/2یکی از باالترین آمارهای دولتهای ایاران در ایان زمیناه اسات.
بیشترین سهم در این نماگر مربوط بهبرش تدمات با  31/8درصد میباشد؛ پاس از آن براشهاای
صنعت و معدن با  ،71/8نفت با  73/3و کشاورزی با  73/7درصد قرار دارد (دژپسند و رئاوفی7531 ،
 .)711-713متوسط درآمد سرانه در این مدت ،با ی کاهش چشمگیر نس ت بهدور های پیشین ،باه
 5313هزار ریال رسید .درآمد سرانه در سال  337/3 ،7538هزار ریال بود است .در سال  7517ایان
رقم رشد منفی داشته و به  485/3هزار ریال کاهش پیدا کرد بود .در ساال  ،7512باه  313/4هازار
ریال افزایش و در سال  7515باری دیگر به  341/3هزار ریال کاهش یافت .از سال  ،7514باار دیگار،
درآمد سرانه روند افزایشی یافته و در سال  7513به  371/2هزار رسید .از سال  ،7513بار دیگر روناد
کاهشی داشته است (سیفزاد و گلوایگانی .)238 7533 ،در ایندور  ،که از سال  33آغاز شد ،اقتصاد
با رشدی نزدی به  3/8درصد همرا بود .در سال  38حتی این رشد باه  74/7درصاد نیاز رساید .از
عوامل اصلی این رشد اقتصادی میتوان از آغاز بازسازی زیانهای جنگی ،افزایش بودجه عمومی دولت
و افزایش قیمت نفت یاد کرد .همننین در سالهای  17و  ،12قیمتهای نفات در بازارهاای جهاانی
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کاهش ،و بهدن ال آن رشد تولید ناتالص داتلی نیز پایین آمد .این رشد در ساالهاای  12 ،17و 15
بهترتیب برابر  7/3 ،4و  1/3درصد بود است .در دو سال پایانی ایندور نیز رشد تولید ناتالص داتلی
سیر افزایشی یافت ،بهگونهای که در سال  ،13بهرقم  7/3درصد رسید .نرخ بیکاری در ایران در ساال
 7533در حدود  74/4درصد در سالهای  38تا  13باهترتیاب ،71/3 ،71/3 ،71/3 ،77/4 ،77/1 ،74
 3/3و  77/2درصد بود است (سیفزاد و گلوایگانی .)232-237 7533 ،ضریب جینی بهعنوان یکی
از معیارهای گویا در اینباب ،در دور هژمونی گفتمان اقتصااد آزاد و توساعه اقتصاادی باه ایان قارار
ماااایباشااااد 1/41821 ،7533؛ 1/58381 ،7538؛ 1/58831 ،7511؛ 1/53111 ،7517؛ ،7512
1/58131؛ 1/58851 ،7515؛ 1/41141 ،7514؛ ( 1/58711 ،7513پژویان و دیگران-782 7531 ،
.)213
 -2تحوالت بافت اجتماعی و نظام گفتمانی :اجرای سیاستهاای بااز اقتصاادی و بازساازی
اجتماعی و آغاز عصر سازندگی موجب تثوالت گسترد در جامعه بثرانزد و عقبماناد ایاران
گردید .گفتمان توسعهگرای ایندور سرگذشت مجددی بود که جامعه ایاران باهشاکل جدیادی
آنرا تجربه می کرد .نوسازی ساتتارهای اجتماعی در ادوار گذشته هناوز در تثاوالت اجتمااعی
ایران موثر و تعیین کنند بود اما اصالح ات صورت گرفته در این دوران چنان گساترد باود کاه
مهر و نشان تود را برای همیشه برجای گذاشات .گفتماان ایان دور برآماد از ایان اصاالحات
اجتماعی و برآمدن ط قات و گرو های اجتماعی با تواستههای تاص تود بود .اگر نظام پهلاوی
عموماً بر ط قات فرادست متکی بود ،نظام جمهوری اسالمی بهویژ از ساالهاای پایاانی جناگ
بهاینسو ،به سیاق و امیال ط قه متوسط شهری سامان یافته است .رشاد ایان ط قاه از یا ساو
حاصل مهاجرت گسترد بهشهرها ،تثوالت تعیینکنند در ساتتار اشتغال ،توسعه ش که توزیاع
رانت های دولتی ،گسترش برش تدمات مانند گسترش ش که آموزش و غیر بود است .بدیهی
است که وجه حائز اهمیت ط قه متوسط شهری صرفاً وجو کمی آن نیست ،بلکاه افازون بار آن
وجو کیفی جمعیت مذکور بیش از این مطماحنظار اسات .دانشاگاهیان ،نویساندگان ،اصاثاب
مط وعات و ت لیغات ،هنرمندان ،حقوق داناان و پزشاکان از اقشاار وابساته باه ط قاات متوساط
شهریاند .آن چه درپای تثاوالت کمای ط قاه متوساط شاهری تودنماایی مایکناد ،چیرگای
تعیینکنند فرهنگ ط قه متوسط شهری است .مشاهد الگوی مصارب ،ناو ،نگاا باه زنادگی،
س های پوشش و ارت اطات اجتماعی ط قات گوناگون اجتماعی در ایران ،نشانگر آن است کاه
ط قه متوسط شهری قادر به گسترش فرهنگ مصرفی تود بر سایر ط قاات اجتمااعی گردیاد
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است .این تثول که ال ته به روایتی موجی جهانی نیز هست ،از ی

تثول چشامگیر در سااتتار

فرهنگی و اجتماعی و بالت ع سیاسی در ایران حکایت داشت و ی جلو از رهور و بروز سیاسای
ط قه متوسط شهری ،رتدادهای منتهی به دوم تارداد ساال  7513باود .پاس از پایاان جناگ
ایران و عراق و رحلت حضرت امام (پایان جمهوری اول) در دور ریاسات جمهاوری رفسانجانی
(دور ای که باه جمهاوری دوم معاروب اسات) باه تادریج گفتماان لی رالیساتی و دموکراتیا ،
بااهصااورت گفتمااان چیاار جامعااه درآمااد .در ایاان دوران ،پااذیرش عقالنیاات ماادرن بااهجااای
ایدئولوژیگرایی و «حقمداری» بهجای «تکلیفمداری» دینی و طرح شعارهای م تنی بر تثقاق
اصول «اعالمیاه جهاانی حقاوق بشار» و «دموکراسای پارلماانی» را در میاان نر گاان جامعاه،
بهتصوص نسل جوان ،میتوان مهم ترین م انی تثول گفتمانی جامعه دانست و در واقع صاث ت
از ی پارادایم جدید کرد .در نتیجاه فرآیناد ساازندگی و اصاالحات ،میازان اساتفاد ماردم از
رسانه های جمعی نیز افزایش یافت .در طول دهه  7531برنامههای تلویزیونی از دو ش که پراش
میگردید ،در حالیکه در سال  7513پنج ش که تلویزیونی به ارائه برناماه مایپرداتتناد .ضامن
اینکه ساعت پرش برنامهها و میزان تنو ،آنها نیز افزایش یافت .میزان تولید برنامههای صادا و
سیما در سال  7533در حدود  73311ساعت بود که در سال  7513به  733723سااعت رساید
(فوزی .)213-218 7534 ،تعداد ش که های رادیویی نیز افزایش یافات .از ساوی دیگار ،تعاداد
ویدئوهای مورد استفاد مردم و همننین ویدئوکلوبها بهشدت افزایش یافت .تعداد ویادئودارها
در شهرستانها از  53درصد در سال  7512به  47/4درصد در ساال  7515افازایش یافات .بناا
بهی پژوهش در ساال  ،7515در تهاران بایش از  453ویادئوکلوب وجاود داشات کاه بیشاتر
مشتریان آنها فیلمهای تارجی کرایه می دادناد و هایچ تماایلی باه کرایاه فایلمهاای ماذه ی
نداشتند (رفیعپور .)237-232 7513 ،در سالهای پایانی دهه  11و ساالهاای نرساتین دهاه
 ، 31با افزایش میزان استفاد مردم از کامویوتر و اینترنت ،دامنه نفوذ رسانهها بهویژ رسانههاای
غرب در زندگی مردم ایران افزایش بیشتری یافات .تعاداد نشاریات موجاود در کشاور در ساال
 273 ،7533نشریه بود که این رقم در سال 7513به  7111نشریه رسید .تیراژ روزنامهها نیاز در
دهه  11افزایش چشمگیر یافت .در سال  ،7518تیراژ روزنامهها به ی رقم بایساابقه در تااری
