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 چکیده
ییاا    ،دهای در ایاد دوره  نشاا  یا    ناااد احمای  سااه  دوهات   هشتتحوالت دوره 

هیفمنی   و یسکد یهریاننی سهام عیاهت،  دوهترایون  اید ها  اقتصاد  پیسیاست

ناوع    ،از ساوی  دیگار  آ   پیرایون  و انتخابات  و پایگاه اجتماع  از یک سو هایاران 

 ب  ترتیب ا  را شکل بخشیی ک یبان  نظری  تقابل وجود داشت  است. اید رابط رابط  ی

در وهلا  او  ناوع    اید ارتباط  .ودشایو  و پیرایو  در دوهت نایییه ی دوهت در پیر

  .دهیرا نشا  ی  ره یعاصرود اقتصاد، سیاست و اجتماع در ایرا  ییا  هم تنییگ  در
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   مقدمه
یث ک  از ح گرفت در ایرا  قیرت را ب  دست نااددوهت احمی ، 5931تا  5931ها  بید سا 

بخشا   شاود.    ی شناخت گردوهت  ییاخل  ،دو دوهت پیش از خوداقتصاد  و حیاقل نسبت ب  

توزیع سهام عایاهت و یساکد یهار در     یاننی گرایان  اید دوهتییاخل  ها  اقتصاد سیاست از

 فراینای تخصای    در قابل توج  تغییر ها وهیفمنی  یاران چهار سا  او  و برخ  دیگر یاننی 

ناااد  احمای   سا  دوهت 3در طو   ،در چهار سا  بعی  اجرا شینی. ب  اید یعنا ،تان اس ینابع

یبید اهگو  یشخص  از دخاهت دوهت در اقتصاد بود ک  در ایارا  پاا از انقا       اید دوهت

تارید خصالت ایاد اقایایات     اصل  ،داد. در اید ییا تفوق وجوه بازتوزیع  دوهت را نشا  ی 

ایاد  باود.  ب  زیاا  یرکا     ب  سود پیرایو  و ینابع اقتصاد  توزیعباز ر یث نظاز ح بازتوزیع ،

و برخاوردار  ترکمیناطق رخودار ب  ب یعنا  بازتوزیع ینابع از یناطقبازتوزیع از حیث یکان  ب  

 پیایایها  دالیل و بقات پایید بود. از حیث طبقات  ب  یعنا  بازتوزیع ینابع از طبقات باال ب  ط

 وجاود باا   ،انای و بحث شایه   بنیصورتعمویاً از سو  اقتصاددانا  عیت  چنید وضاقتصاد  

حای   هاا  اقتصااد  ی باور تاا    سیاس  و اجتماع  سیاستد وجوه ادبیات یربوط  در یور ،اید

 از ینظار اقتصااد سیاسا     شایه را نادییه گرفت  زیاد  ساکت است و الجرم توج  ب  اید وجوه

در  ،. او  اینک ا  دارداهمیت ویاه دهیل چنیید ب  اخود بناید ضرورت  ساخت  است. ضرور 

بایید ساا    و ظااهر شایه    هاا  اقتصااد   عایل و کارگ ار اید سیاسات  تئایرا  دوهت در هی

 از حیاث نظار    ،ثانیااً  اسات.  داده اقتصااد با    ا وج  سیاس  برجسات   نجایادر  حضور دوهت

با   خاص  و طبقات    اجتماع  پیاییها ،در اقتصاددوهت  سطح  از ییاخل هر یشخ  شیه 

 (O,Connor, 1973) در ینازعا  طبقاات     کاار دسات از طریاق   ،ا یثبرا   .استهمراه داشت  

ب  یکا    طبقات ینتفع را ،ع و برخ  دیگر را یتضرر ساخت  و بیید سا برخ  از طبقات را ینتف

بار هماید    .(116 -111: 5939اهسایی،  ) ا  پایگاه اجتماع  آ  دوهت تبییل نموده استاز اج 

در کناار   ناااد در اقتصااد،  حی باهنسب  باال  دخاهت دوهات احمای   انتظار اید است ک   ،اساس

و  سیاست اقتصاد، مرو الجباشی  ا اجتماع  برجست و  سیاس یتضمد وجوه  وجوه اقتصاد ،

ا یکاییگر  وار با ابط انایام ن  ب  عنوا  یقوالت ینفرد، بلک  ب  عنوا  یقوالت دارا  رو را جایع 

بحاث   و اجتمااع  سیاست اقتصاد، وار ییا ک  از ارتباط انیام زیان  ،ع  طبب .بنی  نماییصورت
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ناااد  احمای  دوره  دری بور ک  ارتباط پاسخ دهیم  ا ئوس اید بایی ب  ب  شکل یشخ  کنیمی 

ر  چا   اوامانای  پیونیاینک  چنید  ،طوردیهم چگون  برقرار شیه است؟ب  چ  دهیل و ثانیاً اوالً 

یعن  اقتصاد، سیاسات و جایعا  در ایارا  دوره یاورد     درهم تنییه خود  پیاییهای  برا  اج ا 

   بررس  داشت  است؟

 

 نظری چارچوب الف.
 علاوم  ها رشت  تا گرفت صورت ا گسترده ها ت ش ،بیست قر  اواسط تا نوزده قر  اواخر از

 با   هاا تا ش  بیست قر  دوم نیم  از ایا ونی،ش تبییل یتمای   و تخصص  ها رشت  ب  اجتماع 

 اوهیا   جایای   دهیال  بسیار  یابنی. پیونی هم ب  دیگر بار هارشت  اید تا داد جهت تغییر سمت اید

 تا ش  و (Chavagneux, 2001: 608-32) دانساتنی  «جایای   برا  بی دالیل » را ی بور ها رشت 

 برقارار  خاا   هاای  شایوه  با   دیگر بار تماع اج علوم ها رشت  ییا  قییم  پیونیها  نمودنی

 تا ش  ساو  اید ب  5391 ده  از ک  داشتنی وجود سیاس  اقتصاددانا  ،یحققید اید ییا  در گردد.

 ،ییاا   ایاد  در ساازنی.  برقارار  یتعاید  هاای  شایوه  با   را سیاست و اقتصاد ییا  ارتباط نیکردی 

 را سیاسات  و اقتصااد  ییا  ارتباط کردنی ی شت  ک  آوردنی بر سر یشخ  صورت ب  یطاهعات 

 داگا س  و هیبا   تافات،  یطاهعاات  ،ییاا   ایاد  در دهنی. نشا  دوهت آ  اجتماع  پایگاه طریق از

 باود   راست و چپ حسب کشور، اقتصاد  ک   ها سیاست اوالً ،آنها زعم ب  بودنی. تربرجست 

 یتمای  هم از یشخص  شکل ب  ،دوهت بود  گراراست و گراچپ حسب الجرم و سیاس  اح ا 

از نار    عمویاً گراها  راستیا دوهت و اح ا  راستتافت استیال  کرد  برا  یثل، شینی.ی 

ایا  نمودنی،حمایت ی ت کم، بودج  یتواز  و پایید دوهت یاهیانر  باال  بیکار ، پایید تورم، 

گرا ها  چپیا دوهت چپاح ا   ،ردنی. در آ  سوکهفت ی ها  درآیی  یخاتعییل شکافبا 

هاا   تعاییل شاکاف   و با  ویااه  بودج  بااال  دوهات   نر  پایید بیکار ،  از نر  باال  تورم،

ایاد   دهیال  ،داگا س  و هیبا   زعام  ب  و ثانیاً .(Tufte, 1978: 71-5) نمودنیحمایت ی  درآیی 

 یاا سیاسا    ه اجتمااع  احا ا   پایگا دهیل تفاوت در اساساً ب ها  اقتصاد  سیاستدر  تفاوت

 یاا  چاپ  سیاسا   احا ا   برا  یثاا ،  .بود آ  ح   برپایگاه اجتماع  دوهت یبتن   تفاوت در



  93 بهار 63فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11

 کا   کردنای یا   حمایت بیکار  کاهش ها سیاست از بیشتر دهیل اید ب  یعموالً گراچپ ها دوهت

  بیکاار  کااهش  کا   طبقاات   یعنا   ؛داشات  قرار کارگر  طبق  ییا  در آنها اح ا  اجتماع  پایگاه

 حمایات  تورم کاهش از دهیل اید ب  نی  گراراست ها دوهت یا راست اح ا  بود. آ  اصل  خواست 

 نفع ب  تورم کاهش ،عکا بر ک  داشت قرار داران سریای  ییا  در آنا  اجتماع  پایگاه ک  کردنیی 

 هاا  ایگااه پ از برآینای   هاا، دوهات  یتفااوت  اقتصااد   هاا  سیاست نجایا در ،سا  بیید بود. آنا 

 (.Hibbes, 1977: 1468) شای یا   دیایه  قایرت  در دوهات  یاا  قیرت در اح ا  یتفاوت اجتماع 

ها  اقتصااد   ها در خاورییان  از طریق سیاسته است ک  برخ  از دوهتشییشخ   طوردیهم

 ا ،یثا بارا   انای.  هصید یارگیر  طبقات  و ایجاد پایگاه اجتماع  برا  خود برآیای حت  در خا 

گرایاناا  در ییااا  طبقااات فرودساات و از طریااق هااا  یااردماز طریااق سیاسااتر  از آنهااا بساایا

 ،ساا   و بایید  انای طبقاات  پرداختا    یارگیر  ب  ها  انباشت در ییا  طبقات ییان  و باالسیاست

 -119: 5939، یاورف ،  115 -569: 5939بوش، )هن  انیکرده وپادستپایگاه اجتماع  برا  خود 

کا  ارتبااط ییاا     سازنی ی رو  هم رفت  یشخ   اید نظریات (.113 -199: 5939 ، اهسیی،195

 از طریق تسم  نقاه  پایگاه اجتمااع  برقارار باوده اسات.     ها  گوناگو ب  شیوه اقتصاد و سیاست

پایگااه  از طریاق   در شاکل رایاآ آ    کا   سنج  پایگاه اجتمااع  دوهات باود    ،یگریوضوع یهم د

یوضاوع رفتاار   بیید سا  و  گرفتصورت ی   انتخابات  ح   یا دوهت انتخابات  یا ترکیب آرا

ارتباط  ،ده  أدبیات یربوط ب  رفتار ردر ا .ساختس  واجی اهمیت ی اید  رابط  را در ده  أر

 یکتاب انتخاا  عق یا    در قاهاب     و انتخاباات  دوهات  اجتمااع  پایگااه  ییا  اقتصاد، سیاست و

( Lazarsfeld, 1944) یکتاب کلمبیاا    شناختجایع ها  هیافتخ ف ر شود و بری   بنیصورت

هاا   ویات در گا ینش اوه وایال اقتصااد    عبار   ،(Campbell & et.al, 1960) گا ییا یکتب ییشا 

دوریااگد و یوشاار،   ) ا  اقتصاد  انتخابات یا با انس نجایاکنی. در ی ی کیأت دهنیگا رأ  انتخابات 

 ,Key) شت  اقتصااد  ذهم عملکرد گ ،ریم ک  در رفتار اقتصاد ( یا انسان  سروکار دا111: 5933

