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دولت توسعهگرا و چالشهای توسعۀ اقتصادی در ایران
()1398 - 1357
کامران

ربیعی1

(دريافت 1399 /1 /13 :پذيرش)1399 /3 /31:

چکیده

نوشتار حاضر وضعیت دولت توسعهگرا در ايران و نقش آن را در پیشبرد توسعۀ اقتصادی
مطالعه ميکند .پرسش اساسي پژوهش حاضر آن است که چرا در ايران پس از انقالب «دولت
توسعهگرا»ی کارآمدی نتوانسته شکل بگیرد تا توسعۀ اقتصادی کشور را با موفقیت بهپیش برد؟
برای پاسخ دادن به پرسش تحقیق ،دستگاه نظری آدريان لفت ويچ درخصوص دولت
توسعهگرا مبنای مطالعه قرار گرفت و از نظريۀ داگالس نورث و همکاران درخصوص انواع
نظمهای اجتماعي نیز استفاده شد .پژوهش حاضر بر اساس روش تفسیر تاريخي و تکنیک
تحلیل روايتي انجام شده است .واحد تحلیل پژوهش حاضر «دولت ملي» است و رويدادها و
شرايط داخلي ،منطقهای و بینالمللي در نسبت با آن انتخاب و بر اساس تسلسل زماني بهمنزلۀ
بستر پیشبرد توسعۀ اقتصادی تحلیل ميشوند .بر اساس نتايج تحقیق ،ضعفهای ساختاری و
نهادی دولت در کنار شرايط و تحوالت منطقهای و بینالمللي سبب ميشود با وجود کارآمدی
دولت در دورة هاشمي و اوايل دورة خاتمي ،کشور وارد تنشهای داخلي و خارجي شود و
درنهايت ،گفتمان «امنیت» جايگزين گفتمان «توسعه» شود .در چنین شرايطي اولويتهای
کشور و سازماندهي نهادی آن ديگر توسعهای نبوده و روند توسعۀ اقتصادی کشور دچار وقفه
و حتي عقبگرد ميشود.
نهادگرايي.

 .1استاديار گروه جامعهشناسي دانشگاه تربیت مدرس.
k.rabiei@modares.ac.ir
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مقدمه
فهم موانع توسعۀ ايران ،يکي از دغدغههای بسیاری از نخبگان دانشگاهي و برنامهريزان
کشور بوده و هست .در اين بین ،فرهنگ و نظام شخصیتي ايرانیان (سريعالقلم1386 ،؛
حاجي هاشمي1387 ،؛ آل ياسین ،)1392 ،ساخت سرمايهدارانۀ اقتصاد ايران (رئیس
دانا ،)1381 ،غلبۀ ايدئولوژی چپ (غنينژاد )1395 ،و يا ايدئولوژی بازار در میان
برنامهريزان و نخبگان (مؤمني )1394 ،و ناکارآمدی نهادهای موجود ازجمله موانع
توسعۀ کشور طرح شده است .گاهي نیز پژوهشگران و صاحبنظران با ارائۀ مجموعۀ
فراواني از علل و عوامل بدون قرار دادن آنها در يک چارچوب نظری و تحلیلي
منسجم ،به تبیین علل توسعهنیافتگي کشور پرداختهاند (برای نمونه :عظیمي.)1393 ،
ديدگاههای يادشده به ساختار و نقش دولت توجه کافي نشان نميدهند و شرايطي را
که دولت در آن ميتواند به دولتي توسعهگرا تبديل شود و جامعه را سازماندهي و منابع
را تجهیز نمايد در چارچوب نظری منسجمي قرار نميدهد .توسعه فرايندی
خودبهخودی نیست و نیازمند برنامهريزی و وجود قدرتي متمرکز برای پیشبرد
برنامههاست و اين قدرت متمرکز چیزی جز «دولت» يا همان  stateنميتواند باشد.
طي دهههای اخیر ،بهويژه برای کشورهای موسوم به «در حال توسعه»،
صاحبنظران توجه ويژهای به نقش دولت در پیشبرد توسعۀ اين کشورها از خود نشان
دادهاند ( )Kohli, 2014و از همین رو ،مفهوم «دولت توسعهگرا» به يکي از مفاهیم مهم
ادبیات توسعه مبدل شده است ( .)Woo-Cumings, 2019لفت ويچ دولت توسعهگرا را
دولتي ميداند که در توسعۀ اقتصادی و اجتماعي عملکرد موفقي داشته است .اين
موفقیت نشاندهندة آن است که چگونه اهداف سیاسي و ساختارهای نهادی (بهويژه
بوروکراسي آنها) جهتگیری توسعهای داشته و در عین حال ،اهداف توسعهای آنها
مبتني بر يک جهتگیری سیاسي مشخصي است ( .)Leftwich, 2011b: 395دستکم
رفاه عمومي عملکرد چندان موفقي نداشته است.
فرشاد مؤمني ( )1396افزايش نسبت مستأجران شهری از  7درصد به بیش از 33
درصد طي سالهای  1367تا  1395و نیز عبور کردن تعداد حاشیهنشینان شهری از مرز
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 20میلیون نفر را نشانۀ شکست برنامههای توسعه و بهويژه برنامۀ تعديل ساختاری
دولتهای پیشین ميداند .وی کاهش  67درصدی سرانۀ مصرف گوشت خانوارها در
دورة  1367تا  1393را نشان ديگری از شکست برنامههای دولت در ايران ميداند.
عالوه بر دادههای مؤمني ميتوان به ناکامي دولت در تحقق سند چشمانداز بیستسالۀ
کشور و نزولي بودن رتبۀ ايرن در بسیاری از شاخصهای توسعه در منطقه اشاره کرد
(سازمان برنامه و بودجۀ کشور .)1395 ،همچنین ،در سال  1398عملکرد ضعیف دولت
و ناکارآمدی آن در رويارويي با باليای طبیعي ،نحوة افزايش قیمت بنزين در آبانماه و
نیز سستي و کاستيهای جدی دولت در رويارويي با گسترش ويروس کرونا در کشور
را بايد به موارد يادشده افزود.
در ارتباط با دولت توسعهگرا در ايران جمشیدیها و تیموری ( )1396و دلفروز
( )1397به موضوع دولت توسعهگرا در ايران بعد از انقالب پرداختهاند .در ارتباط با
پژوهش جمشیدیها و تیموری گفتني است که با توجه به بازة زماني طوالني درنظر
گرفتهشده شواهد تجربي آمده ناکافي بوده و برخي از نتیجهگیریهای انجامشده برای
دولت توسعهگرا در ايران پس از دورة جنگ هشتساله دقیق و پذيرفتني نیست.
پژوهش دلفروز از حیث نظری نزديکترين پژوهش به مطالعۀ حاضر است ،با اين
تفاوت که در پژوهش حاضر تمرکز تنها بر روی ايران بعد از انقالب است و از
متغیرهای داخلي و بینالمللي بیشتر و متنوعتری را بحث ميکند .هدف اصلي پژوهش
حاضر ،فهم علل ناکامي ايران در پیشبرد روندهای توسعه در چارچوب نظريۀ دولت
توسعهگرای آدريان لفت ويچ است .پرسش اساسي پژوهش حاضر آن است که چرا در
ايران پس از انقالب «دولت توسعهگرا»ی کارآمدی شکل نگرفته است که بتواند در
پیشبرد توسعۀ کشور موفق باشد؟
در پژوهش حاضر «دولت» معادل  Stateيا همان کلیت نظام سیاسي با همه ترتیبات
دولت کابینه و دستگاه اجرايي کشور يا همان  Governmentبوده اصطالح دولت در
کنار نام رئیس جمهور وقت آمده است.
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ادبیات تجربی و نظری
طي دهههای گذشته اهمیت «سیاست» در توسعه مورد تأکید بسیاری از صاحبنظران و
نهادهای بینالمللي بوده است ( Evans, 1995; Leftwich, 2011: 111; World Bank,

 .)2005: 263; World Bank, 2001: 7سازمان ملل نیز در گزارش توسعۀ انساني سال
 2002گزارش خود را با تأکید بر «سیاست» در نیل به توسعۀ اقتصادی و اهمیت بنا و
تعمیق حکمراني دموکراتیک در تمام سطوح جامعه آغاز ميکند ( United Nations

 .)Development Programme, 2002: Vاهمیت سیاست در توسعه نهتنها از حیث
قدرت تجهیز منابع برای اهداف ملي مهم است؛ بلکه از اين جهت اهمیت مييابد که
منازعات موجود در سطح ملي ،منطقهای و بینالمللي ميتواند بخش بزرگي از منابع
مالي جامعه را بهسمت تأمین هزينههای نظامي ،خشونتورزی و رقابتهای بينتیجه
سوق دهد و از توان کلي هر کشور برای نیل به توسعۀ پايدار بکاهد ( ;ibid, 2002: V

.)Institute for Economics & Peace, 2019: 6 , 44
در ادبیات توسعه مالحظه ميشود که نقطۀ تأکید بسیاری از نظريههای توسعه
بهسمت فهم ساخت ،نقش و عملکرد دولت در شکل دادن به فرايندهای اجتماعي و
پیشبرد توسعه تغییر کرده است .از همین رو ،نهادگرايي و نونهادگرايي بهمرور در
ادبیات توسعه اهمیت بیشتری يافته و دولت و سیاست را محور اصلي بحث خود
درخصوص شرايط نیل به توسعه قرار داده است ( ;Rakner & Randall, 2017: 5

 .)Evans, 2004; Evans et al., 1985چالمرز جانسون ( )1985در کتاب خود که
مربوط به نقش دولت در توسعۀ ژاپن بود ،با ساختن يک نمونۀ آرماني وبری از يک
دولت مداخلهگر ،نخستین تالشها را برای صورتبندی آنچه امروزه «دولت توسعهگرا»
نامیده ميشود به انجام رساند .اين دولت با وجود اينکه اقتصاد برنامهريزیشده و
ال مبتني بر
بوروکراسي متمرکز دارد؛ اما سوسیالیستي نیست و البته ،از طرفي ديگر ،کام ا
اهمیت نقش دولت در توسعه و سامان دادن به اقتصاد تا بدان اندازه است که حتي
نهادهايي مانند بانک جهاني در دهۀ  1980متأثر از سیاستهای نئولیبرال ،طرح تقويت
دولت کارآمد بهمنظور تقويت بخش خصوصي را پیشنهاد داد تا از اين طريق بتوان
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بازار آزاد نیز نميباشد (.)Woo-Cumings, 2019: 1 - 2

