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 چکیده 
ی مهمی است که تحت تأثیر ماهیت رانتیری هاگروهیکی از طبقۀ متوسط 

نظران همواره اعتقاد دارند، این دولت ایران قرار داشته و آن طور که صاحب
سئوال اصلی  طبقه است که حامل اصلی دموکراسی و توسعۀ سیاسی است.

باشد این است که روابط دولت و طبقه می نآکه این مقاله درصدد پاسخ به 
چگونه بوده است؟ فرض  1384-1392ی هاساله میان متوسط در فاصل

اصلی و اساسی پژوهش این است که به واسطه وابستگی شدید دولت به 
طبقه متوسط به های درآمدهای نفتی و بی نیازی نسبی از جامعه، خواسته

 هکید بر شعار عدالت در عرصأت ،ددهمی حاشیه رفته بود. نتایج تحقیق نشان
 هسیاسی و نهادهای مدنی و مواجه ۀتوجهی به توسعکم ، به موازات داخلی

های نهم ودهم نسبت دولت ترین رویکردهایاز مهممستقیم با افواج مردم، 
تحقیق همچون حاکمیت قانون، های .  بررسی شاخصهبود طبقه متوسط به

د که در این دوره دهمی فساد، آزادی مطبوعات، استقالل طبقات نشان
ورده نشده بود. روش تحقیق در این مقاله، آمتوسط برتقاضاهای طبقه 

و از طریق فیش ای ها، کتابخانهتحلیلی است و شیوه گردآوری داده-توصیف
 است.برداری صورت گرفته 

متوسط، رویکرد عدالت محور، آزادی مطبوعات، حاکمیت طبقه  واژه:کلید
 استقالل طبقات . قانون،

  02/02/1399تاریخ تأیید   30/04/1398تاریخ دریافت 

 علمی فصلنامه-مقاله ژپوهشی 
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 مقدمه

ترین کارگزاران روند نوسازی طبقة متوسط جدید در ادوار تاریخی ایران از جمله اصلی
اند. پیشینة  تاریخی پیدایش این طبقه به اص حات مدرن در دوران رضاشاه از جمله نوسازی بوده

ساز تحوالت د که زمینهگردهای توسعة صنعتی بر میارتش و بورکراسی و نیز اجرای برنامه
طور نسبی در تمامی ادوار بندی طبقات در جامعة ایران شد. این طبقه بهساختاری در شکل

های مدنی و سیاسی، همواره در راستای تحقق ها و تشکلتاریخی از طریق تأسیس سازمان
 ها در برخیآفرینی آناست. نقشو منافع سیاسی و مطالبات خود حرکت کرده هاارزش
های مهم تاریخ ایران از جمله در دوران جنبش ملی شدن صنعت نفت، انق ب اس می و بزنگاه

 است. در راستای تحقق همین مطالبات بوده 1376جنبش دوّم خرداد ماه در سال 
همزمان با وقوع انق ب اس می و روی کارآمدن حکومت جمهوری اس می و خروج 

رتبه و بورژوازی وابسته به دولت قبل از قدرت سیاسی، طبقة متوسط سنتی تحت دیوانیان عالی
ها در قدرت شدند. حضور این طبقة متوسط سنتی در قدرت مدیریت روحانیون جایگزین آن

زود انحصار قدرت در قوای مختلف مجریه و مقننه و قضاییه در  دوام چندانی نیاورد و خیلی
دست روحانیون قرار گرفت و بدین ترتیب طبقة متوسط جدید شامل تحصیلکردگان و 
روشنفکران در همان ابتدای روی کار آمدن حکومت اس می تحت سیطرۀ دستگاه حکومت 

 (. 58: 1396)مجیدی و رستم پور، قرار گرفتند و کارکرد معمول انتقادی خود را از دست دادند
مشخص سیاسی، های با اینحال در دوره قدرت یافتن اص حات در ایران، این طبقه با خواسته

در شعارهای این دولت مشاهده کرد.با اینحال به قدرت رسیدن  توانمی احیاء شد که تبلور آن را
ای متوسط را وارد شرایط تازهدولت عدالت محور محمود احمدی نژاد، رابطه این دولت و طبقه 

آید این است که رابطة دولت و طبقة متوسط جدید در دوران می سئوالی که در اینجا پیشکرد. 
( چگونه بوده است؟ از این رو، در این بخش پیرامون 1384-92محور )حاکمیت گفتمان عدالت

نژاد با  تمرکز بر رابطة دولت و طبقة متوسط جدید در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی 
ها با توجه به دو عامل . گزینش این شاخصگیردمی های سیاسی مورد کنکاش قرارشاخص

است. اولین عامل مطالبات طبقة متوسط است. مشارکت هر چه بیشتر در عمده صورت گرفته
 نظام سیاسی، آزادی مدنی و دموکراتیزاسیون و تعامل با دیگر کشورها از جمله محورهای اصلی

های مدنی و سیاسی ها و تشکلهای این بخش از جامعه است که از طریق تأسیس سازمانخواسته
هایی چون جهت گیری سیاست کوشد. در همین راستا، شاخصدر راستای تحقق آن می

های فرعی تری چون آزادی احزاب و خارجی، حاکمیت قانون و جامعة مدنی شامل شاخص
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ش فساد و افزایش شفافیت اداری که همگی از جمله مطالبات ها، آزادی مطبوعات، کاهتشکل
 است. روند انتخاب شدهاین قشر در عرصه سیاسی به شمار می

های دیگری اقدام کرده، موضوع عامل دوّمی که این پژوهش بر اساس آن به گزینش شاخص
رد و به طور گذاماهیت دولت رانتیر است. ماهیت رانتیری دولت، بر کارکرد آن تأثیراتی خواهد 

رانت نفت  حتم مناسبات میان دولت و طبقات اجتماعی را متحول خواهد کرد. از جمله تأثیرات
گی آن بر کارکرد دولت، مستقل کردن این دستگاه از طبقات جامعه و تضعیف ماهیت نمایند
ور به با است. جنبة مهم دیگر ماهیت رانتیری دولت، تأثیر آن بر فرهنگ سیاسی جامعه است.