هاا   را در گا ینش  (Downs, 1957) ( و هام عملکارد آینایه اقتصااد  حا   یاا دوهات       1988

هم تنیایگ    در  در تمای  اید یوارد نوع ،چنانک  یشخ  است گیرد.در نظر ی  خود انتخابات 

 ع  و انتخابات  برقرار بوده است.قابل توج  ییا  اقتصاد، سیاست و پایگاه اجتما
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 به سمت پیرامون اقتصادی دولتمنابع گیری در پیرامون: جهتدولت ب. 
 گیارد تخصی  و توزیع ینابع عمویاً از سو  دو کارگ ار عمیه یعن  دوهت و بازار صورت ی 

شناسا   تار و از ینظار جایعا    در ساطح  کلا    ،ایاد وجاود  باا   .(161 -116: 5931)هایای ، 

 ،گاوی  در کنار کارکرد استخراج ، تنظیم ، نمادید و پاساخ  توزیع ینابع اقتصاد بازرد ، کارک

(. تا آنجا ک  با   Almond, 1965: 197) رودب  شمار ی یک  از پنآ کارکرد دوهت اصل  دوهت 

با   و هاا  کارکرد بازتوزیع  در ییا  برخ  دوهت ،شوددوهت در ایرا  پا از انق   یربوط ی 

 کاارکرد  ،ناااد دوهت احمای   در ،ایدوجود دوهت یوسو  برجست  بوده است. با  ،شکل خا 

هاا   عمایه باود. ایاد دوهات برخا  سیاسات      خصالت  یبید یک  دوهت توزیع  و بازتوزیع 

ینااطق  یناابع را از حیاث یکاان  از    ب  زعم کارگ ارا  آ  بایای  صاد  را برگ یی ک  حیاقل تاق

از طبقات باالدست ب  طبقات فرودسات   ،از حیث طبقات  وکمتر برخوردار ب  یناطق برخوردار 

یعنا  یساکد یهار،     ،ییا  چهار سیاسات اقتصااد    ،هافارغ از دیگر سیاست .(5)نمودینتقل ی 

ر ظناا  ،ها  استان  ب  شکل خاا  و تغییر در وضعیت بودج  هاهیفمنی  یاران ، سهام عیاهت

 از آنجاا  ،ک  ب  ترتیب بحث خواهنای شای  اید چهار سیاست اقتصاد  ب  چنید وضعیت  بودنی. 

  .باشنیی از یصادیق دوهت در پیرایو   ،ینحضور اقتصاد  دوهت در پیرایو  هست ک  ناظر ب 

 

 سازی مردمی توزیع سهام عدالت یا خصوصی. 1

نااد در اوهاید دوره حیاات خاود آ  را    ها  اقتصاد  بود ک  دوهت احمی یک  از اوهید سیاست

توزیع یتعااد  ثاروت    ،بر اساس اهیاف  ک  طراحا  اوهی  اید طرح داشتنید سیاست، ایآغاز کرد. 

کرد ی را دنبا  تحقق عیاهت اجتماع   ،یل ، گسترش یاهکیت در ییا  عموم یردم و ب  طور کل 

سااز  و  رسان  سهام عیاهت(. یقایات رسم  اقتصااد  آ  را شاکل  از خصوصا    )پایگاه اط ع

تارید هایف آ  کماک با  باازتوزیع پایایار ثاروت در ییاا  طبقاات            اصل واگذار  دانستنی ک

کرد  طبقات سهیم ،بازتوزیع پاییار ثروتسازوکار رسان  دوهت(. اید )پایگاه اط ع فرودست بود

 هاا  هرچنای یحایود   یشخ  و تبییل آنها ب  صااحبا  ساریای     هاکارخان فرودست در سهام 

نی یرحل  و در هر یرحل  با  بخاش خاصا  از اقشاار جایعا       سهام یذکور ط  چبود.  دییه شیه
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سرپرست و یعلاوال  و  کودکا  و زنا  ب و  طرح ییدجوی  کمیت  اییاد ایام، افراد یشم همچو 

دییگا  اجتماع  تحت حمایت سازیا  به یسات ، روساتاییا  و   خانوارها  دارا  یعلو  و آسیب

هاا و  پرسات خاانوار، خایام یسااجی، حساینی      زناا  کاارگر سر  یای،  درآمعشایر فاقی شغل و کا 

ها  عموی  )یاننی قاهیبافا ، فعاال  قرآن ، ییدجویا  تحت پوشش یرک  یراقبت گروه، هازادهایام

سساات خیریا ، کاارگرا  سااختمان  و فصال ،      ؤاز زنیانیا  آزادشایه، یایدجویا  و کارکناا  ی   

ایاد ساهام    ،بیید سا . واگذار گردیی دستیوارد  از اید  رانا  شهر ( ورانا  و اتوبوستاکس 

چنانکا    .ب  پایید تعریف کرده باود  طبقات فرودست یا یتوسط رو ها  هیف خود را عمویاًگروه

 11تاا   11درصی از کال جمعیات یاا چیا   باید       61نظرها  رسم  تنها حیود  بر اساس اظهار

پایید و  ییا  همید طیف از طبقات ینی شیه بودنی ک  عمیتاً درییلیو  در کشور از اید سهام بهره

 (.1/9/31یصاحب  وزیر اقتصاد در سایت اینترنت  خبر اقتصااد ،  ) قرار داشتنی ب  پایید یتوسط رو

تحات   افاراد یاننای  دهاک پاایید جایعا      6هام عایاهت در  اکثر س ،بر اساس اع م یقایات رسم 

  فصل  و کارینایا  دوهات توزیاع    اییاد، به یست ، ساکنا  یناطق روستای ، کارگرا ت یکمپوشش 

/ 51/ 11هاا  ساهام عایاهت کشاور، ویکا  پا  جا ،        )یصاحب  یییر عایل تعااون   شیه است

  در حوزه یکاان   تفوق وجوه پیرایون  اید طرح ن  تنها در ییا  طبقات فرودست بلک (1).(55931

ام عیاهت در ییا  توزیع سهدهنی نی  یشخ  است. چنانک  برآوردهای  وجود دارنی ک  نشا  ی 

ینای   اگر بر اساس برخا  برآوردهاا، بهاره    روستانشینا  ب  یراتب بیش از شهرنشینا  بوده است.

( 5/1/35ییلیو  نفر از جمعیت روستای  کشور از سهام عیاهت )خبرگ ار  فاارس،   11تقریباً کل 

جمعیات   ییلیاو  نفار    19شاود کا  از جمعیات    تا حی زیاد  یشاخ  یا    ،را یبنا قرار دهیم

 درصی سهام عیاهت گرفت  باشنی. 11شهرنشید کشور بایی چی   کمتر از 

ینای   با  طاور  کا  ییا ا  بهاره      ،همید وضعیت در یقیاس استان  نی  وجود داشت  است

با   دار ب  یراتب بیشتر بوده است. ربرخو  هانسبت ب  استا از سهام عیاهت ها  یحروم استا 

 11درصای، اصافها  باا     1/19تهارا  باا    ها  برخوردار  یاننای  استادر حاه  ک   ،عنوا  یثا 

 ،در آ  سو .کمترید نسبت برخوردار  از سهام عیاهت را داشتنی ،درصی 15درصی و ق وید با 

درصای و خراساا     93باا   راحمای یبودرصی، کهکیلوی  و  91ای م با ها  یحروی  یاننی استا 

 دادنی.ر  را نشا  ی بیشترید نسبت برخوردا ،درصی 31جنوب  با 
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 رخوردار و محروم از سهام عدالتهای بمندی برخی استانمیزان بهره: (1جدول )

 خراسا  جنوب   یلویکهک ای م ق وید اصفها  تهرا  استا 

 31 93 91 15 11 1/19 ینی بهره درصی
 

 رسان  دوهتینبع: پایگاه اط ع

 

سهام عیاهت از حیث طبقات  بیشاتر   ست ک تا حی  یشخ  ا ،بر اساس برآوردها ،بیید سا 

روستاها یتمرکا  باوده    یناطق کمتر برخوردار و بر طبقات فرودست و از حیث یکان  بیشتر بر

وجاوه   طبقاات  و یکاان    جنبا   هاا  ی باور از هار دو   سیاسات توا  گفت ی  ،. بنابرایداست

 .قابل توجه  داشت  است پیرایون 
 

 مسکن مهر. 2
تار در  نااد یا ب  شاکل دقیاق    هماننی طرح قبل  در دوره او  دوهت احمی اجرا  اید طرح نی

ترید نیازهاا  سااخت اجتمااع       یک  از اصل اید سیاست بآغاز شی.  5931نیم  او  بهمد 

در ابعااد   .کیی قارار گرفتا  باود   أجمهور  اس ی  نی  یورد تاشاره داشت ک  در قانو  اساس  

یا  یساکد   ته عمویااً  ،هساتنی بازتوزیع  ها  اجی برخ  خصلتوهای  ک  در اکثر دوهت ،کل 

اید وضعیت ب  شکل خاا    .شودکارکردها دییه ی  دیتر اصلبرا  شهرونیا  عاد  یک  از 

رباوط  ک  ب  ایارا  ی  تا آنجا شود.تر ی ضعف بخش عرض  یشخ  و   باالدر وضعیت تقاضا

ب  ایاد ساو    5911ده   سکد حیاقل ازکمبود ی ،و رشی جمعیتبا اف ایش شهرنشین   ،شودی 

کشور با کمباود حایود سا      ،5919چنانک  بر اساس یک برآورد در سا  تا حی  یشهود بود. 

بخش  از  5919با وقوع انق   سا   .(Kiafar, 1992: 236) رو بودییلیو  واحی یسکون  روب 

ساخت  پرداختنای  نیم  ها تما رها  خاه  و آپاخانما  ب  تصرف برخ  خان همید جمعیت ب 

. (5939)حااتم ،   نی  ب  واکنش واداشات  را سیاأک  در برخ  یوارد دوهت یرک   در حا  ت

بنیااد یساکد    ،مایت  و رفاه  دوهت ب  بخش یسکدحتسر  کارکردها  پا از انق   برا  

. هیف اصل  اید بنیااد تهیا  یساکد بارا  طبقاات      سیا شیأت 5913انق   اس ی  در سا  
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با  اعا م یقایاات     بناا اید اقیایات، وجود  . با(www.bonyadmaskan.ir) دست اع م شیفرو

یکصی ه ار با کمبود یک ییلیو  و  در بخش یسکد شهر  حیاقل کشور 5931 تا سا  ،رسم 

 ،(. در چناید بساتر   51: 5936 ،سنی راهبرد  طرح جایع یساکد ) رو بودواحی یسکون  روب 

سکد را در دستور کار قارار داد و طارح یساکد یهار را تایوید      دوهت نهم دخاهت در حوزه ی

در سنی راهبارد  طارح جاایع یساکد       ،یبان  اوهی  طرح یسکد یهر ب  صورت ابتیای  نمود.