ایران یعنی در حدود  5میلیون نسره در روز رسید که در حدود  4برابر تیراژ روزنامهها در ساال
 7513بااود (فااوزی .)211 7534 ،رشااد نهادهااا و نشااریههااای فلساافی ،مااذه ی ،اجتماااعی و
روشنفکری از جمله دیگر پیامدهای فرهنگی مهم فرآیند مدرنیزاسیون دهه هفتاد بود که نقاش
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عمد ای در جهت دادن بهبافت فکری جامعه ایران داشت .حسینیه ارشااد ،مساجد اماام صاادق
( ،)،دانشااگا تهااران ،موسسااه فرهنگاای صااراط ،انجماان حکماات و فلساافه ،مرکااز تثقیقااات
استراتژی  ،تانه هنرمندان ،انجمن اسالمی دانشگا امیرک یر ،انجمن اسالمی دانشاگا صانعتی
شریف ،دفتر تثکیم وحدت ،انجمن اسالمی دانشاگا شاهید رجاایی ،انجمان اساالمی دانشاگا
شهید بهشتی از مهم ترین این نهادها بودند .نشریاتی همنون کیان ،آبان ،آفتاب ،کتاب ما علوم
اجتماعی ،نامه علوم اجتماعی ،نامه فلسفه ،را نو ،کتااب نقاد ،نقاد و نظار ،فرهناگ و اندیشاه،
سروش اندیشه ،احیاء ،گفتگو ،اطالعات اقتصادی -سیاسای نیاز از نشاریات فلسافی -اجتمااعی
تاثیرگذار این دوران بودناد .تثاوالت فکاری مزباور باا ماورد انتقااد قارار دادن ادعاهاای نظام
ایدئولوژی موجود ،با حمله به جزم اندیشی ،با رد بدعتهای شکل گرفته در فهم اهداب انقالب،
با م ارز جدی با تنگ نظری ،با تاکید بر «اجتهاد» ،با دعوت علمای دینی به آشانایی باا علاوم
جدید ،با دفا ،از حکومت دمکراتی دینای ،باا طارح آفاات ایادئولوژی نماودن دیان ،باا نقاد
رفتارهای عقل ستیز ،با تاکید بر آزاد بودن انسان در پذیرش اصول و عقاید دینی ،با رد «تقلید»،
و با دینی و الهی جلو دادن بسیاری از مفاهیم و اندیشههای غربی از جمله حقوق بشار ،براباری
حقوق زنان و مردان ،لزوم وجود آزادی اندیشهورزی ،اهمیت تامین رفاا و آساایش ماردم ،لازوم
توجه به حقوق اجتماعی مردم ،لزوم ایجاد رابطه عقالنیتر با دنیای غرب ،زمیناه مناساب بارای
رشد عقالنیت و نقد عقالنی در ایران پس از انقالب را فاراهم آوردناد و دامناه گفتارهاای مجااز
فرهنگی -هنری را وسعت برشیدند (مشایری3 7534 ،؛ ع ادی .)711 7511 ،از ساال 7533
تا  7517ی تغییر ارزشی در زمینه پای نادیهاای ماذه ی و اعتقاادی ماذه ی و اعتقاادی در
جامعه روی داد است .از ی طرب میزان تمایل مردم به دین و روحانیت و سم لهاای ماذه ی
(مانند حجاب) کاهش و از طرب دیگر تمایل آن ها به مادیاات افازایش یافتاه اسات (رفیاعپاور،
.)734-738 7513
 -6نارساییها :در مجمو ،در سالهای ریاستجمهوری هاشمی ،برش تدمات از حیا تولیاد
ارزشافزود در رت ه نرست و برش کشاورزی در رت ه دوم قرار داشت .برشهای نفت و صنعت
نیز بهترتیب در رد های پس از آن قرار گرفتند .این گفتمان در برش صانایع دولتای گاامهاای
بزرگی را همچون را اندازی صنایع فوالد م ارکه ،فوالد اهاواز ،پتروشایمیهاای ت ریاز ،اصافهان،
تهران و ارا و در برشهای زیربنایی ،را آهن سرتس -تجن و ساتت سدهای فراوان در نقااط
گوناگون کشور برداشت .در مجمو ،سیاستهای این دولت در حوز اقتصاد ،زمیناهسااز تثار
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اقتصادی و بهویژ پویایی برش تصوصی گردید (فوزی .)211 7534 ،با اینحال ،ایان رویکارد
دارای کاستیهایی نیز بود؛ مهمترین و برجستهترین نارساییهای گفتمان اقتصاد آزاد را میتوان
در مواردی چون کمرنگشدن نس ی م ثا عدالت در سایه برنامه تعدیل اقتصادی ،عادم تادبیر
بسند در م ثا تصوصیسازی و حذب یارانهها ،افزایش شکاب ط قااتی و فقار ،ناهمااهنگی و
جداییاندازی میان توسعهی اقتصادی و توسعه سیاسی ،وابستگی و تأثیرپذیری بایشاز اناداز از
بازارهای جهانی و سیاستهای نهادهای بینالمللی و افزایش فساد اقتصاادی در روناد تعادیل و
تصوصیسازی جستجو کرد .در این دور چالشهای تصوصیسازی ،مانند تعدیلسازی بیرویاه
نیروی انسانی و عدمتعهد اتالقی بهامنیت شغلی کارکنان ،وجود تردیدهای اتالقی بایشامار و
پینید در شراکت برش تصوصی و دولتی و در ساتتارسازیهای دوبار آنها ،مشرص ن ودن
هنجارهای پیشرفت مکرر در مدیریت دولتای درحاال تثاول ،مشارص ن اودن مسا ولیتهاای
مدیران و گرایشهای آنها و ...رسیدن بهبرآیندهای پسندید تصوصیسازی را باا چاالشهاای
فراوانی روبهرو نمود (ملکی و الجوردی.)753 7533 ،
در عصر هاشمی که بهعصر «بنیادها» 7نیز نام ردار اسات ،نفاوذ اقتصاادی بنیادهاا چیرگای
فراوانی یافت .بنیادها بهعنوان ی ساتتار سنتی ،در هنگامه حکومت مثمدرضاشاا نیاز وجاود
داشتند .در دور هاشمی ،بنیادها کنترل و توزیع میلیاردها دالر را در اتتیار داشتند و بهگونهای
شگرب ،پیوندشان را با مراکز مالی ،از را بهر گیری از داراییهایشان و سرپرستی سود آنهاا ،از
را سرمایهگذاری در براشهاای موردپسندشاان ،و باهگوناهای عماومی ،از را باهمیاان آوردن
نفوذشان ،افزایش دادند ( .)Thaler & Others, 2010: 57بر پایاه یا بارآورد ،در ساال ،7884
کنترل بیش از  41درصاد اقتصااد ایاران و همنناین بایش از  33درصاد از بودجاه کشاور باه
بنیادهای اقتصادی اتتصاص داشاته اسات (Amir Arjomand, 2009: 61؛ Thaler & Others,
 .)2010: 56-58موارد پیشگفته ،بهمانند چشم اسفندیار ،مایه بیقاراری و باهحاشایهرانای ایان
گفتمان ،در پهنه اقتصادی و پیرو آن صثنه سیاسی گردید.

1- Era of the Bonyads
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پ) مبانی اقتصادی گفتمان دموکرات اسالمی ()0668-68
گفتمان دموکرات اسالمی ،هیچگا نکوشید تا پایه اصلی کار تویش را بر ردیابی نشاانههاا و
انگار های اقتصادی استوار سازد .ال ته این موضاو ،،باهمعناای چشامپوشای و بایتاوجهی ایان
گفتمان ،از م احا اقتصادی نیست ،بلکه مادعا بار آن اسات کاه نشاانه و کاانون مرکازی ایان
گفتمان ،نشانه و انگار ای اقتصادی ن ود است .از دید تاتمی ،توسعه سیاسی پیششرط توساعه
اقتصادی پایدار است؛ وی در این باب میگویاد «معتقادم کاه بادون توساعه سیاسای ،توساعه
اقتصادی پایدار بهوجود نرواهد آمد؛ زیرا شرط اصلی توسعه اقتصادی پایادار ،مشاارکت اسات و
زمینههای آن باید فراهم شود .اگر زیر چتر قانون اساسی و ره اری نظاام ،تناو،هاا باهرسامیت
شناتته شود و بتوانند با امنیت بهابراز نظر بوردازند ،آنگا جامعه استواری تاواهیم داشات کاه
توسعه اقتصادی پایدار هم در آن حاصل تواهد شد» (کاشی .)731 7518 ،نشانههاای گفتماان
دموکرات اسالمی در م ثا اقتصاد ،بهگرد نشانه مرکزی «عدالت اجتماعی» ساامان یافتاه باود.