نظران وجود یک دولت رانتیر، موجب حاکم شدن فرهنگ سیاسی تبعی بر آن جامعه صاحب
ی حامی آن تقلیل هاگروهزیرا کارکرد دولت بیش از هرچیز به توزیع رانت در میان  شودمی
 .(23: 1389)زیباک م و دیگران، یابدمی
 دولت رانتیرچارچوب نظری: -1

اد سیاسی است که بدنبال توضیح روابط دولت و جامعه نظریه دولت رانتیر یک نظریه اقتص
تک محصولی های در دولتهایی است که سهم عظیمی از درآمد خود را از طریق رانت و پرداخت

 1980ظهور کرده و سپس در دهه  1960(، این نظریه در دهه Gray, 2011:1آورند)می بدست
دقیق تر اگرچه شاخص اقتصادی به عنوان تکامل یافت و برخی اص حات را پذیرفت؛ به عبارت 

مولفه مهم این مفهوم همچنان باقی ماند اما الزامات و پیامدهای سیاسی و اجتماعی نیز به آن 
گردد که متکی بر می اضافه شدند، مفهوم دولت رانتیر یا اقتصاد رانتی بر کشورهایی اط ق

ریسم باشند، رانتیری بودن اقتصاد، درآمدهای خارجی عمده به شکل فروش نفت، ترانزیت، یا تو
را در پی دارد، نخست اینکه فقط تعداد ای پیامدهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گسترده
اجتماعی مدرن های شوند، در نتیجه سازمانمی محدودی از افراد مستقیماً در تولید ثروت درگیر

پاداش دیگر ویژگی -پیوند کارکنند، دوم، می تولیدی توسعه اندکی پیداهای همسو با فعالیت
محوری معادالت اقتصادی نخواهد بود، این در حالی است که ثروت نتیجه درگیرشدگی فرد 

باشد، در این فرایند، ثروت بیشتر مبتنی بر می در فرایند تولیدی سازمان یافته، ریسکی و طوالنی
ی منبع اصلی مزایای بایست شهروندمی موقعیت، بادآورده و تصادفی خواهد بود در حالیکه

(، براین اساس دستیابی به ثروت در چنین فضایی Moaddel,2007:160-161اقتصادی باشد)
ذهنیت »ذهنی است که پژوهشگران از آن به عنوان های نیازمند انواع مختلف جهت گیری



 بپس از انقال رانیدر ا دیمتوسط جد ۀدولت و طبق ۀرابط                                       138

کنند، شاخص غیراقتصادی همچون نزدیکی به نخبگان می یاد 2«اخ ق رانتیری»و    1«رانتیری
دولت را ای قبیلههای ، بنابراین رانتیریسم ریشهشودمی حاکم  تبدیل به مولفه کلیدی درآمد

مختلف های را دربرمی گیرد که دارای الیهای بدین ترتیب که سلسله مراتب قبیله کندمی تقویت
باشد، این نخبگان با قرارگیری در موقعیت می ذی نفعان و قرارگیری نخبگان حاکم در راس

آورند و از این طریق می اسب از طریق قدرت بازتوزیعی خود، وفاداری دیگران را بدستمن
کنند، از آنجایی که دولت به مالیات وابسته نیست تقاضای بسیار می را بازتولیدای وضعیت قبیله

« نه مالیات نه نمایندگی»کمی برای مشارکت سیاسی وجود دارد، از این راه است که معادله 
 (.Beblawi and Luciani 1987)گیردمی شکل

 هت گیری سیاست خارجی در دوران حاکمیت گفتمان عدالت محورج-2

کنند یا بسیار دیر تغییر را صرف نظر از عناصر ثابت در سیاست خارجی ایران که تغییر نمی
های حاکم در چارچوب گفتمان توانمیخارجی ایران را  کنند؛ سایر اقدامات سیاستتجربه می

ها؛ در چارچوب عناصر ثابت و ساختاری بر هر دولت ارزیابی کرد. هریک از این گفتمان
خاص خود  سیاست خارجی ایران، شیوۀ خاص خود برای تعامل با دنیا را برگزیدند که تأثیرات

نژاد و شعارهای احمدی به قدرت رسیدن محمودرا بر روند توسعة اقتصادی ایران داشته است. 
جمهور پیشین دارد. داخلی و خارجی با دو رئیس ةهای زیادی در عرصاو نشان داد که تفاوت
 نژاد در این زمان عبارت بودند از:احمدی محمود عناصر سیاست خارجی

 .المللیهای بیننادیده انگاشتن سازمان -

 .سیاست دشمنی نسبت به رژیم صهیونیستی -

 .هاآن ةجویانی مداخلههاسیاست ةواسطه ای بزرگ غربی بهانتقاد از قدرت -

 .اینقد ترتیبات مربوط به تسلیحات هسته -

 (.56: 1398قلمکاری و امیدی،انتقاد از روابط میان کشورهای شمال و جنوب) -

رژیم نژاد در قبال احمدیمحمود  سای جمهوری ایران پس از انق ب رفتارؤدر میان ر
جهان  ةاع م کرد که این کشور باید از نقش 2005وی در سال  .تر بوداز همه رادیکال صهیونیستی

سیس کردند و از أهای بزرگ اسرائیل را تقدرت حذف شود و این هدف، دست یافتنی است.
او اعتقاد داشت  . کنندخاورمیانه استفاده می ةآن به عنوان ابزاری برای سلطه بر کشورهای منطق

. در کندمیبایست تغییر کند و ایران از این امر پشتیبانی کشورهای فقیر و غنی میروابط میان 

                                                      
1 -rentier mentality 

2 -rentier ethics 
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حداقل در بعد اع می،  رژیم صهیونیستیاحمدی نژاد بر حذف محمود  مجموع سیاست خارجی
آمیز، وحدت جهان اس م و ایجاد اتحاد ای برای مصارف صلحبر دستیابی به انرژی هستهتاکید 