ایست از طریق اعطاا   بدوهت ی  ،وجود داشت. بر اساس اید طرح 5936کشور یصو  سا  

ا ، احایاو و  یساکد اجااره   تسهی ت خریی، پرداختد وام ودیع  یساکد، احایاو و عرضا    

کرد. در بردار  از زیید در بخش یسکد دخاهت ی اگذار  حق بهرهو و عرض  یسکد کوچک

فاراد  درصای در گاروه ا   11افراد فاقای یساکد،   اشاره شیه بود ک  از ییا   اید سنی ب  اید یوضوع

 درآیی قرار داشتنیدرصی در ییا  افراد پر 51یی یتوسط و دارا  درآدر گروه درصی  91درآیی، کم

هاا  هایف   گروه ی بور سنیاساساً  ،بر همید یبنا (.56: 5936 ،راهبرد  طرح جایع یسکد سنی)

یباان  و اهایاف سانی ی باور بعایها در      . تعریف نمود 1تا  5ها  درآیی  خود را در ییا  دهک

اسااس   تر  گرفت. برشکل یشخ  «ده  و حمایت از توهیی و عرض  یسکدسایا »قاهب قانو  

بردار  از زیید و هماید  رههواگذار  حق ب ودوهت ب  دو شکل اجاره ب  شکل تملیک  ،اید قانو 

بخاش یساکد    ها  حمایت  خود درسیاست ،درصی %3و  %9، %1 بهرهاعطا  تسهی ت کم ،طور

را  شیه یسکدها  تمامکرد قیمت زیید در ه ین دوهت اوالً ت ش ی  ،نمود. در اینجارا دنبا  ی 

ینی سااخت واحایها  یساکون  را    افر بهرهکمتا حی زیاد  کاهش دهی. ثانیاً از طریق تسهی ت 

ها  هایف خاود را   ها  ی بور گروهبرنای  ،از حیث نظر  ب  اید یعنا و حیاقل .نمایی یید یاه أت

گاروه  اوالً  ،دهای ه یاک نشاا  یا    رها  جیو  شمااع م نموده بود. چنانک  داده درآییاقشار کم

هاا  جایو  شاماره دو    ثانیاً  چنانک  داده دادنی.بیشتر افراد فاقی یسکد را تشکیل ی  درآییهاکم

 ،هاا  یاک تاا چهاار    یعن  دهک ،پایید ها  درآیی دهک  دارشیطو  دوره خان  ،دهینشا  ی 

هاا  کال   گرچا  یساکد بخاش عمایه ه ینا       در نهایات،  سا  برآورد شیه بود. 99تا  511بید 

دهی ایاد نسابت بارا  طبقاات     گرفت  نشا  ی ایا یطاهعات صورت ،دهینیا  را تشکیل ی شهرو

 (.Kemp, 2007: 1) درآیی نسبت ب  یراتب باالتر  استکم
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خانوار  درآمد سومکیانداز مین مسکن ملکی با پسأت یانتظار برا(: طول دوره 2جدول )

 )شاخص دسترسی به مسکن(

  اهمللدیبهنجارها   ارهایتوسط خانو دهک چهار دهک یک

 سا  51 سا  53 سا  99 سا  511

 5931اجرای  طرح جایع یسکد،  -ینبع: سنی راهبرد 

 

 مسکن ملکی ترکیب خانوارهای فاقد (:3جدول )

 51تا 3 درآیی  ها دهک 9 تا 1درآیی  ها دهک درآیی  1 تا 5ها دهک

 درصی 51 درصی 91 کل از درصی 11

 5931اجرای  طرح جایع یسکد،  - ینبع: سنی راهبرد

 

را  نیازها  طبقات پایید بیشتر یسکد یهر، شیهحیاقل از حیث اهیاف تعریف ،ب  اید یعنا

 یبنا قرار داده بود.

وجاوه پیرایاون    از حیث یکان  نی  یسکد یهر ع وه بر اینک  از حیث طبقات  پیرایون  بود، 

سااخت   ،ها  نهم و دهمدوهت ،کد و شهرساز ها  وزیر یسس گفت بر اساتوجه  داشت.  قابل

. بار  ر کار قارار داده باود  را در دستو ه ار واحی یسکون  یهر شهر  و روستای  111ییلیو  و  1

کا    دواحی یسکد یهر، روستای  بو ه ار 111ییلیو  و  1، حیود از اید تعیاد ،ها  اواساس گفت 

ها ار   911و باود  تای  با  پایاا  رساییه    ه ار واحی یسکون  روس 111کار ساخت یک ییلیو  و 

 111ییلیاو  و   1در خصاو  یساکد شاهر  نیا  از      طوردیهم. بودواحی آ  در دست ساخت 

ه ار واحی آ  افتتاح شیه و یابق  در دسات تکمیال    111ه ار واحی شهر  حیود یک ییلیو  و 

 .(9)(5931/ 13/1یصاحب  وزیر یسکد و شهرساز  با روزنای  ایرا ، ) بود
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 ستایی از مسکن مهروشهری و رخانوارهای مندی درصد بهره: (1جدول )

 تعیاد خانوار یکا 
شیه برا  واحی در نظر گرفت 

 ساخت

ب    ینیبهرهدرصی 

 جمعیت

 91/51 1111111 15531619 شهر 

 13/93 1111111 1911651 روستای 

 .یحاسبات نگارنیهو  53: 5931ینبع: گ ییه نتایآ سرشمار  عموی  نفوس و یسکد سا  

ینی  ینااطق شاهر    هدر حاه  ک  درصی بهر ،آییبری  1 ا  جیو  شمارههچنانک  از داده

 ینی  یناطق روستای  ب  یراتب باالتر و در حایود درصی بهره ،بوده است 91/51از یسکد یهر 

هاا و  سیاسات دهی نشا  ی عملکرد دوهت در بخش یسکد یهر  ،بیید سا بوده است.  13/93

ب  سمت یناطق پیرایون  از حیث یکان  نی  ها  کل  دوهت در اید بخش تا حی زیاد  نگرش

وردهاا   اسااس برآ  چنانکا  بار   گیار  شایه بودنای.   ب  شکل خا  روستاها جهت نجایاو در 

از یسکد یهار تقریبااً چهاار برابار بیشاتر از      ینی  جمعیت روستانشید صی بهرهدر ،باال جیو 

توا  گفت یساکد یهار   بنی  یتعاد  ی در جمع ،بنابراید. شیه بود جمعیت شهرنشید تعریف

پیرایاو  تاا   سمت  هم از حیث طبقات  و هم از حیث یکان  بیشتر ب  ،عیاهت نی  هماننی سهام

 .بودیستل م ینافع یاد  بیشتر  برا  پیرایو   ،و بنابرایدجهت داده شیه بود یرک  

 

 هایارانه هدفمندی .3
اجارا   5933سا   قبل ازیسکد یهر دو سیاست اقتصاد  بودنی ک   عیاهت و سهامدر حاه  ک  

بایید   کار قارار گرفات.   دستورنااد در ها بعی از انتخا  یجید احمی هیفمنی  یاران  ،شینی

تقویات   رابازتوزیع  خود در حوزه اقتصااد   ها سیاست 33دوهت پا از انتخابات سا   ،سا 

یبید تفوق و تشاییی   ،اید سیاست نی  هماننی دو سیاست قبل  ،چنانک  نشا  خواهیم داد .نمود

 ها را با  دو ترید شکل یاران اگر در کل ا  جییی بود. ها  اقتصاد  پیرایون  در دورهسیاست

هاا گاذار از   هیفمنای  یارانا    ،(Berrs, 2007: 56) بنی  کنیمگون  یستقیم و غیر یستقیم دست 
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یاده و  56ها ک  در قاهب قانو  هیفمنی  یاران . ن  یستقیم آ  بودگون  غیر یستقیم یاران  ب  گو

سااخت قیمات   دوهات را یکلاف یا     ،ب  شکل قاانو  درآیای   5933یاه سا  تبصره در د  56

ها را در قاهاب  درصی درآییها  ناش  از اید اص ح قیمت 11ها  انرژ  را اص ح و تا حایل

هاا   یارانا  بخش  از  ،بر اساس اید قانو  ،ی. بیید سا ایها  انتقاه  یستقیم ه ین  نمپرداخت

. قانو  یذکور ک  در آذریاه سا  آیی دریپرداخت  دوهت از شکل غیر یستقیم ب  شکل یستقیم 

کارد.  ب  یرحل  اجرا درآیی، یبلغ یشخص  را ب  صورت یاهان  برا  شهرونیا  تعیید ی  5933

هاا  صی  قبل  یارانا  خام تظتخصی  اید بود ک  نام ظهیف از اید تغییر در ن ،ر نظ از حیث

شی. استیال  اید بود ک  طبقات یرف  با   قات فرودست دییه ی ب  نفع طبقات باال و ب  زیا  طب

سهم بیشاتر  از یارانا  غیار     ،بع  طب ،آ  تر کاالهای  چو  بن ید، برق، گاز ودهیل یصرف باال

یقیم و دیگرا ، ، یصباح 51: 5931اقتصاد ، سس  تحقیقات ؤ)ی نمودنییستقیم را دریافت ی 

فقیرتارید  ، ساهم ثروتمنایترید و   5931یثا ، بر اساس ترازنای  انرژ  سا   را (. ب596: 5933

درصای   1/1درصای )دهاک دهام( و     9/16با  ترتیاب    ،ها  نفت خانوارها از یاران  پنها  فراورده

درصای   ،طاور دیهما (. 1: 5939، نصایر  فقیا   ، 1: 5933)دهک او ( باوده اسات )شااهمراد ،    

برابر دو دهک پایید شاهر  و بایش    1تصاحب اتویبیل در دو دهک باال  شهر  ب  طور یتوسط 

 نی  تا حی  وجود داشات  ضعیت در یورد برقهمید و و تای  بودبرابر دو دهک پایید روس 11از 

هاا از غیار یساتقیم با      هر نوع تغییر در نظاام تخصای  یارانا     ،ب  اید یعنا. (191: 5933)نیل ، 

پیایایها  اقتصااد     ب  نفع طبقات فرودست بود. یک تحلیال کا    ،ییتیستقیم حیاقل در کوتاه

ایاد یوضاوع را    ،ها  درآیی  بررس  نموده استها را ییا  دهکتغییر در شیوه تخصی  یاران 

هاا در  منی  یاران هیف ،یهیآ 1ها  آ  در جیو  شماره ل ک  داده. بر اساس اید تحلیکنیییی ی أت

در ینااطق   ،ییت بیشتر ب  نفع طبقات فرودست تا باالدست بوده است. بر اساس اید تحلیال کوتاه

هاا ینتفاع   دهک پایید از هیفمنی  یارانا   9شهر  تنها دو دهک پایید و در یناطق روستای  تنها 

 9در یناطق شاهر   اید بیا  یعناست ک   ،انی. اگر وضعیت یک دهک را خنث  در نظر گیریمشیه

 ،انای. از ایاد گذشات    هاا یتضارر شایه   دهک باال و در روستا دو دهاک بااال از هیفمنای  یارانا     

بنی و ناکام دوهت برا  اف ایش یاران  طبقات فرودست و کااهش یاا حاذف یارانا      ها  نیمت ش
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بود. ب   فرودستینی  طبقات ا  یشخ  از نیّت دوهت برا  اف ایش بهرهطبقات باالدست نشان 

هاا با    ینافع هیفمنای  یارانا   ت ش دوهت ی بور اید بود تا  تا حی  یشخ  است ک  ،اید یعنا

. ثانیااً و چنانکا    هر  و روساتای  هایایت شاود   شا  فرودسات ها  پایید یا طبقاات  سمت دهک

هیفمنی  یاران  از حیث یکان  نی  بیشتر ب  نفع ینااطق   ،دهینشا  ی  جیو  شماره پنآ ها داده

 دو دهاک از در حااه  کا  در ینااطق شاهر  تنهاا       بارا  یثاا ،  روستای  تا شهر  باوده اسات.   