دولت توسعهگرا و چالشهای توسعۀ اقتصادی در ايران...ــــــــــــــــــــــــــ کامران ربیعي

فرايند توسعه را بهپیش برد و با نیل به رونق و رشد اقتصادی فضای کسب و کار را
بهبود بخشید و به تبع آن ،به کاهش سطح فقر دست يازيد ( World Bank, 1992:

)112
از نظر مک لین حتي در جوامع بازارمحور که عملکرد اقتصادی آن مبتني بر
رقابتپذيری اقتصادی است ،درنهايت ،اين دولت است که ميتواند و ميبايد در سامان
دادن به فضای کسب و کار مداخله کند و محیطي مناسب برای اصالحات ساختاری و
نهادی فراهم سازد ( .)MacLean, 1987: 6ايوانس ( )1995با نقد ديدگاههايي که
مخالف مداخلۀ دولت در اقتصاد هستند ،بر اين نکته اصرار ميورزد که نقش دولت از
کشوری به کشور ديگر فرق ميکند .در برخي کشورها دولتها توانستهاند بر تناقضات
و منازعات داخلي فائق آيند و در رويارويي با نیروهای بینالمللي و اقتصاد جهاني
عملکرد بهتری داشته باشند .ايوانس از برزيل بهمنزلۀ نمونۀ موفقیت دولت در انتقال
دادن جامعه بهسمت توسعۀ صنعتي ياد ميکند.
رندال نظريههايي را که در ارتباط با کشورهای در حال توسعه« ،سیاست» را در
کانون تحلیل خود قرار ميدهند به سه دسته تقسیم ميکند :نظريۀ سیاست
مدرنیزاسیون ،1نظريههای الهامگرفته از مارکسیسم بهويژه نظريۀ وابستگي 2و نظريۀ
جهاني شدن .)Randall, 2017: 14( 3همچنین ،رندال نظريههای مدنیزاسیون را نیز در
سه گروه طبقهبندی ميکند .نخست ،نظريههای توسعۀ سیاسي 4که درکي جهانشمول از
فرايند توسعه دارند و به دولتسازی (تأکید اصلي بر ساختارهای دولت) و
ملتسازی (تأکید اصلي بر ادغام فرهنگي) توجه ميکنند ( .)ibid: 15دوم ،مدرنیزاسیون
تجديدنظرطلب 5که سادهانگاری رويکرد توسعۀ سیاسي از مفاهیمي همچون سنت،
مدرنیته و روابط متقابل میان پارامترها و متغیرهای توسعه را نقد ميکند (.)ibid: 16
سوم ،رويکرد سیاست نظم 6که مفروضات غیرواقعگرايانه و خوشباورانۀ رويکرد
هانتینگتون ( )66 ،59 - 58 :1382از افراد شاخص رهیافت سیاست نظم است که
قوياا رابطۀ مستقیم میان مدرنیزاسیون و رشد اقتصادی با دموکراتیزاسیون و ثبات سیاسي
را نقد ميکند .به باور وی کشورهای در حال توسعه بیش از آنکه نیازمند توزيع
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قدرتاند به تمرکز قدرت نیاز دارند تا برای ايجاد زيرساختهای الزم بتوانند منابعشان
را تجهیز سازند و تغییر اجتماعي و روندهای اقتصادی را کنترل و مديريت کنند (همان،
 .)47 :1379از نظر هانتینگتون ،برای اينکه دولتي بتواند روند مدرنیزاسیون را به پیش
برد ميبايست سیاستي پیشه کند که بر اساس آن اصالح اجتماعي و اقتصادی ممکن
شود .چنین سیاستي ،با عقالني کردن ساختارهای اقتدار و پيريزی سازمانهای
کارکردی خاص ،نیروهای اجتماعي رشديافته بر اثر روندهای مدرنیزاسیون را به درون
نظام سیاسي جذب ميکند و درآمد و منابع مادی و نمادين را بهصورت عادالنهتری
توزيع مينمايد (همان.)206 - 205 :1382 ،
همگي سه رهیافت اصلي مرتبط با سیاست توسعۀ مورد اشارة رندال ،در پیشبرد
فرايند توسعه نقشي محوری به دولت ميدهند ،منتها در فهم ماهیت دولت و نحوة
مداخلۀ دولت در فرايند توسعه با هم متفاوتاند .اگر نظريههای دولتگرای مارکسیستي
از قبیل نظريۀ وابستگي بر لزوم استقالل دولت ملي از ساير دولتها و برداشتن
حساسیت و آگاهي نسبت به موقعیت پیراموني در نظام جهاني تأکید ميکند ،نظريههای
جهاني شدن بهدنبال تعامل و ادغام بیشتر در نظام جهاني است.
در صورتي که بخواهیم دستهبندی رندال از نظريههای توسعه با محوريت سیاست و
دولت را مبنای کار قرار دهیم آنوقت نهادگرايان و نونهادگرايان را ميتوان در دستۀ
رويکرد «سیاست نظم» طبقهبندی کرد .آدريان لفت ويچ با تأکیدش بر دولت توسعهگرا
بهمثابۀ کارگزار اصلي توسعه در زمرة نهادگرايان و صاحبنظران رويکرد سیاست نظم
قرار ميگیرد .نظريۀ وی مبنای پژوهش حاضر را تشکیل ميدهد .از نظر لفت ويچ تنها

شکل خاصي از دولت است که ميتواند نیروی الزم برای نیل کشورهای در حال -

توسعه به يک توسعۀ پايدار و باثبات را فراهم آورد .وی چنین دولتي را «دولت توسعه-
گرا» مينامد (.)Leftwich 1995: 401
دولتهای توسعهيافتۀ کنوني بودهاند .دولتهای استعماری برای چنین کشورهايي
خواهان شکلگیری و تأسیس نهادهايي توسعهای نبودهاند؛ بلکه تداوم دسترسي به مواد
خام و ثروت اين کشورها هدف اصلي آنها بوده است .از همین رو ،دولتهای
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لفت ويچ بیان ميکند که بسیاری از کشورهای در حال توسعه مستعمرات سابق

دولت توسعهگرا و چالشهای توسعۀ اقتصادی در ايران...ــــــــــــــــــــــــــ کامران ربیعي

استعماری بر روی دولتسازی و روندهای سیاسي اين مستعمرههای سابق اثر گذارده و
در بسیاری موارد سبب ناکارآمدی دولتهای تازه استقالليافته و تداوم وابستگي اين
کشورها شدهاند ( .)Leftwich, 2011: 230کشورهای در حال توسعه با وجودی که
ظاهراا دارای استقالل سیاسي هستند؛ ولي وابستگي بسیاری به نهادهای مالي بینالمللي
دارند که عمالا هنوز منافع دولتهای استعماری را دنبال ميکنند و وابستگي را بسیار
پنهانتر از گذشته تداوم ميبخشند و نابرابری میان مرکز و پیرامون را بازتولید ميکنند
(استگلیتز .)1387 ،لفت ويچ بهمانند فريتز و منوکال ايدة دولت توسعهگرا را مقابل ايدة
«حکمراني خوب» طرحشده از سوی نهادهايي مانند صندوق بینالمللي پول و بانک
جهاني ميبیند؛ زيرا بر اين باور است که دولت توسعهگرا در کشورهای در حال توسعه
لزوماا يک دولت دموکراتیک نیست و آنچه اهمیت دارد آن است که بتواند رشد
اقتصادی و توسعۀ اجتماعي را بر اساس اهداف و منافع ملي تعريف کند و در يک
فرايند باثبات آن را بهپیش برد ( Leftwich, 2005: 124; Fritz & Menocal, 2007:

 .)531به نظر لفت ويچ در ايدة حکمراني خوب ،بیشتر به نیروهای بازار و اصالحات
نئولیبرالي توجه ميشود که عموماا در کشورهای در حال توسعه به شکست دولت
منتهي شده و چیزی که اين کشورها نیاز دارند دولتي قوی و مقتدر است که بتواند
نیروهای بازار را در جهت منافع ملي همبسته کند ( Leftwich, 2005: 4; ibid: 2011:

 .)237از اين منظر ،لفت ويچ برای فهم عملکرد يک کشور در حوزة توسعه« ،سیاست»
را در کانون توجه و تحلیل خود قرار ميدهد و به «سیاست توسعه» ميپردازد.
لفت ويچ با مرور مباحث کساني که درخصوص دولت توسعهگرا و اهمیت دولت
در فرايند توسعۀ اقتصادی نظريهپردازی کردهاند ،درنهايت ،به يک مدل از دولت
توسعهگرا ميرسد .وی شش مؤلفۀ مهم دولت توسعهگرا را چنین برميشمارد.1 :
نخبگان توسعۀ مصمم .2 ،استقالل نسبي دولت .3 ،بوروکراسي اقتصادی قوی ،رقابتي و
اقتصادی غیردولتي و  .6ترکیبي از قدرت سرکوب ،مشروعیت و کارآمدی ( ibid:

 .)1995: 405چنین دولتي معموالا دارای يک ايدئولوژی مليگرا بوده ،درگیر رقابت
منطقهای يا رويارويي با يک تهديد خارجي و معموالا خواهان همسويي با غرب است
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نفوذناپذير .4 ،جامعۀ مدني ضعیف و مطیع و رام .5 ،مديريت کارا و مؤثر منافع
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( .)ibid: 401لفت ويچ در مطالعات خود به نتیجه ميرسد که در هر يک از دولتهای
توسعهگرای شرق و جنوب شرق آسیا از قبیل مالزی و تايلند و اندونزی و يا حتي
بیرون از آسیا همچون بوتسوانا و حتي فندالند ميتوان يک سری مؤلفههای مشترک را
میان آنان شناسايي کرد :وجود تهديد خارجي ،انسجام ائتالف نخبگان داخلي ،7تمرکز
قدرت و تداوم سیاستها ،وجود نهادهايي با جهتگیری توسعهایibid: 2011b: ( 8