ها حاکی از بازگشت معیارهای انق بی و ایدئولوژیکی لفهؤامپریالیسم استوار بود. این مدر مقابل 
تر کرد و که بیش از پیش ائت ف علیه ایران را منسجمای مسئله ،در سیاست خارجی ایران بود

گیری طورکلی پس از شکله ب تحریم و تهدید علیه این کشور را بیش از همیشه موفق گردانید.
سیاست خارجی جمهوری اس می ایران ضمن حفظ اصول، مبانی و  1384هم در سال دولت ن

های انتخاباتی نشانگر چارچوب کلی خود وارد مرحله جدید و متفاوتی شد. شعارها و صحبت
کید أجمهور قبلی بود. تیسئوقوع تغییراتی در سیاست داخلی و خارجی آن در مقایسه با دو ر

بعد از انق ب  ةی اولیهاسالرفتاری سیاست خارجی  ۀو شیو هاارزشتر بر اصول، گسترده
 .(Soltani,2010: 201)های نهم  و دهم استهای سیاست خارجی دولتاس می از مشخصه

 فرهنگ سیاسی  -3

یافتن نوع خاصی از ترین تبعات حاکمیت دولت با ماهیتی رانتیری، جریانیکی از اصلی
معه خواهد بود. در واقع در اغلب کشورهایی که به یک منبع مناسبات در فرهنگ سیاسی آن جا

داری دولتی و تضعیف گیری سرمایهپیرو و شکل -طبیعی اتکای مطلق دارند، ایجاد شبکة حامی
 (.60: 1390)پناهی و امینی،  شودمیسرمایة اجتماعی به امری معمول بدل 

دولت رانتیر در چنین شرایطی مالک همه چیز است و به عوض آن که دولت به احزاب و 
هایی وابسته به دولت خواهند بود. طبقات وابسته باشد، این احزاب و طبقات هستند که موجودیت

است های حامی پیرو رشد یافتهدار نیز وابسته به دولت است، زیرا به واسطة شبکهحتی طبقة سرمایه
به صورت مستقل در واقع حامی پروری یکی از مهمترین تبعات وجود دولت رانتیری است،  و نه

ترین سرچشمة فساد در حکومت خواهد بود. در شرایطی که یک دولت رانتیر امری که اصلی
ترین بستر برای ای وجود نداشته باشد، آمادههای نهادینهضعیف حاکم باشد و احزاب و تشکل

های آماری مربوط به داده( 32: 1397ی پیرو به وجود خواهد آمد.)هیوود، های حامرشد شبکه
نژاد گویای آن های سیاسی و احزاب سیاسی تأسیس شده در دوران محمود احمدیتعداد تشکل

 9مجوز در دولت نهم و  30است که از ابتدای روی کارآمدن وی تا پایان ریاست وی تعداد 
. آماری که در مقایسه با دولت اص حات روند نزولی مجوز در دولت دهم صادر شده است

مجوز صادر شده  158های هفتم و هشتم، د چرا که دولتدهمیمشارکت سیاسی را نشان 
تضعیف مشارکت سیاسی در این دوران چه در قالب  (. 163: 1397است)غفاری و ترجمان، 

دوره دولتمردان در اظهارات خود  است. در اینداری داشتهاظهارنظرها و چه در عمل ابعاد دامنه
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اند که دولت هم اند و در مقابل بیان کردهبر عدم حمایت احزاب سیاسی از دولت تأکید داشته
ها از لزوم تقویت نهادهای مذهبی و ها ندارد. به موازات این اظهارنظرات آنتعهدی در قبال آن

جایگزین احزاب سخن جمعه به عنوان  انق بی همچون روحانیت، بسیج، نمازهای
نژاد به عنوان متولی .همچنین وزارت کشور دولت احمدی(Farzanegan, 2009:11-16)اندگفته

اصلی نظارت بر احزاب، فعالیت بسیاری از احزاب باسابقه در کشور را غیرقانونی اع م کرد. 
د به فعالیت خود احزاب دیگر نتوانستن 10ها هم از طریق کمیسیون مادۀ برخی دیگر از این تشکل

 (.163: 1397ادامه دهند)غفاری و ترجمان، 
 استقالل از طبقات-4

استق ل از طبقات به عنوان یک شاخص سیاسی به معنای مستقل بودن دولت از طبقات 
های نفتی تکیه دارد به یک دستگاه اجتماعی است. به این معنی که دولت رانتیری که به درآمد

است و در حوزۀ اقتصاد مانعی بر سر که مداخله کننده شودمیل عریض و طویل و حجیم تبدی
ای به عنوان یکی از تبعات اصلی حاکمیت . از چنین پدیدهشودمیراه آزادی اقتصادی محسوب 
. به عبارت دیگر، مستقل بودن دولت از طبقات اجتماعی، شودمییک دولت رانتیر بر جامعه یاد 

لت رانتیر در رأس حاکمیت یک جامعه است. استق ل نتیجة ناگریز و حتمی وجود یک دو
اجتماعی دولت از طبقات به سبب رانتی است که در اعماق زمین قرار دارد و کنترل انحصاری 

 (. 135: 1389آن در دست دولت است)فضلی نژاد و احمدیان، 
که  مستقل بودن دولت از طبقات اجتماعی یک جنبة مهم دیگر نیز دربردارد و آن این است

یا طبقات  هاگروه. یک دولت مدرن نمایندۀ کندمیماهیت نمایندگی دولت را خدشه دار 
اجتماعی است امّا دولت رانتیر به سبب آن که نیازی به منابعی که از مردم و آحاد جامعه تأمین 

تا نمایندۀ مردم  کندمید باشد و ضرورتی احساس نتوانمیشود، ندارد، دیگر نمایندۀ طبقات ن
  (.Najmabadi, 1987: 211)اشدب