دوران چیرگی گفتمان ساازندگی را دوران ترمیادور 7انقاالب اساالمی دانساتهاناد .ترمیادور در
تعریف برینتون در حقیقت نام یکی از ما های سال در گاهنامه ابداعی انقالبیون فرانسه و مااهی
که در آن روبسویر به گیوتین سورد شد ،میباشاد؛ ایان رتاداد ،بیاانگر پایاان دور بثاران در
انقالب است (برینتون .)258 7511 ،برجستهترین برآیند ایندوران ترمیدور در پهناه اقتصاادی
جمهوری اسالمی نیز در پیش گیری سیاست تعادیل اقتصاادی و ساازندگی باود .سیاساتهاای
تعدیل اقتصادی برآمد از ایندوران ترمیدور ،با همه تادابیر اندیشاید شاد  ،زمیناهسااز نماود
شکاب ط قاتی و مالی فراوانی در جامعه شد بود .از سوی دیگر ،برنامه سازندگی مورد پشتی انی
مدیریت عمل گرای رفسانجانی ،هام افازایش تاوان ادرا و هام امکاان بیشاتر دیادن و ادرا
نابرابری برشی از جامعه را در پی داشت .از دید نظریه مثرومیتنس ی تد رابرتگر ،وجاود ایان
دو شرط الزم و کافی میتواند بهعاملی برای برساتتن احساس مثرومیت ت دیل شاود .ال تاه در
اینرابطه ،نقش متغیر واسطه ای تغییر فضای مثیطی ،از رویاگرایی نرستین انقالب بهواقعگرایی
برآمد از رهاوردهای رویاگرایی هم بیاثر ن ود .در اثر سیاستهای تعدیل اقتصادی هاشمی ،هام
با تأکید بر تصوصیسازی گسترش یافت و هم نظام ارزشی جامعه دگرگون شد؛ باهگوناهای کاه
نس ت سهم  71درصد داراترین باهنادارترین براش جامعاه در کال کشاور ،از  25/73در ساال
1 - Thermidor
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 ،7533به  21/57در سال  7517رسید؛ یعنی تفاوت میان دارا و ندار ،بهطور نسا ی نزدیا

باه

 72درصد بیشتر شد (سیفزاد و گلوایگانی.)234-235 7533 ،
در زمینه اقتصادی ،چپمدرن ،بهمه ندسی دولت بااور دارد .الگاوی توساعه از ایان دیادگا ،
برپایهمثوری تولید ،با بهر گیری از منابع و نیروهای درونی است و باهسارمایهگاذاری تاارجی،
بهعنوان ی اصل کنار ای نگا میکند .در زمینه تصوصایساازی ،باا توجاه باهانگاار «دولات
مقتدر» و «حاکمیت قانون» ،با واگذاری برشهایی که منع قانونی نداشته و یاا باه آسایبهاای
اجتماعی و اقتصادی و برساتتن انثصار تصوصی نینجامد ،موافق است و باراین بااور اسات کاه
قانوناساسی نمیتواهد که کارها در دست دولت باشد و دولت بهصورت یا کارفرماای بازر
درآید .در همانحال ،بهی دولت مداتلاهگار و مقتادر باورمناد اسات .متفااوت از رویکردهاای
ضددولتی سارمایهداران و علایرغام انگاار آدام اسامیت ،درباار دسات ناامرئی باازار ،اقتصااد
توسعهنیافته ایران ،جز با وجود دولتی نیرومند و مداتلهگر ،بهعنوان نهاد برانگیزاند توساعه ،را
بهجایی نرواهد برد .در کنار این امر ،بهگسترش تعاونیها و نگهداشت و نظارت و کنتارل ساهام
دولتی که واگذار میگردد ،توجه ویژ دارد و بهبازار بهچشم یکی از ابزارهای بازرگاانی تصوصای
نگا میکند (رریفینیا .)724 7513 ،در ی ساد سازی ،برنامه اقتصادی تااتمی ،آمیاز ای از
دو جایگا گفتمانی بود که در بر رویکار آمدن و برساتتن دولت وی نقاش پایاهای داشاتهاناد؛
راستمدرن که هواتوا گسترش لی رالیسم اقتصادی بود و چپمدرن که بهعناوان میاراثتاوار
گفتمان چیر در نرستین سالهای انقالب ،گفتمان چاپ اساالمی ،از یا سیاسات اقتصاادی
مردمگرا -دولتمثور ،پشتی انی میکرد (.)Tazmini, 2009: 76
سیاستهای کالن تاتمی ،در م ثا اقتصاد ،بهگرد نشانهها ،برنامهها و کاارویژ هاایی چاون
عدالت اجتماعی ،اصالح ساتتارها؛ نظام مالیاتها اصالح مالیات بر شرکتها؛ یکسانسازی نارخ
ارز؛ تصویب و اجرای قانون سرمایهگذاری تارجی ،که مایه افازایش  4/7میلیااردی دالر سارمایه
تارجی شد؛ پایهگذاری بان های تصوصی مانند اقتصااد ناوین ،ساامان ،کاارآفرین و پارسایان؛
پایهگذاری بیمه های تصوصی؛ قانون تجمیع عوارض؛ ایجاد حساب ذتیر ارزی برآمد از درآمد
نفتتام ،برای آفرینش ث ات در درآمدهای ارزی و ریالی و همینطور حساب ذتیر ریالی ،برای
سرمایهگذاری در امور تولیدی؛ تالش برای کنترل صندوقهای قارضالثسانه و باهبهار بارداری
رساندن چند واحد از میدان گازی پارس جنوبی ،سامان یافت .این برنامهها در حاالی پایگیاری
میشد که دولت با نارساییها و کاستیهایی همانند روند کند تصوصایساازی؛ کساری بودجاه
111

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بسترهای اقتصادی گفتمانهای چیره در جمهوری اسالمی ایران

دولت ،عمدتاً بهدلیل کاهش شدید قیمت نفت؛ طارحهاای ناتماام؛ دن الاه پرداتات یاراناههاای
سنگین به برشهای انرژی و مانند آن؛ کامیاب ن ودن در زدایش قوانین و مقررات دستوپااگیر
و ناکارا؛ رواج بازار قاچاق و بازار غیررسامی ارز ،و بااال باودن نارخ تاورم ،روبارو باود (پژویاان و
دیگران .)733 7531 ،پس از سال  ،13در راستای حل و ساماندهی نارساییهای جدید اقتصااد
کشور ،در ستاد اقتصادی دولت ،طرحی بهنام «سیاستهای کلی نظاام در سااماندهی اقتصاادی
کشور» بهتصویب و پس از آن بهتأیید مقام ره ری رسید .مثورهای ایان طارح کاه در بردارناد
گونهای از بازمهندسی ساتتار اقتصادی کشور بود ،ع ارت بودند از تأمین اشتغال و کااهش نارخ
بیکاری؛ تأمین منابع موردنیاز برای سرمایهگذاری و رشد تولیاد و شاکوفایی اقتصاادی؛ اصاالح
ساتتار های اقتصادی مانند روند انثصارات اقتصادی ،حاذب قاوانین و مقاررات بازدارناد بارای
تولید و سرمایه گذاری ،اصالح ساتتار بودجه عمومی دولت و کاهش وابستگی شدید آن بهدرآمد
صدور نفتتام؛ مهار تورم؛ و به ود برشیدن بهتراز پرداتت ارزی کشور (فوزی.)554 7534 ،
تاتمی در حالی سکان راه ری کشور را در دست گرفت که برنامه دوم توسعه بهمثاباه ساند
راه ردی پیشروی اقتصاد کشور در حال اجرا بود .این برنامه ،درواقع ،برآیند تواست و گارایش
سیاستگذاران و نر گان برجسته اقتصادی دور هاشامی ،بارای پیااد کاردن سیاسات تث یات
اقتصادی بود .گفتمان دموکرات اسالمی بیشینه کوشش تویش را در را پایگیاری ایان برناماه
انجام داد و در این را با نارساییها و کاستیهای فراوانی چون کااهش فزایناد قیمات نفات در
سال  11و بثران رکود اقتصادی جنوبشرق آسیا روبرو بود .پاس از پایاان ایان برناماه ،هنگاام
تدوین برناماه ساوم توساعه فرارساید .در برناماه ساوم بار شاکلیاابی و نهادساازی بارای حال
نارساییهای کشور تأکید شد .طراحان برنامه سوم ،عمدتاً باهدن اال یاافتن را هاایی بودناد کاه
بتوانند همه جامعه را دیگرسان کنند؛ بنابراین برنامه سوم بستهای از سیاستها و را کارهاسات.