دهک بوده اسات. بار    9اید یی ا  برا  روستاییا   .انیها ینتفع شیهشهرنشینا  از هیفمنی  یاران 

ینااطق شاهر  از    بایش از جمعیات   برابار  1/9جمعیت روساتای  کشاور در حایود     ،ساید اسا

 ها ینتفع شیه است.هیفمنی  یاران 

 هافع از طرح هدفمندی یارانهنت(: ترکیب جمعیت م1جدول )

 5931 جمعیت
 درصی از کل

 تیجمع
 جمعیت ینتفع ها  ینتفعدهک

 693/131/51 1 % 95 531/199/11 نقاط شهر 

 319/915/51 9 % 13 151/133/11 نقاط روستای 

 _ _ %511 911/365/91 کل کشور

 (13: 5931هاد  زنوز، )ینبع: 

نیا  نا  تنهاا از حیاث      هاا ، هیفمنی  یارانا  عیاهت هماننی یسکد یهر و سهام ،بیید سا 

 .(1)شودطبقات  بلک  از حیث یکان  نی  واجی خصلت پیرایون  قابل توجه  دییه ی 

 

 مهای محروخصیص بودجه به نفع استانت. 1
نظاام تخصای  بودجا      گیر  اقتصاد  دوهت یرباوط با  تغییراتا  باود کا  در     آخرید جهت

یتضامد   5933هاا   پاا از ساا   ب  ویااه  گیر  نی  ها  کشور ب  وجود آیی. اید جهتاستا 

از یحال   ها در ایرا استا  بودج  دریافت ک   از آنجا. وجوه پیرایون  دوهت ب  شکل  دیگر بود

تخصای   یقایس  شایوه   ،بنابراید ،دییه شیه یرک   ییها  یل  در حوزه اختیارات دوهتدرآ
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. بارا   کنای یا  را یشاخ    هاها تا حی زیاد  یوضع اقتصاد  دوهت ب  استا بودج  ب  استا 

هاا   ها  کشور در دوهات تخصی  بودج  ییا  استا  گان ها  دهاوهویت ،وعبررس  اید یوض

ها  اید یقایس  داده آورده شیه است. 9و  6ه ردر جیاو  شما ب  ترتیب ،ناادخاتم  و احمی 

برخاوردار   هاا  تاا حای  بار اساتا      دهی تخصی  بودج  در دوهت خااتم    نشا  ی جیاو

هااا  با  سامت اساتا     بیشااتر تمرکا   ناااد ایاد  در دوهاات احمای   ایاا  ،یتمرکا  باوده اسات   

ساا  دوره   3در تماای    فاارس  در وضاعیت  کا    ،یافت  است. برا  نمونا  تغییر برخوردار کمتر

ا  دوره ایاا در سا  سا    ،قارار داشات  اسات   بودجا   تخصای    1تا  1ها  خاتم  بید اوهویت

اوهویت او  خارج شیه است. یازنیرا   51از ییا   ،5931تا  5933ها   یعن  سا ،نااداحمی 

باید   ،ار داشات  اسات  رقتخصی  بودج   6تا  1ها  در اوهویت سا  دوره خاتم  3نی  ک  در 

تهارا    ،طاور همیدارج شیه است. اوهویت او  خ 51هماننی فارس از  5931تا  5993ها  سا 

سا   6در تمای   ،ار داشت  استرق 1تا  1ها  سا  دوره خاتم  بید اوهویت 3سا  از  1ک  در 

وضاعیت   ،عکاا  بار  ،در آ  ساو  اوهویت او  خارج شیه اسات.  51نااد از ییا  دوره احمی 

 بارا  یثاا ،  ت.   اسا ها  یحروی  یاننی سیستا  و بلوچستا  و هرستا  بهبود یافتاستا بودج  

بید  قرا داشت، 51تا  9ها  سا  دوره خاتم  س  سا  در اوهویت 3 سیستا  و بلوچستا  ک  از

 او  و دو سا  در اوهویت دوم قرار گرفتا  اسات.  دو سا  در اوهویت  5931تا  5993ها  سا 

ره خااتم   . در حاه  ک  اید اساتا  در دو داردهمید وضعیت در یورد استا  هرستا  نی  وجود 

تاا   5933ها  در سا  ،اوهویت او  قرار داشت 51ر ییا  سا  دوره ی بور د 3از  سا  کیتنها 

 فراینای با توج  ب  یباحاث یاذکور، بایای گفات     . (1)ار گرفت  استرق 1تا  1بید اوهویت  5931

از ینااطق   5931تاا   5933هاا   با  ویااه باید ساا      ،ناااد احمای  تخصی  بودج  در دوهت 

و بایید ساا  تاا    تغییر جهت داده  پیرایو برخوردار یا ر یا یرک  ب  سمت یناطق کمتروردابرخ

  حی قابل توجه  وجوه پیرایون  یافت  است.

 



 

 )ارقام به میلیارد ریال( به ترتیب اولویت در دوره خاتمی های ملیها از محل درآمد(: میزان دریافتی استان6جدول )

 1311سا  
یی ا  
 ت دریاف

سا  
1318 

یی ا  
 دریافت 

سال 
1319 

یی ا  
 دریافت 

سا  
1381 

یی ا  
 دریافت 

سال 
1381 

یی ا  
 دریافت 

سال 
1382 

یی ا  
 دریافت 

سال 
1383 

یی ا  
 دریافت 

سال 
1381 

یی ا  
 دریافت 

 953/1 خراسا  511/1 خراسا  113/9 خراسا  111/1 خراسا  639/5 خراسا  511/5 خراسا  311 خراسا 
خراسا  
 یرک  

969/9 

 196/9 فارس 916/9 فارس 335/1 فارس 111/1 فارس 196/5 فارس 593/5 فارس 316 تهرا  351 یازنیرا 

 511/9 خوزستا  196/9 خوزستا  151/1 تهرا  631/5 خوزستا  131/5 خوزستا  311 خوزستا  916 فارس 911 تهرا 

 636/1 یازنیرا  116/1 یازنیرا  916/1 خوزستا  131/5 یازنیرا  515/5 یازنیرا  313 یازنیرا  651 خوزستا  619 فارس

 196/1 تهرا  169/1 یازنیرا  991/5 کریانشاه 115/5 کریانشاه 991 کریا  119 کریا  156 خوزستا 
آذربایجا  
 شرق 

191/1 

 911 کریانشاه 193 یازنیرا  161 کریا 
آذربایجا  
 غرب 

 931/1 کریانشاه 531/1 کریانشاه 359/5 کریا  991/5 کریا                    359

سیستا  و 
 بلوچستا 

 355 گی   633 گی   199 کریانشاه 119
آذربایجا  
 غرب 

111/5 
آذربایجا  
 شرق 

991/5 
آذربایجا  
 شرق 

 919/1 کریا  591/1

 161 گی   151 کریانشاه
آذربایجا  
 غرب 

 339 تهرا  631
آذربایجا  
 شرق 

 913/5 گی   111/5
ا  آذربایج
 غرب 

591/1 
آذربایجا  
 غرب 

161/1 

آذربایجا  
 غرب 

111 
آذربایجا  
 غرب 

111 
آذربایجا  
 شرق 

 169/1 کریا  913/5 کریانشاه 533/5 گی   365 هرستا  616
سیستا  
 بلوچستا 

119/1 

 111 هرستا  931 گی  
سیستا  و 
 بلوچستا 

619 
آذربایجا  
 شرق 

 591/5 هرستا  311
آذربایجا  
 غرب 

 561/1 گی   111/1 اصفها  911/5

 و یحاسبات نگارنیه ینبع: قوانید بودج  



 

 )ارقام به میلیارد ریال( به ترتیب اولویت دریافتنژاد مدهای ملی در دوره احمدیها از محل درآیزان دریافتی استان(: م1جدول )

 1381سال 
یی ا  
 دریافت

 1386سا  
یی ا  
 دریافت

 5939سا  
یی ا  
 دریافت

 سال
1388 

یی ا  
 دریافت 

 سا 
5933 

یی ا  
 دریافت

سا  
5931 

یی ا  
 دریافت 

 531/9 بلوچستا  939/1 بلوچستا  161/5 خوزستا  139/1 خوزستا  931/6 خراسا  یرک   539/9 خراسا  یرک  

 111/1 خوزستا  311/5 هرستا  111/5 بلوچستا  913/1 بلوچستا  111/6 خوزستا  531/6 فارس

 333/5 هرستا  611/5 کریانشاه 113/5 کریانشاه 391/5 کریانشاه 659/1 فارس 919/1 خوزستا 

 611/5 کردستا  133/5 خوزستا  591/5 هرستا  131/5 اذربایجا  غرب  311/9 یازنیرا  196/1 یازنیرا 

 611/5 هکریانشا 135/5 کهگیلوی  119/5 کردستا  111/5 کردستا  311/9 کریانشاه 119/1 آذربایجا  شرق 

 131/5 کهگیلوی  131/5 کردستا  351 کهگیلوی  931/5 هرستا  311/9 آذربایجا  غرب  595/1 اصفها 

 913/5  یلویکهگ 133/9 آذربایجا  شرق  313/9 کریانشاه
خراسا  
 جنوب 

365 
ذربایجا  آ

 غرب 
195/5 

اذربایجا  
 غرب 

165/5 

 191/5 گلستا  951/5 گلستا  311 ای م 116/5 فارس 191/9 بلوچستا  311/9 آذربایجا  غرب 

 351 گلستا  119/5 گلستا  163/9 گی   311/9 کریا 
خراسا  
 جنوب 

 911/5 بوشهر 959/5

 163/5 ای م 696 یحا چهار 531/5 همیا  516/9 اصفها  615/9 گی  
خراسا  
 جنوب 

915/5 

 و یحاسبات نگارنیهینبع: قوانید بودج   



  93 بهار 63فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22

 دولتی پیرامونو انتخاباتی پایگاه اجتماعی  :تدول پیرامون در ج.
 پایگااه  ناوع  و هاا دوهات  اقتصااد   هاا  سیاسات  ناوع  ییا  ،دیییم نظر  یباحث در چنانک 

 دوهات  داد نشا  نی  یقاه  قبل  یباحث بود. برقرار رابط  نوع  آنها انتخابات  الجرم و اجتماع 

 و طبقات  حیث از هم ک  برگ یی را د اقتصا ها سیاست ،بررس  یورد سا  3 در نااداحمی 

 هام  رو  یوضاوعات  ایاد  نمود.ی  ییدأت را پیرایو  اقتصاد  ینافع بیشتر یکان  حیث از هم

 ،انیداده نشا  دیگر یوارد در سیاس  اقتصاددانا  طورک  هما  آیا ک  انجاییی سئوا  اید ب  رفت 

 بارا   پیرایون  انتخابات  و اجتماع  گاهپای دوهت، پیرایون  اقتصاد  ها سیاست نی  ایرا  در

 نظار   یوضاوع  دو با   اشاره یباحث اید ب  ورود از قبل ،جااین در ؟است کرده ایجاد دوهت آ 

 پایگااه  باا  اجتمااع   پایگااه  هاا، تحلیل دیگر از برخ  هماننی یقاه  اید در اوالً است. ضرور 

 کا   یعناسات  بایا   اید .(115-569 :5939بوش، )هن  است شیه دییه یترادف دوهت طبقات 

 داشات   را حاای   یدبیشاتر  بایی ،شودی  یحسو  آ  اجتماع  پایگاه ک  طبقات  ییا  در دوهت

 نخبگاا   طبقاات   ترکیب یاننی  یهامیکانی  دوهت اجتماع  پایگاه فهم برا  گرچ  ،ثانیاً .باشی

 شایوه  ،طبقاات   أر ییا ا   یاا  انتخاباات  یکاانی م  ایاا  ،دارد وجود ح   نوع و حاکم سیاس 

 بیشاتر   یصایاق  ایارا   یورد در یشخ  شکل ب  وضعیت اید .رسیی  رظن ب   ترسرراست

 ایگااه پ بار  انتخاباات  ثیرأتا  سیاسا   هاا  امظن زا بسیار  در ک  است درست ،ا یث برا  دارد.

