
  

  

  

   اقتصاد تحلیلارچوبی برايچ: الگوي آونگی

  ایران  جمهوري اسالمیسیاسی 
  

  8/4/1389:  تأییدتاریخ                    5/2/1389:  ارائهتاریخ

  

  عباس حاتمی

  چکیده

ي ها سیاستدهد  نشان می،  اسالمییران پس از انقالب     بررسی تحوالت اقتصادي ا   

حالت نوسانی یا آونگی را تجربه کرده      ، خطی تصادي دولت به جاي پیروي از روند      اق

ي اقتـصادي دولـت در   ها سیاست  کلیگیري  جهت سازد میاین بررسی مشخص    .ستا

ي هـا  سیاستدر دهه دوم به سمت   ي بازتوزیعی، ها سیاستدهه اول انقالب به سمت      

ي بـازتوزیعی بـوده   هـا  سیاستدیگر به سمت   بار،1380 نیمه دهه رشد اقتصادي و از 

ها در اقتصاد کالن در قالب الگوي آونگـی     ثباتی اله ابتدا به تشریح این بی     این مق  .است

از منظـر   تحلیلـی    ، بـه جـاي ارائـه تحلیلـی اقتـصادي          کند می تالش   ،سپس. پردازد می

این تحلیل نشان خواهد     .ارائه کند ها   ثباتی این بی  و علل    أاز منش شناسی سیاسی    جامعه

ثباتی  یاین ب  و عاملأ منش،در ایران پس از انقالب دولت  رانتیرداد که ماهیت و ساختار

  .در اقتصاد کالن بوده است

ي هـا  سیاسـت الگـوي آونگـی،     اقتصاد کالن، ثباتی بی نظام اقتصادي، نظام سیاسی،  :ها کلیدواژه

  ي رشد اقتصاديها سیاستبازتوزیعی، 

                                                                                                                                                                                   
اصفهان ستادیار علوم سیاسی دانشگاه ا  

  

  48 شماره مسلسل  1389 تابستان  دوم شماره  سیزدهم سال  فصلنامه مطالعات راهبردي
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  مقدمه

 و اقتصاددانان اقتصاددانانمترین مباحث مورد توجه    از مه  ،ثباتی در اقتصاد کالن    از بی بحث  

بـه دو دسـته   توان  می  راها در اقتصاد کالن ثباتی  این نوع از بی    ،از منظر کلی   .سیاسی بوده است  

 .)Persons,1926:95(بندي کرد  منظم دسته  تقریباًهاي   ثباتی بی و   غیرمنظم و   پراکندههاي   ثباتی بی

، تجـاري  اقتـصادي یـا   يهـا  سـیکل نظریه  اند و در قالب   هاي نوع دوم مهمتر دیده شده      ثباتی بی

 يهـا  سیکل ي اقتصادي یا  ها هدف اصلی سیکل   .اند ترین بحث اقتصاد کالن را شکل داده       اصلی

برآیند آن انحـراف  است که   کالن  تحلیل حالت نوسانی رونق و رکود در اقتصاد           اساساً ،تجاري

اري یـا  نوسـانات در       ي تجـ  هـا  گرچه بحث از سـیکل    . باشد میاقتصاد از روند رشد بلندمدت      

 شـدت   در قـرن بیـست   امـا ، آغاز شـد 19 از اواسط قرنباً تقریندم  به صورت نظام   اقتصاد کالن 

تـوان   میي اقتصادي را ها ي ادواري در اقتصاد کالن یا سیکلها ثباتی در مورد بی  مباحث   .گرفت

ین حـوزه را  دومـ لـین حـوزه را بیـشتر اقتـصاددانان و         او. بندي کـرد    حوزه تقسیم  دوحداقل به   

 بحـث در  ،شـود  مـی تا آنجا که به بحث اقتصاددانان مر بـوط      . اند اقتصاددانان سیاسی ارائه کرده   

 طی یک دوره زمانی ،ي اقتصادي بیشتر بر وقوع تسلسلی رکود و رونق در اقتصادها مورد سیکل

دت  اقتـصاد در مـ      بحث این اسـت کـه      ،در اینجا  . متمرکز است  ي کمابیش اقتصادي  ها ءبا منشا 

 را  به صورت ادواري وضعیت رونق و سپس رکود و بالعکس       ، مشخص  و نه کامالً   زمانی تقریباً 

 کنـــدراتیف ،)Jugler,1860(  جـــاگلر،)Jeons,1878(  مطالعــات جـــونز .کنـــد مـــیتجربــه  

)Kondratieff(، کینز )Keynes,1936(، شومپتر )Schumpeter,1939(، لوکاس )Lucas,1941(، 

ــدمن ــر ،)Friedman,1963( فریـ ــکات ،)Metzeler,1941( متزلـ ــددوکی پرسـ  Prescott( لنـ

&Kyland,1982(، در ایـن دسـته از   دو ویژگی بارز    ،لیبه طور ک  . ز جمله این مطالعات بودند    ا 

 عوامـل اقتـصادي ماننـد نوسـانات طـرف تقاضـا یـا        ،نخست آنکـه  . تر بودند  مطالعات برجسته 

غییرات در تقاضاي کل  یا تغییرات در میزان       ت  عواملی مانند  ،نوسانات طرف عرضه یا به ترتیب     

ـ    ،عوامل پولی مانند حجم پول یا عوامل اقتصادي مشابه    تولید ،  ا همـان   عامـل ایـن نوسـانات ی

 وقوع تسلسلی رونق و     ،ي اقتصادي ها  ویژگی اصلی این سیکل    ،ثانیاً .ي اقتصادي بودند  ها سیکل

از سـوي    ،کـالن ثبـاتی در اقتـصاد       بـی دومین  دسته از مطالعـات پیرامـون         . رکود اقتصادي بود  

از جمله نخستین اقتصاددانان سیاسی کـه بـه ایـن بحـث      .اقتصاددانان سیاسی مطرح شده است  
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 در برخـی  این بود کـه اقتـصاد  نوردهاوس اساس استدالل  .بودند س و تافتاو نورده ،پرداختند

ـ   أنـش یی را در شکل رونق و سپس رکود بـا م      ها ثباتی  بی ،ي انتخاباتی ها نظام ه هاي سیاسـی یـا ب

 در زمان   ،س قدرت أ سیاستمداران در ر   ،به باور او  .  تجربه نموده است    انتخاباتی ،تر عبارتی دقیق 

گزینند کـه بـا    میي اقتصادي را برها سیاست ،شدن  هدف دوباره انتخابو بانزدیک به انتخابات  

 پـس از پیـروزي در       آنهـا . دهنـدگان دارد   يأ سعی در جلب آراء ر     ،ایجاد رونق اقتصادي موقتی   

کنند رونق اقتصادي را کنتـرل       می تالش   ،و انقباضی   میي ضد تور  ها سیاست با اتخاذ    ،انتخابات

کید أ حزبی ت  أي تجاري با منش   ها  هم بر سیکل   هیبز و داگالس   ،تافت .)Nordhaus,1975(دنماین

ر  بیــشت، در صــورت پیــروزي در انتخابــات، کــه احـزاب چــپ نــد اســتدالل کردآنهــا.نـد نمود

ي کاهش تـورم را  ها سیاست ، در صورت پیروزي ،احزاب راست و  ي کاهش بیکاري    ها سیاست

ثبــاتی در اقتــصاد کــالن  موجــد بــیجــایی  هایــن جابــ ،کــه در هــر حــالگیرنــد  مــیدر پــیش 

کید أ یکی ت، ویژگی عمده این دسته از مطالعات.)Tufte,1978,Duglass &Hibbs,1977(دش می

کید أتپردازان گروه اول و دیگري  نظریه همانند ،کود و تکرار آنبر وقوع سیکل رونق و سپس ر    

  . بودپردازان گروه اول  بر خالف نظریهها  غیراقتصادي این سیکلأبر منش

ي هـا  ثباتی این مقاله تالش دارد نشان دهد عالوه بر تحلیل اقتصادي و اقتصاد سیاسی از بی               

 بـر  ،بر همین اساس، مقالـه فـرارو   .ارائه کرد هاآناز   نیزشناختی  جامعه توان تحلیل  می ،اقتصادي

تبیـین  شـناختی بـراي     جامعهشود و  تحلیلی میاز انقالب متمرکز   تحوالت اقتصادي ایران پس     

واجد برخی خـصایل مـشترك و        این نوع تحلیل  .کند میي اقتصادي این دوره عرضه      ها ثباتی بی

بـر    اسـاس بحـث خـود را   ، مشتركدر وجه  .است مورد اشاره    برخی وجوه تمایز با دو تحلیل     

وجه تمایز سه اما حداقل داري ، دهد میي اقتصادي قرار ها ثباتی چگونگی و تبیین علل وقوع بی

 رونـق و  وضـعیت ه جـاي پیـدایش   ي اقتصادي را ب  ها ثباتی ي بی ا محتو ،اول اینکه  .نمایان است 

ي بـازتوزیعی و  اه سیاستي اقتصادي دولت به سمت ها سیاستقالب حرکت آونگی     در ،رکود

ي اقتـصادي را از منظـر   هـا  ثبـاتی   علل پیدایش ایـن بـی  ،دوم آنکه  .کند میرشد اقتصادي بحث    

  بربیشتر ، این تحلیل، اینکهنهایتاً .دده می مورد بررسی قرار  و نه اقتصاديشناسی سیاسی جامعه

 اقتـصاد  تا سـنجه متغیرهـاي  شود  متمرکز می  ي اقتصادي دولت  ها سیاستي کلی   ها گیري جهت