این برنامه بهنارساییهای برجستهای میپاردازد کاه جامعاه ایاران در دهاه ساوم انقاالب باا آن
روبروست .در این برناماه برپاداشات عادالت اجتمااعی در اولویات قارار گرفتاه و رشاد شاتابان
اقتصادی ،اشتغالزایی و مهار تورم و تقویت پول ملی از را های دستیابی بهاین آرماان برشامرد
شد بود .اموری هم چون اصالح اساسای سااتتار اقتصاادی ،افازایش کاارایی مادیران و برپاایی
ش کههای تأمین اجتماعی کارآمد و کاهش وابستگی بهدرآمدهای نفتی ،مورد تأکید بود(پژویاان
و دیگران.)731 7531 ،
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آغاز دور ریاستجمهوری تاتمی با کاهش قیمت نفت همرا بود که زمیناهسااز کااهش شادید
تولید ناتالص داتلی شد؛ بهگونهای که رشد تولید ناتالص داتلی در سال  11 ،13و  13بهترتیب باه
 2/8 ،2/3و  7/1درصد رسید .پس از سال  37بهدلیال مناساب باودن شارایط آبوهاوایی و از ساوی
دیگر متعادل شدن و افزایش قیمت نفت ،در پی سفر تاتمی به سوریه ،عربستان و قطر در آغاز ساال
 13و انجام برتی تفاهمات با آنان ،رشد تولید ناتاالص داتلای افازایش یافات و باهرقام  1/3درصاد
رسااید .در دور تاااتمی ،ناارخ تااورم کاااهش چشاامگیااری داشااته اساات .در آغاااز دور نرساات
ریاستجمهوری وی ،یعنی سالهای  13و  11نرخ تورم  71و  73درصد باود کاه در پایاان ایاندور ،
یعنی سال  ،18به  72درصد کاهش یافت .روند دور دوم نیز باههماین روال دن الاه یافات؛ چارا کاه
بهدلیل کاهش درآمدهای نفتی ،عمدتاً سیاست انق اضی مالی اجرا میشد .درواقع متوسط نارخ تاورم
این  3سال 73/1 ،بود  ،در حالیکه در اهداب برنامه سوم ،رقم  73/8درصاد ماورد نظار باود اسات.
برپایه آمارهای بان مرکزی ،تولید ناتالص داتلی در فاصاله زماانی  7518-34برابار باا 2/213/733
میلیارد ریال و متوسط رشد ساالنه تولید ناتالص داتلی برابر  3/3درصاد باود اسات .برپایاه هماین
گزارش ،سهم برشهای گوناگون در این شاتص ،باهایان قارار مایباشاد ،تادمات  ،37/7صانعت و
معدن  ،25/2کشاورزی  74و نفت  77/1درصد .نرخ ضریبجینی در دور تاتمی ،به ایان قارار باود
اساات ،در سااال 1/41281 ،7513؛ 1/58331 ،7511؛ 1/41181 ،7513؛ 1/58871 ،7518؛ ،7531
1/58331؛ 1/47871 ،7537؛ 1/47331 ،7532؛ ( 1/58831 ،7535پژویااااان و دیگااااران7531 ،
.)217-782
در شهریور  ،7531در راستای جلب سرمایهگذاری تارجی ،دولت برای نرستینبار اقدام باه
انتشار اوراق قرضه بینالمللی نمود؛ روندی که جذب میزانی از سرمایهتارجی را در پای داشات.
در ایندوران همننین بان جهانی برای نرستینبار پس از انقالب ،در اکت ار  2114و باا وجاود
مرالفتهای ایااالتمتثاد  ،درتواسات ایاران بارای دریافات وام  221میلیاون دالری را ماورد
پذیرش قرار داد .گشایش سد کارون  5و کارتانه  711هزار تنای شاکر در توزساتان ،برگازاری
نرستین نشست اعضای اوپ در اصفهان،گشایش بزر ترین طرح را آهن کشور ،را آهن باافق-
مشهد در اردی هشت ،پذیرش عضویت نارر ایران در سازمان تجارت جهانی پس از 22بار ناکامی
در سال  ،2113برپایی جشن تودکفایی گندم ،و طرحهای فراوانی کاه در زمیناههاای حمال و
نقل ،نفت ،گازو انرژی ،فوالد ،تودرو و مانند آن بهانجام رسید ،از برجستهتارین اقادامات دولات
اصالحات بهشمار میآیند .دولت در راستای ارائه بهتر تدمات رفاهی ،در تیرما  ،35وزارت رفاا
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و امور اجتماعی را بنیاد نهاد .در این دور همننین درآمد سرانه بهقیمات ثابات ساال  ،7513از
میزان  4173هزار ریال در ساال 13باه  3313هازار ریاال در ساال  35افازایش یافات .در ایان
سالها ،بهطور متوسط ،ساالنه درآمد سارانه  4برابار افازایش یافتاه و ایان در حاالی اسات کاه
جمعیت کشور از  37میلیون در سال  13بهنزدی  33میلیون در سال  35رسید است .متوسط
نرخ بیکاری در برنامه دوم 73 ،درصد بود که از را تمهیدات اندیشید شد در برناماه ساوم ،در
پایان سال  ،35به  71/4درصد کاهش یافت (دالویز.)732-731 7533 ،
ت) مبانی اقتصادی گفتمان عدالت اجتماعی و اصولگرایی ()0668-0632
گفتمان عدالت اجتماعی ،دارای رگههای روشن اقتصادی است .نشانه مرکازی ایان گفتماان
در م ثا اقتصاد را انگاار «عادالت اجتمااعی» و «باازتوزیع ثاروت» ساامان مایدهاد .دیگار
نشانههای این گفتمان را انگار هایی چون توجه به اقشار و ط قاات پاایین و مستضاعف ،آورد باا
سرمایهداری بهویاژ از گوناه غربای آن ،ارائاه مادل اساالمی -ایرانای اقتصااد ،انترناسیونالیسام
اقتصادی در جهان اسالم ،اصالح نظام پرداتتها ،هدبمند کاردن یاراناههاا ،تثاول در ساامانه
مدیریت اقتصادی کشور ،سامان میدهند .سیاستهای کالن اقتصادی گفتمان عدالت اجتماعی،
بهگرد انگار ها و کارویژ هایی میگردد که طرح شعار دادن سهام عادالت ،دگرگاونی در سااتتار
سااازمان ماادیریت و برنامااهریاازی ،سااهمیهبناادی بناازین ،دگرگااونی در بودجااهریاازی ساااالنه،
سیاستهای ان ساطی مالی که در پی افزایش داراییهاای بانا مرکازی ،تاورم را افازایش داد و
طرح تثول اقتصادی ،در شعار برجستهترین آنها میباشند (پژویان و دیگران.)733 7531 ،
احمدینژاد در شرایطی پست ریاستجمهوری را در دست گرفت که برنامه ساوم توساعه در
حال پایان بود و بایستگی تهیه و تدوین برنامه چهارم احساس میشد؛ بنابراین دولت کوشید تاا
در کوتا ترین زمان برنامه را ،متناسب با سند چشماناداز و سیاساتهاای کلای اصال  44آمااد
سازد .اهداب کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگای را مایتاوان باهایانگوناه
برشمرد ،توسعه دانشپایه ،عدالتمثور و در کناکنش باا جهاان؛ تاأمین مطما ن امنیاتملای و
بازدارندگی همهجان ه؛ پاسداشت از هویت و فرهنگ اسالمی -ایرانی؛ حاکمیت کارامد و استقرار
دولت شایسته .برنامه چهارم توسعه ( )7534-38با رویکرد اقتصاد داناییمثور و تعامل با اقتصاد
جهانی تدوین گردید (ازوجی .)47 7533 ،هدبگذاری این برنامه ،بهمیزان فراوانی آرمانگرایاناه
بود .این مورد بهویژ در باب شاتصهایی چون نرخ تورم ،نرخ بیکاری و رشد اقتصاادی سااالنه
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لمسپذیرتر است .آغاز به کار احمدینژاد ،همگا با افزایش بهای جهانی نفت بود کاه تاا میاناه