چنین حکومتی شکل مورد نظر اقتصاد خود را با تزریق درآمد سرشار حاصل از منابع معدنی 
. در چنین شرایطی کارکرد نمایندگی و به تبع آن پاسخگویی دولت کندمیمانند نفت اداره 

به این قاعده رسید که  توانمیها نیست. با این تعریف و دیگر برآمده از آن شودمیتضعیف 
اتکای دولت به یک منبع داخلی مانند مالیات و سهم آن از درآمد ملی با شاخص استق ل دولت 
از طبقات نسبت معکوس دارد. یعنی به هر میزان که مالیات یا هر منبع دیگری مانند صادرات 

گی بیشتری به غیرنفتی سهم بیشتری از درآمدهای ملی را به خود اختصاص دهد، دولت وابست
آید. با درنظر داشتن این مقدمه به بررسی ها به شمار میدارد و بیشتر نمایندۀ آن هاگروهطبقات و 
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پردازیم. با توجه به آن چه که گفته ها در خصوص استق ل دولت از طبقات میعملکرد دولت
داد: اوّل توجه و نژاد را مورد کنکاش قرار خواهیم شد از دو منظر اصلی عملکرد دولت احمدی

ها در راستای تقویت دیگر منابع درآمدی به کاهش وابستگی به نفت و ت ش آن اهتمام دولت
 ها. در هر دو عنصر یاد شده با مراجعه به اعداد و آمارها ت شو دوّم اصل پاسخگویی دولت

 است؟ تا ارزیابی شودکه آیا در مسیر کاهش استق ل دولت از طبقات عمل کرده شودمی
نژاد حاکی از این اتکاء به آمارها نشانگر وابستگی شدید نفتی ایران به نفت در دورۀ احمدی

نژاد، کاهش وابستگی به نفت و در نتیجة آن پاسخگوتر واقعیت است که از دید دولت احمدی
بخشی در راستای کردن دولت در مقابل مردم اهمیتی نداشته است، چرا که دولت وی ت ش نتیجه

اتکای دولت به درآمدهای نفتی عظیم در دوران است. کاهش این وابستگی صورت نداده
نژاد مانع اصلی رشد جامعة مدنی در این دوران بود. به دلیل استق ل دولت وی از جامعه احمدی

کردن از دولت را داشته باشد، حکومت پاسخگویی نیز و نبود طبقه متوسط جدید که توان مطالبه
 ت و در نتیجه عم ً جامعة مدنی وجود نداشت.وجود نداش

، شاخص شودمیعنصر مهم دیگری که در رابطه با موضوع استق ل دولت از طبقات مطرح 
که  شودمیها موجب هاست. بررسی و تحلیل این شاخص در عملکرد دولتپاسخگویی دولت

نژاد در راستای کاهش های رانتیری محمّد خاتمی و محمود احمدیدریابیم کدام یک از دولت
این  1اند. جدول شمارۀ استق ل دولت از طبقات و تقویت کارکرد نمایندگی دولت قدم برداشته

 د.دهمیشاخص را نشان 
 (2006- 2010: عملکرد دولت اصولگرا در زمینة پاسخگویی)1جدول شمارۀ 

 نژاددولت محمود احمدی دولت
 2010 2009 2008 2007 2006 سال
 -573/1 -539/1 -494/1 -474/1 -472/1 میزان
 6 7 8 8 7 رتبه

 (www.worldbank.orgبه نقل از  24: 1392)قادری و میرزایی، 
نژاد رتبة ایران با شروع دوران احمدیآید طور که از اط عات موجود در این جدول برمیآن

نیز حفظ  2010یابد و این وضعیت تا پایان سال به طرز فاحشی در مقایسه با دولت قبل کاهش می
گفت  توانمی در مجموع. کندمینزول  6به جایگاه  20. به نحوی که رتبة ایران از پلة شودمی

نژاد شاهد شدیدترین میزان وابستگی به نفت هستیم امری که گویای در دوران محمود احمدی
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آن است که موضوع کاهش استق ل دولت از طبقات و پاسخگویی دولت در مقابل بدنة جامعه 
  است.از چندان اهمیتی برخوردار نبوده

 حاکمیت قانون و جامعۀ مدنی-5
گرایی و تبعیت برابر شهروندان و این پژوهش قانونمراد از عبارت حاکمیت قانون در  

د رفتارهای دولت را تحدید توانمیحاکمان از قانون است. این مفهوم در واقع قیدی است که 
شدن روابط در هایش قرار دهد. این مفهوم به معنای نهادمندکند و آن را در مسیر تضمین کارایی

ح در تمامی قوانین اساسی کشورهای دنیاست. ترین اصول مطرجامعه بوده و از جمله مهم
های مهم حاکمیت قانون همچنین از جمله مطالبات عمدۀ طبقة متوسط جدید و یکی از شاخص

یافته و از اهداف اصلی توسعه سیاسی است. در قانون اساسی این اصل در قالب در جوامع توسعه
ها با آحاد مردم و شمردن آنمحدود کردن وظایف و اختیارات کارگزاران حکومت و برابر 

بینی سازوکارهایی برای نظارت بر دولتمردان، مورد شناسایی قرار همچنین پیش
 (. 123: 1391است)راعی و عطریان، گرفته

گرایی و برابری همگان در برابر قانون، با توجه به تعریف باال از حاکمیت قانون، یعنی قانون
گرایی در ایران ی و همچنین تحقیقات داخلی میزان قانونطبق آمارهای بین المللباید گفت که 

ها و نظام اداری اذعان گریزی در دستگاهبسیار پایین است. مسئوالن کشور نیز به شدت به قانون
(. توجه به این 1396کنند)جعفری منتظری، داشته و آن را به عنوان یک آسیب مهم تلقی می

ژه در اواخر دورۀ دوّم ریاست جمهوری محمود شناسی آن بویو ت ش برای آسیب مسئله
یعنی مقارن با دو سال آخر عمر دولت  1391و  1390ی هاسالنژاد شدت یافت. بویژه در احمدی