.)395 - 397
اگر لفت ويچ را نهادگرايي بدانیم که از منظر سیاسي به دولت توسعهگرا ميپردازد.
داگالس نورث و همکارانش را ميتوان نهادگراياني درنظر گرفت که از منظر اقتصادی
به دولت توسعهگرا ميپردازند و عمالا به شیوهای ديگر مسئله را صورتبندی ميکنند.
از نظر داگالس نورث و همکاران الزمۀ توسعۀ اقتصادی بهبود عمکرد نهادهاست .از
نظر آنان مسئلۀ اصلي بر سر نحوة رويارويي جوامع با خشونت بهدلیل شیوة تقسیم
ثروت و منابع طبیعي جامعه است و تا خشونت مهار نشود توسعه رخ نميدهد .به نظر
نورث و همکاران شکل ويژهای از ترتیبات اجتماعي طبقۀ حاکم ميتواند به توسعۀ
اقتصادی منجر شود (نورث و همکاران .)16 - 15 :1394 ،به باور نورث و همکاران
فرايند توسعه را ميتوان فرايند خلق رانت برای ايجاد نوعي مصالحه و نظام توزيع
منافع يا همان ايجاد نظام دسترسي محدود بهسوی پديد آوردن يک نظام دسترسي باز و
افزايش رقابتپذيری و ايجاد نهادهای دائمي فراشخصي فهم کرد .خود نظام دسترسي
محدود شامل انواع نظام دسترسي شکننده ،پايه و بالغ ميشود که همین سه نوع در
کشورهای در حال توسعه ميبايد يکي پس از ديگری پشتسر گذارده شوند تا وارد
مرحلۀ دسترسي باز شوند (همان40 - 36 :؛ همان .)14 - 13 :1397 :اين انتقال شامل
گذار از وابستگي نهادها به فرد و عمل فراقانوني گروههای مسلط بهسمت ايجاد
نهادهای دائمي قانوني و تن در دادن گروههای مسلط به حاکمیت قانون و پذيرش
نورث و همکاران بر اين باورند که برای برای گذار از يک وضعیت شکننده و
خشونتآمیز به بهرهمندی جامعه از شکل خاصي از ترتیبات سیاسي که ثبات و توسعۀ
اقتصادی را به همراه دارد ميبايد اين تغییرات نهادی از سر گذرانده شود:
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تدريجي رقابت و شفافیت و کاستن از فساد است (همان).
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 .1مصالحه میان نخبگان و تقسیم منافع بهشکل پايدار؛
 .2پديد آوردن نهادهای فراگیر :اولويت رقابت و دسترسي باز؛
 .3حاکمیت قانون برای فرادستان و غیرشخصي شدن نهادها؛
 .4شفافیت و مبارزه با خلق سیستماتیک و گستردة رانت و فساد (همان.)16 - 15 :
بهنظر ميرسد مجموعۀ اين تغییرات نهادی را بتوان فرايند تکوين و تقويت دولت
توسعهگرا درنظر گرفت .دولتي که توان ايجاد رانت ،خلق نهادهای فراگیر ،داوری میان
نخبگان ،اعمال حاکمیت قانون ،کنترل تصمیمات و رفتارهای فراقانوني ،مبارزه با فساد
و ايجاد دستگاههايي حامي نظارت و شفافیت را دارد.
برای فهم وضعیت دولت توسعهگرا در ايران و علل کارآمدی يا ناکارآمدیاش در
پیشبرد توسعۀ اقتصادی کشور بهنظر ميرسد در کنار دستگاه نظری لفت ويچ ()1995
ميتوان از قابلیتهای نظريۀ داگالس نورث و همکارانش نیز بهره برد .مؤلفههای
ششگانۀ لفت ويچ بیشتر ويژگيهای دولت توسعهگرا را بیان ميکند و کمتر درمورد
سازوکارهای شکلگیری و شروط علي شکلگیری آن بحث ميکند .از همین رو،
مؤلفههای چهارگانهای که داگالس نورث و همکاران برای دولت توسعهگرا ارائه
ميدهند و جامعه بر اساس آنها از نظم دسترسي محدود بهسمت نظم دسترسي باز
حرکت ميکند (نورث و همکاران )16 - 15 :1397 ،تبیین بهتری از مسئلۀ پژوهش
حاضر ميتواند ارائه دهد .مؤلفههای دولت توسعهگرا را که از کارهای لفت ويچ و
همکاران استخراج شده است ميتوان در چهار بُعد نخبگان توسعه ،ساخت دولت،
ساختار اقتصاد و مناسبات دولت ـ جامعه دستهبندی کرد .عالوه بر اين ،با توجه به
تغییرات رخداده در تفکر توسعه در دهههای اخیر ـ که به تحلیل چندمتغیره،
چندسطحي و بین رشتهای بیشتر توجه ميکند ( )Pieterse, 2010: 12 - 14ـ برای فهم
عملکرد توسعهای دولت در ايران ميبايد به بازيگران و شرايط منطقهای ،بینالمللي و
و اثرگذاری بر روند توسعۀ آنها را دارند .اين ارتباط میان سطوح ملي ،منطقهای،
بینالملي و جهاني و تأثیر آن بر توسعۀ اقتصادی کشور که در دورن دستگاه نظری
پژوهش حاضر فرموله شده در مدل شمارة  1آمده است.
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جهاني نیز توجه نشان داد .بازيگران و شرايط فراملي توان تغییر معادالت داخلي کشور
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شکل  :1رابطۀ میان دولت توسعهگرا و توسعۀ اقتصادی متأثر از شرايط و بازيگران فراملي

چارچوب روششناختی
برای ارزيابي شرايط دولت توسعهگرا در ايران پس از انقالب و تحلیل عملکرد آن در
حوزة توسعۀ اقتصادی از روش تفسیر تاريخي و تکنیک تحلیل روايتي استفاده شد .اين
روش با توجه به سه معیار زمینهمندی ،زمانمندی و فرايندی بودن درپي آن است تا
تفسیری از شرايط و تغییر در يک پديدة اجتماعي ارائه دهد (ساعي:1390 ،
 .)145 - 144واحد تحلیل در پژوهش حاضر دولت ملي است و تحلیلي فرايندی در
بستر تاريخي پس از انقالب از وضعیت دولت توسعهگرا و عملکرد آن در توسعۀ
اقتصادی کشور ارائه ميشود .در ارائۀ تفسیر تاريخي از پديدة دولت توسعهگرا،
بازههای زماني معیني مانند دورة پیروزی انقالب اسالمي تا پايان جنگ هشت سالۀ
عراق ـ ايران و دورههای هشتسالۀ هر يک از چهار رئیسجمهور پس از جنگ نیز
در پژوهش حاضر همانگونه که توضیح داده شد ،رويکرد نظری پژوهش حاضر
ترکیبي از دو رويکرد نهادگرايانه لفت ويچ ( )1995و داگالس نورث و همکاران
( )1397به دولت کارآمد در عرصۀ توسعۀ اقتصادی است .از ترکیب مؤلفههای
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لحاظ ميشود.
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ششگانۀ لفت ويچ و چهارگانۀ نورث و همکاران و طبقهبندی آنها در چهار دسته،
شاخصها و ابعاد ارزيابي دولت توسعهگرا حاصل ميشود .اين ابعاد و شاخصها در
جدول شمارة  1آمده است.
جدول  :1ابعاد و شاخصهای ارزيابي دولت توسعهگرا
رديف

ابعاد

1

شاخصهای ارزیابی دولت توسعهگرا
وجود نخبگان توسعۀ مصمم و داشتن راهبرد توسعهای

نخبگان توسعه

مشخص
مصالحه میان نخبگان و تقسیم منافع بهشکل پايدار
استقالل نسبي دولت

2
ساخت دولت

حاکمیت قانون برای فرادستان و غیرشخصي شدن نهادها
وجود نهادهای فراگیر و اولويت رقابت سیاسي
بوروکراسي اقتصادی قوی ،رقابتي و نفوذناپذير

3
ساختار اقتصاد

مديريت کارا و مؤثر منافع اقتصادی غیردولتي
شفافیت و مبارزه با خلق سیستماتیک و گسترده رانت
دست باال داشتن دولت در پیشبرد برنامهها