سال  31نیز دن اله داشته است؛ اما دولت نهتنها نتوانست از آن بهر برداری بهیناه نماود یاا باا
پسانداز آن در صندوق ذتیر ارزی ،زمینهساز پایایی نس ی را در آیند کشور فراهم آورد ،که با
در پیشگیری سیاستهای ان ساطی و تزریق آن بهبدنه جامعه ،حجام نقادینگی و تاورم را بااال
برد است؛ چرا که سیاستهای ان ساطی تقاضای کل بهعنوان ی اثر جان ی ،سطح قیماتهاا را
نیز افزایش داد و زمینهساز تورم میگردد (براتسون .)221 7533 ،وجاود درآمادهای نفتای در
ذتایر بان مرکزی و در دن اله اجرای سیاست وامهای زودبازد  ،س ب ان ساط فراوان در براش
پولی و زمینهساز افزایش فراوان تقاضا در همه برش هاای اقتصاادی شاد کاه ایان موضاو ،نیاز
فزونییابی تورم را در پی داشت .اما تعدیل س د کاالهای مصرفی و کاهش سهم مسکن در سا د
زمینهساز تعدیل نرخ تورم شد .نماگر بهای کاالها و تدمات مصرفی در مناطق شاهری ایاران در
تیرما  7531نس ت بهما پیش  1/3درصد افزایش یافت که در مقایسه با افزایش  2/2درصادی
نماگر پیشگفته در تردادما  ،افت فراوانی داشته است که میتواند برآمد از سیاستهای بانا
مرکزی در تابستان باشد .این نماگر نس ت بهما یکسان سال پیش  23/7درصد افازایش داشاته
است .متوسط نماگر بهای کاالها و تدمات مصرفی در مناطق شاهری ایاران ،شااتص تاورم ،در
دوازد ما منتهی بهتیر  31نس ت بهدوازد ما منتهی بهتیر  33برابر 27/3درصد افزایش داشته
است (پژویان و دیگران.)217 7531 ،
پس از پایان برنامه چهارم ،الیثه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه توسط دولت به مجلاس
واگذار شد که سرانجام در جلسه علنی ماورخ  7538/71/73باه تصاویب پایاانی رساید .ماواد و
ت صر های فراوانی از این قانون به م احا اقتصادی مرباوط مایشاود .براسااس مااد  15دولات
مورف است تا پایان سال اول برنامه ،اقدامات قانونی الزم برای اصالح قانون کار و قاانون تاامین
اجتماعی و روابط کار را با رعایت مواردی به عمل آورد کاه از جملاه آنهاا مایتاوان باه ایجااد
انعطاب برای حل اتتالب کارگران و کارفرمایاان و همساوکردن مناافع دو طارب ،تقویات بیماه
بیکاری ،تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و  ...اشار کارد .آنگوناه کاه در مااد 13
آمد است به منظور ت ادل نظر دولت و برشهای تصوصای و تعااونی و تساهیل فعالیاتهاای
اقتصادی این برشها ،بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتراذ تصمیم مسثر بارای اقادامات الزم
در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناساب باه مراجاع
ذیربط ،شورای گفت و گوی دولت و براش تصوصای ...تشاکیل مایشاود .مااد  18در زمیناه
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بهر وری میگوید «در راستای ارتقای سهم بهر وری در رشاد اقتصاادی باهیا ساوم در پایاان
برنامه و به منظور برنامه ریزی ،سیاستگذاری ،راه ری ،پاایش و ارزیاابی بهار وری کلیاه عوامال
تولید ازجمله نیروی کار ،سرمایه ،انرژی و ...سازمان ملی بهر وری ایران بهصورت موسسه دولتای
وابسته به معاونت با استفاد از امکانات موجود ایجاد میشود تا برنامه جاامع بهار وری کشاور را
تدوین نماید و بهتصویب هیات وزیران برساند» .بر اسااس مااد  31نیاز کاه باا مثوریات بثاا
اشتغال است به دولت اجاز داد میشود در راستای ایجاد اشاتغال پایادار ،توساعه کاارآفرینی،
کاهش عدم تعادل منطقه ای و توسعه مشاغل نو اقدامهاایی هامچاون حمایات ماالی و تشاویق
توسعه ش کهها ،توشهها و زنجیر های تولیدی ،ایجاد پیوناد مناساب باین بنگاا هاای کوچا ،
متوسط ،بزر و انجام تمهیدات الزم برای تقویت توان فنی مهندسی ترصصی ،گسترش کساب
و کار تانگی و مشاغل از را دور و طرحهای اشتغالزای برش تصوصی و تعاونی ،حمایت ماالی
از برش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آماوزش هاای کساب و کاار و ...را انجاام دهاد؛ و
ماد  33با عنوان پول و بان می گوید «باه منظاور گساترش و نهادیناه کاردن سانت پساندید
قرض الثسنه الف .ش که بانکی کشور مورف است حداکثر تا پایان ساال اول برناماه نسا ت باه
تفکی حساب ها و ایجاد سازوکارهای مجزای اداری به نثوی اقدام نماید که مناابع تجهیزشاد
ازحسابهای پسانداز قرضالثسنه پس از کسر ذتیر قانونی و احتیااطی ،صارفاً بارای اعطاای
تسهیالت قرضالثسنه صرب شود و دولت مجاز اسات باا تشاویق و حمایات ماالی و حقاوقی از
صندوقهای قرض الثسنه مردمی تثت نظارت بان مرکزی ،سازوکار الزم را برای توساعه آنهاا
فراهم نماید» .بر پایه ماد « 81باتوجه به بند ( )25سیاستهای کلی برنامه پنجم ابالغی مقاام
معظم ره ری ،شورای پول و اعت ار مورف است طی سالهای برناماه ماواردی از جملاه اصاالح
رویه های اجرائی ،حساب داری ومالی در سامانه بانکی مطابق اهداب و احکام بان داری بدون ربا،
ترویج استفاد از ابزارهای تامین مالی اسالمی جدید نظیر صکو جهت کم باه تاامین ماالی
اسالمی بان های کشور ،اصالح ساتتار بان مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و
مالی بهمنظور تثقق اهداب کالن اقتصادی کشور و  ...را انجام دهد و آنگوناه کاه در مااد 717
درباب بثا تجارت آمد است دولت به منظور تنظیم مناسب بازار ،افزایش سطح رقابت ،ارتقاای
بهر وری ش که توزیع و شفابسازی فرآیند توزیع کاال و تدمات ،میتواند نس ت به ارائاه الیثاه
ساماندهی واحدهای غیردولتی پرش کاال تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید ،واحدهای صانفی
بدون پروانه را ساماندهی و نرخ مالیات وتدمات عمومی و تدمات شهری اینگونه واحادها را تاا
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زمان اتذ پروانه کسب براساس آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد ،تا دو برابار نارخ
مالیات و تعرفه مصاوب باهعناوان جریماه تعیاین و دریافات نمایاد و باا رعایات قاانون اجارای
سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم ( )44قانون اساسای قیمات گاذاری را باه کاالهاا و تادمات
عمومی و انثصاری و کاالهای اساسی یارانهای و ضروری مثدود نماید.