ي اقتـصادي  هـا  سیاسـت ي کلـی    ها گیري واکاویی در جهت  و با    تحلیل    نوع اینقالب  در   .کالن
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 واجد خـصلت  ،ها گیري داد که این جهت  این مقاله نشان خواهد،دولت در ایران پس از انقالب 

 در حالی که بر اساس   ،عبارتیه  ب .نامیم مینوسانی یا آن چیزي است که ما آن را حالت آونگی            

ي کـالن اقتـصادي در ایـران پـس از انقـالب بایـد               هـا  سیاستساله،   شده پنج  ي تدوین ها رنامهب

ي هـا  سیاسـت  ، امـا در عمـل     ، خطی باشد  شده تقریباً  ریزي گر نوعی نظام اقتصادي برنامه     تداعی

چنانکـه مـرور    . نوعی حرکت آونگی تکرارپذیر را تجربه کـرده اسـت          ،کالن اقتصادي در ایران   

ي اقتصادي ها سیاستگیري کلی    دهد جهت  می در ایران پس از انقالب نشان        تحوالت اقتصادي 

بـه سـمت اقـدامات بـازتوزیعی، در دهـه دوم انقـالب بـه سـمت          ،در دهه اول انقـالب  دولت  

ي هـا  سیاسـت  بار دیگر بـه سـمت   ،ي رشد اقتصادي و از نیمه دوم دهه سوم انقالب    ها سیاست

ي هـا  سیاسـت اي اسـت کـه اگـر          به گونـه   ،ها  گیري تفاوت در این جهت   . بازتوزیعی بوده است  

ي رشـد  هـا  سیاسـت  ،اقتصادي بازتوزیعی دهه اول انقالب را سـر یـک طیـف در نظـر گیـریم         

ي متفـاوت  هـا  گیري جهت.  سر دیگر آن طیف محسوب کرد      قتصادي دهه دوم انقالب را  باید      ا

 به حرکت آونگی یـا    ،یکیگیري از واژگان مکان     توان با وام    را می ي اقتصادي   ها سیاستاین نوع   

سـال  ي اقتـصادي بـازتوزیعی دولـت از         ها سیاست ،عالوه بر این   .پاندولی ساعت شبیه دانست   

 بـه  ،بنـابراین  . ویژگـی تکرارپـذیري نیـز داده اسـت        ، آونگـی   به این حالـت    ، به این سو   1384

در ي اقتصادي دولت ها سیاست ي در حالت آونگی جدید، به این سو1384رسد از سال     مینظر

ي هـا  سیاسـت  آونگـی    هـاي   حرکـت  يها لفهؤ م کوشد می ابتدا   ،این مقاله  .ده باشد ایران آغاز ش  

 هـا  سیاسـت  را تشریح نماید تا مشخص شود چرا ایـن     در ایران پس از انقالب     اقتصادي دولت 

هاي آونگی را در قالـب       کند علل این حرکت    میسپس تالش   . واجد خصلت آونگی بوده است    

شـناختی   اقتصادي، تبیینی جامعهتبیینی به جاي    نموده،لت در ایران بررسی     ماهیت و ساختار دو   

  .ي اقتصادي در ایران پس از انقالب ارائه نمایدها ثباتی از بی

  

  هاي پس از انقالب هاي اقتصادي دولت سیاست. الف

 را   ي اقتصادي ها سیاستاي از     مجموعه ،انقالبدهه اول   در   ، ایران جمهوري اسالمی دولت  

 منظـور از  ،بـه طـورکلی   . ي بازتوزیعی بود  ها سیاست به سمت    هاگیري کلی آن   زید که جهت  گبر

  دخالت دولت به منظور بازتوزیع دوباره کاال و خدماتی است کـه قـبالً       ،ي بازتوزیعی ها سیاست
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 در دهۀ نخست انقـالب،     .ع شوند  از سوي بازار توزی     باید عموماً  یا اند توزیع شده  از سوي بازار  

 مصادرهاندان پهلوي و عوامل و نزدیکانش،     دارایی خ مصادره   ،رین اقدامات از این نوع    ت  ستردهگ

هایی که میزان دیـون آنهـا بـیش از     شرکت مصادره  ودارایی افرادي که از کشور گریخته بودند   

کـردن   ملـی  ، دیگـر اقـدام . )Ehteshami,1995:84(گرفت  می را در بر    هایشان بود   نصف دارایی 

 بانـک خـصوصی کـشور را ملـی کـرد        27 ، شـوراي انقـالب    ،1358در بهار سال    . ها بود   بانک

)Rahnema & Nomani,1990:20( .شـوراي  .  نـام بـرد  کردن صـنایع   از ملیتوان میطور  همین

 دولت موظف ،براساس این قانون.  قانون مدیریت صنایع را تصویب کرد،1358انقالب در بهار 

احمـدي  ( یک یا دو مدیر منصوب کنـد        ،آنها غایب بودند  هایی که مالکان      شد براي کارخانه    می

  .)19:1383 ،یاموی

شامل گرفت که    میها و لوایحی صورت      ي بازتوزیعی بعدي بیشتر در قالب طرح      ها سیاست

کردن اراضی شهري، الیحه قانون اراضی شهري، الیحـه اصـالحات ارضـی، الیحـه                الیحه ملی 

کـردن تجـارت    کردن معـادن و طـرح دولتـی    الیحه ملیتأمین و توزیع کاال، الیحه اسالمی کار،   

  .شد خارجی می

تا حد ي اقتصادي را برگزید که     ها سیاستمجموعه   ،، دولت وقت  1368پس از آن، از سال      

 در دهـه اول     ،چنانکـه دیـدیم   . ي اقتصادي دهه اول انقالب بودنـد      ها سیاستمتفاوت از    زیادي

دهـه   دولـت در اواخـر   . لوایح بازتوزیعی بـود ها و  طرح انقالب تالش دولت عمدتاً معطوف به     

ها، کارویژه قضایی یافته بود و در قالب تعزیرات عمالً عالوه بـر        حتی در کنترل قیمت   نخست،  

 ،1368از سـال   .پرداخـت  تعیین قیمت و نحوه صحیح اجراي آن به مجازات متخلفین نیـز مـی        

نزدیک » استراتژي رشد«گرفت و به  فاصله » توزیعبازاستراتژي « از دولتي اقتصادي  ها سیاست

 اصالحات اقتصادي«،»)1376نیلی،(ي تعدیلها سیاست«،اساس این استراتژي جدید در ایران .شد

)Karshenas &Pesaran,1995:90-112(«ــصادي «و ــازي اقت » )Behdad,2000:100-136(آزادس

 ، در ایـران    اقتـصادي جدیـد    يهـا  سیاسـت  ،هاي کلیدي    مؤلفه ،سواي این عناوین  . شدند  نامیده  

. سـازي بودنـد   هـا و نیـز خـصوصی    کـاهش یارانـه   ،هـا  آزادسازي نـرخ ارز، آزادسـازي قیمـت     

رم دخالت دولت   کردند نظام چندنرخی قیمت ارز و الج        ي اقتصادي جدید تالش می    ها سیاست

گذاري و تعیین دستمزدها را کمابیش به بازار بسپارند، تهیـه و       نظام قیمت  در آن را حذف کنند،    
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شده اوایل انقالب را بـه بخـش خـصوصی واگـذار            اي کاال را متوقف وصنایع ملی        یارانه توزیع

کـار توزیـع کـاال و      ، که در قالب برنامه اول توسعه گنجانـده شـده بودنـد            ها سیاستاین  . کنند

 هـدف خـود را    ،بـه صـراحت    به بازار واگذار کـرد و        ،خدمات را تا حد زیادي به جاي دولت       

ي مبتنـی بـر   هـا  سیاسـت این اساس بود که دولـت از      بر . نمود دي اعالم دستیابی به رشد اقتصا   

و » بـازتوزیعی «ي هـا  سیاسـت  ،بنـابراین .  تغییر جهـت داد ،ي مبتنی بر رشد   ها سیاستتوزیع به   

  که دولت از یـک سـوي آن بـه   نظر گرفت مخالفی درسر طیف  دو توان می را  »رشد اقتصادي «

به حرکت  شکل این حرکت را    توان می ، مکانیکی یل تمث با توسل به   وسوي دیگر حرکت کرده     

  .آونگ در ساعت تشبیه نمود

  در ایران1368تا سال  بازتوزیعی  واجد خصایل  گرایانه و  مداخلهدستوري،   ي شبه ها سیاست

مبـین  وسعه کشور را تصویب کرد که   برنامه اول ت   ، مجلس ،در اواخر این سال   اما  ،  تداوم داشت 

 از حیـث  ،کـرد  اهدافی که ایـن برنامـه ترسـیم مـی        . ادي قبلی بود  ي اقتص ها سیاستگسست از   

هـاي   رویکرد نئولیبرالی مبتنـی بـر آمـوزه    در قالب کلی، اهدافی بودند که   هیشبتا حدي    ،شکلی

سـازي یـا    یکـسان  بیشتر در قالب ،در ایران و نظري توافق واشنگتن بر پایه آن شکل گرفته بود        

سازي   خصوصی،ها و اعطاء یارانه و در نهایت یت قیمتشناورکردن نرخ ارز، حذف سیاست تثب

  .شد میتعریف و دنبال 

 به نوعی تکـرار  ه الگوي آونگی مورد بحث مقاله دوبار، انقالب از نیمه دهه سوم   پس از آن،  

ي اقتـصادي دولـت  بـار    هـا  سیاست هاي کلی گیري  جهت، به این سو1384 از سال   تقریباً .شد

ي ها سیاستي حرکت به سمت ها نشانه . تغییر جهت دادزتوزیعیي باها سیاستدیگر به سمت   

هـاي   در واقـع، رقابـت   و    آشـکار گردیـد    1384هاي انتخاباتی سال      از رقابت   تقریباً ،بازتوزیعی