4
مناسبات دولت ـ جامعه

ترکیبي از اقتدار و مشروعیت :اعمال حاکمیت در عین
کارامدی

از آنجا که در پژوهش حاضر تحلیل روايتي بهکار رفته از همین رو ،به توالي
تاريخي رويدادها و تأثیر آنها بر شرايط و عملکرد دولت توسعهگرا در ايران توجه
شده است .همچنین ،برای بهدست آوردن فهمي جامعتر از عملکرد نخبگان توسعه در
ايران و مسیری که دولت در ايران طي نیم قرن اخیر در رويارويي با مسئلۀ توسعه در
شده است و ساختارها و بازيگران اثرگذار اين سطوح بر وضعیت توسعۀ ايران بحث
ميشوند .با لحاظ کردن اين سطوح تحلیل ،معیار «مکانمندی» در تفسیر تاريخي نیز
لحاظ ميشود (ساعي.)146 :1390 ،
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پیش گرفته ،جدا از سطح ملي ،سطوح منطقهای و بینالمللي و جهاني نیز درنظر گرفته
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به رويدادهايي مانند پیروزی انقالب اسالمي ،رخدادهای سالهای اول انقالب،
جنگ هشت سالۀ عراق با ايران ،انتخابات برگزارشده در کشور و نیز رويدادهای
منطقهای و فرامنطقهای مانند سقوط اتحاد جماهیر شوروی ،حملۀ امريکا به افغانستان و
عراق ،بهمنزلۀ رويدادهای اثرگذار بر سازماندهي و اقدامات نخبگان قدرت و عملکرد
توسعهای دولت در ايران توجه شده است.
تحلیل تجربی
در اين بخش بر اساس تکنیک روايتي ،دولت توسعهگرا در ايران بعد از انقالب بر
اساس ابعاد و شاخصهای آمده در جدول شمارة  1مطالعه ميشود .در پايان اين بخش
نیز نتايج تحقیق بر اساس دستگاه نظری و شواهد تجربي تحقیق در قالب جدول شمارة
 2ارائه خواهد شد.
نخبگان توسعه
پس از فروپاشي نظام شاهنشاهي در ايران ،با وجود آنکه نیروها و نخبگان مذهبي و
سنتي همگي علیه شاه بسیج شده بودند و نظام سیاسي کشور را تغییر دادند (کمالي،
228 :1381؛ بنوعزيزی)345 :1379 ،؛ لیکن درنهايت ،ايدئولوژی اسالمي و نخبگان
اسالمگرا و نیروهای مذهبي پیروز رقابت سیاسي بودند و جمهوری اسالمي را بهمنزلۀ
نظام سیاسي جديد کشور تأسیس و تثبیت کردند .درگیریهای سالهای اول انقالب در
کنار ورود ايران به جنگ هشتساله در کنار نبودن سابقۀ مديريت اقتصاد کشور از
سوی نیروهای مذهبي سبب شد نهتنها کشور مشي اقتصادی مشخصي نداشته باشد؛
بلکه در کل بر اثر انقالب ،توسعۀ اقتصادی کشور از دستور کار خارج شود و حفظ
تمامیت ارضي کشور در اولويت قرار گیرد .در اين سالها ،غلبۀ گفتمان و سیاستهای
کوپن و توزيع ارزاق عمومي بین مردم بهويژه در دولت میرحسین موسوی قابل پیگیری
است.
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پس از پايان جنگ با تدوين و اجرای برنامۀ پنجسالۀ اول کشور ،بازسازی
خرابيهای جنگ و نوسازی صنايع و زيرساختهای کشور در اولويت هاشمي
رفسنجاني رئیسجمهور وقت قرار گرفت .هاشمي رفسنجاني ( )1346که پیش از
انقالب کتاب امیرکبیر قهرمان مبارزه با استعمار را نوشته بود درکي توسعهای از
مديريت کشور داشت .وی در دورهای سکان اقتصاد و مديريت اجرايي کشور را
بهدست گرفت که دو رويداد مهم در جهان رخ داده بود .يکي فروپاشي اتحاد جماهیر
شوروی و متعاقب آن پايان جنگ سرد و ديگری غلبه و پیروزی گفتمان اقتصادی
نئولیبرال که به سیاستهای تاچر و ريگان در سطح بینالملل منجر شد .دولت هاشمي
متأثر از جريان غالب اقتصادی آن زمان ،کاهش تصدیگری دولت ،خصوصيسازی و
راهبرد پیوستن به سازمان جهاني تجارت را در دستور کار خود قرار داد و با اجرای
سیاست تعديل اقتصادی بهسمت آزادسازی قیمتها ،کاهش يارانههای دولتي،
تکنرخي کردن ارز حرکت کرد .البته ،در ارتباط با خصوصيسازی واگذاری صنايع
سنگین و مادر مدنظر نبود .آغاز تنشزدايي با جهان خارج و بهبود روابط بهويژه با اروپا
و جهان عرب به دولت هاشمي کمک کرد تا بتواند سیاستهای خود را بهپیش برد
(کدی57 - 54 :1383 ،؛ دراج .)297 - 294 :1379 ،نبود سیاست اجتماعي منسجم
برای رسیدگي به شرايط معیشتي طبقات پايین جامعه از بزرگترين ايرادات واردشده به
برنامههای توسعۀ اقتصادی هاشمي رفسنجاني است (.)Rabiei, 2019: 13 - 14
پس از دورة رياست جمهوری هاشمي رفسنجاني ،در يک ارزيابي کلي ميتوان
گفت که دورة خاتمي شاهد استمرار برنامههای اقتصادی دورة هاشمي بودهايم ،با اين
تفاوت که در اثر تحوالت سیاسي ـ اجتماعي آن دوره« ،توسعۀ سیاسي» بهمنزلۀ گفتمان
مسلط جامعه درآمد و البته ،بر اثر آن تنشهای سیاسي داخلي باال گرفت .در اين دوره
شعار «ايران برای ايرانیان» نشاندهندة باال گرفتن احساسات ناسیونالیستي ايرانیان پس از
برنامههای

توسعهای

هاشمي

را

ميتوان

در

استقبال

جهاني

از

ايدة

«گفتوگوی تمدنها»ی خاتمي در سخنراني وی در سازمان ملل و تصويب سال 2001
بهمنزلۀ سال گفتگوی تمدنها و آمدن شرکتهای بزرگ صنعتي مانند توتال و شل و
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جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،12شمـارة  ،1بهار و تابستان 1399

پژو به ايران پیگیری کرد .ميتوان چنین استدالل کرد که بنیادهای توسعۀ اقتصادی در
نظام سیاسي جمهوری اسالمي در دورة هاشمي پيريزی شد و در دورة خاتمي بهبار
نشست .برنامۀ چهارم توسعه ـ که يکي از جامعترين برنامههای توسعۀ بعد از انقالب
است ـ در دورة خاتمي تدوين و تصويب شد (شیرزادی .)1389 ،با وجود بهبود
متوسط درآمد دهک پايین جامعه در دورة خاتمي با اين حال فشارهای اقتصادی
همچنان بر گردة طبقات پايین جامعه سنگیني ميکرد و کشور همچنان درگیر مشکالت
جدی اقتصادی بود (باقری و کاوند189 :1387 ،؛ علياکبری و امیني.)121 :1389 ،
درک اصلي حاکم بر سیاستهای اقتصادی دولتهای هاشمي و خاتمي تقويت بخش
خصوصي ،تعقیب سیاست تعديل اقتصادی و پیوند دادن اقتصاد ايران به اقتصاد جهاني
بود.
در دورة خاتمي دو رويداد اشغال نظامي افغانستان و عراق از سوی امريکـا متعاقـب
حوادث  11سپتامبر  2001و نیز مناقشهآمیز شدن دستیابي ايران بـه انـرژی هسـتهای بـر
روی سازماندهي کل نظام ايران تأثیر گذاشت .افـزايش تهديـدات نظـامي امريکـا علیـه
ايران و باال گرفتن رقابتهای فرقهای و آغاز جنگهای نیابتي در عراق بر روی کمرنگ
شدن گفتمان مردمساالری و از دستور کار خارج شدن «توسعۀ سیاسـي» در کشـور اثـر
گذارد .در چنین فضايي محمود احمدینژاد که مورد حمايت بخـشهـايي از نیروهـای
نظــامي و امنیت ـي کشــور بــود ،بــه قــدرت رس ـید .احمــدینــژاد از آغــاز بــا گفتمــاني
مستضــعفمحــور هــدف خــود را بازگشــت بــه اصــول اولیــۀ انقــالب و بــر هــم زدن
سیاستهای اقتصادی هاشمي و خاتمي گذارد .در اين دوره که همراه با افزايش قیمـت
نفت تا حدود  140دالر بود دولت احمدینژاد را تا سال  1391به پردرآمـدترين دولـت
کل تاريخ ايران مبدل کرد و اجازه داد احمدینژاد به سیاستهـای انبسـاطي روی آورد
(راغفر و ابراهیمي )32 :1387 ،و در سفرهای اسـتاني بـه توزيـع پـول و دادن وامهـای
معطوف کرد و گفتمان عدالت را بهجای گفتمان سازندگي و توسعه نشاند .توزيع سـهام
عدالت ،تشکیل صندوق مهرالرضا و دادن وامهای خوداشتغالي ،اجرای طرح مسکن مهر
برای نیازمندان همگـي سیاسـتهـای بـازتوزيعي بودنـد کـه راهبـرد توسـعۀ اقتصـادی
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مشخصي را نشان نميدادند .وارد شدن ايران به درگیریهـای منطقـهای ،افـزايش تـنش
ايران و غرب بهويژه با طرح موارد غیرضروری مانند حقیقت هولوکاست ،همگي ايـران
را در تنگنا قرار داد .همچنین ،نبود فهم درستي از معادالت بین الملل و جـدی نگـرفتن
اقدامات کشورهای غربي در رويارويي بـا برنامـۀ اتمـي ايـران درنهايـت ،کشـور را بـا
تحريمهای شورای امنیت و بحران اقتصادی متعاقب آن مواجه کرد.
پس از احمدینژاد دولت روحاني با شعار اعتدال و تشکیل دولت «تدبیر و امید» بر
سر کار آمد تا نابسامانيهای اقتصادی دورة احمدینژاد ـ که بهويژه میان طبقۀ متوسط
شهری نارضايتي زيادی برانگیخته بود ـ را سامان دهد .مشکل اصلي دولت روحاني آن
بوده و هست که از يکسو خواهان استمرار سیاستهای اقتصادی دورة هاشمي است؛
اما نه تنها آن انسجام و هماهنگي را با بخشهای نظامي و امنیتي کشور ندارد و با
رهبری در حد هاشمي دهۀ  1370هماهنگ نیست؛ بلکه از ديگر سو بدنۀ اجتماعي
مشخصي ندارد .به يک معنا دولت روحاني به لحاظ پايگاهي ضعیفترين دولت پس از
انقالب است .خروج ترامپ از برجام و متعاقب آن تحمیل تحريمهای بيسابقه بر
ايران ،کشور را در شرايط بحران اقتصادی قرار داد .استمرار تحريمها در کنار مواردی
مانند ظهور داعش در عراق و شام ،افزايش تنش میان ايران و برخي کشورهای عربي
بهويژه عربستان و افزايش احتمال درگیری نظامي میان ايران و امريکا طي  1397و
 ،1398همگي آرمان توسعۀ اقتصادی را ـ که در آغاز محتمل و امکانپذير مينمود ـ از
دستور کار خارج کرده و گفتمان امنیت را بهجای آن نشانده است.
بهنظر ميرسد در دورة رياست جمهوری هاشمي رفسنجاني ،کلیت نظام جمهوری
اسالمي بیش از هر دورة قبل و بعد خود به مدل دولت توسعهگرا نزديکتر شد .جدا از
عزم واقعي و انسجام برنامهای دولت هاشمي برای بازسازی ويرانيها و ايجاد
زيرساختها و پیشبرد توسعۀ اقتصادی کشور ،به تعبیر داگالس نورث« ،مصالحه میان
مهم آن است که رهبری ،رياست جمهوری ،نیروهای نظامي و امنیتي و دستگاههای
اجرايي و نظارتي کشور در اين دوره بیش از هر دورة ديگری دارای انسجام و
هماهنگي بودند .حوزة وظايف و نفوذ هر يک از اين بخشها تا حدودی تعريف شده
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نخبگان و تقسیم منافع بهشکل پايدار» در اين دوره تاحدودی بهچشم ميخورد .نکتۀ
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بود و تالش ميکردند مانع چنداني بر سر عملکرد ديگری بهوجود نیاورند .بخش
بزرگي از اين هماهنگي از رابطۀ شخصي رهبری و رياست جمهوری و هماهنگي میان
آنان برميخاست که هم در دورة جنگ هر دو در شورای عالي دفاع به ساماندهي جنگ
پرداخته بودند و هم هر دو با سپاه پاسداران و ساير بخشهای نظامي و امنیتي کشور
رابطۀ منسجم و هماهنگشدهای داشتند .بهنظر ميرسد با سرکار آمدن محمد خاتمي
ايران شاهد آغاز انشقاق جدی میان دو نهاد اصلي کشور بوده است و تا به امروز چه در
سطح نخبگاني و چه در سطح نیروهای اجتماعي اين امتداد تقابلها و ناهماهنگيها
قابل پیگیری است.
ساخت دولت
شايد بزرگترين شانس ايران طي نیم قرن اخیر اين بوده که با سقوط حکومت پهلوی،
دستگاه دولت دچار فروپاشي نشد و ساختار بوروکراسي ،ارتش و پلیس ايران حفظ شد
و ازبین نرفت (امجد .)222 :1380 ،همین امر به حفظ تمامیت ارضي و دوری از خطر
تجزيۀ ايران در سالهای ملتهب پس از پیروزی انقالب اسالمي ياری رساند .نظام
جمهوری اسالمي توانست پس از استقرار تمامي بخشهای کشور و نیروهای سیاسي
مخالف را کنترل و مديريت کند و بهصورت متمرکز و قوی عمل نمايد .با اين وجود،
همواره در بین خود نیروهای اسالمگرا رقابتها و تقابلهايي وجود داشته است که از
توان کلي دولت برای پیشبرد برنامههای توسعه ميکاهد .برای نمونه ،در دوران
سازندگي ،در حالي که هاشمي رفسنجاني توانسته بود به ادغام سازمانهای انقالبي در
دولت کمک کند و تمرکز دولت را افزايش دهد و بهدنبال تنشزدايي با غرب برای
پیشبرد برنامههای توسعه باشد ،مالحظه ميشود که بنیاد  15خرداد که در آن زمان
جريان رقیب وی بهشمار ميرفت جايزة قتل سلمان رشدی را افزايش ميدهد و در
دو دورة خاتمي نیز با آشکار شدن رقابت و تنش میان نیروهای انقالبي و تبلور
رقابت سیاسي با عناوين چپ ـ راست يا اصالحطلب ـ اصولگرا دو گفتمان
«مردمساالری و اصالحات» و «حفظ ارزشها و عدالتخواهي» در مقابل يکديگر
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مناسبات ايران و اروپايیان تنش ايجاد ميکند (میالني.)406 - 405 :1385 ،
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صفآرايي کردند (سلطاني )1384 ،و در صحنۀ سیاسي کشور چه در قالب انتخابات و
چه در عرصۀ عمومي در قالب تنشهای خیاباني و يا برهم زدن تجمعات و سخنرانيها
وارد تنش شدند .زمینۀ وجود اين تنشها را ميتوان در «ساخت دوگانۀ قدرت» و شکل
توزيع قدرت میان دستگاه اجرايي و نهادهای زيرمجموعۀ رهبری در جمهوری اسالمي
دانست که در قانون اساسي نیز نهادينه شده است (بشیريه .)61 :1382 ،تا به امروز،
اگرچه دولت به معنای کلي آن در ايران توانسته استقالل نسبي خود را حفظ کند؛ ولي
همواره دچار تنشهای سیاسي داخلي بوده است .در زندان بودن معاون اول احمدینژاد
و برخي ديگر از حلقۀ اول نزديک به وی ،در حصر بودن دو نفر از چهار کانديدای
انتخابات سال  ،1388پروندههای قضائي و حبسهای برادران رئیس جمهور و معاون
اول وی در دولت حسن روحاني ،همگي نشاندهندة تنشهای باالی درونسیستمي
است که از توان کشور در تدوين برنامههای کالن توسعهای و اجرای آنها ميکاهد.
در ادبیات سیاسي کشور ،تعبیر تقابل میان نهادهای انتخابي و انتصابي طي دو دهۀ
اخیر نشاندهندة پراکندگي منابع قدرت در ايران و اثر کاهندة آنها بر توان کلي دولت
است .اين وضعیت بر تنظیم مناسبات خارجي و به نتیجه رساندن بسیاری تالشها برای
تنشزدايي با خارج و ايجاد تعادل میان قدرتهای منطقهای و جهاني اثر منفي اعمال
ميکند .نهتنها رقابت سیاسي در ايران نهادينه نشده است و گروههای مختلف ،سیاست
حذفي نسبتبه هم دارند؛ بلکه همواره اين بحث وجود داشته و دارد که در رويارويي
با تخلفات و حتي فسادهای موجود برخورد قانوني يکسان و برابری صورت نميگیرد.
درخصوص انتخابات نیز بخشهايي از نیروهای سیاسي ازجمله اصالحطلبان همواره
نظارت استصوابي شورای نگهبان را مانعي برای رقابت سیاسي عادالنه ديدهاند .در