بر اساس ماد  712وزارت بازرگانی مجاز است در راستای اجرای سیاسات هاای کلای اصال
چهل و چهارم ( )44قانون اساسی ،امور اجرائی تنظیم بازار اعم از تامین ،ذتیار ساازی ،توزیاع،
بازرسی و قیمتگذاری کاالها و تدمات را به تشکلهاای صانفی تولیادی ،تاوزیعی و تادماتی،
اتثادیه ها و تعاونی ها و همننین تشکلهای مردم نهاد حمایت از مصربکنناد واگاذار نمایاد و
ماد  777نیز بیان میدارد که دولت متناسب با نیازهای روز و ضرورتهای تثقق اهداب برناماه
و به منظور افزایش کارآیی ،حداکثر ررب شش ما پس از تصویب اینقاانون نسا ت باهماواردی
همچون تقویت و تجهیز سازمان سرمایه گذاری و کم های اقتصادی و فنی ایران اقادام قاانونی
نماید .ماد  772بهمنظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژ اقتصادی و ایفاای نقاش ماوثر آنهاا در
تثقق اهداب سند چشم انداز بیست ساله نظام ،اعمال مدیریت یکوارچه و ایجاد رشاد اقتصاادی
مناسب در این مناطق ،هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهاانی و ارائاه الگاوی
توسعه ملی دربرشهای مرتلف اقدامهای مشروحه برنامه را به انجام برساند و باه موجاب مااد
 778دولاات مورااف اساات در راسااتای هدفمندسااازی معافی اتهااای مالی ااتی و شاافابسااازی
حمایت های مالی اقداماتی همچون جایگزینی سیاست اعت اار مالیااتی باا نارخ صافر باهجاای
معافیتهای قانونی مالیاتی و ث ت معافیتهای مالیاتی مذکور بهصورت جمعی ترجی درقاوانین
بودجه ساالنه را به عمل آورد .ماد  724مقرر می دارد که دولت بهمنظور توساعه براش تعااون و
ارتقای سهم آن به بیست وپنج درصد اقتصاد ملای تاا پایاان برناماه باا رویکارد ایجااد اشاتغال،
گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه موادی از قانون برنامه
چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اقداماتی مانند افزایش ساهم
تعاونیها به پانزد درصد در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه ،افزایش ساالنه سارمایه بانا
توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون در جهت ارتقای سهم آنها در رشاد براش
تعاونی از مثل برشی از منابع مالی جزء ( )2ماد ( )28قاانون اصاالح ماوادی از قاانون برناماه
چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم ( )44قاانون اساسای در قالاب بودجاههاای
سنواتی به منظور اعطای تسهیالت بانکی و پوشش تطرپذیری تعاونی های فراگیر ملی با اولویت
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تعاونیهای کشاورزی ،روستایی و عشایری را انجام دهد .ماد  753دربار انرژیهای پا

بر این

اساس است که طرح جامع صایانت از نیروگاا هاای هساتهای توساط ساازمان انارژی اتمای باا
همکاری وزارت کشور ،وزارت امورتارجه ،معاونت و سایر دستگا های ذیربط حاداکثر تاا پایاان
سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد و به منظور استفاد صالحآمیاز از انارژی
هسته ای برای تولید برق ،دولت در طول برنامه اقداماتی مانند تدوین برنامه بیسات سااله تولیاد
برق از انرژی هسته ای ،مکانیابی برای احداث نیروگا هاای هساته ای و توساعه چرتاه ساوتت
هسته ای ،استفاد از روشهای مرتلف سرمایهگذاری داتلی و تارجی برای احداث نیروگا هاای
هستهای و ...را انجام دهد و بر اساس ماد  748دولت مجاز است با هدب تاامین امنیات غاذایی
اقداماتی مانند حمایت مالی از توسعه کشتارگا های صانعتی و به اود کشاتارگا هاای سانتی و
نیمهصنعتی توسط برش غیردولتی بهمنظور ارتقای شاتص بهداشت کشتار اناوا ،دام و ارتقاای
سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل سی و پنج درصد ارزش تولید اینبرش را انجام دهد.
طرح تثول اقتصادی ،از برجستهترین طرحهای گفتمان عدالت اجتماعی بهشمار میآید .این
طرح هفت حوز را کانون توجه تود قرار داد است؛ طرح تثاول اقتصاادی در نظاام بهار وری،
طرح تثول اقتصادی در نظام یارانه ها ،طارح تثاول اقتصاادی در نظاام مالیااتی ،طارح تثاول
اقتصادی در نظام گمرکی ،طرح تثول اقتصادی در نظام بانکی ،طرح تثاول اقتصاادی در نظاام
ارزشگذاری پولملی و طرح تثول اقتصادی در نظام توزیع کاال و تدمات .در راستای اینطارح،
در کنار مواردی چون ایجاد صندوق مهر امامرضا( ،)،طرح بنگا های زودبازد  ،طرح مسکنمهار،
دو پروژ بههم پیوسته در دوران چیرگی این گفتمان در دسات انجاام اسات کاه از زاویاه دیاد
پژوهش پیشرو اهمیت فراوانی دارد؛ نرست طرح هدبمند کردن یارانههاا و دوم توزیاع ساهام
عدالت.
یارانه در تعریف بههرگونه پرداتت انتقالی گویند که بهمنظور حمایت از اقشاار کامدرآماد و
به ود توزیع درآمد ،از مثل تزانه دولت و هر آنچه که میتواناد باهتزاناه دولات واریاز گاردد
بهصورت نقدی یا جنسی بهتانوارها و تولیدکنندگان کاال و تدمات تعلاق مایگیارد (پژویاان و
همکاران .)222 7531 ،طرح هدبمند کاردن یاراناههاا ،طرحای اسات کاه باهویاژ از هنگاام
ریاستجمهوری هاشمیرفسنجانی بر سر زبانها افتاد و پژوهشهای فراوانی در بااب آن انجاام
گرفته است .اگرچه طرح این اندیشه در هنگامه چیرگی گفتمان راستمیانه ،بسایار بااال گرفات،
اما نهتنها اجرایی نشد که حتی در پی بثران اقتصادی سالهاای  15تاا  ،13پرداتات یاراناه در
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برتی موارد فزونی نیز یافت .در ایران ،دیرینه پرداتت یارانه باهشایو کناونی و در حجام بااال،
بهپیش از انقالب بازمیگردد .افزایش درآمدهای نفتی در آغاز دهاه  ،7531زمیناهسااز افازایش
شتابان تقاضای کل ،هزینههای دولت و گسترش روحیه مصربگرایی شاد .در پای آن ،باا توجاه
بهناتوانی تولیدات کشور در پاس گویی بهدرتواستهای تاز و نیازهای جامعه ،تورم رو بهافزایش
گذاشت .در اینراستا ،دولت برای پایین نگهداشتن قیمت برتی از کاالها و تدمات مورد مصارب
مردم ،اقدام به پرداتت یارانه کرد .با پیروزی انقالب و در دن اله آن جنگ ،توزیع و پرداتت یارانه
گسترش یافت .با پایان یافتن برنامه نرست توسعه ،و در پی نارساییهای مرباوط باهبازپرداتات
بدهیهای تارجی ،تورم بهمیزان بیپیشینه  53/2و  48/4درصد در سالهای  15و  14رساید و
دولت بهناچار طرح تویش برای هدبمند کردن یارانهها را کنار بگاذارد و باه افازایش پرداتات
یارانهها بوردازد .یارانه یکی از گونههای پرداتت انتقالی دولت برای ج ران و یا پرداتات برشای
از قیمت کاال یا تدمات مصرفی و یا نهادهای تولیادی اسات و بارای بارآوردن ساه هادب رفاع
شکستهای بازار ،تث یت قیمتها و توزیاع درآمادها پرداتات مایشاود (احمدوناد و اساالمی،
.)4-3 7534
گفتمان عادالت اجتمااعی و اصاولگرایای ،پاس از روی کاار آمادن ،تثاول اقتصاادیای را
پیشنهاد که کانون آنرا طرح هدبمند کردن یارانهها ،بهویژ در دو حوز انرژی و ماواد غاذایی
برمیسازد .برتی اصول مهم در متن قانون هدفمند کردن یارانهها ،ایان گوناه مقارر مایدارناد
«ماد  .7دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمات حامالهاای انارژی را اصاالح کناد:الاف.