 بـا  .هاي اول و دوم حرکـت آونگـی تقلیـل یافـت         حد زیادي به جدال میان حالت     تا  انتخاباتی  

ي بـازتوزیعی  هـا  سیاسـت  اقتصادي به سـمت  يها سیاست مقدمات حرکت    تشکیل دولت نهم،  

 تقـسیم عـدالت در میـان طبقـات     ،ي بـازتوزیعی جدیـد  هـا  سیاسـت ترین وجه بارز .فراهم آمد 

 دولـت خـود را متعهـد دیـد ابتـدا سـهام             ،هـا  سیاسـت بر اساس ایـن      .فرودست و نیازمند بود   

ته از طبقـات توزیـع    سود آنها را میان این دس ، با یک فاصله زمانی    ،ي دولتی و سپس   ها کارخانه

 هدف کاهش شکاف طبقاتی در ساخت اجتماعی از طریـق  ،ها سیاست این   ،در عالم نظر   .نماید
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 43 ،رسـانی دولـت   بر اساس اطالعات پایگاه اطالع .کرد میدنبال  ي دولتی راها بازتوزیع دارایی 

گـذاري در   در قالـب وا ،هاي برنامه چهارم توسعه  هاي دولتی در سال    درصد از واگذاري شرکت   

هاي دولتـی بـه جـاي      شرکت ،سان بدین .)ir.vase.www(دشکل سهام عدالت صورت گرفته بو     

واگذاري به بخش خصوصی به بخش تعاونی واگذار شد که اعضاي آن سهام را در قالب یارانه           

هاي درآمـدي جامعـه      بر اساس دهک   ها مندکردن یارانه  الیحه نظام  .نمودند میاز دولت دریافت    

تعـدیل شـکاف طبقـاتی در جامعـه و     در پـی   این طـرح نیـز       .دنک مینیز هدفی مشابه را دنبال      

کـاهش شـکاف طبقـاتی در میـان تنـواره            .باشـد  مـی بازتوزیع درآمد به نفع طبقات فرودسـت        

کمتـر،  تالش شد با افزایش حقـوق کارکنـان بـا تحـصیالت             .بوروکراتیک دولت نیز دنبال شد    

سـهام  نیـز   در میان بازنشستگان ،همین طور .شکاف درآمدي در میان این تنواره نیز تعدیل شود 

بـر اسـاس    .عدالت توزیع شد تا کارویژه حمایتی دولت از آنها صبغه مالی پررنگـی پیـدا کنـد           

 ه هزار نفر بازنشسته توزیع شد200 میلیون و 3 سهام عدالت در میان ، دولت رسانی پایگاه اطالع 

 کردن شکاف توزیع منابع میان شـهر و   تالش براي کم  نیز در جهت  ي استانی دولت    ها سفر .بود

 منـابع از شـهرها بـه روسـتاها و از     کـه گفته شد هدف این است . روستا و مرکز و پیرامون بود   

 بـه  هـا   کارویژه دولت از بازتوزیع درآمـدها و دارایـی  ،بدین سان  .مراکز به پیرامون آورده شوند    

تـر   ي اقتـصادي دولـت را برجـسته   ها سیاستتوزیع منابع نیز کشانده شد و وجوه بازتوزیعی  باز

 در دوره چهارسـاله     ، واژه عدالت در کالم و عدالت بـازتوزیعی در عمـل           ،به طور کلی   .ساخت

 در این دوره، عدالت بار دیگـر در ادبیـات سیاسـی    ،سان بدین . تفوق یافتند  جدید جمهور رئیس

گرچه میان نوع و شکل  ، به طور کلی.گردیدق آن هدف اصلی دولت تعریف پررنگ شد و تحق

 در دهه سوم  دولتي بازتوزیعی ها سیاست در دهه اول انقالب و        دولت ي بازتوزیعی ها سیاست

ي اقتـصادي ایـن دو    هـا  سیاسـت گیري کلـی     اما جهت  هاي بارزي وجود دارند،     تفاوت ،انقالب

ي بـازتوزیعی را نـشان   ها سیاستعنی سوگیري به سمت      ی ،وجه تشابه قابل توجه   نوعی   ،دولت

  .دهد می
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  ي اقتصادي دولتها آونگی سیاست  يها شکل حرکت: )1(نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سکون  نقطه مفروض حالت،1357سال در آغاز انقالب : اهرم آونگ در حالت سکون اولیه

  .اولیه است

 نقطه مفروض حالت سکون  ،1384 تا 1376هاي  سال :اهرم آونگ در حالت سکون ثانویه

  .ثانویه است

  

  

 اهرم آونگ در حالت سکون ثانویه  آونگ در حالت سکون اولیه هرما

  :حرکت آونگی سوم

هاي باز توزیعی از نیمه  سیاست

  به  این سو1380دهه 

  :حرکت آونگی اول

هاي بازتوزیعی دهه اول  سیاست

 انقالب

آونگی دوم   :حرکت 

ب سیاست قتصادي دهه دوم انقال رشد ا  هاي 
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  چرایی حرکت آونگی در اقتصاد سیاسی جمهوري اسالمی ایران. ب

رونـدي    بـه جـاي    ،گذاري اقتصادي دولت در ایران پس از انقـالب          سیاست ،نکه دیدیم اچن

در این مورد  اي را ي نظري عمدهها  بحث،این وضعیت  .ی بوده است  واجد خصلت آونگ   خطی،

ـ   عموماً  در ادبیات مربوطه،   ، گفتیم چنانکه مقدمتاً  .زند میدامن   ثبـاتی در اقتـصاد    یدالیل وقوع ب

 این مقالـه از رهیافـت   .اند هاقتصاد سیاسی بررسی نمود   رهیافت اقتصادي و    دو  منظر  کالن را از    

 و گیـرد  میي اقتصادي در ایران پس از انقالب بهره    ها ثباتی ي تبیین بی  شناسی سیاسی برا   جامعه

 . بـوده اسـت  ي اقتصاديها ثباتی  موجد این بی،ماهیت دولت در ایراننوع و که   کند میاستدالل  

ما ا دهد، می قرار   ها ثباتی نوع بی  اینمحور از    کید خود را بر تحلیل دولت     أ گرچه مقاله ت   ،بنابراین

محور   برخی وجوه تحلیل جامعه الجرم ،کند می در متن ساخت اجتماعی عمل  دولت خودچون

 آونگی هاي  علل وقوع حرکتبرابتدا  ،سی این موضوعربراي بر .شوند میدر بحث گنجانده  نیز

فـت   از منظـر رهیا  معطوف به رشد اقتصادي ی  علل وقوع حرکت آونگ ر ب ، و سپس  بازتوزیعی

   . شدیمه متمرکز خواشناسی سیاسی جامعه

  

  ي بازتوزیعی ها سیاست به سمت حرکت آونگیعلل . 1

ي بازتوزیعی را باید بیش از هـر       ها سیاستر ایران پس از انقالب به سمت        ددولت  حرکت  

در  .ماهیت و کارکردهاي دولت تحصیلدار در ایران پس از انقـالب دیـد            یندي از نوع،   برآ ،چیز

 کـارکرد    و گـردد  مـی کیـد   أ ت  کـارکرد دولـت    نجپـ عموماً بـر     ا،کارکردگرشناسی سیاسی    جامعه

ي اصـلی دولـت   هـا  ارویژه از جمله ک،استخراجی و بازتوزیعی   پاسخگویی، تنظیمی، سمبولیک،

هـا   هـا در میـان دولـت    هگرچه این کـارویژ  ).Almond &Powel,1966:14-190(شود میدانسته 

. ثر بوده اسـت ؤ من کارکردهاشدت و ضعف ایها بر   اما نوع و ماهیت دولت     اند،  عام بوده  تقریباً

 کـار  ،هاي غیردموکراتیک  و در دولت  گویی    کارویژه پاسخ  ،هاي دموکراتیک   در دولت  ،براي مثال 

 محـل بحـث   ،گرچه نوع و ماهیت دولت در ایران پس از انقالب .اند پررنگتر بوده   میویژه تنظی 

 کـه ماهیـت تحـصیلدار       ارند  ریبا ًبر این موضوع توافق د     پردازان دولت تق   نظریه  اما  است،  بوده

کیـد  أموضوع مـورد ت . ویژگی پایدار این دولت بوده است  تقریباً،پس از انقالب دولت در ایران  
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تفـوق   ي اصـلی ایـن نـوع دولـت،    ها در ادبیات دولت تحصیلدار این است که از جمله ویژگی        

یلدار از ایـن    پردازان دولت تحـص    این تا آنجاست که برخی از نظریه      . وجوه بازتوزیعی آن است   

 کنند میاستفاده  هاي توزیعی هاي تولیدي در برابر دولت نوع دولت براي ایجاد تمایز میان دولت    

)Luciani,1987:61-82.(  شود کـه کـارکرد    می دولتی دانسته رز دولت رانتیر مصداق با   ،در اینجا

نجا که به ایـران  تا آ ).Ibid,69( آورد میدست ه توزیع درآمدهایی را بر عهده دارد که از بیرون ب    

درصدي درآمد دولت از رانت خارجی یا نفـت را مـالك    40بیش از  اگر معیار   ،ودش میمربوط  

 شـاهد  ، به این سـو    1342ایران از سال   ،)Ibid,70(اصلی در ایجاد این نوع دولت در نظر گیریم        

 و 1353ل  باید گفت از سا،با وجود این .)Mahdavi,1970 ( پیدایش این نوع دولت بوده است

 ،بـه ایـن معنـا     . وجوه تحصیلدار بر این دولت تفوق یافته است        ،در اثر افزایش درآمدهاي نفتی    