چنین شرايط تنشزايي ممکن است نظام سیاسي تصمیم بگیرد بهجای ايجاد اجماع به-
دنبال سیاست زور و يکپارچهسازی مجدد نظام سیاسي برود (همان.)153 :1384 ،
ويچ دولت توسعهگرا معموالا دارای يک ايدئولوژی مليگرا بوده ،و در نسبت با رقابت-
های منطقهای يا رويارويي با يک تهديد خارجي خود را منسجم ميسازد ( Leftwich,

 .)1995: 401در ايران از دورة مشروطه به اين سو افکار و گرايشهای ناسیونالیستي
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يکي ديگر از مسائل مناقشهانگیز در ايران ايدئولوژی دولت بوده است .به نظر لفت
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بین طیف وسیعي از روشنفکران و نخبگان سیاسي کشور وجود داشته (شهابي و لینز،
 .)385 - 383 :1380چنین گرايشهايي در بیشتر مواقع با دسیسهچیني قدرتهای
بزرگ از قبیل انگلستان و روسیه مواجه ميشده است؛ زيرا آنها منافع خود را از سوی
ناسیونالیستهای ايراني در خطر ميديدند (کاتم )5 :1385 ،و بسته به شرايط و منافع
خود ،گاهي از ناسیونالیستهای ايراني حمايت کرده و زماني ديگر به تضعیف آنان
پرداختهاند .طي دو دهۀ اخیر بهکارگیری مفهوم توسعۀ «ايراني ـ اسالمي» از سوی
رهبری و يا حتي طرح مباحثي مانند «مکتب ايراني» از سوی نزديکان احمدینژاد و
حضور وی در تخت جمشید و عکس گرفتن با اسبهای بالدار هخامنشي همگي نشان
از قوی بودن ايدئولوژی ناسیونالیستي در ايران دارد .با اين وجود  ،از آنجا که سامان
سیاسي کشور به تقابل با غرب و بهويژه امريکا گره خورده و نیز متأثر از جنگهای
نیابتي و فرقهگرايي دو دهۀ اخیر خاورمیانه بر سیاست هويت شیعي استوار شده،
ناسیونالیسم ايراني نتوانسته در ايران بهمثابۀ ايدئولوژی دولت توسعهگرا عمل کند.
ساختار اقتصاد
از همان آغاز پیروزی انقالب ،جمهوری اسالمي در تعیین مشي اقتصادی و طراحي و
شکل دادن به ساختار اقتصاد کشور دچار مشکل و درگیر تناقضاتي بوده است .در زمان
تدوين قانون اساسي يکي از مسائل چالشبرانگیر ،تعیین تکلیف مالکیت خصوصي در
ايران بود .نبود توافق میان نخبگان سیاسي و برنامهريزان بر سر ماهیت اقتصاد و راهبرد
توسعهای کشور سبب شد که تعیین سهم دولت و بخش خصوصي از اقتصاد کشور و
حدود و ثغور فعالیتهای آنها همواره يکي از چالشهای اصلي برنامهريزی توسعۀ