 در ایاا  ،(515-593 :5933 یوشاار،  و )دویاارگد  گاذرد یا   احا ا   کانا  از دوهت اجتماع 

 ثیرگذار أت یدا عمویاً ،نیارد وجود ا شیهتثبیت ح ب  نظام ک  ایرا  ماننیه سیاس  ا هامنظ

 فهام  ،یعناا  ایاد  با   .شاود ی  ینتقل دوهت ب  انتخابات طریق از یعن  یستقیم شکل ب  حی  تا

 پایگااه  ساو  یاک  از تاا  دهای یا   قارار  یاا  اختیار در یکانی ی  ایرا  در انتخابات  آرا  ترکیب

 هاا  سیاست ییا  ارتباط ،دیگر سو  از و نماییم یشخ  حی  تا را ایرا  در وهتد اجتماع 

 دهام  دوره انتخاباات  بار  یقاها   ،اسااس  هماید  بر نماییم. تعیید را اجتماع  پایگاه و اقتصاد 

 آرا  ،قاهاب  ایاد  در برآیای.  یوضاوع  دو اید تحلیل یقام در تا گردیی تمرک  جمهور  ریاست

 آرا  درصای  ،او  شایوه  در .گرفات  قارار  بررسا   یاورد  شایوه  چنیید ب  دوره اید انتخابات 

 است. شیه یقایس  هااستا  توابع در آنها آرا  با هااستا  یراک  در هاکانییی
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ترکیب و درصد آرا در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به تفکیک (: 8جدول )

 ٭مرکز استان و توابع استان از کل آرا

 کروب  رضای  یوسو  نااد احمی 

 511611 133539 6153391 3995359 هایراک  استا 

 /91 /91 11/56 69/11 درصی

 111133 963699 9115915 51995111 هاتوابع استا 

 /31 55/53 63/11 درصی
19/ 

 

آرا کال  ٭رساان  وزارت کشاور.   از پایگااه اطا ع   برگرفتا  ینبع: یحاسبات نویسنیه بر اساس اط عات 

 بوده است. 93991555

 در او اصال   رقیب و نااداحمی  آرا  تفاوت ک  حاه  در ،3 شماره جیو  دادها  اساس بر

 بارا  11/56 و ناااد احمای   بارا   69/11یعنا    درصای  11/6 از بایش  کم  تنها هااستا  یراک 

 ایاا  ناااد  احمای  برا  63/11یعن  1/11 از بیش استا  توابع در اخت ف اید ،است بوده یوسو 

 تواباع  در یوساو   باا  ناااد  احمای   أر بیشاتر  اخت ف است. بوده یوسو  برا  درصی 55/53

 است. بوده نااداحمی  ب  پیرایو  بیشتر گرایش از نشان  اوهید نجایا در هااستا 

 صاورت  با   هااستا  توابع و هااستا  ک ایر در کانیییاها آرا  درصی و ترکیب ،دوم شیوه در

در حااه  کا     اسات  یشاخ   3 شاماره  جایو   ها داده از چنانک  است. شیه بررس   جیاگان

درصای اسات، ایاد     56از کما  بایش    هاا استا  ک انااد با یوسو  در یر  احمی أر اخت ف

 کا  در حااه    ،تار درصی بوده است. ب  شکل  کلا   99بیش از  هاتوابع استا    درأاخت ف ر

در  اید اخت ف ،  یوسو  استأدو برابر ر بیش از هاع استا تواب درنااد   احمی أر اخت ف

  أدر حااه  کا  ر   ،باوده اسات. از ایاد گذشات      چهاارم کیا کم  بیش از تنها ها یراک  استا 

 ،ایش داشت  اسات  درصی اف 55یود حدر ها ها نسبت ب  یراک  استا در توابع استا  دناااحمی 

در  51بایش از   قیب اصل  او بار عکاا  را  رآ ،سترسییه ا درصی 11/69ب   31/16یعن  از 

 از نشاان   دویاید  نیا   اینجاا  در .اسات  رساییه درصای   11/91ب   99/11صی کاهش داشت  و از 

 است. یشهود حی  تا نااداحمی  ب  پیرایو  بیشتر گرایش
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ترکیب و درصد آرا در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به تفکیک (: 9جدول )

 توابع استان مرکز استان و

 کل کروب  رضای  یوسو  نااداحمی  

یراک  

 هااستا 
3995359 6153391 133539 511611 51119136 

 511 /31 39/5 99/11 31/16 درصی

توابع 

 هااستا 
51995111 9115915 963699 111133 19961151 

 511 /39 13/5 11/91 11/69 درصی

 93991555 913351 616316 59111116 11119551 کل

 رسان  وزارت کشوراز پایگاه اط ع برگرفت ینبع: یحاسبات نویسنیه بر اساس اط عات 

ها  سایار با  عناوا  شاخصا      وقیرا  کانیییاها در برخ  از صنترکیب آ ،در شیوه سوم

هاا  سایار بارا     استفاده از صانیوق  د یناطق کشور آورده شیه است.تریبرا  سنج  پیرایون 

هاا  ترید یناطق کشور ب  اید دهیل است ک  عمویاً وزارت کشور از اید صانیوق ن سنج  پیرایو

کنای. چنانکا    اساتفاده یا    دورافتااده جمعیت و کمابیش آور  آرا  یناطق بسیار کمبرا  جمع

دهی. چنانک  ی  صنیوق سیار را نشا  91را  کانیییاها در ترکیب آ 51جیو  شماره  ،بینیمی 

درصای آرا را کساب    39نااد بایش از  نی  احمی  ترید نقاط کشوریون در پیرا ،یشخ  است

تارید نقااط   در پیرایاون  را را درصای آ  51رقیب اصل  تنهاا   ،هاهنموده است. بر اساس اید داد

 91ل  با  بایش از   نااد با رقیب اصاخت ف احمی  در اینجا ،بنابراید نموده است. کشور کسب

ناااد را کاای ً   تارید نقااط کشاور با  احمای      یی پیرایاون  و گرایش بسیار شیدرصی  رسییه 

 سازد.  یشخ  ی 



 21 ــــــــــــــــــــــــــــ... ــــــــــــــدولت در پیرامون و پیرامون در دولت

 سیار هایصندوق برخی در کاندیداها آرای ترکیب(: 11جدول )

 کروب  رضای  یوسو  نااداحمی 

59191 1961 63 11 

11/39 51/51 91/ 51/ 

 ن  وزارت کشوررسااز پایگاه اط ع برگرفت ینبع: یحاسبات نویسنیه بر اساس اط عات 

وردها  بر اساس برآترکیب و درصی کل  آرا  کانیییاها آورده شیه است.   ،در شیوه آخر

تارید   ترید نقط  کشور ب  سمت پیرایاون شود هرچ  از یرک  یشخ  ی  ،55جیو  شماره 

شاماره   ها  جایو  گیرد. اید اهگو را دادها  شکل ی ده  ویاه أاهگو  ر ،نقط  حرکت کنیم

تار  دهی هر قیر از یرک  ب  سمت یناطق پیرایاون  جیو  نشا  ی  دهنی.ب  خوب  نشا  ی  55

 دیگار  را آدر حااه  کا     ،گیار  افا ایش یافتا    چشمنااد ب  شکل آرا  احمی  ،حرکت کنیم

 داشت  است. کاهش کمابیشرقبا  او 

 (: ترکیب کلی آرا از مرکز به پیرامون11جدول )

 کل کروب  رضای  یوسو  نااداحمی  

 1551931 19199 31155 1566111 5313311 تهرا 

 511 11/5 95/1 61/11 33/19 درصی

 55131151 31111 531391 1111691 6361113 هاسایر یراک  استا 

 511 /99 95/5 31/91 66/65 درصی

 19911333 111161 963611 9153333 51911591 هاا تتوابع اس

 511 /33 13/5 16/91 13/69 درصی

 53119 11 63 1961 59191 رها  سیاصنیوق

 511 /51 /91 51/51 19/39 درصی

 ینبع: یحاسبات نویسنیه
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در تهارا  در   ناااد در حاه  ک  احمی  ،ها  اید جیو بر اساس داده تر وب  طور یشخ 

در  ،66/65هاا با    اید رقم در سایر یراک  اساتا   ،درصی آرا را در اختیار داشت  است 11حیود 

شاخصا  بارا    با  عناوا     ،هاا  سایار  هایتاً در برخ  از صانیوق و ن 13/69ها ب  توابع استا 

ناااد از  آرا  احمای   ،اسااس  ایاد  بار  (6).رسییه اسات درصی  19/39ب   ،یناطق تریدپیرایون 

در برخا    داشات  اسات.   تفااوت  درصی 11/19آ    دیتر رایونیپترید نقط  در ایرا  تا یرک  

در شهرساتا    ،تر بوده است. بارا  یثاا   ید اخت ف ییا  یرک  و پیرایو  بسیار گستردها دیوار

آرا  او  اخات ف  وآرا را کساب کارده   درصای   33نااد احمی  ،رودبار جنو  در استا  کریا 

رقیاب   ،در اید ییاا   (9).است صی رسانیهدر 11ب  بیش از  را ییا  تهرا  و اید یناطق پیرایون 

یاورد اشااره نشاا     جایو     هاا دادهت کای ً یعکوس  داشت  اسات. چنانکا    اصل  او وضعی

در  16/91 با   ،در سایر یراک  استا  31/91درصی در تهرا  ب   61/11از  آرا  یوسو  ،دهیی 

است. ساایر کانییایاها نیا      ها  سیار کاهش یافت درصی برا  صنیوق 51/51ها و توابع استا 