قیمت فروش داتلی بنزین ،نفت گاز ،نفت کور  ،نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت ،باا
لثاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزیناههاای مترتاب (شاامل حمالونقال ،توزیاع ،مالیاات و
عوارض قانونی) بهتدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه ...کمتر از نود درصاد ( 81درصاد)
قیمت تثویل روی کشتی (فوب) در تلیج فارس ن اشد .ب .میانگین قیمت فروش داتلای گااز
ط یعی بهگونهای تعیین شود که بهتدریج تا پایان برنامه پانجم ...معاادل حاداقل هفتااد و پانج
درصد (13درصد) متوسط قیمت گاز ط یعی صادراتی پس از کسر هزینههای انتقاال ،مالیاات و
عوارض شود .ج .میانگین قیمت فروش داتلی برق بهگونهای تعیین شود که بهتادریج تاا پایاان
برنامه پنجساله پنجم توسعه ...معادل قیمت تمام شد آن باشد»« .ماد  .4دولات موراف اسات
بهتدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه ...نس ت بههدفمند کردن یارانه گندم ،برنج ،روغن،
شیر ،شکر ،تدمات پستی ،تدمات هواپیمایی و تدمات ریلی (مسافری) اقدام نماید» .در ماورد
111

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بسترهای اقتصادی گفتمانهای چیره در جمهوری اسالمی ایران

روشهای جایگزین و موارد هزینهکرد سرمایه های برآمد از این قانون نیز ،در متن چناین آماد
است «ماد  .3دولت مورف است یارانه آرد و ناان را باهمیزانای کاه در الیثاه بودجاه ساالیانه
مشرص میشود با روشهای مناسب در اتتیار مصربکنندگان متقاضی قرار دهاد»« .مااد .1
دولت مجاز است حداکثر تا پنجا درصد ( )%31تالص وجو حاصل از اجارای ایان قاانون را در
قالب بندهای زیر هزینه نماید :الف .یارانه در قالب پرداتت نقدی و غیرنقادی باا لثااظ میازان
درآمد تانوار نس ت به کلیه تانوارهای کشور به سرپرست تانوار پرداتت شاود .ب .اجارا نظاام
جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدب از ق یال .7 :گساترش و تاامین بیماههاای اجتمااعی،
تدمات درمانی ،تامین و ارتقا سالمت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران تااص و صاعب
العالج؛  .2کم به تامین هزینه مسکن ،مقاومسازی مسکن و اشتغال؛  .5توانمندسازی و اجارای
برنامه های حمایت اجتماعی»« .ماد  .3دولت مکلاف اسات سای درصاد ( )%51تاالص وجاو
حاصل از اجرا این قانون را برای پرداتت کم های بالعوض ،یا یارانه سود تسهیالت و یاا وجاو
ادار شد برای اجرا موارد زیر هزینه کند :الف) بهینهسازی مصرب انرژی در واحدهای تولیادی،
تدماتی و مسکونی و تشویق بهصرفه جویی و رعایت الگوی مصرب کاه توساط دساتگا اجرائای
ذیربط معرفی میشود؛ ب) اصالح ساتتار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افازایش بهار وری
انرژی ،آب و توسعه تولید بارق از مناابع تجدیدپاذیر؛ ج) ج اران برشای از زیاان شارکتهاای
ارائهدهند تدمات آب و فاضاالب ،بارق ،گااز ط یعای و فارآورد هاای نفتای و شاهرداریهاا و
دهیاریها ناشی از اجرای این قانون؛ د) گسترش و به ود حملونقل عمومی در چهارچوب قانون
توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرب سوتت و پرداتت حداکثر تا ساقف اعت اارات مااد
( )8قانون مذکور؛ ها) حمایت از تولیدکنندگان برش کشاورزی و صانعتی؛ و) حمایات از تولیاد
نان صنعتی؛ ز) حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی؛ ح) توساعه تادمات الکترونیکای تعااملی باا
هدب حذب و یا کاهش رفت وآمدهای غیرضارور» و «مااد  -77دولات مجااز اسات تاا بیسات
درصد ( )%21تالص وجو حاصل از اجرای این قانون را بهمنظاور ج اران آثاار آن بار اعت اارات
هزینهای و تمل داراییهای سرمایهای هزینه کند».
در حوز انرژی ،با طرح سهمیهبندی سوتت و بهویژ بنزین ،و ارائه آن در چاارچوب بنازین
یارانهای سهمیهای با کارت سوتت و آزاد با بهاایی بااالتر ،باهمیادان آماد و توانسات ،در اناد
هنگامی آنرا جا بیندازد .این امر در حوز غذا نیز بهانجام رسید که بهگرانای اناد اناد ماواد
غذایی به ویژ نان ،روغن ،قند و شکر و مانند آن انجامید است .افازون بار اثارات مساتقیم ایان
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طرح ،شایعات برآمد از آن نیز بثرانهایی را در جامعه ،و باهویاژ بارای ط قاات پاایین فاراهم
آورد است .گرانی هر روز ی فرآورد  ،مانند برنج و چای ،از این مقوله میباشد (بارای آگااهی
بیشتر بنگرید به احمدوند و اسالمی .)3-3 7534 ،برپایه داد هاای ترازناماه انارژی ساالهاای
 7531تا  ،7533نس ت یارانههای مستقیم بهتولید ناتالص داتلای از  33/7در ساال  7531باه
 81/2در سال  7533افزایش یافت .نس ت یارانه حاملهای انرژی بهتولید ناتالص داتلای از 3/1
در سال  7531به  8/23در سال  7533رسید و سهم کل یاراناههاا از تولیاد ناتاالص داتلای از
 2/8در سال  7531به  8/23در سال  7533افزایش یافت .افزون بر این نس ت حاملهای انارژی
بااه مرااارج دولاات از  2/31در سااال  7531بااه  721در سااال  7533افاازایش یافاات .در میااان
حاملهای انرژی در سال  ،7533نفت گاز با  54درصد ،بنزین  21درصد ،برق  73درصاد و گااز
ط یعی  77درصد بیشترین سهم از کل یارانه های انرژی را به تود اتتصاص داد اند .نفت سفید
 3درصد ،نفت کور  3درصد و گاز مایع با  5درصد ،در مجمو ،شاامل  71درصاد از کال یاراناه
انرژی بود اند (تشکینی و همکاران.)737-731 7533 ،
طرح دیگری که از سوی گفتمان عدالت اجتماعی و اصولگرایی به اجرا درآمد اسات ،طارح
پرش سهام عدالت می باشد .دولت ،از اجرای طرح ساهام عادالت دو هادب را دن اال مایکناد،
نرست ،گسترش عدالت اجتماعی و دوم ،دن الهدهی روند تصوصیسازی از را واگاذاری ساهام
عاادالت بااهتااود هااای مااردم .طاارح واگااذاری سااهام شاارکتهااا و مسسسااات دولتاای بااهمااردم،
تصوصی سازی در چارچوب ارائه سهام عدالت ،روش کشورهای بلو شارق ،در اوایال دهاه 81
بود  ،که در راستای تالش برای اعت ار دادن بهنظام بازار آزاد و پس از شکست سنگین کمونیسم
صورت گرفته است .هیأتوزیران در تاری  7534/77/8و در حالیکاه تنهاا چناد ماا بیشاتر از
رویکار آمدنش نگذشته بود ،بنابر پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بهاستناد اصال 753
قانون اساسی و ماد  8قانون برنامه چهارم توسعه ،آییننامه اجرایی توزیع سهام عدالت را در 75
ماد تصویب کرد .برابر این آیین نامه ،دولت برآن است که طای چناد گاام ،ساهام شارکتهاای
دولتی را بهده های پایین جامعه با  31درصد ترفیف واگذار و بهای آنرا بهصورت اقسااط و از
مثل سود این سهام ،در طول  71سال دریافت کند .این کار توسط شرکتهای سارمایهگاذاری،
سهامی تاص ،که در مرکز هر استان و شرکتهای تعاونی ساهامعادالت کاه در هار شهرساتان
سامان مییابد و زیر مدیریت و نظارت سازمان تصوصیسازی انجام میگیارد (حساینی7533 ،
 .)243-242بنابر مصوبه هیات دولت در فروردین  7533سهام عدالت مرحلاه نرسات مشامول
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همه افراد نیازمند مشمول طرح شهید رجایی و عائلهی تثت تکفل آنها ،همه ماددجویان طارح
مددجویی کمیته امداد امام تمینی (ر ) که توان تامین مرارج اولیه زندگی تود را ندارند و زیر
حمایت همیشگی این ارگان هستند ،همه کودکان و زنان بیسرپرست موضو ،قانون تامین زناان
و کودکااان باایسرپرساات زیاار نظاار سااازمان بهزیسااتی ،کودکااان باایسرپرساات ،معلااوالن و
آسیب دیدگان اجتماعی زیر نظر بهزیستی و رزمندگانی که دستکم شش ما حضاور داوطل اناه
در ج ههها را بنابر گواهی نیروی مقاومت بسیج را داشته باشند ،میشود.
نتیجهگیری
نظام جمهوری اسالمی در چند دههای که از عمر آن میگاذرد ،هماوار درگیار نسا تیاابی
تود با امر اقتصاد بود است .پس از کنار گذاشاته شادن نیروهاای وابساته باهگفتماان لی ارال
اسالمی که در چارچوب دولت موقت و دولت ابوالثسن بنیصدر نمود ماییافات ،گفتماان چاپ
اسالمی با در دست گرفتن روناد اماور کشاور ،ساامانه اقتصاادیاش را باهگارد مفهاوم عادالت
اجتماعی و نیز اقتصاد دولتی سامان داد .برآمدن این گفتمان ،رهاورد بستر درونی جامعه ایرانای
و شرایط جهانی ای بود که بسیار متأثر از اندیشهها و انگار های سوسیالیستی باود .ایانگفتماان
بیشاز هر چیز متاثر از شرایط ویاژ برآماد از انقاالب و جناگ تثمیلای باود .از میاناه جناگ
اند اند نشانههای بهسستی گراییدن گفتمان چپ اسالمی پدیدار شاد .ایانروناد تاود را در
هژمونییابی گفتمان اقتصاد آزاد و توسعه اقتصاادی نمایاان سااتت .گفتماان راسات عمالگارا
توانست با همه کاستیها و نارساییهایش ،بستر ی اقتصاد ش هسرمایه داری و کمتر غیردولتای
را فراهم آورد .این گفتمان برایند تواست مردمی بود که پس از ی انقالب اجتماعی سانگین و
ی جنگ درازمدت نابرابر ،تواهان «عادیسازی زندگی» 7تویش بودند .از سوی دیگر ،شارایط
چیر بر پهنه بینالمللی که رو بهسوی تصوصای ساازی ،باازار اقتصااد آزاد و تعادیل اقتصاادی
داشت نیز برآمدن این گفتمان را آسانتر نمود.