سـاله محـدود    4 ًاي تقریبـا  بـه دوره  بیشتردولت تحصیلدار در ایران قبل از انقالب را باید    عمر

 وجـوه  رغـم تحـول گـسترده در نـوع و سـاختار دولـت،               بـه و    میبا وقوع انقالب اسـال     .کرد

 قدمت دولت تحصیلدار در ایـران پـس از       ، همچنان پایدار ماند و در مقام مقایسه       آنتحصیلدار  

ایـن بـدان معناسـت کـه      .انقالب به مراتب بیش از دولت در ایران قبل از انقـالب بـوده اسـت    

.  بـوده باشـد    ،ي اصلی دولت در ایران پـس از انقـالب         ها کارکردهاي بازتوزیعی باید از ویژگی    

هـاي    سـمت سیاسـت   حرکت دولت در ایران پـس از انقـالب بـه           ،از حیث کارکردي   ،بنابراین

اري و تخـصلت سـاخ  ایـن   . برآیندي از ماهیت و ساختار این دولت دیـد    توان میبازتوزیعی را   

 هـا  محـور را در بررسـی   که سطح تحلیل جامعهتر کرده    کارکردي را یک عامل اجتماعی پررنگ     

   .کند میوارد 

  عمومـاً  ،مربـوط اسـت   شناسـی سیاسـی      جامعـه هاي بازتوزیعی در     ت خواس  که به  حديتا  

به طور کلی در ادبیات مربوطه،  .دکنن می در قالب بحران توزیع بحثرا   هاي بازتوزیعی  خواست

بحرانـی   6از جملـه  و ادغام مشارکت  ،  مشروعیت نفوذ،  در کنار بحران هویت،     را توزیعبحران  

قـراردادن   .انـد  هبـود درگیـر    ا بـا آن    پیـدایش خـود ر     ي مـدرن از بـدو     هـا  که دولـت   اند دانسته

  بحـران توزیـع را   به این دلیل است که اگـر مـا    ،هاي بازتوزیعی در قالب بحران توزیع      خواست

 ها بـراي تغییـر در شـیوه معمـول توزیـع کـاال و خـدمات        تالش دولت ا ررا آن المبا الپا چنانکه

هـاي بـازتوزیعی محتـواي      خواست،ر گیریمدر نظ ،   )404-361:1381مبارا،الپال(کند میتعریف  
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 ترتیب ،اقدامات بازتوزیعیدر ادبیات مربوط به  عموماً .خواهند دادرا شکل  اصلی بحران توزیع

 و »ساکـسونی  انگلـو «الگـوي اول را   .شود میبحث الگو  دودر قالب    بحران توزیع     و حل  وقوع

  بیـشتر شـامل انگلـستان و آمریکـا و    الگـوي اول  .نامند می »ساکسونی غیر انگلو«الگوي دوم را    

هاي آسیایی و آفریقایی  دولت ).Pye,1966:66( شود میفرانسه و آلمان  الگوي دوم شامل ایتالیا،  

 کند کـه  میکید أالگوي اول بر این نکته ت .)Ibid :67( دهند می در الگوي دوم قرار را نیز عموماًً

 بلکـه بـا فاصـله زمـانی     ، ابتـداي پیـدایش  نه در دولت مدرن   ،در کشورهاي انگلستان و آمریکا    

 .رو شـده اسـت    در سـاخت اجتمـاعی روبـه   هاي بازتوزیعی یا بحران توزیع    واستمناسب با خ  

نفوذ  مشارکت، مشروعیت، هاي هویت،  ابتدا با بحران   ،ها شود که این دسته از دولت      میاستدالل  

 بـه حـل آن مبـادرت    ،ران توزیـع  با پیدایش بح،اند و در آخر دهکرواجه  و آن را حل    مادغام  و  

هـا در وضـعیتی بـا بحـران توزیـع یـا             ایـن دسـته از دولـت       ،بـدین سـان    ).Ibid: 66(اند نموده

در کـشورهاي    .انـد  یافته داشـته   اند که کمابیش حالتی تثبیت     هاي بازتوزیعی مواجه شده    خواست

  براي مثـال،   . است  ترتیب و تسلسل وقوع بحران توزیع از این قاعده پیروي نکرده           ،الگوي دوم 

 حل نکرده بود با بحران توزیع ی که دولت بحران مشروعیت و ادغام را کامالًل در حا ،در فرانسه 

 ،پـاي   لوسـین .کـرد  مـی همین وضعیت تا حدي در مورد آلمان نیز صدق   ).Ibid,66(مواجه شد 

تدالل او اسـ  .دهـد  مـی قـرار  ی و آفریقایی را در دسته کـشورهاي الگـوي دوم            هاي آسیای  دولت

 ابتدا بـه حـل بحـران    ،کنند براي حل بحران هویت میبسیاري از این کشورها تالش که   کند می

 در دسـته کـشورهاي   الً او،ایـران این است که حاضر استدالل مقاله  ).Ibid : 67(توزیع بپردازند

 ایـن  .دهـد  مـی  در الگوي دوم نیز وضعیت حـادتري را  نـشان            ثانیاً گیرد و  میالگوي دوم قرار    

دلیل اول این است که حتی پیش از پیدایش نخستین دولت  .داردموضوع حداقل دو دلیل عمده  

هاي بـازتوزیعی و الجـرم نیـاز بـه حـل بحـران             خواست ، یعنی دولت رضاشاه   ،مدرن در ایران  

هـاي بـازتوزیعی از سـوي سـاخت           خواسـت  دلیل دوم ایـن اسـت کـه        . پدید آمده بود   ،توزیع

بنـد    نادیده گرفته شد و از سوي پهلوي دوم به صورت نیم       اول کامالً  از سوي پهلوي     ،اجتماعی

هاي مربوط به حل بحران  دهد داعیه می، شواهد تاریخی نشان   دلیل اول  در چارچوب . دنبال شد 

بخـش عمـده   .  پیش از تشکیل این دولت شکل گرفته بود و تا حدودي نیـز قـوي بـود              ،توزیع

دموکراسـی خـود را نـشان داد کـه در      ی حزب سوسیال  هاي مذکور در تشکیل شاخه ایران       داعیه



 48ــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ16

شـاخه ایرانـی ایـن حـزب را عمومـاً           . اوایل انقالب مشروطه در باکو و قفقاز شکل گرفته بود         

ایـن  . )55: 1377آبراهامیـان، (دادنـد   ایرانی در قفقاز و روشنفکران ایرانی تـشکیل مـی    ینمهاجر

 دو ،د که به همـراه حـزب اعتـدالیون   هاي تشکیل حزب اجتماعیون عامیون ش     حزب بعدها پایه  

اکثـر اعـضاي ایـن حـزب کـه بعـدها بـه حـزب          . ندآمد ب می احسبه  حزب عمده آن مجلس     

برنامه اقتـصادي آنهـا   . کردند هاي سوسیال دموکراسی پیروي می   از آموزه  ،دموکرات تغییرنام داد  

 از ده سـاعت در روز و  کردن کشور، نظام مالیاتی مترقی و پیشرفته، کار کمتر   اي از صنعتی    آمیزه

گیري سوسیالیستی یـا بـازتوزیعی آنهـا را نـشان      تقسیم اراضی در میان روستائیان بود که جهت    

 دولت مدرن در ایـران در حـالی    اوالً،شود میتا آنجا که به دلیل دوم مربوط      . )94:همان( داد  می

با بحران توزیـع روبـه    خود را  ،هویت و مشروعیت مقابله کند     کرد با بحران نفوذ،    میکه تالش   

شدن هر نوع تبلیغ با  ممنوع.  بلکه آن را سرکوب کرد     ،رو دید و حل آن را نه تنها نادیده گرفت         

 این در حـالی بـود   .ن همین وضع بود تعی ، اعالم شد   رسماً 1307ه در سال    مرام سوسیالیستی ک  

لزامات بحران توزیـع   تا حدي ا، در شرایط تقریبا مشابه ،که کشورهاي الگوي دوم همانند آلمان     

  قبل از حل بحران مشارکت ش کرد تال1885بیسمارك در سال   براي مثال، . دندرا پاسخ داده بو   

 :Boas, 2000( ي رفاهی را براي کارگران آلمـانی در نظـر گیـرد   ها سیاست ،با تصویب قوانینی

اقـدامات و  بـه  معطوف  تنها  نه،شاهرضاتوسط   اقدامات نوسازي از باال      ،به طور کلی   .)709-10

  .ساختنیز تر  وخیمرا رودست  بلکه وضع طبقات ف،بودني بازتوزیعی ها سیاست

. هاي بازتوزیعی یا بحران توزیع به پهلـوي دوم منتقـل شـد             این خواست که  بدین سان بود    

 انجام داد که متضمن برخـی وجـوه بـازتوزیعی     ییها  تالش ،1342 به ویژه از سال      ،پهلوي دوم 

 دنبـال شـد و تـالش    1341 اصالحات ارضی بود که از سـال  ،مات از این دست   اولین اقدا . بود

 93 تـا 92  گفته شـد چیـزي در حـدود     .زمین را مالک زمین سازد     کرد بخشی از دهقانان بی     می

ــشاورزان واجــد  ــرایط درصــد ک ــین   ،ش ــی، صــاحب زم ــه اصــالحات ارض ــه مرحل ــی س  ط

پهلـوي دوم تـالش کـرد     ،ي نیـز   و کارگر  در حوزه شهري  ،  ینچنهم .)150 :1381عمید،(شدند

 انقالب سفید به اجرا     13 و   6ل  ودر قالب اص   این اقدامات اساساً  .اقدامات بازتوزیعی انجام دهد   