از تهارا  با  سامت     نیا   ب  صورت  ک  آرا  آنهاا  ،دهنیا  ی را نش یشابه  کمابیش وضعیت

تا حی قابل تاوجه  کااهش   ب  جا  اف ایش  ادنا  احمی خ ف اهگو  رأ بر یناطق پیرایون 

   در پیاروز  پیرایاون  دهی آرا  یناطقیت ب  شکل یشخص  نشا  ی اید وضع (3).داشت  است

ناااد نا  تنهاا در    وجوه پیرایاون  آرا  احمای    بوده است. نااد تا چ  یی ا  قابل توج احمی 

با  پاایید نیا  تاا      توساط رو بلک  در ییا  طبقات پیرایون  یا طبقات پایید و ی ،یناطق پیرایون 

  در أهاا  ر یک برآورد از طریق یقایس  برخ  صانیوق  برا  یثا ،. ه استبود حی  برجست 

نااد در ینااطق  می ر  احدهی آشا  ی ن ایرا  شهر  نشیدق غیر یرف نشید و یناطیناطق یرف 

(. بار اسااس ایاد    5933ایینا ،  ) نشید بوده اسات یناطق یرف راتب بیش از نشید ب  ییرف غیر 

درصی از آرا   99 تنها در حیودنااد در حاه  ک  احمی  ،یقاه  برآورد و یحاسبات نگارنیگا 

حیود  ،، در آ  سورا کسب نموده نشیدب  باال  ساکد در یناطق یرف  و یتوسط رو طبقات باال

را با    نشاید غیار یرفا    یناطق ب  پایید ساکد در قات پایید و یتوسط رودرصی از آرا  طب 93

هام   ،ناااد یرایاون  احمای   توا  گفات آرا  پ ی  یجموعدر  ،. بیید سا (3)دست آورده است

 .وجوه یکان  و هم وجوه طبقات  قابل توجه  داشت  است
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 و اجتماع سیاست های پیوند اقتصاد،مجاری و سندروم د.
ناااد تاا   اقتصاد  پیرایون  دوهت احمی  ها سازد سیاستها  یقاه  تا اینجا یشخ  ی یافت 

در ارتبااط باوده و از طریاق ایاد      دوهتپیرایون  اید و انتخابات  حی زیاد  با پایگاه اجتماع  

ت در آ  دوره را قوام بخشاییه اسات.   رابط  ییا  اقتصاد و سیاس ،و انتخابات  یجار  اجتماع 

 5931هاا   ابتیا دوهت بید سا  ،کنییدر اید فراینی و چنانک  در نمودار شماره یک یشاهیه ی 

ایااد  ساا ا .اسااتتخصاای  داده پیرایااو   ابع اقتصاااد  قاباال تااوجه  را باا یناا 5933تااا 

دوهت ایجااد  همید برا   پیرایون و انتخابات  گرای  اقتصاد  ب  تیریآ پایگاه اجتماع  پیرایو 

ب  وضاوح  توا  ی ا  وجود چنید پایگاه اجتماع  و انتخابات  را هنشان ب  طور یشخ ، کرد. 

هماید   ،. در یرحل  بعای نااد دییاز احمی  33سا   در حمایت قابل توج  پیرایو  در انتخابات

و  ر پیش گرفات اد  پیرایون  را دها  اقتصسیاست تقویت 5933 وهت پا از انتخابات سا د

. نماود تیوید و اجرا  5933ها را در سا  رح هیفمنی  یاران ط ،در کنار تیاوم دو سیاست قبل 

و ب  ویاه از ساا    5933از سا  اید دوهت  ،دهینشا  ی  9ا  جیو  هچنانک  داده ،طورهمید

دهی ا  ی نش نمود. هم  اید یوارد تقویتتخصی  بودج  ب  یناطق پیرایون  را  ،بعیب   5933

 و انتخاباات   پایگااه اجتمااع    تقویت ینافعدر راستا   5933 دوهت دهم پا از انتخابات سا 

قیر ک  تاا   هما  ،. بیید سا در حوزه اقتصاد را تقویت نموده است  پیرایون ها سیاستخود 

  پیرایاون  بارا   و انتخاباات   ها  اقتصاد  پیرایون  دوهت، پایگاه اجتماع سیاست 5933سا  

 انتخاباات   تعایّد یافات، هماید پایگااه اجتمااع       33آ  ایجاد کرد ک  در نتایآ انتخابات ساا   

 ها  اقتصاد  پیرایاون  آ  دوهات  یوجی تقویت سیاست ،ب  بعی 5933از سا   پیرایون  دوهت

هاا  اقتصااد  دوهات    سیاسات هام   ،در ایرا  دوره یورد بررس  اید بیا  یعناست ک  .گردیی

د  یباان   پایگااه اجتمااع  دوهات تاا حای زیاا       هام تماع  یشخص  هستنی و واجی یبان  اج

با  شاکل    و انتخاباات   پایگاه اجتماع  از یک سو ،در اید تعایل .اقتصاد  قابل توجه  داشت

اه ایاات   ،ها  اقتصاد  را با  دوهات انتقاا  داده و در آ  ساو    سیاستثیرات أت یک تسم  نقاه 

هاا  اقتصااد  دوهات ینتقال نماوده      را ب  سیاسات  انتخابات و  ناش  از همید پایگاه اجتماع 

عناوا     ها  اقتصاد  و هام با  گ ار سیاستردوهت هم در یقام کا چو بر اید اساس و  است.
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سااخت اجتمااع  و اقتصااد      دو باع باا    طبا  ،ظااهر شایه    و انتخابات ظرف پایگاه اجتماع 

 یافت  است.   ها  قابل توجه پیونی

 اقتصاد و سیاست از مجرای پایگاه اجتماعی یا انتخاباتی دولت : پیوند(1)نمودار 

  
کااد اساات یبااید مدر پیرایااو  و پیرایااو  در دوهاات ی تدوهاا وضااعیت یترتااب باار نظریاا 

یاد اسات کا     ا گان  یورد بررس  باشنی. سانیورم او  ها  س ها  چنیوجه  در ساختسنیروم

بنای  خاصا  باوده    با صاورت    یتعیدها  اجتماعشی  شکافخود براینی فعا ی بور  وضعیت

روساتا و   -شاهر هاا   افشاک  از حیاث نظار    ،ینا گوییا  و هی ست رکا   گون  ک آ اگر  .است

اوالً  ،(Rokkan & Lipset, 1967) یمبایان ها  اقتصاد  جایعا   ترید شکافرا اصل  کار -سریای 

کیای  أکاف اقتصاد  تب  ترتیب بر دو وج  یکان  و طبقات  ش شکاف شود ک  اید دویشخ  ی 

در ایارا    اید دو وج  از شکاف اقتصاد  ک کیی دارد أبر اید یوضوع تها  یقاه  یافت  ،ثانیاً دارنی.

شاهر  اقتصاد ،  در اید شکافانی. نااد با همید یحتو  ایا ب  شکل  دیگر فعا  بودهدوره احمی 

ن  و نمااد یکاا   ترتیاب با    با   ارروساتا و کا  نماد یکان  و طبقات  یرک  و ترتیب ب   ب  و سریای 

ایاد دو وجا  از   شایه از  ساز شبی بنی  بخواهیم صورت چنانک  ،انی. ثاهثاًطبقات  پیرایو  درآییه
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نی  اید بصورت ،یشخ  نماییم در ایرا  دوره یورد بررس  شکاف اقتصاد  یرک  و پیرایو  را

 کا  ایاد اسات   اساتیال    ،حیث نظار  از  .بوده استتر ن دیک نوع یتراکم تا یتقاطعب   هاشکاف

زیاا  بار رو  هام باار     ها همکافثیرات شأشونی ک  تزیان  حادو ی  ها  یتراکم عمویاًشکاف

و یوجای   (35- 531: 5931)نیوتاو  و دو،   کننیگ  یتقابل با  خاود گیرنای   حاهت تقویت شیه،

یاا یتاراکم از   بنای  یتقااطع   داد  صاورت برا  نشاا   بنی  یشخ  اجتماع  شونی.نوع  قطب

 تیارک دییه شی. 1نمودار شمار  ،ناادها  اقتصاد  یورد اشاره در دوره احمی شکاف

 

 نژاددر دوره احمدی اقتصادی شکاف وجوه شدهسازیشبیهبندی : صورت(2)نمودار 

 
وه شکاف اقتصاد  ا  از وجشیهساز بنی  شبی صورتدر اید نمودار بینیم، ی چنانک  

بار   و ن  ه ویااً شی  توایا  اوالً ،. بر اساس اید نمودارآورده شیه است ناادی در دوره احم

روساتا و   -شاهر شاکاف  یعن   ،شکاف اقتصاد  طبقات  و یکان  رو  هم بارشی  دو وج 

بایای   (51)،انیتعیّد یافت یرک   پیرایو  و قطبدو ب  شکل ینازع  ییا   نهایتاً سریای  ک   -کار

در ایرا  دوره یورد بررسا    (55)یتقاطع تا شکاف یتراکمشکاف از ص  خا بنی صورتیبید 

ها  اجتماع  در جاهاا  دیگار   از شکاف یتراکم بنی صورتثانیاً و همانطورک   .دییه شود

دارا  پتانسایل   فضا  دوقطب  و الجرمیقوم در ایرا  نی   بنی اید صورت ،عمل کرده است

شورش حاشی  علی  یتد یاا پیرایاو  علیا     چنانک   ست.ابوده باالی  برا  واگرای  اجتماع  

و چا  در قاهاب    ناااد احمای   گرا  دوهتها  اقتصاد  پیرایو چ  در قاهب سیاست ،یرک 
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در قاهب اید  است. اجتماع  بنی از چنید قطب یشخ  ا نمون  ،آرا  پیرایون  اید دوهت

ت قطب یرکا   ئوسو  در هییطیف ت قطب پیرایو  و ئنااد در هیبنی ، طیف احمی قطب

ساخت اجتماع  ایرا  دوره یورد بررسا   در ا بنی  پررنگ  رقطب ،شیه و بیید سا ظاهر 

 انی.تعیّد بخشییه

باذرها   هام  طبقات  عمویااً   ی حظاتها  دارا  دوهتسازد یشخ  ی دویید سنیروم 

از حیاث  کننای.  حمل ی  را با خودراه وابست   یربوط ب  پیاییها  ینف  هم و ثبات  اقتصاد ب 

 ک  با آ کنی کیی ی أها  اقتصاد  تعمویاً بر سیاست ،طبقات  دارد ی حظات   ک دوهت ،ر ظن

ایاا زیاان  کا  دوهات از طریاق       (،Cited Jesop, 199: 145) ساو باشای  هام  طبقات  ی حظات

  رگو  شیه، با طبقات  و اقتصاد  نی  دگ ی حظاتاید انتخابات یا ب  شیوه دیگر  تغییر کنی، 

و  حا دگرگاون  یاا ت   اید ،در اید وضعیت آورد.ثبات  اقتصاد  را ب  همراه ی طبع حی  از ب 

. باا خاود دارد   های  است ک  ینطق نهفت  در راه وابسات  ها  اقتصاد  یبید دشوار در سیاست