ها قرار عدالت محور تخلفات دولت دهم بسیار بیشتر از قبل مورد توجه افکار عمومی و رسانه
ها که ت و تذکرات مداوم مجلس به آنمداوم میان مجلس هشتم و اهالی دولهای گرفت. چالش
های دیوان محاسبات مبنی بر شد، و از سوی دیگر گزارشتلقی می «سیاه نمایی»از سوی دولت 

گریزی را رونمایی های دولت در آن دوران، ابعاد جدیدی از مسالة قانونگریزیقانون
 (.1391)آفتاب نیوز، کردمی

که مرجع معتبر بین المللی در زمینه تمامی  بندی سایت معتبر اقتصاد جهانیبنا به تقسیم
آمارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشورهاست، مفهوم حاکمیت قانون شامل چند شاخص 

در هر کشور پرداخت. از جمله  مسئلهبه ارزیابی این  توانمیفرعی است که از طریق آن 
ون عبارتند از کارآمدی دولت، کنترل فساد، پاسخگویی، ثبات سیاسی، های حاکمیت قانشاخص

های های سیاسی و مدنی. به تبعیت از این دسته بندی، در این بخش شاخصحقوق و آزادی
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سیاسی که همگی بخشی از مطالبات طبقة متوسط جدید هستند را در این تحقیق ذیل عنوان جامع 
بعد سیاسی و در این پژوهش، مشخصًا در  واهیم کرد.حاکمیت قانون و جامعة مدنی بررسی خ

ای از روابط است که خارج از دخالت قدرت سیاسی قرار دارد و حوزه این مفهوم به معنی
که میان دولت  گیردمیهای خصوصی و نهادهای مشارکت قانونی را در برای از تشکلهمجموع

، هاگروهها، نیروها، طبقات، سازمان شاملمدنی  ةجامع تعریفدر این  و جامعه مستقر هستند.
ها، مطبوعات، سندیکاها، احزاب و اجتماعات مستقل، متکثر و متنوعی است که در عین انجمن
ها این تشکلند. دهمیمیان حاکمان و مردم را تنظیم، تعدیل و مشروعیت  ةل از دولت، رابطاستق 

سیاست  ةعرص شهروندان بهود کارکرد دیگری نیز دارند و آن این که کانالی برای ور
 (.107: 1388هستند)ساعی و اکبرزاده، 

شد رویکرد دولت طور که در بخش قبل به تفصیل اشارهدر جمع بندی باید گفت همان
نژاد با احزاب و جامعة مدنی به حاشیه رفتن این بخش را به دنبال داشت، چرا که محمود احمدی

بود. قی برای این بخش مدرن از جامعه باقی نگذاردهبرخوردهای حذفی و محدودکنندۀ دولت رم
های ها و روشنژاد اعتقادی به موجودیت جامعة مدنی نداشت و در عوض شیوهاساساً احمدی

بود. های مردم و مواجهة مستقیم با افواج سازماندهی نشدۀ جامعه را برگزیدهجلب حداکثری توده
سروشکل سامانی جامعة مدنی و نهادهای آن و بیبی این تمایل وی نشان از آن دارد که وی برای

های مردم اهمیتی قائل نبود و چه بسا آن را عامل تداوم قدرت دولت خود بودن توده
 (.164: 1397دانست)غفاری و ترجمان، می
 آزادی مطبوعات-6

محور وضعیت چندان مناسب نبود. به زعم بسیاری وضعیت مطبوعات در دورۀ دولت عدالت
بلندباالیی از نشریات و است. لیست منتقدان خود بوده با برخورداحمدی نژاد رکورددار محمود
هایی وجود دارد که در دوران او توقیف و یا لغو مجوز شدند. مطابق با آمارها تعداد کل رسانه

نقش  ها دولتمورد بوده که در ممانعت از انتشار آن 50، 1392تا سال  1384این نشریات از سال 
بهار »است. از همین روست که به باور برخی اگر دوران محمّد خاتمی را بتوان مستقیم داشته
است. مدیران بوده« خزان مطبوعات»نژاد دوران نامید، دوران هشت سالة احمدی« مطبوعات

اند مختلفی در جایگاه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد کار لغو مجوز نشریات را برعهده داشته
به محمّدعلی رامین اشاره کرد. تنها در دوران وی که دوران  توانمیها ترین آناز جمله بدنام که

 15نشریه لغو مجوز شده و  9اند، نشریه تذکر کتبی گرفته 61 شودمی دهمیسیاه مطبوعات نا
 (.3: 1396اند)بازتاب، نشریه توقیف شده
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اً به عدم شکایت از مطبوعات منتقد های خود مکررنژاد در سخنرانیگرچه محمود احمدی
، امّا آمارها گواه شودمیگفت که حتی شکایات دولتی هم پس گرفته کرد و میاشاره می

گرا با عنوان وضعیت بسیار متفاوتی است. اهالی رسانه از هشت سال حاکمیت دولت عدالت
، یکی از نشریات را ای هیأت نظارتکنند که طی آن هر روز به بهانهیاد می "هشت سال سیاه"

 (.4: 1396داد)بازتاب، می تحت فشار قرار
ی را کامً  امسئلهالمللی نیز چنین های مختلف غیردولتی بینرجوع به آمارها و ارقام سازمان

 179نژاد ایران به لحاظ آزادی مطبوعات از کنند به نحوی که در اواخر دولت احمدیتأیید می
کشور که سیاهترین وضعیت  4رار داشت به این معنی که در میان ق 175کشور جهان، در جایگاه 

( در این زمینه دو جدول زیر که 26: 1392مطبوعات را داشتند، جای گرفت)قادری و میرزایی، 
نژاد است، بسیار حاوی اط عاتی در خصوص آزادی مطبوعات در دوران خاتمی و احمدی