 درصـد سـود خـالص    20کارگران در ، شدعملیاتی 1342  که در سال   6بر اساس اصل    . درآمد

را  ها ام کارخانه واگذاري سه 1354 در سال    نیز انقالب سفید    13اصل  .  شریک شدند  ها کارخانه
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 در تعـدیل    ،داد مـی  نـشان    هـا  کـه آمـار   ه   آنگون ،ن اقدامات بازتوزیعی  ای .در دستور کار قرار داد    

ضـریب جینـی از     بـراي مثـال،      .هاي درآمدي و مقابله با بحران توزیع موفق عمل نکرد          شکاف

 درصـد  40 سـهم  ،در ایـن مـدت  .  رسـیده بـود  1356در سـال  /. 514 به  1347در سال   /. 470

سازمان برنامه و ( درصد کاهش یافته بود   5/11 درصد به  14 از   ،ترین صدك درآمدي کشور    پایین

  ).1361بودجه،شاخص توزیع درآمد سال

آمیزي الزامات برآمده از ساخت اجتماعی با  شرایط براي درهم ، در این مقطع زمانی،بنابراین

شرایطی که بحران توزیع در   در  و  سو  از یک   .انتیر فراهم آمده بود   ر ماهیت و کارکردهاي دولت   

بـراي پاسـخ بـه ایـن        را   اقـدامات کـافی      ، پهلـوي اول و دوم     ،ساخت اجتماعی پدید آمده بود    

ـ  ،با پیدایش دولت تحصیلدار در ایـران       از دیگر سو،   .ها انجام ندادند   خواست عنـوان دولـت    ه   ب

نیـاز بـود     اتالیزوريکبه  اکنون   . انتظارات بازتوزیعی از دولت شدت گرفت      ، بازتوزیعی ساختاراً

ایـن   .ي بازتوزیعی را روشن سـازد ها سیاست حرکت به سمت    ،آمیزي این دو جرقه    که با درهم  

از جملــه  . بــود آغــاز مرحلــه اجتمــاعی آن،و بــه ویـژه  57ســال  می اســالانقــالب ،کاتـالیزور 

یـا  ها این است که موضوعات اجتماعی     اصلی در مورد پیامدهاي اقتصادي انقالب     هاي   استدالل

 به این سو بوده و به      1789هاي عمده جهان از سال       اي در وقوع انقالب     عامل عمده  ،وجود فقر 

ي اجتمـاعی کـاهش فقـر    ها سیاست در صدد اجراي ،ها پس از پیروزي  این انقالب ،همین دلیل 

   ).Bashiriye,1984:93( اند برآمده

 ،مرحلـه سیاسـی   .کند مییم ها را به دو مرحله سیاسی و اجتماعی تقس      انقالب آرنت تلویحاً 

گیرند و بیشتر بـه موضـوعات        می انقالبیون لیبرال قدرت را به دست        ، که در آن   استاي   مرحله

 غافـل  هـا   فقر تـوده ، اما از موضوعات اجتماعی و من جمله ،پردازند میسیاسی و حقوق فردي     

ثر بـوده  ؤهـا مـ   انقـالب فقر در پیدایش این دسته از داعیه مقابله با   در عین حال، چون   .مانند می

کنـد کـه داعیـه سیاسـی حـل       میتوجهی راه را براي ظهور طیف رادیکالی فراهم      این بی  ،است

عنوان حامالن مرحلـه  ه ها ب  رادیکال،سان بدین . دارند راها ت اقتصادي از جمله فقر توده    مشکال

چه عوامل اقتـصادي    گر .یابند می نقش کارگزاران اقدامات بازتوزیعی را        عمالً ،اجتماعی انقالب 

 اما این انقالب در شرایطی اتفاق افتاد که بحران          ، نقش چندانی نیافت   انقالب اسالمی، در وقوع   

هاي بازتوزیعی را در کنار دیگـر    خواست، انقالب مردمی،سان بدین. توزیع تا حدي پررنگ بود   
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هـا از سـوي    در وهله اول این خواست. سیس جدید منتقل کردأها به ساخت در حال ت   خواست

دولـت   . مورد توجه قـرار نگرفـت   ،رو و به ویژه در قالب نهادي آن در دولت موقت           طیف میانه 

 .تـا اقـدامات بـازتوزیعی     بـود   اسی ناشی از انقالب     سی  میموقت بیشتر در پی تقلیل شرایط آنو      

 قدرت را به دست گرفت و حـل  ،برداري از همین ضعف دولت موقت   با بهره  ،تر رادیکالطیف  

  و این طیف که بیشتر در شـوراي انقـالب      نکارگزارا. ان توزیع را در اولویت خود قرار داد       بحر

هاي خود را بـه اقـدامات بـازتوزیعی     شال بخش عمده ت،سایر نهادهاي انقالبی گرد آمده بودند     

 مرحلـه  ،و بـه ویـژه   میال انقـالب اسـ  ،سـان  بـدین  . به آن اشاره کردیم  معطوف نمودند که قبالً   

هـاي   و کارکرددر سـاخت اجتمـاعی   هاي بازتوزیعی     خواست ،عنوان کاتالیزور ه   ب ،ماعی آن اجت

 ،در مراحـل بعـد  و در هـم تلفیـق نمـود    رانتیـر در ایـران را     دولـت    مورد انتظـار از      بازتوزیعی

  بایـد گفـت  ،سان بدین .ي بازتوزیعی کشاندها سیاست به سمت     را نیز  هاي سوم و چهارم    دولت

یـل بـه سـمت     تما، از حیـث سـاختاري  ، در ایـران    و به ویژه دولت    ساخت اجتماعی  ،تا حدي 

 ؛گونه است  این،شود میتا آنجا که به ساخت اجتماعی مربوط       .اند ي بازتوزیعی داشته  ها سیاست

ي این سـاخت محـسوب   ها  از ویژگی، شکاف درآمدي،چرا که بحران توزیع و به شکل خاص   

 ،که ماهیت تحصیلدار دولـت      چرا ،گونه است  ایننیز  آنجا که به دولت مربوط است        تا. شود می

آمیزي این وجوه بازتوزیعی   درهم،با این وجود .کند می بار  آناي را بر     وجوه بازتوزیعی گسترده  

ن کاتالیزور ای .باشد می خود نیازمند کاتالیزور ،در ساخت اجتماعی با وجوه بازتوزیعی در دولت

  آغاز، و به ویژه  57 وقوع انقالب سال     ،زتوزیعیي با ها سیاستبه سمت   نگی اول   در حرکت آو  

ي هـا  سیاسـت دولت به سـمت  دوم کاتالیزور جدید در حرکت آونگی  . بودمرحله اجتماعی آن  

 کـه  توان انتخابات آن سال در نظر گرفـت        می به این سو را نیز       1384بازتوزیعی جدید از سال     

خـود   جدیـد    ایـن کاتـالیزور    . داشـت  ي بازتوزیعی کاندیـداها قـرار     ها الشعاع داعیه  امالً تحت ک

بحران توزیع همچنان الینحل در ساخت اجتمـاعی   تداوم حیات دولت تحصیلدار و  برآیندي از 

 همچنـان  ،1384 نفت تا سال ،دهند میچنانکه آمارهاي اقتصادي نشان   .در دهه سوم انقالب بود    

چه ضریب ین، گر چنهم . درصد از درآمدهاي دولت را به خود اختصاص داده است          42بیش از   

 اما همچنان شکاف درآمدي ، رسیده بود1382در سال /. 410 به 1363در سال  /. 453جینی از 

ي بـازتوزیعی   هـا  داعیـه  ،در ایـن وضـعیت     .داد مـی قابل توجهی را در ساخت اجتماعی نـشان         
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هـاي بـازتوزیعی موجـود در     خواسـت دیداهاي این دوره، با بـرانگیختن  شده از سوي کان   مطرح

 دولت تحصیلدار را مورد  و بالقوه شده کارکردهاي بازتوزیعی ساختاراً تعریف     اجتماعی، ساخت

حرکت آونگی سوم دولت به  .تبدیل کرد میخواستی عموبه شدن آنها را   بالفعلکید قرار داد و   أت

  .بودوضعیت همین  تعین ، به این سو1384ي بازتوزیعی از سال ها سیاستسمت 

  

  یعي بازتوزیها سیاستآونگی به سمت  يها تحرکعلت : )2(نمودار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بحران توزیـع الینحـل در      

 اخت اجتماعیس

ــاز تـــوزیعی    ــاي بـ کارکردهـ

ســاختاراً تعریــف شــده دولــت 
 تحصیلدار

ي انتخابـاتی بـاز     هـا  داعیه

 1380توزیعی نیمه دهه 

آغاز مرحله اجتماعی انقالب  کاتالیزورها

 1350در ایران در اواخر دهه 

حرکت آونگی اول به سمت 

ي بازتوزیعی در دهه ها سیاست

 انقالب اول 

م  به سمت حرکت آونگی دو

ي بازتوزیعی از نیمه ها سیاست

  1380دهه 
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  ي رشد اقتصاديها سیاستحرکت آونگی به سمت . 2

 در ادبیات اقتصادي تبدیل      به پارادایم غالب   1990 و   1980 هاي آزادسازي اقتصادي در دهه   

اسـاس  .  صـورتبندي گردیـد  »توافـق واشـنگتن  «دیدگاه موسـوم بـه     پایه نظري آن حول     شد و   

ماننـد کـاهش   ( این بود که نقش دولت باید به مدیریت اقتـصاد کـالن              ،ستدالل در این دیدگاه   ا

نمــودن  هــاي اصــلی و نیــز فــراهم اختســازي زیرســ  فــراهم،)کــسري بودجــه، کنتــرل تــورم