اقتصادی کشور باشد (امجد .)241 :1380 ،جمهوری اسالمي از طريق مصادرة زمین-
های بزرگ مالکان و توزيع زمینها میان دهقانان ،و با تأسیس بنیاد مستضعفان برای
سلطنتي و داراييهای مصادرهشده از سرمايهداران گريخته از کشور و نیز با تصويب
قانوني برای ملي شدن تجارت خارجي بهسمت تسلط هر چه بیشتر بر اقتصاد کشور
حرکت کرد (دراج292 :1379 ،؛ امجد.)243 - 242 :1380 ،
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درگیر شدن ايران در جنگ هشتساله بر سهم دولت از اقتصاد افزود و سبب
افزايش مداخلههای اقتصادی دولت شد (میالني .)365 - 364 :1385 ،جنگ سبب شد
که از يک طرف حدود  40درصد بودجۀ کشور صرف هزينههای جنگ شود و از طرفي
ديگر برای تنظیم بازار و تأمین ارزاق و نیازهای اولیۀ مردم ،دولت دست بهکار شود و
بهواسطۀ توزيع کوپن دستکم نیازهای غذايي و مايحتاج ضروری مردم را تأمین کند
(امجد .)241 :1380 ،در اين دوره پروژههای عمراني بهدلیل بحران مالي عمدت اا متوقف
ماندند (عظیمي )18 - 15 :1380 ،و سازماندهي کلي اقتصاد کشور بهسمت
سیاستهای بازتوزيع ثروت ،خدمات و بهداشت عمومي ،آموزش همگاني و کاهش
نابرابری سوق داده شد که تا حدودی در رسیدن به اهداف خود موفق بود (باباخاني،
257 :1387؛ احتشامي.)18 - 17 :1378 ،
با پايان جنگ ،دولت هاشمي با هدف بهبود زندگي  60درصد مردم ايران که زير
خط فقر بودند ،به تقويت بخش خصوصي در کنار بخش دولتي ـ که متولي صنايع
سنگین بود پرداخت ـ و با تمرکز بر رشد اقتصادی ،با هدف پیشبرد پروژة بازسازی
کشور و اشتغالزايي ،به اخذ وام از نهادهای مالي بینالمللي روی آورد (دراج:1379 ،
 .)297 - 295راهبردهای يادشده در ترکیب با سیاست تعديل اقتصادی دولت هاشمي،
تحريمهای دولت امريکا علیه ايران و کاهش بهای نفت سبب افزايش بدهيهای دولت،
تورم فزاينده ،پديد آمدن شورشهای شهری و افزايش پیچیدگيهای اقتصاد ايران شد
(کدی60 - 59 :1383 ،؛ مؤمني.)1386 ،
رویهمرفته ميتوان گفت که در دورة هاشمي رفسنجاني با اينکه اقتصاد کشور
بهسمت ترکیبي از بخش خصوصي و دولتي رفت؛ ولي درنهايت ،جهتگیری دولت
سوق دادن اقتصاد ايران بهسمت منطق اقتصاد بازار آزاد بود .دولت خاتمي نیز در کل
تغییری اساسي در ساختار اقتصادی ايران ايجاد نکرد .حتي احمدینژاد با وجود
منطق بازار غلبه کند .سیاستهای اقتصادی احمدینژاد را بیشتر ميتوان «سیاستهايي
التقاطي» نام نهاد تا سیاستهايي روشن که نزديک به اقتصاد بازار و يا اقتصاد متمرکز
باشد .وی با ارائۀ طرحهای ضربتي و کارشناسينشده و يا با منحل کردن سازمان برنامه
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و بودجه ،برخورد گزينشي با قوانین مجلس و يا حتي عدم اجرای بخشهايي از قانون
برنامۀ چهارم توسعه نهتنها منطق سیاستگذاری را ناديده ميگرفت؛ بلکه علیه استمرار
برنامههای توسعه عمل ميکرد ( .)Rabiei, 2018: 20 - 22دولت روحاني با تکیه بر
کارگزاران سازندگي و تکنوکراتهای دورة هاشمي نشان داد که بنیادهای اقتصاد ايران
عمدتاا بر پايههای آنچه هاشمي پيريزی کرده بنا نهاده شده است.
شاخصي که لفت ويچ و نورث برای ويژگيهای ساخت اقتصادی دولت توسعهگرا
برميشمرند ،وجود يک بوروکراسي اقتصادی قوی ،رقابتي و نفوذناپذير ،مديريت
کارامد و مؤثر منافع اقتصادی و شفافیت و مبارزه سیستماتیک با فساد است .از آنجا که
دولت در ايران دارای استقالل نسبي و متمرکز است بهنظر ميرسد مشکلي در داشتن
بوروکراسي اقتصادی فراگیر ندارد .منتهي بهدلیل همان بحث ساخت دوگانۀ قدرت در
ايران منافع اقتصادی نخبگان سیاسي کشور امکان ساماندهي پیدا نکرده و محیط نهادی
نامساعدی بر کشور حاکم است (پاداش و همکاران .)218 :1390 ،در ايران بیش از
نیمي از اقتصاد ايران بیرون از سلطۀ بوروکراتیک و حوزة فعالیت رياست جمهوری
بهمنزلۀ مجری سیاستهای اقتصادی کشور است .نبود امکان نظارتي بر بخشهايي از
حاکمیت که فعالیت اقتصادی دارند سبب شکلگیری اقتصاد پنهان ،خلق سیستماتیک
رانت و باال رفتن آمار تخلف و فساد اقتصادی شده است (بیدآباد.)63 - 62 :1384 ،
پاشنۀ آشیل جمهوری اسالمي با وجود موفقیتهای نظامياش دقیق اا در همین حوزة
اقتصادی است؛ زيرا نتوانسته نهادهای نظارتي کارا بر تمامي فعالیتهای اقتصادی ايجاد
کند و سهم اقتصاد پنهان و نظارتناشده را به حداقل ممکن برساند .چه در دولت
خاتمي ،قالیباف فرماندة وقت نیروی انتظامي کشور وعدة تعطیلي اسکلههای غیرقانوني
ـ که کاال از آن قاچاق ميشود ـ را داد و چه در دولت احمدینژاد مرتضوی رئیس
وقت ستاد مبارزه با قاچاق کاال چنین وعدهای داد که هیچ کدام عملي نشد و به آساني
فساد در رتبۀ باالتر و بهتری قرار دهد که در دورة احمدینژاد با تقويت اقتصاد پنهان،
ايران در شاخص فساد  60پله سقوط کرد (مصطفوی .)88 :1396 ،بهنظر ميرسد
سرنوشت دولت توسعهگرا در ايران قوياا به نحوة تعامل دولت با مساله شفاف سازی و
124

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10

نخواهد شد .خاتمي با حرکت بهسمت شفافیت توانسته بود ايران را در شاخص جهاني

دولت توسعهگرا و چالشهای توسعۀ اقتصادی در ايران...ــــــــــــــــــــــــــ کامران ربیعي

رقابتپذير کردن اقتصاد کشور و جلوگیری از رانت و فساد سیستماتیک در آن گره
خورده است.
مناسبات دولت ـ جامعه
جمهوری اسالمي در ارتباط با روابط دولت ـ جامعه طي چهار دهۀ اخیر فراز و
فرودهای زيادی بهخود ديده است .طي دهۀ نخست پس از پیروزی انقالب ،اقتدار
کاريزماتیک امامخمیني با خود ،مشروعیت در میان بخش بزرگي از جامعه را به همراه
داشت .اين مشروعیت به سازماندهي نیروهای مردمي برای کنترل آشوب های داخلي و

پیشبرد جنگ هشتساله کمک کرد .سطح و نوع مقبولیت و مشروعیت ايشان به اندازه-
ای بود که نیروهای اسالمگرا توانستند در منازعات سیاسي اول انقالب دست باال را
بگیرند و حتي درگیریهايي را که در داخل کشور وجود داشت اگرچه به سختي ،ولي
درنهايت ،بهسود خود فیصله دهند (کدی .)40 - 15 :1383 ،دولت در اين دوره تالش
کرد با وجود برخي تنشهای اجتماعي که با تهیدستان شهری و گروههای قومي داشت
درنهايت ،خود را بهمنزلۀ دولت مستعضعفان و پابرهنگان بقبوالند و در راستای تأمین
نیازهای مردم گامهايي بردارد (آبراهامیان.)316 :1391 ،
پس از پايان جنگ ،سیاستهای تعديل اقتصادی هاشمي رفسنجاني فشار زيادی به
جامعه وارد کرد؛ اما وجود شکلي از تقسیم کار میان رهبری و رياست جمهوری و
هماهنگي میان دستگاههای زيرمجموعۀ آنها سبب شد با وجود شورشهای شهری
سال  1372و با وجود تنش میان بخشي از نیروهای سیاسي با دولت هاشمي و استمرار
فشارهای خارجي ،جامعه در عمل در کنترل نظام سیاسي باقي بماند و ايدئولوژی دولت
هژموني خود را حفظ کند (میالني .)418 :1385 ،پس از تجربۀ دوران سازندگي،
در انتخابات  1376گروههای مختلف اجتماعي مختلف از قبیل جوانان ،زنان ،اعضای
قانون و جامعۀ مدني بود ـ رأی دادند (ربیعي .)191 - 181 :1380 ،در يک ارزيابي
کلي بهنظر ميرسد که مطالبات اين بخش از جامعه پس از دو دهه هنوز در تعلیق بوده
و مشخصاا از ماجرای کوی دانشگاه در  1378تا انتخابات رياست جمهوری 1388
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دولت در ايران دستکم تالش کرده جامعۀ مدني را به عقب رانده آن را بهتمکین به
حرکت در مسیر ويژهای وادارد .نکتۀ ديگر آنکه همانگونه که خاتمي دستکم در سطح
گفتمان سیاسي طبقۀ پايین را ناديده ميگرفت ،احمدینژاد نیز طبقۀ متوسط و نخبگان و
روشنفکران جامعه را ناديده ميگرفت و آنان را مخاطبان خود قلمداد نميکرد .به لحاظ
نشانهشناسانه ،حضور خاتمي در دانشگاه تهران و حضور احمدینژاد در حرم امام رضا
برای ايراد نخستین سخنراني مهم خود پس از به قدرت رسیدن ،نشانه ای از پايگاه
اجتماعي و جهتگیریهای متفاوت دولتهای منتخب بود ( .)Rabiei, 2018: 19در
ارتباط با دولت روحاني نکتۀ مهم آنکه نه «حرم/مسجد» و نه «دانشگاه» هیچ يک برای
دولت بهمثابۀ سرمايۀ نمادين قدرت عمل نکرد و ضعف پايگاهي دولت باز از همینجا
قابل شناسايي است.
از اواخر دورة خاتمي و درپي حمالت يازده سپتامبر ،رويداد ورود امريکا به منطقه
و افزايش منازعات فرقهای و باال گرفتن جنگهای نیابتي در خاورمیانه ،دولت را در
ايران بهطور فزايندهای بهسمت میلیتاريزه و امنیتي شدن سوق داد (.)Barzegar, 2010
در طول دوران احمدینژاد و نیز در دورة روحاني اين روند ادامه داشته و نهتنها از
سرعت آن کاسته نشده است؛ بلکه گفتمان «مردمساالری» را در ايران به کناری زده و

گفتمان «امنیت» را جايگزين آن کرده است .از تحلیل سخنرانيها ،مصاحبهها و نوشته-
های اصالحطلبان مالحظه ميشود که بخش زيادی از آنان که پايگاه اجتماعي خود را
بهويژه از دیماه  1396به بعد ازدسترفته مييابند درپي بازسازی جايگاه خود در درون
حاکمیت هستند و گفتمان «توسعه» را جايگزين گفتمان «مردمساالری» و «جامعۀ مدني»
کردهاند .البته ،بسیاری از نخبگان دانشگاهي نیز در شرايط کنوني حداکثر مطالبات خود
را در قالب گفتمان توسعه طرح ميکنند و حال آنکه بهنظر ميرسد در شرايط کنوني
منطقه و با وجود تحريمهای يکطرفه و بيسابقۀ اياالت متحده ،توسعه از اولويتهای
مهرههای سیاسي است.
انتخابات پارلماني دوم اسفند  1398که در طول تاريخ جمهوری اسالمي کمترين
میزان مشارکت را داشت نشاندهندة دو چیز بود :نخست ،فاصلهگیری طبقۀ متوسط از
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عرصۀ سیاسي و تبديل شدن به تماشاچي و تالش برای خروج از کشور بهدلیل ناامیدی
از اصالح وضعیت موجود .طي دو دهۀ اخیر طبقۀ متوسط بهصورت سینوسي هر کجا
امکان اصالح ديده وارد رقابت سیاسي شده و از کانديداهای عمدتاا اصالحطلب
حمايت کرده و هر کجا با انسداد مواجه شده از انتخابات عقب کشیده است .از همین
رو ،در انتخابات مربوط به شورای شهر و مجلس رأی آوردن تمام نامزدهای يک لیست
بارها در ايران تکرار شده است .دوم ،تالش حاکمیت برای يکپارچهسازی نیروهای