گفتمان سازندگی ،اگرچه توانست ذهنیت جمعی ایرانیان در باب امر اقتصاد را ارتقا ب رشد،
اما در همانحال زمینهساز فزونی یابی احسااس مثرومیاتنسا ی در آناان نیاز گردیاد .عادالت
اجتماعی بزر ترین عنصر و دال تالی حوز گفتمانگونگی گفتمان اقتصاد آزاد بهشمار میآید.
1 - Normalization of life
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در پاس بهاین امر ،گفتمان دموکرات اسالمی ،کوشید تاا باا افازودن م ثاا عادالت اجتمااعی
بهسامانه مفصل بندی تویش ،از این کاستی نشانهشناتتی گفتمان راستمدرن بهر بگیارد ،اماا
بهدالیل گوناگونی در اینرا ناکام ماند و پیگیری این روند بهگفتمان نومثافظهکار ایران واگاذار
گردید .این گفتمان که پس از در دستگیری شوراهای اسالمی شاهر و روساتای دوم و مجلاس
هفتم ،توانست با پیروزی در انترابات ریاستجمهوری سال  34به عنوان گفتماان هژماون نظاام
سیاسی ایران تود را به نمایش بگذارد ،با ساد سازی انگار ها و ایستارهایش برای مردم ،روند کار
را تا سال  7582در دست بگیرد .از میاان نارسااییهاا و حاوز گفتماان گاونگی ایان گفتماان،
گفتمان اعتدالگرا (دولت تدبیر و امید) توانست در انترابات ریاست جمهوری سال  7582گاوی
س قت را ربود و با انتساب دالهای در دسترستر و معت رتر رای مردم را به دست بیااورد .یکای
از مثورهای اساسی گفتمان حسن روحانی در این انتراباات ،انتقااد از نارسااییهاای اقتصاادی
دولت اصولگرا و دادن امید برای برطرب کردن آنها بود است.
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
احتشامی ،انوشیروان ( .)7513سیاستخارجی ایران در دوران ساازندگی ،ترجماه اباراهیم متقای و زهار
پوستینچی .تهران انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی.
اح مدوند ،مثمدرحیم و اسالمی ،سیفاله (« ،)7534مروری اجمالی بر روند یارانههای پرداتتی دولت طای دور
 ،»7532-32بررسیهای بازرگانی ،شمار  ،75مرداد و شهریور.
ازوجی ،عالالدین (« .)7533تثلیل و ارزیابی سیاست ها و عملکرد باازار کاار در برناماههاای توساعهای ایاران»،
فصلنامه علوم اقتصاد ،سال اول ،پیششمار اول ،پاییز.
اشرب ،احمد و بنوعزیزی ،علای ( .)7531طبقاات اجتمااعید دولات و انقاالب در ایاران ،ترجماه ساهیال
ترابیفارسانی .تهران نیلوفر.
براتسون ،ویلیام ( .)7533تئوری و سیاستهای اقتصاد کالن ،ترجمه ع اس شاکری ،چاپ سایزدهم .تهاران
نشر نی.
برزین ،سعید ( .)7513جناحبندی سیاسی در ایران از دهه  0681تا دوم خرداد  ،0668چاپ چهارم .تهران
نشر مرکز.
برینتون ،کرین ( .)7511کالبد شکافی چهار انقالب ،ترجمه مثسن ثالثی ،چاپ پنجم .تهران نشر نو.
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بیات ،آصف ( .)7518سیاستهای خیابانی :جنبش تهیدساتان در ایاران ،ترجماه اساداله ن اوی .تهاران
شیراز .
بیژ فر ،علی ( .)7533کابینه دوم میرحسین موسوی ،تهران انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی.
پژویان ،جمشید؛ طال لو ،رضا؛ قریشی ،نیار ساادات و جاللیاان ،کتاایون (« .)7531مقایساه و تثلیال عملکارد
اقتصادی دولتهای پس از انقالب اسالمی» ،نشریه راهبرد یاس ،شمار  ،73پاییز.
تشکینی ،احمد؛ عریانی ،بهار و صا وری دیلمای ،مثماد (« .)7533نظاام پرداتات یاراناه حامالهاای انارژی
(مشکالت و ضرورت بازنگری آن)» ،مجله اقتصادی -ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصاادی،
شمار .717
حاتمی ،ع اس (« .)7531دولت و اقتصاد در ایران پس از انقالب تأثیر سیاست هاای باازتوزیعی بار جادالهاای
هرمنوتیکی ،ط قاتی و پیدایش دولت غیر یکوارچاه در ایاران» ،فصالنامه سیاسات ،دور  ،53شامار ،2
تابستان.
ح ی ی ،علی و توشوور ،حسن (« .)7513ارزیابی عملکرد سیاست تصوصیسازی شرکتهاای دولتای در ایاران
( ،»)7514-7533مجله برنامه و بودجه ،شمار  ،1آبان.
حسینی ،مینا (« .)7533آسیب شناسی برنامه سهام عادالت در روناد تصوصایساازی» ،اطالعاات سیاسای-
اقتصادی ،شمار .247-242
دارابی ،علی ( .)7533رفتار انتخاباتی در ایران؛ الگوها و نظریهها .تهران سروش.
دژپسند ،فرهاد و حمیدرضا رئوفی ( .)7531اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی .تهاران ساوا پاساداران
انقالب اسالمی ،مرکز اسناد دفا ،مقدس.
دالویز ،مثسن ( .)7533قدر بلندتر از دیوارهای شهر .تهران متنگستران آریا.
رزاقی ،ابراهیم (« .)7512نقش دولت در توسعه اقتصادی ایران پس از جنگ» ،اطالعات سیاسی– اقتصاادی،
شمار  38و .11
رفیعپور ،فرامرز ( .)7513توسعه و تضاد .تهران چاپ انتشار.
زی اکالم ،صادق ( .)7532وداع با دوم خرداد .تهران روزنه.
زی اکالم ،صادق و اتفاقفر ،فرشتهسادات ( .)7531هاشمی بدون روتوش ،چاپ سوم .تهران روزنه.
سیف زاد  ،حسین و گلوایگانی ،حسن (« .)7533مثرومیتنس ی و چرتش رأی در انترابات دوم ترداد ،»7513
فصلنامه سیاست ،دور  ،58شمار  ،5پاییز.
رریفینیا ،حمیدرضا ( .)7513کالبدشکافی جناحهای سیاسی ایران  0636تا  .0666تهران آزادی اندیشه.
عظیمی ،حسین ( .)7531مدارهای توسعهنیافتگی در اقتصاد ایران ،چاپ هشتم .تهران نشر نی.
غالمرضا کاشی ،مثمدجواد ( .)7518جادوی گفتار :ذهنیت فرهنگی و نظام معانی در انتخابات دوم خرداد.
تهران مسسسه فرهنگی آیند پژویان.
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فوزی ،یثیی ( .)7534تحوالت سیاسی اجتماعی بعد از انقالب اسالمی در ایران ،جلد دوم .تهران عروج.
قوچانی ،مثماد ( .)7533پدرخوانده و راستهای جواند افول اصالحطلبان و ظهور اصولگرایااند چااپ
دوم .تهران سرائی.
کدی ،نیکی ( .)7533نتایج انقالب ایران ،ترجمه مهدی حقیقتتوا  ،چاپ دوم .تهران انتشارات ققنوس.
ملکی ،حمید و اشرب الجوردی (« .)7533مدیریت دولتی تاز تصوصیساازی و چاالشهاای آن» ،اطالعاات
سیاسی -اقتصادی ،شمار  ،243-243بهمن و اسفند.
موسوی ،میرحسین ( .)7535شش گفتار درباره امامد انقالبد جامعهد جنگد اقتصاد و فرهنگ .تهران نشر نی.
میالنی ،مثسن ( .)7537شکلگیری انقالب اسالمید از سلطنت پهلوی تاا جمهاوری اساالمی ،ترجماه
مجت ی عطارزاد  .تهران گام نو.
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