 گویاست.
 (2006-2012در دوران محمود احمدی نژاد)  : وضعیت آزادی مطبوعات2جدول شمارۀ 

 رتبه آزادی مطبوعات سال
2006 88/90 162 
2007 50/96 166 
2008 33/80 166 
2009 14/104 172 
2010 56/94 175 
2012-2011 60/136 175 

 (www.freedomhouse.comبه نقل از :  26: 1392)قادری و میرزایی،  
 

 هاآزادی احزاب و تشکل-7

نژاد رویکرد به کلی متفاوتی در زمینة با شروع دوران ریاست جمهوری محمود احمدی
 دال گرفتن دست در با توانست نژاد یمحمود احمد های حزبی حاکم شد.احزاب و فعالیت

 زدایی، محرومیت ،یمردمدار جمله از  آن اجتماعی و یاقتصاد بر ملزومات تأکید و عدالت

مقولة  بر تأکید و داخلی ةصحن در گوییپاسخ زیستی، ساده تبعیض، و فساد و با فقر مبارزه
 المللی،نبی ةصحن در یمحورتعدال چارچوب در عالم مستضعفین از و حمایت یاستکبارستیز

این دوره با نقطه نظرات  .نماید ءاحیا را اس می انق ب گفتمان یکلید یبرخی شعارها دوباره

http://www.freedomhouse.com/


 145                                  99/تابستان  51سال چهاردهم/شماره                         

است. از یکی از معروف خواهی عجین شدهمختلف و متفاوتی در خصوص تحزب و دموکراسی
ترین اظهارات رئیس و سایر کارگزاران سیاسی دولت نهم، که از هنگام ترین و درعین حال مهم

یت احزاب سیاسی است؛ تأکید بر عدم حماتبلیغات انتخاباتی، جسته و گریخته از آنان شنیده شده
انتخابات ریاست جمهوری و در نتیجه عدم تعهد و وامداری دولت  ۀکشور از منتخب نهمین دور
سخن با  تر به نظر رسید که هماین اظهارات زمانی جدی ها است.نهم و سپس دهم نسبت به آن

همچنین های اع می و های شاخص حامی دولت، وزرای سیاسی کابینه نیز در برنامهبرخی چهره
ها و نهادهای غیردولتی و لزوم مشارکت اظهارنظرهای علنی خود، آن جا که بحث از تشکل

تحزب  ةرنگ به مقولآمد، ضمن توجه بسیار کمها در سازوکارهای سیاسی کشور به میان میآن
ج، نمازهای یت، بسیهمچون روحان یو احزاب سیاسی، از لزوم تقویت نهادهای مذهبی و انق ب

های موجود در مساجد به عنوان جایگزینی برای احزاب یاد و پایگاهجمعه 
همچنین دولت نهم اساس حرکت تعاملی خود با  .(Farzanegan, 2009: 11-16)کردندمی

و مواجهه رودررو و مستقیم  با ء های جلب حداکثری آراها و شیوهجامعه را، بر استفاده از روش
های غیررسمی و یا به ظاهر غیرسیاسی مایت متقابل سازمانمردم و یا ح ۀسازماندهی نشد افواج
 است.کارکردهایی کام ً سیاسی قرار داده یا داراامّ

خود در خصوص احزاب، ضمن غیر  ةبا آغاز به کار دولت نهم، وزیر کشور در اولین مصاحب
کردن سازو خود را قانونمند ةمهم قلمداد کردن عدد و اسم، کارکرد حزبی را مهم دانسته و برنام

کاری معرفی کرد که امکان تشکیل احزاب چند نفره را سلب کند و در عوض احزاب بزرگی 
ا در پایان گسترده سراسری شکل گرفته و دارای ارکان باشند تقویت کند. امّ ةرا که در یک شبک

مندسازی و ارتقای کیفی جدیدی در مسیر توانمؤثر ل مسئولیت دولت، که نه تنها اقدام دو سال اوّ
است، بلکه تقریباً تمامی اقدامات و دست آوردهای دولت به عمل نیامده ةاحزاب سیاسی از ناحی

شد. دولت نهم که در سال دولت گذشته نیز در این زمینه متوقف شده و به دست فراموشی سپرده
احزاب  ةت قبل، اعتبار یاران، براساس پیشنهاد دول1384سال  ةکه در بودج ل خود با توجه به ایناوّ

ا برای سال بعد، حتی پیشنهاد این امّ ،مذکور را پرداخت کرد ةبود، در آن سال یارانبینی شدهپیش
سال پرداخت کمک مالی به احزاب، سال  4نشد و پس از بودجه نیز گنجانده ةموضوع در الیح

نه ین زمیدر ا یز اعتبارنی 1386-1388 یهاسال ةاین اقدام صورت نگرفت و در بودج 1385
احزاب نیز، زمانی که این دولت امور  ةدر خصوص خان .(Farzanegan,2009:6)نداشتوجود

شورای مرکزی خانه احزاب بین دو جناح  ۀگرفت بر سر پیروزی در سومین دوررا به دست
بود عمً  با ورود در نزاع پیش آمده و جانبداری تلویحی از سیاسی کشور اخت ف بروز کرده
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کند تا سرانجام این  ءیکی از طرفین ماجرا، نتوانست نقش مثبتی در حل و فصل این نزاع ایفا
های کشور موضوع با پادرمیانی بزرگان دو جناح مختومه شد. همچنین تقریباً در مرکز و استان

اندیشی و رایزنی مسئوالن سیاسی با احزاب به چشم همنیز دیگر هیچگونه اثری از جلسات 
خورد و در این میان در اولین انتخابات برگزار شده توسط دولت نهم، تکلیف میز احزاب و نمی

همانگونه که در این نگاه اجمالی  ها در ستاد انتخابات از پیش روشن بود.حضور نمایندگان آن
ور آن در خصوص احزاب سیاسی و مشارکت دولت نهم و وزارت کش ةمشخص شد، کارنام
است مبتنی بر ایجاد محدودیت در جهت گسترش کمی و همچنین قطع ای سیاسی، کارنامه