 به بازار  باید،به جاي آن. هاي قانونی براي حمایت از مالکیت خصوصی محدود شود ارچوبچ

 بنگاههـاي خـصوصی بـه جـاي     ، همچنـین  محدودیتی عمل کنـد و    ود بدون هیچ  اجازه داده ش  

در ابعـاد بیرونـی نیـز آنهـا از آزادسـازي تجـارت         . موتور رشد اقتصادي تعریف شـوند      ،دولت

   .)Nonemon,1996: 6(کنند خارجی و پیشبرد صادرات حمایت می

دسـازي  عنوان موتور محرکـه آزا    ه  ببر نقش دو عامل اصلی       ،در ادبیات آزادسازي اقتصادي   

 یعنـی بحـران مـالی و    ،ي دستوري و پیامدهاي آنها سیاست شکست ،عامل اول. شود میتأکید  

عامـل دوم بـر   . دوشـ  ل داخلی تأکید مـی  اینجا بر نقش عوام،بنابراین. بحران بدهی دولت است  

 به ویژه شکست ایدئولوژي اقتصاد دسـتوري در شـوروي سـابق و نیـز         ،المللی  نقش محیط بین  

المللــی پــول و بانــک جهــانی تأکیــد  المللــی ماننــد صــندوق بــین  مــالی بــیننقــش نهادهــاي

 در چـارچوب  . بر نقش عوامل بیرونی است     آن   تأکید اصلی  ، و الجرم  )Haggard,1994(کند  می

گـرا و اقتـصاد دسـتوري در دهـه          استدالل اصلی این است که الگوي توسعه دولـت         ،عامل اول 

ویتنام و کـره    . مناطق دنیا مشهود بود    میتقریباً در تما  این وضعیت   .  ناکارآمد ظاهر شدند   ،1970

آرژانتین، برزیـل و کوبـا   در آمریکاي التین و  آفریقا،گینه، غنا و مالی در      در شرق آسیا،    شمالی  

 وضـعیتی بودنـد و   مـصادیق چنـین  در خاورمیانـه،   و اردن الجزایر، سوریه، عراق، مصر، تونس   

که اگر نقـش  فرض اساسی این بود  . بحران مالی مواجه شدند   با ،ها در این دهه   آن  می تما ،تقریباً

ا ب ، آزادسازي اقتصادي  ،حل   بوده است، راه   هاي مالی و بدهی     بحران گسترده دولت عامل اصلی   

  .)Noneman,1996,32(دباش می کاهش این نقش هدف

طریـق   تـأثیر آن را بـر آزادسـازي از سـه           ،کننـد   المللی تأکید می    محققانی که بر عوامل بین    

ایـن  . المللی براي اعطاي وام است       معامالت مشروط نهادهاي مالی بین     ،طریق نخست . دانند می

نهادها که عموماً تحت نفوذ اقتصاددانان نئولیبرال قرار دارند، اعطاي وام را مشروط بـه اجـراي                 
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هـاي فزاینـده جهـان       طریـق بعـدي بـه گـرایش       . کنند  نظر خود می   ي اقتصادي مورد  ها سیاست

 با کاهش اهمیـت مرزهـاي ملـی،         ،شدن جهانی. شود  داري به سوي همگرایی مربوط می       یهسرما

اي مـوارد مجبـور    اي موارد تشویق و در پاره ابعاد جهانی اقتصاد را تقویت و کشورها را در پاره       

 طریـق سـوم بـه فروپاشـی بلـوك شـرق مربـوط        .کند هاي اقتصاد داخلی می    دروازه به گشودن 

 کشورهایی که مایل به انتخاب راه ، اتحاد جماهیر شوروي  ،1960 و   1950 هاي  در دهه . شود  می

 ایـن  ،این اساس  بر.داد میقرار هاي فنی و مالی       حمایت را مورد    داري بودند   توسعه غیر سرمایه  

گـرا را   کرد که راه توسعه دولـت  عنوان منبع بدیلی از کمک براي کشورهایی عمل می    ه   ب ،کشور

هـاي مـالی و فنـی نهادهـاي مـالی       ساخت کمک  آنها را قادر می  ،نابراینانتخاب کرده بودند و ب    

زمانی که این منبع مالی و فنی تضعیف و سپس ناپدید شد، نهادهاي    . المللی را نادیده گیرند     بین

  .ندالمللی به تنها و آخرین انتخاب کشورها تبدیل شد مالی بین

اي در حرکـت دولـت بـه سـمت           نندهک  نقش تعیین  ،عوامل داخلی رسد     می  به نظر  در ایران، 

المللی مانند معامالت مشروط نهادهاي       عوامل بین . است   ي آزادسازي اقتصادي داشته   ها سیاست

. اند اثر یا بدون اثر بوده      کم ،هاي بلوك شرق    شدن و نیز کمک    المللی، فرایندهاي جهانی    مالی بین 

گذاري خارجی را جذب  رد سرمایه  میلیا 27کرد که کشور      بینی می   گرچه برنامه اول توسعه پیش    

 مورد ،ول و بانک جهانی المللی پ   المللی مانند صندوق بین     کند، اما اخذ وام از نهادهاي مالی بین       

وان اقتـصاد پیرامـونی   عنه شدن بعید است که در مورد ایران ب تأثیر فرایندهاي جهانی. تأکید نبود 

 حرکـت  ،بر ایـن اسـاس  . استمورد   بیعامل سوم نیز اساساً بحث  در مورد   .  باشد نفتی پررنگ 

. ارچوب عوامل داخلی بررسـی کـرد   ي آزادسازي را باید در چ     ها سیاستدولت ایران به سمت     

 عوامـل تأثیرگـذار داخلـی در ایـن خـصوص بـه شکـست الگـوي توسـعه             ،چنانکه گفته شـد   

بـاالي  شد که گرچه اساساً معطوف به رشد پایین اقتصادي، رکود و نرخ         محور مربوط می   دولت

تورم و بیکاري بودند، اما تعینات خود را در دو حوزه بحران مالی و بحران بدهی خارجی نشان 

گرا در ایران، خود را در   دولت تقریباً باید دید مشکالت اقتصادي نظام توسعه  ،بنابراین. دادند  می

  .خته استنمایان سادر ایران پس از انقالب  بحران مالی یا بحران بدهی  یعنی،کدام حوزه

 ،دوره اول. توان به سه دوره تقسیم کرد  تاریخ اقتصادي دهه اول انقالب را می     ،از منظر کلی  

این .  رکود اقتصادي کشور را فرا گرفت،در این دوره . گیرد   را در برمی   1360 تا   1357هاي   سال
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ـ      رکود عموماً ناشی از بحران     . کننـد  ه مـی هاي اقتصادي بود که جوامع انقالبی عموماً آن را تجرب

هاي سـاختاري پـس از    ها تعینات اقتصادي آن چیزي بود که اسکاچپول آن را بحران      این بحران 

نقالب عمومـاً امنیـت سـرمایه را تهدیـد و در کـارویژه      اBehdad,1996: 97 ). (نامد انقالب می

  ایـن ،ینچنـ هم .نـد ک فرایند تولید اخـتالل ایجـاد مـی    دولت براي حمایت از مالکیت و تسهیل        

هرچه اقتصاد یک کشور بیشتر . شود مشکالت فرایند تولید را نابود و موجد بحران اقتصادي می       

آن، ایـن  دلیـل  . داري پیش رفته باشد، این مشکالت بیشتر خواهـد بـود      در مسیر توسعه سرمایه   

کند و الجـرم     که انقالب در این شرایط، پیوند و رابطه کشور را با اقتصاد بیرونی قطع می               است

هـاي   ها احتمـاالً در مـورد انقـالب         این بحران  .افزاید  هاي ساختاري انقالب می     گستره بحران بر  

 میآیند نظم اقتصادي قدی     ها درصدد برمی   تر نیز خواهد بود؛ چرا که این انقالب         اجتماعی عمیق 

 تخریـب و بازسـازي اقتـصادي     ایـن فراینـد    .را نابود و نظم اقتصادي جدیدي را مستقر سازند         

در .  )Ibid: 97-8(شـود  میهاي ساختاري انقالب افزوده  ران بر دامنه بحرو، از این .ر استب زمان

 جـدال میـان   ،هـا  در ایـن انقـالب  . شـود  تر می  وضعیت وخیم،هاي طبقات متوسط مورد انقالب 

هرچـه  . برانگیـز اسـت   نخبگان پیرامون استقرار نظام جدید اقتصادي، مانند سایر مسایل چـالش   

  . شود  دستیابی به نظم و ثبات اقتصادي نیز دشوارتر می،ها بیشتر باشد الگستره این جد

اقتـصاد ایـران قبـل از       . گانه بـود     مبین این شرایط سه    ،وضعیت اقتصاد ایران پس از انقالب     

 انقـالب  نـوعی داري پـیش رفتـه بـود، انقـالب ایـران              در مسیر توسعه سرمایه     تا حدي  انقالب

 ویژگی بارز آن ،اي نخبه عنوان انقالب طبقات متوسط، جدال درونه ب در نهایت،اجتماعی بود و  

هاي اقتصادي پـس از انقـالب را بایـد بـه عنـوان ویژگـی           بحران ،به این معنا  . شد میمحسوب  

  .ناپذیر تحلیل کرد اي اجتناب  به صورت مقوله،تا حديو ساختاري این انقالب 

بجـز بخـش    . دهـد   ري نیـز نـشان مـی      هـاي آمـا      داده  را وقوع بحران اقتصادي در این دوره     

بـراي  . دادنـد   عموماً رشد منفی را نـشان مـی  ،ها مانند خدمات و صنعت  سایر بخش  ،کشاورزي