سیاسي و به کنار گذاردن به اصطالح غیرخودیها که کمتر متصف به صفات انقالبي-
گری و اصولگرايي هستند .در مرحلۀ کنوني ،پروژة به کنار گذاردن نیروهای به
اصطالح غیرانقالبي يا کمتر انقالبي بهواسطۀ رد صالحیتهای گسترده به پیش رفته و
در آينده احتماالا با سازوکارهايي مانند تغییر در قانون اساسي و تغییر نظام از رياستي به
پارلماني محقق خواهد شد .در صورتي که هدف حاکمیت از يکپارچه کردن نیروهای
سیاسي با هدف افزايش توان و کارآمدی دولت در رويارويي با مشکالت اقتصادی و
اخذ تصمیمات سخت و قاطع در رويارويي با رقبای منطقهای و قدرتهای جهاني
انجام پذيرد ،ميبايد به اين نکته تأکید کرد که بدون توجه به شفافسازی اقتصاد کشور،
مبارزة سیستماتیک با فساد در همۀ سطوح و همۀ افراد و بدون تالش برای حاکمیت
قانون برای فرادستان امکان تغییر در مسیر توسعۀ اقتصادی کشور وجود ندارد .در
صورتي که دولت در معنای عام آن در ايران «بلوغ» و «پیچیدگي» اجتماعي موجود را
در سیاستها و مسیر حرکت خود لحاظ نکند ،متأسفانه بايد گفت که با تمام
دستاوردها درنهايت ،به در بسته خواهد زد و آيندة کشور را در مسیری مبهم قرار
خواهد داد.
بر اساس دستگاه نظری تحقیق و شواهد تجربي آمده در بخشهای پیشین مقاله
مالحظه شد که وضعیت دولت توسعهگرا در ايرن متأثر از رويدادها و شرايط داخلي،
اقتصادی کشور اثر ميگذارند .در جدول شمارة  ،2مجموعۀ اين رويدادها و شرايط بر
اساس تسلسل زماني آمده و پیامد توسعهای آنها نیز مشخص شده است .گفتني است
که انتخاب رويدادها در نسبت با واحد تحلیل پژوهش ،يعني «دولت ملي» انجام شده
127
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است .بر اساس نتايج جدول شمارة  2مالحظه ميشود ايران از وضعیت دولت
ناتوسعهگرای دهۀ اول جمهوری اسالمي به دولت توسعهگرای هاشمي رفسنجاني که
در ارتباط با توسعۀ اقتصادی کشور از خود کارآمدی نشان ميدهد ،گذار ميکند .پس از
آن در دورة اول رياست جمهوری خاتمي ابتدا دولت همچنان يک دولت
توسعهگراست؛ اما با افزايش تنشهای داخلي و تغییر متغیرهای خارجي به دولت
توسعهگرای ضعیفي تبديل ميشود .اين ضعف و ناکارآمدی دولت در حوزة توسعۀ
اقتصادی کشور در طول دوران رياست جمهوری محمود احمدینژاد و حسن روحاني
ادامه پیدا ميکند .مسائلي مانند نبود استمرار برنامهای و وجود شکاف میان نخبگان
قدرت ،رانتي و غیرشفاف بودن اقتصاد کشور ،فقدان نهادهای قانوني شفاف و
فراشخصي و قدرتمند در کنار مواردی مانند تأثیر مناقشۀ اتمي ايران و تحريمهای
متعاقب آن ،افزايش تقابلهای فرقهای و نیابتي خاورمیانه و ظهور داعش و ساير عوامل،
سبب بروز چالشهايي جدی در روند توسعۀ اقتصادی ايران و عدم تحقق سند
چشمانداز بیستسالۀ کشور شد.
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جدول  :2دولت توسعهگرا و توسعۀ اقتصادی در ايران متأثر از رويدادها و شرايط ملي و فراملي
دورۀ

دورۀ تاریخی

زمانی

شرایط و رویدادها
بینالمللی و جهانی

منطقهای

وضعیت دولت توسعهگرا
داخلی

نخبگان توسعه

ساخت دولت

ساختار اقتصاد

رابطۀ
دولت ـ جامعه

 1357ـ

سالهای اولیۀ

بحران انرژی ،1979

پروژة صدور انقالب

بيثباتيهای ناشي از تغییر

ـ نزاع و حذف

ـ فاقد نهادهای

اقتصاد نفتي و

تفوق اقتدار

1359

تثبیت نظام و

ورود شوروی به

ايران ،اعدام آيت اهلل

رژيم ،منازعات قومي،

يکديگر

قدرتمند

مصادرهای

کاريزماتیک

افغانستان ،به قدرت

محمدباقر صدر از

اشغال سفارت امريکا

رسیدن تاچر و

سوی رژيم بعثي،

 ،1358آزادی گروگانهای

جنگ هشت
ساله

ريگان،

توسعه-

توسعۀ

گرایی

اقتصادی

دولت

کشور

ناتوسعهگرا

توقف
جريان
توسعه

امريکايي  ،1359غلبۀ
گفتمان استکبارستیزی و به-
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 1359ـ

پايان جنگ روسیه و

جنگ هشت ساله،

انقالب فرهنگي  1359تا

غلبۀ گفتمان

انسجام،

افغانستان در ،1367

ترور انور سادات

 ،1362افزايش فشارهای

خودکفايي و اقتصاد

يکپارچگي ،حفظ

صدور فتوای ارتداد

 ،1360بمبگذاری در

اقتصادی ناشي از جنگ،

مقاومتي

استقالل نسبي

سلمان رشدی از

سفارت و مقر تفنگ-

همبستگي اجتماعي برای

سوی امامخمیني

داران امريکايي در

دفع متجاوز خارجي ،وفات

بیروت  ،1362جنگ

امامخمیني

1368

اقتصاد جنگي

تفوق اقتدار
کاريزماتیک

داخلي لبنان و يمن،
کشتار حجاج ايراني
در عربستان و قطع
روابط ديپلماتیک

- 1368

جمهوری
هاشمي

فروپاشي اتحاد

حملۀ عراق به کويت

تورم باالی  40درصد ،افت

غلبۀ منطق بازار و

انسجام،

جماهیر شوروی و

 ،1370وحدت يمن

قیمت نفت و بحران تراز

سیاست تعديل

يکپارچگي و حفظ خصوصي ،رشد

پايان جنگ سرد

شمالي و جنوبي

پرداختها  ،1372شورش-

اقتصادی

های شهری  1371و 1372
130

استقالل نسبي

اقتصاد پنهان

کارآمد

توسعه
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رياست

تقويت بخش

ـ تفوق دولت

توسعهگرای

پیشبرد
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- 1368
1372

به قدرت رسیدن

تنشزدايي با جهان

ـ دادگاه میکونوس

غلبۀ منطق بازار و

انسجام،

تقويت بخش

طالبان در افغانستان،

عرب،

فروردين  1376و ترک

اتخاذ سیاست تعديل

يکپارچگي ،حفظ

خصوصي ،رشد

تأسیس سازمان

ايران از سوی ديپلماتهای

اقتصادی

استقالل نسبي

اقتصاد پنهان

جهاني تجارت

 11کشور اروپايي ،تورم

ـ تفوق دولت

،1373

 1376ـ
1380

رياست
جمهوری
خاتمي

ـ تصويب پیشنهاد

برگزاری اجالس

فعالیت گروههای فشار و

تداوم جهتگیری

گفتوگوی تمدن-

سران اسالمي در

افزايش تنشها و جنجال-

اقتصادی هاشمي

های خاتمي

تهران  ،1376تنش-

های متعدد سیاسي و

رقابتپذيری،

زدايي با غرب و

اجتماعي ،لغو برخي

تداوم ساخت

خاورمیانه ،عقبنشیني

تحريمهای امريکا ،سرمايه-

اقتصاد دوگانۀ

اسرائیل از جنوب

گذاری شرکتهای بزرگ

رسمي و پنهان

لبنان،

جهاني در ايران ،افزايش
اجتماعي،
131

شفافیت و

متوسط و

کارآمد

پیشین

جامعۀ مدني
برای خاتمي

توسعه
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رواداری و آزادیهای

تقابل نهادها

افزايش نسبي

محوريت طبقۀ

توسعهگرای

تدوام روند
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حملۀ القاعده به

حملۀ امريکا به

تداوم ،انعقاد قراردادهای

تعديل جهتگیری

برجهای مرکز

افغانستان  1380و

بزرگ با شرکتهای

هاشمي با تدوين

اقتصاد دوگانه

تجارت جهاني،

عراق  ،1384خأل

خارجي ،آغاز مناقشۀ اتمي

برنامۀ توسعۀ همه-

رسمي و پنهان،

1380-

انقالبهای رنگین

قدرت در عراق و به-

ايران  ،1381بیانیۀ سعدآباد

جانبه (برنامۀ چهارم)

ناتواني در اصالح برای خاتمي

1384

گرجستان 1382

هم خوردن توازن در

 1382و توافق بروکسل

و توجه به تهیدستان

نهادها

اوکراين  1383و

منطقه،

 1382و پاريس 1383در-

قرقیزستان ،1383

تقابل نهادها

تداوم ساخت

محوريت طبقۀ

توسعهگرای

کند شدن

متوسط و

ضعیف

روند توسعه

جامعۀ مدني

خصوص پروندة اتمي،
تعلیق غنيسازی
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دورۀ