مثبت تلقی کرد.  یاکارنامه توانمیل شده، که یقیناً نیهای مادی و معنوی از احزاب تشکحمایت
حزب و افراد حزبی را این درحالی است که سخنان گاه و بیگاه مسئولین دولتی در مذمت 

 خواهد شد. اینگونهافزوده یابین ارزیج ایصورت بر وخامت نتا نیر ایبگیریم، چرا که در غنادیده
طلب نیز قرار ی غیراص حهاگروهها و است که این عملکرد، محل اعتراض و انتقاد شخصیت

توجهی در حق احزاب  توسط اعتنایی و کماست و دوستان هم جناح دولت نهم نیز از بیگرفته
است که دفاع از تمامیت احزاب و نهاد تحزب در ن باعث شدهیاند و همچندولت به فریاد آمده

طلبان با ستیزانه، به یکی از فصول مشترک اص حکشور و اعتراض نسبت به رفتارهای حزب
 طلبان مدافع تحزب تبدیل شود.غیراص ح

 1385سال  ةابتدا در بودج محوری دولت عدالتهاسیاستی خاص در هاگروهحمایت از 
طور مثال برخی از این تسهی ت بودجه نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری هخود را نشان داد. ب

 1384در مقایسه با سال  هاگروهطور مثال اختصاص  بودجه به  برخی از این هب د.دهمیرا نشان 
 باشد:می اصی خهاگروهنشان از تعهد دولت مذکور به  

)وب سایت حوزۀ مواجه شد%  1/147افزایش بودجه ایبا قم  ةمرکز خدمات حوزه علمی -1
 علمیة قم(

 %2/142ای شورای نگهبان که قدرت وتو کردن تصمیمات مجلس را دارد افزایش بودجه -2
 )وب سایت شورای نگهبان(.  را تجربه کرد

)وب سایت نهاد افزایش بودجه داشت%  8/140ها نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه -3
 نمایندگی رهبری در دانشگاه ها(. 

های اس می را فرهنگ و آموزش ةتوسع ةقم که وظیف ةعلمی ۀفتر تبلیغات اس می حوزد -4
)وب سایت دفتر تبلیغات استداشته%  7/110دار است نیز افزایشی برابر با در سراسر کشور عهده

 اس می حوزۀ علمیة قم(. 
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 خود بود. ةشورای هماهنگی تبلیغات اس می شاهد دوبرابر شدن بودج -5
 بودند.%   4/95به میزان  بودجه شاهد افزایش مجلس خبرگان رهبری -6
 داشته است.%  46خود به میزان  ةصدا و سیما  نیز افزایشی در بودج -7
رشد %  9/41یز جمهور است نانق ب فرهنگی که ریاست آن برعهده رئیس عالی  شورای -8
 ای را تجربه کرد.بودجه
امام  ةسسؤاز م توانمیآن افزایش پیدا کرد  ةبه عنوان مهمترین سازمانی که بودج -9
های زیادی از آیت اهلل مصباح یزدی است و حمایت ۀنام برد که ریاست آن برعهد )ره(خمینی
 3500و از  برابر شد 10 تقریباً سسهؤاین م ةداده بود. بودجنژاد انجاماحمدی محمود جمهوررئیس

ل در سال اوّ میلیون ریال 35000د خاتمی به ریاست جمهوری محمّ ۀمیلیون ریال در پایان دور
ی بعد نیز ادامه هاسالکننده در نژاد رسید. این افزایش خیرهریاست جمهوری محمود احمدی

 .(Farzanegan, 2009:14)میلیارد رسیده بود 70داشته و به بیش از 
 ةامیررضا خادم یکی از اعضای مجلس هفتم، میانگین افزایش بودج اظهاراتمطابق 
است. این افزایش بودجه زمانی بوده%  100نزدیک به  1385-1386 ةهای مذهبی در بودجسازمان

(، سازمان %4/9) هایی نظیر وزارت بهداشتسازمان ةکه با افزایش بودج کندمیبیشتر معنی پیدا 
 . شود( مقایسه %0) ( و آموزش و پرورش %1/4)و جوانان  ورزش

 فساد اداری و شفافیت-8

طور کلی یکی از پیامدهای عمدۀ مداخلة دولت در اقتصاد و بزرگ بودن آن، شیوع فساد به
با ماهیت رانتیری بودن دولت نیز ارتباط دارد. یعنی به هر میزان دولت بزرگتر  مسئلهاست و این 

 (.17: 1392آن بیشتر باشد، نرخ فساد نیز باالتر است)قادری و میرزایی،  و میزان دخالت
، حضور سیاسی دولت در تمامی ارکان و ساختار مبتنی بر اقتصاد نفتی و دولتبه بیان بهتر 

های وابسته، ضعف جامعة مدنی و اجزای جامعه، وضعیت نامناسب آزادی بیان و وجود رسانه
گسترش و تعمیق فساد در حاکمیت جمهوری اس می هستند. این ساز عوامل دیگر همگی زمینه

نژاد با نسبت اندک متفاوتی وجود شرایط در هر دو دولت محمّد خاتمی و محمود احمدی
المللی بیانگر نتایج متفاوت عملکرد حال نرخ فساد ثبت شده در آمارهای بیناند. امّا با اینداشته

 است.این دو دولت در این حوزه
سسات ؤبراساس آمارهای موجود بیش از ظرفیت استخدامی نهادها و م نهم و دهم دولتدر 

یس مجلس شورای اس می را نیز وادار به ئاند. موضوعی که حتی ردولتی افراد استخدام شده
هزار میلیارد تومان پروژه کلنگ زنی در کشور داریم که کار 400ما حدود »:  کندمیاظهار نظر 
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ها را واگذار کند، ولی این دادیم که دولت این پروژهسال قبل اجازه ةا در بودجاشتباهی بود. م
باید دولت کوچک شود .... یم نقدینگی جامعه را به سمت تولید ببریم.توانمیکار انجام نشد. ما ن

هزار نفر در دولت قبل کار اشتباه و خ ف قانون  500ها کاهش یابد. استخدام تا هزینه
شدن استخدام تعداد زیادی پرسنل در بخش عمومی موجب فربه. (2: 1394 ،نیالریجا«)بود.