 درصـد  -7/15 و -7/9 ، به ترتیـب   ،1358 و   1357 این رشد براي بخش صنعت در سال         ،مثال

این  .فی بود پیوسته من،عنوان شاخص رشد اقتصادي ه   تولید ناخالص داخلی نیز ب     ،همچنین. بود

 . بود -1/2،  -9/14،  -2/5،  -9/10 به ترتیب    ،1360،  1359،  1358،  1357هاي   میزان براي سال  

. داد مـی را براي ایـن چهـار سـال نـشان      75/16میانگین  نرخ تورم نیز باال بود و      ،این عالوه بر 
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میانگین  میلیارد ریال و     2/609 ، میانگین کسري بودجه دولت نیز براي این چهار سال         ،همچنین

  )1 جدول شماره.نک. ( بود-27/8رشد اقتصادي نیز 

 تـا  1361هـاي    سال،این دوره . این دوره رکود با یک دوره رونق اقتصادي نسبی همراه شد          

 بخش خدمات و صنعت رشد منفی گذشته خود را پشت ،ها این سال در. شد  را شامل می1363

در .  درصـدي را تجربـه کـرد   6/19 رشد چـشمگیر  1362سر گذاشتند و حتی صنعت در سال     

 ،همچنین.  همواره رشد مثبت داشتند  ، سه بخش کشاورزي، صنعت و خدمات      ،ها طول این سال  

 درصد رسـید کـه   4/11 و 4/14 به ترتیب به ،1362 و  1361هاي   رشد اقتصادي کشور در سال    

هش یافـت،   کا1363هرچند این میزان رشد در سال       . گرفتن اقتصاد کشور بود    دهنده رونق  نشان

مقایسه کنید با میانگین ( درصد بود 9 در حدود  ،ساله اما میانگین رشد اقتصادي در این دوره سه       

 با یک رکود و بحـران  ،مدت  این دوره رونق کوتاهدر عین حال، ).بود -27/8رشد دوره قبل که   

حـران  گرچـه ب . شـد   را شامل می1367 تا 1364هاي   سال،این دوره. اقتصادي عمیق همراه شد 

 ،در طول این چهار سـال .  شروع شد، اما اوج آن در سه سال بعدي بود      1364اقتصادي از سال    

، 1364هـاي   رشد ایـن بخـش در سـال      .  همواره رشد منفی داشت    ،بخش صنعت جز یک سال    

همین وضعیت در مورد بخـش خـدمات نیـز      .  بود -5 و   -9/8،  -5/5 به ترتیب    1367 و   1365

 -1/7 و   -7/6،  -3/13 به ترتیـب     ،1367 و   1366،  1365هاي   لاین بخش در سا   . وجود داشت 

 بـه  ،1367 و 1365 رشد اقتصادي کشور نیز در دو سال ،به تبع این وضعیت   . منفی داشت  رشد

میانگین رشد اقتـصادي  .  نیز بسیار ناچیز بود1366 و 1364 و در دو سال  -6/3 و   -8/8ترتیب  

دولـت نیـز بـین    میـانگین کـسر بودجـه    .  بـود  درصد-7/2 ، به طور متوسط   ،در این چهار سال   

 جـدول  .نـک . (رسـید   میلیارد مـی   4/1404 سالیانه به    ، به طور متوسط   1367 تا   1365هاي   سال

  )1شماره 
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  1368 تا 1357هاي  هاي عمده اقتصادي سال شاخص: )1(جدول

  سال

رشد بخش  

ــنعت  صـــ

 درصد

رشد بخش  

ــدمات  خــ

 درصد

رشد بخش  

ــشاورزي  ک

 درصد

ــدهاي  درآم

نفتــــــــی 

 یلیاردریالم

ــدهاي  درآم

ــی  غیرنفتــ

 میلیاردریال

رشـــــــد 

GDP 

  درصد

رخ تـورم    ـن

 درصد

کـــــسري 

بودجــــــه 

 میلیاردریال

بــــــدهی  

 خارجی

1357       7/9-  04/0  5/6  1013  586  9/10-  72/11  9/478  -  

1358  7/15-  5/2  9/5  1220  480  2/5-  5/10  5/219  -  

1359  6/5  2/2-  4/3  889  437  9/14-  5/20  1/824  -  

1360  04/0  2/7-  9/1  1056  714  5/.  27/24  2/914  -  

1361  5/0  8/0  1/7  1690  812  4/14  7/18  686  -  

1362  6/19  13  8/4  1779  994  4/11  69/19  9/989  -  

1363  8/4  4/2  3/7  1373  1342  04/0  57/12  7/659  -  

1364  5/5-  5/.  8/7  1189  1478  7/1  38/4  5/562  -  

1365  9/8-  3/13-  4/4  435  1273  8/8-  40/18  5/405  -  

1366  5/2  7/6-  4/2  853  8/13  4/0  49/32  4/1482  -  

1367  5-  1/7-  5/2-  9/8  1376  6/3-  17/22  1/2167  -  

1368  6/6  7/1  7/3  5/15  1660  2/4  38/20  1298  -  

   Source: (Amuzegar, 1993: 367-373) 

  

ي رکـود  هـا   دوره،نخـست آنکـه  . اي اسـت   اي فوق، حـاوي مطالـب عمـده         بررسی مقایسه 

 مالی دولـت و نـه بحـران بـدهی             تأثیرات خود را در بحران     ،1364-67 و   1357-61هاي   سال

ها را باید در حوزه بحـران مـالی        تعینات رکود اقتصادي این دوره     ،بنابراین. خارجی نشان دادند  

  گرچه رکود اقتصادي در دوره اول بسیار بیـشتر از ،دوم آنکه. دولت یا همان کسري بودجه دید   

 درصـدي دوره  7/2 درصدي دوره اول در مقایسه با رشد منفی  27/8رشد منفی   (دوره دوم بود    

ـ .  معکوس بـوده اسـت     ، اما تأثیرات رکورد این دو دوره بر بحران مالی دولت          ،)دوم عبـارتی  ه ب

 بـه مراتـب   ، کمتر و تأثیر رکود اقتـصادي در دوره دوم ، تأثیر رکود اقتصادي در دوره اول   ،دیگر

این وضعیت را مقایسه میانگین کسري بودجه دولت  .ه بدنه مالی دولت منتقل شده استبیشتر ب

 در حالی که میانگین کسري بودجه دولـت در چهـار           ،براي مثال . دهد  در این دو دوره نشان می     

 میلیارد ریال بوده است، این میانگین بـراي سـه           2/609 سالیانه   ، به طور متوسط   ،سال دوره اول  

ایـن   بر. ت یعنی بیش از دو برابر بوده اس،4/1404 سالیانه به طور متوسط ،1367 تا 1365سال  

  شـکل  خصوص انتقـال تـأثیرات بحـران اقتـصادي بـه      ادبیات آزادسازي در  استدالالت   ،اساس
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 کمـابیش صـدق   ،، در مورد ایران اقتصاديهاي آزادسازي  دولت براي آغاز برنامه    به بحران مالی 

 در ایـران پـس از    زمانی محرك آزادسازي اقتصادي، بحران اقتصادي،تر به عبارتی دقیق  . کند  می

  . نمایان ساخته است دولت  مالی بحران در  خود رااتیشترین تأثیراست که بانقالب بوده 

  

  مقایسه رکود اقتصادي و کسري بودجه در دو دوره رکود اقتصادي :)2(جدول 

  

  -2/8  اقتصاديدرصد سالیانه رشد اقتصادي در دوره اول رکود   1

  2/609  متوسط سالیانه کسري بودجه در دوره اول رکود اقتصادي  2

  -7/2  درصد سالیانه رشد اقتصادي در دوره دوم رکود اقتصادي  3

  4/1404  متوسط سالیانه کسري بودجه در دوره دوم رکود اقتصادي  4

  

و رکود اقتصادي  تأثیر آن بر رونق   به نقش کاهش درآمدهاي نفتی و    و مهمتر  موضوع سوم 

 ادبیات آزادسازي دخالت گسترده     ،به طور کلی  . شود   بحران مالی دولت مربوط می     ،و در نهایت  

تحلیـل   در عـین حـال،  . کنـد   یاد می و مالی دولتعنوان عامل اصلی بحران اقتصاديه  ب ،دولت

ـ  در ایران بیـش    عامل اصلی وقوع بحران مالی دولت      ،دهد میي آماري نشان    ها داده وط بـه  تر مرب

مقایسه میانگین درآمدهاي .  بوده است ماهیت رانتیر این دولت   ، و الجرم   درآمدهاي نفتی  کاهش

و براي مثـال  . دهد  نشان می کامالًمیانگین میزان بحران مالی دولت این موضوع را       نفتی ایران با  

میـانگین درآمـدهاي نفتـی ایـران در طـول دوره       ،3ي آمـاري جـدول شـماره       ها بر اساس داده  

و بـراي دوره  )  میلیـارد ریـال  2/609کـسري بودجـه   ( میلیارد ریال 1044 ،چهارساله رکود اول 

. بـوده اسـت  )  میلیارد ریـال 4/1404کسري بودجه ( میلیارد ریال   702،  1367 تا   1365ساله   سه

از  میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبـل  435 به  ،1365حتی درآمدهاي نفتی ایران در سال       

  .داد رصد کاهش را نشان می د300 ،آن
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    مقایسه کسري بودجه و میزان :)3(جدول 

   اول و دوم رکود اقتصاديهاي درآمدهاي نفتی در دوره

ــالیانه کــسري    متوســط س

  بودجه در دوره اول رکود

متوسط درآمـد سـالیانه نفـت     

  در دوره اول رکود

متوسط سالیانه کسري بودجـه   

  رکوددوم در دوره 

 نفـت   همتوسط درآمد سالیان  

   رکوددر دوره دوم 

    میلیارد ریال702  4/1404    میلیارد ریال1044  609   /2

  