باار  آنهاا  هاا  فعلا    ها اه ایات  را بار سیاسات  دوهت ها  گذشت سیاست ،بر اساس اید ینطق

 در تاوا  را یا  بر سر دوراه  قرارگارفتد   اید های  ازنشان  (.Mahoney, 2000: 509) کنیی 

هاا  اقتصااد    غاهاب سیاسات   از یک ساو  دوهت روحان  ،نمون  برا دیی. یرا  ا دوهت فعل 

غیار قابال تایوام یاا یاننای      در شکل اوهیا  آ   نااد یاننی یسکد یهر را عمیه در دوهت احمی 

یوضوع واکانش احتمااه     ،ایا در آ  سو ،ینی اص حات کل  دییهزها آ  را نیااران هیفمنی  ی

ناااد از ساو  دوهات    احمای   گارا  هاا  پیرایاو   سیاسات  تغییر آن  ایکا  طبقات پیرایون ،

  هاا شاورش  دهای  یتجار  جهان  نشا   چنانک . ساخت  استب  شیت یحیود  را  روحان 

 هاا  در ساا  ( Seddon,1993: 88-112) هاا  ریاضات   شیا شاور ها  نا  ب  شورش یعروف

در یراکش و  5331ها  ده  شورش ،Hinnebusch, 1985: 131-157)) در یصر 5331 و 5399

هاا   دوهات جییای از سیاسات   همگ  زیان  حاادو شاینی کا      ،( 113: 5939)یورف ،  ارد 

وضاعیت یشاخ    نماوده اسات. ایاد     نشاین  ب  سرعت عقاب اقتصاد  پیرایون  دوهت قییم 

 لیپتانسا ها  اقتصاد  از اید دسات تاا چا  ییا ا  یتضامد      سازد تحو  سریع در سیاستی 

 ثبات  سیاس  برا  دوهت جییی خواهی بود.  ب 



 31 ــــــــــــــــــــــــــــ... ــــــــــــــدولت در پیرامون و پیرامون در دولت

ب  ابا ار ینازعا  طبقاات     ،ورد بررس دوهت در دوره یدهی نشا  ی سنیروم سوم  ،تینهادر 

ان  کا  دوهات ی حظاات یرباوط با       زیا  ،تبییل شیه است. یطابق با اید شیوه نگرش یشخص 

تا حی زیاد  ب  اب ار آ  طبقا    ،پایگاه اجتماع  خود را ب  صورت گسترده در اقتصاد دخاهت دهی

ناااد از طریاق   دوهات احمای    چاو   با  ایاد یعناا و   (. Cited Jesop, 199: 145) شودتبییل ی 

در  تاا حای    بعب  ط ،فت طبقات فرودست را در نظر گر ی حظاتها  اقتصاد  پیرایون  سیاست

پیایایها    بنای  از دوهات  ناوع صاورت   ایاد  ظاهرگردییه اسات.  اب ار ینازع  اید طبقات ئتهی

کرد داور  راوالً اید دوهات کاا  ه باعث شیاز حیث سیاس   وسیاس  و اقتصاد  یشخص  داشت  

  نماینایه  خصلت عموی  خاود با  عناوا    ،ثانیاً و فروگذاردییا  طبقات اجتماع  را تا حی زیاد  

گارفتد ساهم   ، نادییهبرخ  طبقات خا  تقلیل دهی. برا  نمون  تمای  طبقات را ب  نماینیگ  از

 تا حی زیاد  نشان  یشخصا  از  ها  نقی و تخصی  آ  ب  یاران   هیفمنیتوهیی از درآییها  

گارفتد یناافع   نادیایه  همید وضعیت است. اید تخصای  ناایتواز  با  نفاع طبقاات پیرایاون ،      

در نظار گرفتا     دوهات  ایاد  نگرش فراطبقاات  عیم  ،ورژواز  صنعت  در ایرا  آ  دوره و الجرمب

در  پیاییها  اقتصاد  یشخصا  نیا  داشات  اسات.     در یراحل بعیهمید نگرش طبقات   .شودی 

توزیاع را با    انباشات و   تاواز  ییاا   دوهت با ترجیح طبقات پیرایون  بر بورژواز  صنعت   ،واقع

بخاش  تضاعیف  با تحریاک بخاش تقاضاا و     دوهت ،در اید وضعیت. است ر هم زدهزیا  اوه  ب

باا عایم حمایات از     ،ثانیااً  وکرده  تشییی در اقتصادرا  ناش  از تقاضا توری  راتیتأثاوالً  ،عرض 

 است. شیهو رکود توری  رشی اقتصاد   تا حی زیاد  باعث کاهش ،و توهیی انباشت

 

 گیرینتیجه
ناااد تاا حای زیااد  باا      سیاست اقتصاد  پیرایون  دوهت احمی  دهیا  ی نشها  یقاه  یافت 

. اییه دوهت در پیرایاو  و  پیرایون  اید دوهت در ارتباط بوده است و انتخابات  پایگاه اجتماع 

ا  ک  در یقاها  بحاث   چنید ارتباط  است و ب  شیوه رر بظپیرایو  در دوهت ب  شکل خا  نا

قاوام  یاورد بررسا     دورهدر ایارا    از یجرا  اجتمااع  را سیاست د ورابط  ییا  اقتصا ،گردیی

در سطوح  پیونییتد اید  ک  از است های سنیروم ،تریهمیوضوع  در عید حا ، بخشییه است.

باود   سانیورم او  نشاا  داد پیرایاون     ،با  ترتیاب  . پییی آیینی اجتماع ، سیاس  و اقتصاد 
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بود  حمایت انتخابات  از اید دوهت در دو وج  یکان  ها  اقتصاد  دوهت و پیرایون سیاست

 ،شی  دو وج  طبقات  و یکان  شکاف اقتصاد  است. چنانکا  دیاییم  و طبقات  ناظر ب  توایا 

 -شاکاف کاار  ها  اقتصاد  از سو  رکا  ب  ترتیب در قاهب دو وج  طبقات  و یکان  شکاف

وج  طبقاات  و یکاان    شیه دو ساز شکل شبی بنی  شیه بود. شهر صورت –سریای  و روستا

هماننای دوره   در برخ  یاوارد  همراه  اید دو وج ایرا  یشخ  ساخت  در اقتصاد شکاف 

تعایّد   یا حاشای  علیا  یاتد    علی  یرک  پیرایو ییا  جیا  ی ب  شکل نوع  نتوانی  نااداحمی 

 یاا  پیرایاو  و یرکا    ی  نا یچندیا جیا  نی.یشی  نماینیگ  دوهت و طبقات ی ک  از سو نیاب

  است ک  در ساخت اجتماع  ساار  کمابیش اقتصاد  ا ها  پنها  و ناپییا  ینازع یبید الی 

نش رادیکا  حاشی  علیا   ب  شکل واکاد اندر دوره احمی و جار  است و هر بار ب  شکل  و 

ییاا   در یناابع   تار یطلاو  باازتوزیع   ،ب  شاکل یشاخ    ،در اید ییا  آورده است.یتد سر بر

گستره فعاهیت اید شکاف در حیات سیاسا ، اجتمااع  و اقتصااد      ،در ییا  یناطق یا طبقات

تکارار   ،تا زیان  ک  اید شکاف اقتصاد  بهبود نیابی خواهی نمود.یحیود جمهور  اس ی  را 

تحوالت ایرا  یعاصر بسیار یحتمال  یرایو  و یرک  ب  اشکا  یختلف در سناریو  جیا  ییا  پ

و پیاییها  سیاس  و اقتصاد  یترتب بر همید  وجوه طبقات  دوهت ،سنیروم دومود. خواهی ب

آ  است ک  دوهات با    ینی زنیابیش از هر چی   تعییل وجوه طبقات  دوهت ،در اینجا. بود وجوه

ت داور اید ینازعات ظاهر شاود.  ئدر هی ،ت کارگ ار ینازع  طبقات  عمل کنیئجا  آنک  در هی

دوهت بایی خصالت عماوی  خاود را تقویات کنای و ناوع  نگارش         ،د دومبرا  انجام کارکر

ب  جا  آنک  حایال و کاارگ ار جایا      واجی چنید خصلت  فراطبقات  را در پیش گیرد. دوهت

یاافتد   ،نهایات در  .کنیی یرک  عمل  -در قاهب حائل ییا  جیا  پیرایو  ،یرک  باشی -پیرایو 

دوهات  اسات.   در ایارا  ضارور    اقتصااد  دوهات   ینطقحی  از تواز  ییا  ینطق سیاس  و 

دوهات بار ینطاق اقتصااد  آ      و اجتمااع   اد یشخ  ساخت هر جا ینطق سیاس  اناحمی 

در ایاد   اقتصاد یمکد است در چنبره یناسابات سیاسا  و اجتمااع  گرفتاار آیای.      ،تفوق یابی

نطق اقتصااد   ک  گذار ب  ی سازد یوقوع بحرا  یاه  دوهت و رکود توری  یشخ   ،وضعیت

 دوگان  تا چ  یی ا  ضرور  است.  هاینطقو برقرار  حی  از تواز  ییا  
 



 

 

 هایادداشت
هاا   ثیرات باازتوزیع  سیاسات  أبایی ب  خاطر داشت ک  حساب یطاهعاات گونااگو ، بررسا  تا      ،ایدوجود با . 5

ازتوزیع  در ییاا  طبقاات   بررس  سود و زیا  ایاد اقایایات با    طوردیهمگرایان  دوهت ب  صورت کل  و ییاخل 

بحاث ایاد    ،ب  شکل یشاخ   (.Fozzard, 2001: 14) اجتماع  ب  شکل خا  عمویاً یوضوع  دشوار بوده است

دهنای و  ثیرات بخش  را یاورد بررسا  قارار یا     أییت و همید طور تثیرات کوتاهأها صرفاً تاست ک  اید بررس 

ی  از اید دست ب  شکل خا  در یاورد ایارا  در دوره یاورد    هاکننی. دشوار دیی  فراگیر عرض  نم  ،بنابراید

ثیرات اقتصاد  ی بور را تنها در دوره یاورد بررسا  در   أیقاه  ت در عید حا ، چو بررس  نی  وجود داشت  است. 