توسعه-

توسعۀ

گرایی

اقتصادی

دولت

کشور

بحران اقتصاد

ـ انفجار حرم امامان در سامرا

ترويج گفتمان دولت اسالمي

سیاستهای

افزايش انسجام

کاهش شفافیت و

محوريت طبقۀ

توسعهگرای

کند شدن

جهاني - 2007

1384

از سوی احمدینژاد در مقابل

التقاطي و

نهادی در کنار

رقابتپذيری،

پايین و بي-

ضعیف

روند توسعه

جامعۀ مدني خاتمي ،عدالت

بازتوزيعي

نهادزدايي

افزايش فساد

اعتنايي به طبقۀ

دورۀ تاریخی

زمانی

شرایط و رویدادها
بینالمللی و

منطقهای

وضعیت دولت توسعهگرا
نخبگان توسعه

داخلی

ساخت دولت

ساختار اقتصاد

دولت ـ جامعه

جهانی

 ،2008پیروزی
 1384ـ
1388

رياست
جمهوری
احمدینژاد

باراک اوباما در
انتخابات ،1387
افزايش قیمت
جهاني نفت،
هولوکاست از

ـ باال گرفتن منازعات فرقهای در
عراق ،عقبنشیني اسرائیل از غزه
در سال  ،1384جنگ  33روزة
اسرائیل و حزباهلل در سال
 ،1385پايان جنگ غزه در سال
1387

در مقابل اصالحات ،مردم-

متوسط

گرايي بهجای نخبهگرايي،
جهش قیمت نفت از  ،1385از
سرگیری غنيسازی ،1385
دستیابي به چرخۀ کامل
سوخت هستهای ،1385
133
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رابطۀ
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سوی احمدی-

تصويب شش قطعنامه از سوی

نژاد،

شورای امنیت علیه ايران بین
 1385تا  ،1389حمله به
سفارت بريتانیا در تهران در
سال ،1390

تداوم بحران

ـ آغاز بهار عربي  ،1389شروع

ـ بحران متعاقب انتخابات

سیاستهای

اقتصاد جهاني

جنگ داخلي سوريه ،پايان

1388

التقاطي و

رقابتپذيری،

2009

درگیریهای مسلحانه عراق

بازتوزيعي

افزايش فساد

 1388ـ

،1390

1392

ـ تحصن احمدینژاد  /شکاف

تقابل نهادها

کاهش شفافیت و

محوريت طبقۀ

توسعهگرای

توقف

پايین و بي-

ناکارآمد

جريان

اعتنايي به طبقۀ

توسعه

متوسط

سیاسي ،تحريم ايران ،تحريم
 180شرکت و شخص ايراني
از سوی اتحاديۀ اروپا ،1390
رکود تورمي

134
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 1392ـ

ـ تصويب

جنگ داخلي يمن ،سقوط موصل

آغاز مذاکرات هستهای ،1392

نزاع گفتمان

تقابل نهادها

تداوم عدم

ائتالف دولت

توسعهگرای

ناکامي در
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1396

رياست

برجام

بهدست داعش ،حمله به

جمهوری

کنسولگری عربستان در مشهد،

روحاني

مداخلۀ نظامي نیروهای خارجي

رشد و امنیت

توافق برجام

شفافیت و اقتصاد

منتخب با طبقۀ

پنهان

متوسط

ضعیف

پیشبرد
دوباره

در سوريه،

 1396تا
کنون

ـ خروج امريکا

شکست داعش  ،1397باال گرفتن

خروج امريکا از برجام 1397

غلبۀ گفتمان

تقابل نهادها،

تداوم عدم

دولت منتخب

از برجام

تنشهای ايران و امريکا در

و اعمال تحريمهای بيسابقه،

امنیت

تالش برای

شفافیت و اقتصاد

فاقد پايگاه

جريان

منطقه ،امنیتي و نظامي شدن

حملۀ مسلحانه داعش به

يکپارچهسازی

پنهان،

اجتماعي ،تقابل

توسعه

منطقه

پارلمان ايران ،رد صالحیت-

حاکمیت

ـ همهگیری
بیماری کرونا

های گستردة انتخابات مجلس

ناتوسعهگرا

توقف

دولت قوی ـ
جامعه قوی

 ،1398رکود تورمي،
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نتیجه
يافتههای تحقیق نشان داد که پس از پیروزی انقالب اسالمي ابتدا «استعمارستیزی» و
مبارزه با «استکبار» در اولويت گفتمان سیاسي قرار گرفت و تا پايان جنگ در قالب
گفتمان «خودکفايي و مقاومت» ادامه يافت .در دورة هاشمي رفسنجاني بهمانند پیش از
انقالب گفتمان «پیشرفت» دوباره به گفتمان مسلط تبديل شد و در قالب گفتمان
«بازسازی» ويرانيهای جنگ خود را منسجم کرد .از همین رو ،اين دوره به دورة
«سازندگي» و خود آقای هاشمي رفسنجاني به «سردار سازندگي» ملقب شد .طي
تحوالت سالهای بعد گفتمانهای «مردمساالری» و تقويت «جامعۀ مدني» در دورة
خاتمي و سپس گفتمان «عدالت» در دورة احمدینژاد به گفتمان مسلط نخبگان سیاسي
مبدل شد .در اثر تحوالت بینالمللي ،منطقهای و نیز تحوالت داخلي درنهايت ،در حال
حاضر گفتمان «امنیت» بر تمامي گفتمانهای پیشین غلبه کرده و نظام سیاسي خود را
حول اين مفهوم سازماندهي ميکند .درواقع ،ايران طي چهار دهۀ اخیر از گفتمان
«پیشرفت» به گفتمان «امنیت» رسیده است و همین امر نشاندهندة به تعويق افتادن
آرمان توسعه و تغییر اولويتبندیهای جامعه است .رویهمرفته ،موافق با پژوهش
دلفروز ( )1397پژوهش حاضر نشان داد که تغییر مداوم گفتمانهای سیاسي يکي از
علل ناکارآمدی دولت توسعهگرا در ايران است.
ايران طي يک قرن اخیر ،با وجود چالشها و زمینههای يادشده ،گامهای مهمي را
در راستای تکوين دولت توسعهگرا برداشته است :جامعهای شهری با طبقۀ متوسط
رشديافته دارد؛ بوروکراسي فراگیر و قدرتمندی در آن مستقر است؛ دولتي متکي به
نیروهای نظامي ،انتظامي و امنیتي متمرکز دارد که با تکیه بر آن ميتواند در دورترين
نقاط کشور اعمال حاکمیت کند؛ دارای دولتي متکي به نخبگان سیاسي و بوروکراتیک
است که از نیروهای سیاسي ـ اجتماعي استقالل نسبي دارد؛ دولت در ايران آرمان
را در مقدمۀ مدل «توسعۀ ايراني ـ اسالمي» مطلوب خود قرار داده است.
بهنظر ميرسد دولت در ايران اهداف توسعهای دارد و ميخواهد بهصورت دولت
توسعهگرا عرضاندام کند؛ اما الزامات يک دولت توسعهگرا را رعايت نميکند .الزامات
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استقرار و موفقیت دولت توسعهگرا در ايران چنین مواردی هستند :شفاف و رقابتي
کردن اقتصاد کشور ،حرکت بهسمت خصوصيسازی واقعي ،پرهیز از تقابل و تنشهای
غیرضروری در سطح بین الملل ،نهادينه کردن رقابت سیاسي و اجتناب از سیاست
حذف رقیب ،به رسمیت شناختن صندوق رای بهمنزلۀ داور و میانجي رقابت سیاسي در
کشور ،مبارزة واقعي و همهجانبه با فساد ،جمع کردن اسکلههای غیررسمي و مبارزة
واقعي با قاچاق در همۀ اشکال آن ،کوشش در راه تحقق حداقلهايي از عدالت
اجتماعي ،اصالح نظام مالیاتي در کشور ،تن در دادن تمام افراد و بخشهای مختلف
قدرت به حاکمیت قانون ،تأسیس نهادهای سیاسي ،اقتصادی و حقوقي که غیرشخصي
باشند و عمر آنها بیش از اشخاص باشد و هیچ گروه و فردی فراتر از آنها عمل نکند.
يکي از مشکالت دولت در ايران آن است که فاقد مدل و راهبرد توسعهای
مشخصي است .نه نئولیبرالیزم و نه سوسیالیسم و يا حتي اقتصاد مختلط هیچ يک قادر
به توضیح سیاست توسعۀ اقتصادی ايران نیست .وجود ترکیبي از دولت رانتیر ،اقتصاد
پنهان و غیرشفاف ـ که بخش بزرگي از آن غیررقابتي است ـ سرمايهداری ،بنگاهداری و
تصدیگری دولتي و حضور بخش خصوصي شکننده و ضعیف يک موقعیت و بستر
پیچیدهای برای اقتصاد و جامعۀ ايران فراهم آورده است .بهنظر ميرسد سیاستهای
اقتصادی ايران را بیشتر بتوان «سیاستهای التقاطي» نام نهاد تا چیزی ديگر.
در پايان ،گفتني است که در دو دهۀ اخیر و در مقیاس جهاني دنیا بهسمت قویتر
شدن اقتدارگرايي حرکت کرده است ( .)Diamond, 2019در چنین شرايطي و با توجه
به روندها و تحوالت سیاسي اخیر کشور شايد نتوان چشمانداز روشني برای توسعۀ
سیاسي ايران طي دهۀ پیشرو در نظر گرفت .با وجود اين ،بدون توجه دولت به «بلوغ
اجتماعي» اليههای مختلف جامعۀ ايران و «پیچیدگي»های ناشي از تنوع قومي و مذهبي
کشور ،وجود مطالبات و مسائل اجتماعي انباشت شده ،برآمدن نسل جديد رشدکرده در
جامعهای توسعهيافته را داشت.
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Abstract
This paper studies the situation of the developmental state in Iran and its
role in promoting economic development. The main question of the present
study is why in the post-revolutionary Iran, the "developmental state" did not
function efficiently and could not successfully promote the economic
development of the country. To answer the research question, Adrian
Leftwich's theory of developmental state was used as the conceptual
framework of the present study. Douglass C. North et al.’s theory of social
orders was also applied. The present study is based on historical research
method and narrative analysis technique. In the present study, the "national
state" is the unit of analysis. Domestic, regional and international events and
conditions are selected as the context of economic development in relation to
the national state and are analyzed on a time-lapse basis. According to the
findings, the structural and institutional weaknesses of the state along with
regional and international developments have led the country to internal and
external tensions. Thus, despite the effectiveness of the state in Hashemi
Rafsanjani and early Khatami period, the country enters internal and external
tensions and eventually the “security” discourse replaces the “development”
discourse. Under such circumstances, the country's priorities and
institutional arrangements would no longer be “developmentally-driven”,
and the process of economic development of the country would be
interrupted and even set back.
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