در  دولت  یا کسري بودجه میان کاهش قیمت نفت و بحران مالی، به لحاظ آماري،سان بدین

ي ها سیاست حرکت دولت به سمت ،به این معنا . وجود داشته استيرابطه کامالً معنادار ،نایرا

 در اثر کـاهش قیمـت   اي مربوط به بحران مالی دولت صادي در ایران را باید مقوله  آزادسازي اقت 

 به درآمدهاي  ساختاري یعنی وابستگی،ماهیت تحصیلدار آنموضوعی مربوط به   ، اساساً نفت و 

  . به صورت مختصر نشان داده شده است3این ارتباط در نمودار شماره  .نفتی دید

  

  ي رشد اقتصاديها ه سمت سیاستعلت حرکت آونگی ب: )3(نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 وابستگی ساختاري و ماهوي دولت تحصیلدار در ایران  به درآمدهاي نفتی

 1364کاهش درآمدهاي نفتی دولت از سال 

 افزایش چشمگیر کسري بودجه دولت و بحران  مالی دولت 

 م انقالبهاي آزادسازي اقتصادي در دهه دو حرکت دولت به سمت سیاست
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  ي اقتصادي دولتها سیاستي آونگی ها  علل حرکت:)4( نمودار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

کارکردهــاي بــازتوزیعی ســاختاراً   

 تعریف شده دولت تحصیلدار

بحــران توزیــع الینحــل در ســاخت 

 اجتماعی

  :کاتالیزور

مرحله اجتماعی انقالب  و 

ي ها حرکت دولت به سمت سیاست

باز توزیعی در دهه اول و سوم 

انقالب

هاي  حرکت دولت به سمت سیاست

یا رشد اقتصادي در دهه دوم آزادسازي 

 انقالب

وابـــستگی ســـاختاري و مـــاهوي 

ــدهاي   ــه درآم دولــت تحــصیلدار ب

 کاهش درآمدهاي نفتی

کسري بودجه دولت : رزکاتالیزو

 تحصیلدار یا بحران مالی

ی
گ

ون
 آ

ت
حال
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  گیري نتیجه

ي سیاسی متمرکز ها ي اقتصادي بر نظامها ثیر نظام أمباحث اقتصاد سیاسی بیشتر بر بررسی ت      

داري با خود بذرهاي نظـام        استدالل شده است که نظام اقتصادي سرمایه       ل،براي مثا  .بوده است 

 نحوه ، نحوه توزیع قدرت اقتصادي   ،ینچنهم ).Lipst,1994(کند میسیاسی دموکراتیک را حمل     

 ،و یا تفاوت در منابع درآمدي دولـت       ) Lindblom,1977(کند میتوزیع قدرت سیاسی را تعیین      

شکل سیاسی دولت و نوع رابطـه آن بـا شـهروندان را توضـیح          تفاوت در    ،تا حد بسیار زیادي   

کـه  کنـد    مـی اسـتدالل   حتـی   تر  ی شـومپ  ،بر اساس چنین نگرشـی     ).Moore,2004:308(دهد می

  از سوي دیگر،).Schumpeter,1942(دهند میشکل رفتار سیاسی را توضیح  الگوهاي اقتصادي، 

از جمله  . صورت نگرفته استاي گسترده مطالعات ،قتصاديثیر نظام سیاسی بر نظام اأدر مورد ت

اند ایـن موضـوع را مـورد بررسـی قـرار       معدود مطالعاتی که به صورت غیرمستقیم تالش کرده      

 ایـن نظریـه نیـز      ،چنانکه در مقدمه اشاره شـد      .سیاسی است  -ي تجاري   ها  نظریه سیکل  ،دهند

ت و الجـرم بـه صـورت        ثیر احزاب و نه نظام سیاسی بر نظام اقتصادي متمرکز اسـ           أصرفاً بر ت  

 ضـعف ادبیـات مربوطـه،   این مقاله با توجه بـه   .دهد میثیر را مورد بررسی قرار ن   أمستقیم این ت  

ـ    گـذارد و ایـن    مـی ثیر أتالش کرد نشان دهد نوع نظام سیاسی بر نوع عملکرد نظام اقتـصادي ت

 مـورد بررسـی     ه زمانی ایران پس از انقالب     رو د  قالب الگوي آونگی براي    ثیرگذاري را نیز در   أت

 باعث شد وجوه  نیزکید بر نظام سیاسی به عنوان متغیر مستقلأ یعنی ت،این نوع بررسی .قرار داد

 وجـوه  ،در این مقالـه  . تفوق یابند،ي اقتصادي در مقاله ها شناسی سیاسی در تحلیل پدیده     جامعه

قالـب  نـوع نظـام سیاسـی و پدیـده اقتـصادي در      یـا   در قالـب دولـت و    سیاسی شناسی جامعه

 الگویی بـراي  ،شناسی سیاسی از منظر جامعه ،سان بدین بحث گردیدند و  ،ي اقتصادي ها ثباتی بی

 و بر اساس این نوع شـیوه  در قالب این الگو .اقتصاد سیاسی ایران پس از انقالب ترسیم گردید   

 در ایـران پـس از        دولـت  ي اقتـصادي  هـا  سیاسـت گیري کلی     نشان داده شد جهت    تحلیل، اوالً 

 ثانیـاً  . حالت آونگی غیرپیوسـته داشـته اسـت        ، به جاي پیروي از روند خطی و پیوسته        ،بانقال

یی غیراقتـصادي  أثباتی اقتصادي، منـش   این بی ،برخالف تصور علم رایج اقتصاد    که  استدالل شد   

در .  در اقتصاد کالن را سیاسی در نظر گرفت        ها ثباتی  غیراقتصادي بی  أ این منش  ثالثاً. داشته است 

 که نهادهاي سیاسی در تضمین رشد اقتصادي پایدار در     گردید  کید  أ ت ،شناختی حلیل جامعه این ت 
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 ، نوع و یـا سـاختار نظـام سیاسـی    ،عبارت دیگره  و ب  اند ایران پس از انقالب حائز اهمیت بوده      

 در خصوص  ، براي مثال  .دهد میبخشی از عملکرد نظام اقتصادي در ایران این دوره را توضیح            

ي بازتوزیعی در دهه اول انقـالب و نیـز      ها سیاستي دولت به سمت     ها سیاستحرکت آونگی   

آمیـزي یـا سـنتزي از     معلـول درهـم   این حرکتداد  مقاله نشان   ، به این سو   1380نیمه دوم دهه  

شـده   الزامات برآمده از ساخت اجتماعی با ماهیت و کارکردهاي بـازتوزیعی سـاختاراً تعریـف              

 ماهیت دولـت در آن نقـشی       ،الیزور بوده است و در هر حال      دولت تحصیلدار از طریق یک کات     

ي هـا  سیاسـت  حرکـت دولـت بـه سـمت     نـشان داده شـد     ین،نـ چهم. کننده داشته اسـت    تعیین

 به درآمـدهاي  یلدار دولت بوده است که آن را  اي مربوط به ماهیت تحص     اساً مقوله  اس ،آزادسازي

 دولـت بـا    درآمـدهاي نفتـی، ایـن   ،طبعاما با کاهش قیمت نفت و بال    نفتی وابسته ساخته است،   

این بحران مالی که بارزترین شـکل خـود را در کـسري بودجـه         .بحران مالی مواجه شده است    

ـ  ،ه است دولت نشان داد   بـه سـمت    الزامـات اقتـصادي و سیاسـی حرکـت       کاتـالیزوز  مثابـه ه   ب

تـوان   مـی  ،سـان  بـدین . ه است  کرد عملي براي رهایی از بحران      ي آزادسازي اقتصاد  ها سیاست

 بـذرهاي بـالقوه    ،سـاختاري و کـارکردي     گفت دولت تحـصیلدار در ایـران از حیـث مـاهوي،           

 ایـن  ،بـا ایـن حـال   . کنـد  مـی  را بـا خـود حمـل    ثباتی در اقتصاد کالن     یا بی  هاي آونگی  حالت

آینـد کـه کاتالیزوزهـاي الزم، ایـن      می زمانی به صورت بالفعل در    ،هاي آونگی ساختاري   حالت

در   میگذاري عمو سیاستاین همان موضوعی است که باعث شده است   .رور نمایند  را با  ها بذر

بینی کرد چه زمـانی ایـن کاتالیزوزهـا فعـال       پیشدقیقاً  توان   می ن چون.  شود ایران بیشتر پیچیده  

 ایـن   مموضوع مهـ  . هاي آونگی نیز بسیار دشوار خواهد بود       بینی وقوع حالت    پیش ،خواهند شد 

 وجوه ساختاري دولت تحصیلدار در ایـران  ،یی را فراهم کرد که در آنها نهتوان زمی میاست که   

 اما خـود را در خـالء   ،ها ممکن است پدید آیندر کاتالیزو،در این حالت .ودشتعدیل و کمرنگ  

پس از انقـالب  هاي آونگی در ایران      گرچه ساختارها در پیدایش حالت     ،بنابراین. خواهند یافت 

تثبیـت یـا    ایـن کـارگزاران هـستند کـه سـاختارها را       ، اما در تحلیل نهایی    ،اند کننده بسیار تعیین 

هاي آونگی   در پی رهایی از حالت،در ایران دولت    اگر کارگزاران  ،به این معنا   .کنند میدگرگون  

وجوه سـاختاري    تعدیل و تضعیف ، یکی از راهها ، اقتصادي هستند  يها گذاري  سیاست و تثبیت 

  .دخواهد بودولت تحصیلدار 
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