از ینظر اقتصااددانا  سیاسا  ایاد     ،ییت کمتر یحسوس است. ثانیاًثیرات کوتاهأ، یشک ت یربوط ب  تگیردنظر ی 

یایت و  ثیرات کوتااه أها  اقتصاد  دوهت عمویاً ته پذیرفت  شیه ک  تنواره ساخت اجتماع  در بررس  سیاستایی

با و جاود تماای  ایاد یاوارد، عایم       (.Drazen, 2000: 83، 5933حااتم ،  ) دهنین  بلنیییت را یعیار قضاوت قرار ی 

هاا   ثیرات بلنییایت سیاسات  تاأ نشاا  داد   ناااد در دور یاازدهم انتخاباات   پیروز  کانیییا  ینتسب ب  احمی 

 باشی.ها ییت اید سیاستثیرات کوتاهعکا تأ یمکد است اید دورهاقتصاد  

 .www)ه نمودییلیو  نفر برآورد  11م عیاهت را ساز  کشور کل دارنیگا  سهارئیا پیشید سازیا  خصوص . 1

Khabaronline.ir)، 5931ا  ادار  استا  هرساتا  در خارداد ساا     نهم و دهم در جلس  شور ها ایا رئیا دوهت ،

 .(www. Khabaronline.ir)ییلیو  نفر اع م کرده است  11دارنیگا  سهام عیاهت را 

گرفتا  شایه اسات. بارا       13/1/5931اید آیار از یصاحب  وزیر یسکد و شهرساز  با روزنای  ایرا  در یور  . 9

 ( http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2732905)  اط عات بیشتر در اید خصو  نگاه کنیی ب 

هاا  یتفااوت  وجاود دارد. بار     ها  درآیی  دیایگاه بر رو  دهکسیاست بازتوزیع  پیاییها  اقتصاد  در یورد . 1

بار   برا  یثاا ، ها  درآیی  را کاهش داده است. فاصل  دهک ی بورها  سیاست ،اساس برخ  آیارها  بانک یرک  

سهم ده درصی ثروتمنیترید بخش جایع  ب  ده درصی فقیرتارید بخاش جایعا   از    ا  یرک  آیار ایرا  اساس برآورده

 ،بار اسااس آیاار باناک یرکا        ،رسییه است. هماید طاور   5935برابر در سا   51ب  حیود  5931برابر در سا   56

/. 9999/. با   9333از /.  و در بخاش روساتای    9619/.  با   1113از  ،ط  ایاد یایت  در بخش شهر   ضریب جین 

 ،اجتمااع  یجلاا   و یسا یکمها  دبیار  . بر اساس گفت در آ  سو آیار یتفاوت دیگر  وجود دارد .کاهش یافت  است

برابر گشات  اسات. هماید طاور گفتا        51ها  درآیی  در دو سا  گذشت  تشییی شیه و شکاف اقتصاد  ییا  دهک

  بودج  خانوار در ایارا   ریی ا  کس ،5931تا  5931ها  سا بید  ،ها  بانک یرک  شیه است ک  بر اساس شاخ 

با    ،کسر  بودج  خانوار در روستا حت  بیشتر از شهر باوده اسات   ،س  برابر رشی داشت  است. بر اساس اید برآوردها

ر ها ا  911ه ار تویا  ایا برا  روستاییا  حیود  911صورت  ک  اید کسر  بودج  برا  خانوارها  شهر  در حیود 
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یشاهود باود.    هاا (. در یورد توزیع سهام عیاهت نی  برخا  عایم تاواز    5931/  55/ 6)خبر آن ید،  تویا  بوده است

یشاور اقتصاد  دوهت یازدهم در حاه  ک  برخا  از کاارگرا  فصال  ساهام عایاهت       ،چنانک  بنا ب  گفت  یسعود نیل 

(. 5931/ 51/ 11)ویک  پ  جا ،   انیسهام را دریافت نموده در آ  سو برخ  از اساتیی دانشگاه اید ،انیدریافت نکرده

 ،یایت ها  کوتااه بنی  یتعاد  بایای گفات حایاقل از حیاث پیایای     در جمع ،ها و آیارها  یتفاوترغم اید دییگاهب  

 گیر  شیه بودنی.یورد اشاره ب  نفع طبقات فرودست جهت ها  اقتصاد سیاست

سیساتا  و   اساتا   یازنایرا  در ییاا  ده اساتا  برخاوردار و    و  رس، تهارا  ها  فااستا  ،بر اساس یک بررس . 1

 .(61: 5931شیخ بیگلو، ) یانبنی  شیهبلوچستا  و هرستا  در ییا  ده استا  یحروم کشور دست 

صنیوق سیار در استا  خراساا  جناوب  در دساترس باود کا        91تنها آرا   ،بر اساس آیارها  وزارت کشور. 6

 .قرار گرفت  است یبنا  یحاسب 

آرا را کساب کارده اسات.     15911  از کال أر 11911نااد در اید شهرستا  احمی  ،بر اساس آیارها  یوجود. 9

اساتا  کریاا    در شهرستا  ریگا   برا  یثا ،ا  داد. توا  در استا  کریا  نشی   یوارد  دیگر از اید دست را نی

 .کل آرا را کسب نموده است 31/39مید استا  او و یا در شهرستا  ینوجا  ه 99/36نااد  احمی 

 .ها تا حی  اف ایش داشت  استها ب  توابع استا   یهی  کروب  از یراک  استا أر. 3

  شهرهای  یاننی تهرا ، یشهی، تبری ، اصفها ، اهواز، همایا  و  أها  رنمون  یورد بررس  در برخ  از صنیوق. 3

ناااد و ن دیکتارید رقیابش یعنا      صیها تنها از طریق یقایس  آرا  احمی در ،قم صورت گرفت  است. همید طور

 هحاظ نشیه است. در اید یحاسب  آرا سایر کانیییاها ویوسو  ب  دست آییه 

شاهر و روساتا و کاار و    ها  اجتماع  را ب  چهار شکاف عمیه دید و دوهات، یرکا  و پیرایاو ،    آنها شکاف. 51

و دو و با  ایاد یعناا سیاسا        زعم آنها دو شکاف او  نتیج  تکوید دوهات یایر    انی. ببنی  نمودهسریای  دست 

 هماید طاور   ،انای. در ایاد یقاها    شکاف بعی  براینی  از تحوالت انق   صنعت  و ب  اید یعناا اقتصااد  باوده   

در یاو   اید هیف انتخا  شیه تا تفااوت آ  باا شاکاف یرکا  و پیرا     ایرک  و پیرایو  ب یا ینازع  اصط ح جیا 

. ب  شکل یشخ  بایی یادآور  کرد شکاف یرک  و پیرایو  عمویاً با  ایاد دهیال    یشخ  شود آ  یعنا  سیاس 

سیا دوهت یایر  باید یوافقاا  و یخاهفاا  ایجااد دوهات یلا         أیاهیت سیاس  دانست  شیه ک  در اوایل ت واجی

توانای دارا  وجا    هماید طاور یا     یاو  یرکا  و پیرا یباحث (. 535: 5933 نیوتو  و دو،یتمرک  در گرفت  بود )

 . شودواهرشتاید از اید یفهوم ن دیک ی ب  برداشت  حی  یعن  وجه  ک  تا باشی،اقتصاد  

شای  دو وجا    یباید توایاا    ،ثیرات دو شکاف بر رو  هم باشیأاید شکاف بیش از آنک  نشان  بارشی  ت. 55

ثیر أبود  اید دو وج  از شاکاف بیشاتر تا   توایا  چو همید طور  .ها  اقتصاد  استطبقات  و یکان  شکاف

یتاراکم تاا یتقااطع    اجتمااع   شاکاف   بنای  صورت بیشتر ب  ،انیکننیگ  بر هم داشت کننیگ  تا تعییلتقویت

 انی.شیه ن دیک



 

 

 

 

 

 منابع
 

اقتصـاد   در ،«و تحو  دوهت در برخ  کشورها  عرب   اینطق و   اهمللدیب  هاطییح» ؛(5939) اهسیی، یصطف 

 ، تهرا : کویراست  حکیمیا ، حسد و زیبا یشاور، ویرسیاسی گذار در خاورمیانه

 ، تهرا : آفتا  توسع .خرداد 22 یشناسجامعه ؛(5933) ایین ، پروی 

 .56، شماره المللنیبماهنامه بازار ، «هااران یییافع هیفمنی    هادغیغ » (؛5931پاویا ، جمشیی )

، 93، دوره سیاسـت  ژوهشیپ -علمی فصلنامه، «دوهت و اقتصاد در ایرا  پا از انق  » ؛(5931حاتم ، عباس )

  . 1شماره

پـژوه   ، «اقتصااد    هاا  ثباات  با سیاس  بارا    ی هااستیال سیکل تجار  سیاس : » ؛(5933حاتم ، عباس )

 .9، شماره سیاست نظری

 آگ .تهرا :  گهر،جم  عبیاهحسید نیک، ترسیاسی یسشناجامعهمبانی ؛ (5933 ) یوشار دانیل و ایو ژا  دویارگد،

 19/1/5935اقتصاد،  دنیا  روزنای 

بر رفاه خانوار  آ  آثارقیمت حایل انرژ  و   آزادساز»؛ (5933ارا و نویی فیاض  )د یهرشاهمراد ، اصغر و یحس

 .11، شماره اقتصادی ایران یهاپژوه ، «ستانیه -و بودج  دوهت از روش داده

ـ ربرنامـه پژوه  و ، «ترکیب   بنیرتب شناسای  یناطق یحروم ایرا  با استفاده از » ؛(5931گلو، رعنا )شیخ بی  یزی

 .9سا  دوم، شماره ، شهری

، گستره انـرژی ، «بهارستا  چیاز پ هااراده نشی: گذر حاصل دوهت و یجلا اجماع» ؛(5933گروه تحلیل و تفسیر )

 .95و  91شماره 

تبعـات، مزایـا و پیشـنهادات     مشکالت نظام فعلـی پرداخـت یارانـه،    ؛(5939دیگرا  ) فقی  نصیر ، یرجا  و

 و ایور اقتصاد .   یربرنای وزارت بازرگان  : یعاونت  هدفمندکردن یارانه انرژی،

فصـلنامه  ، «هاا ارانا  یپرداخت   هیفمنیساز  شناسبیآسبررس  و » ؛(5933و دیگرا  ) رضاغ میصباح  یقیم، 

 .91، شماره هشی اقتصاد اسالمیپژو -علمی

 .9 شمارهشیپ ،«امنیت اقتصادی»تدبیر اقتصادی  ؛(5931یوسس  تحقیقات اقتصاد  )



  93 بهار 63فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 36

، ویراسات   اقتصاد سیاسی گـذار در خاورمیانـه  ، در «اص حات اقتصاد  و دوهت در تونا»؛ (5939) یورف ، ایا

 حکیمیا ، حسد و زیبا یشاور، تهرا : کویر.

، تهارا : اتااق بازرگاان  و صانایع و یعااد       ارزیابی پیامدهای اصالح نظام یارانه انـرژی  ؛(5933نیل ، یسعود )

 تهرا .

 سردارنیا، شیراز: دانشگاه شیراز. اهلللیخل، ترجم  مبانی سیاست تطبیقی ؛(5931) و جا  و  دو کنت نیوتو ،

، تهارا :  هاارانهی یهدفمندسازنون اقتصادی اجرای قا یامدهایپمطالعه  ؛(5931هاد  زنوز، بهروز و همکاارا  ) 

 سا  یشاور ایرا .جایع  یهنی

 اریک ، غ یرضا، تهرا : ن . آزاد، ترجم  ثروت ملل ااقتصاد توسعه: از فقر ت ؛(5931) ، یوجیروهایای 

اقتصاد سیاسی گـذار در  ، در «اقتصاد  در یصر و سوری   آزادسازیقایس  سیاست » ؛(5939) بوش، ریمونیهن 

 ، ویراست  حکیمیا ، حسد و زیبا یشاور، تهرا : کویر.یانهخاورم
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