پذیر دیوانساالری و  بوروکراسی دولت گردید که اص ح آن در میان مدت به سختی امکان
که  ،همین گسترده شدن سیستم اداری دولت موجب مشک تی در کشور گردید .خواهد بود

المللی در میان بر اساس تقسیم بندی سازمان شفافیت بین 2009فساد اداری دولت در سال  ةرتب
 فساد خود، 2009 سال گزارش در شفافیت المللیبین است. سازمانبوده 168کشور،  180در 

در ایران شاخص  فسادی چنین برای و داد قرار بررسی مورد را جهان کشور 180 در اداری
 استوایی، گینه گینه، بروندی، کشورهای با ایران امتیازی باچنین که گرفت نظر در را 8/1%

 ارزیابی ةپای بر را گزارش خود سازمان، گرفت. این قرار جهان 168 مکان در هائیتی ترکمنستانو

 و خرید گیری،رشوه فساد، اخت س، این تعیین هایشاخص. کندمیتنظیم  دولتی فساد از
 و سیاستمداران میان در مالی قضایی، فساد دستگاه پذیریرشوه های دولتی،پست فروش
شفیعی و ) است غیره و پیکار با مواد مخدر در ناکارآیی یا کافی مقابله عدم های دولتی،مقام
 (.6: 1389نوائی،

را  2010تا  2004ی هاسالوضعیت فساد در ایران در طی  1و نمودار شمارۀ  3جدول شمارۀ 
+ یعنی 5/2یعنی بیشترین میزان تا  -5/2این توضیح که مقیاس میزان فساد از د، با دهمینشان 

متغیر است. رتبة صفر گویای  100تا  0کمترین میزان فساد متغیر است. همچنین رتبة کشور نیز از 
فاسدترین حکومت و رتبة صد بیانگر پاکترین دولت و بیشترین کنترل بر فساد در آن کشور 

 (.17-18: 1392ی، است)قادری و میرزای
 (1996-2010طلب و اصولگرا در زمینة کنترل فساد) اص حهای : عملکرد دولت3جدول شمارۀ 

 رتبه میزان سال
2004 334/0- 46 
2005 422/0- 40 
2006 464/0- 38 
2007 445/0 39 
2008 687/0- 27 
2009 749/0- 24 
2010 884/0- 19 

 (www.worldbank.orgبه نقل از: 17-18: 1392میرزایی،قادری و )         
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 محمّد خاتمی و محمود احمدی نژاد در زمینة کنترل فسادهای : مقایسه عملکرد دولت1نمودار شمارۀ 

 (2012-1998) 

 

 
 

 15فهمید، که همانند جدول شمارۀ  توانمیآن چنان که از اط عات موجود در جدول 
مشخص شده است. با کمی دقت در  -5/2+ و بیشترین میزان با 5/2کمترین میزان فساد با عدد 

یعنی سال دوّم دولت اص حات به بعد عملکرد دولت  1998دریافت که از سال  توانمینمودار 
 2003و سال  2002تا سال د. این روند دهمیدر مسیر کاهش فساد، روند بهبودبخشی را نشان 

ادامه دارد و از آن به بعد این روند نزولی است، به این معنا که در اواخر عمر دولت اص حات 
نژاد تقریباً همچنان تری نسبت به گذشته دارد. این افول در دوران احمدیدولت عملکرد ضعیف

طور . همانشودمیساد ثبت یکی از بدترین رکوردهای مربوط به ف 2010یابد و در سال ادامه می
نژاد مقارن با یکی از شد، دو سال آخر دولت احمدیکه در بخش حاکمیت قانون توضیح داده

ی که در نمودار فوق نیز امسئلهگریزی است، ترین دوران تاریخ ایران به لحاظ فساد و قانونسیاه
 .شودمیبه وضوح مشاهده

سیار متفاوتی از گذشته حاکم شد. از این حیث نژاد شرایط ببراین اساس در دوران احمدی
که دولت وی از بیشترین حمایت ممکن از سوی نهادهای قضایی، امنیتی و حکومتی برخوردار 

ها و لوایح مورد نظر دولت وی بدون کمترین مخالف و مانع تراشی از سوی بود. تمامی طرح
 (.48-52: 1394رسید )احمدی امویی، مجلس و دیگر نهادها به اجرا می

در این دوران در نتیجة ضعف مطبوعات در اثر فشارهای شدید و تعطیلی جامعة مدنی و 
های صنفی، فساد ساختاری حکومت بعد از یک دوره رکود در دوران خاتمی مجددًا انجمن
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بود،  "فساد سیستماتیک"نمایندۀ سابق مجلس « احمد توکلی»احیاء شد. چنین فسادی که به گفتة 
آنگونه  ع وههباست. های مختلف حاکمیت برخوردار بودهنة قوی و قدرتمندی در الیهاز پشتوا

انطباق با قواعد  ییدولت به همسو نیا کردیرو شودمی انیب یدولت وبر یکه در مورد بوروکراس
 یبا در نظر گرفتن شاخص فساد مال گریاست. به عبارت د کتربودهینزد یبوروکراس یو هنجارها

 نیکه بهتر تیفشفا یالمللنیسازمان ب یبندرا در رتبه 78 ةدر دولت اص حات که رتب یو ادار
عنوان کرد که در دولت اص حات تطابق با  توانمی، باشدیپس از انق ب م رانیا یرتبه برا

 (.5: 1389)شفیعی و نوایی،استصورت گرفته کیقواعد بوروکرات
نژاد آن است که حجم و عمق دورۀ احمدی موضوع بسیار مورد توجه در خصوص فساد در

باشد و چرا در دوران وی موضوع فساد به دلیل وسعت د داشتهتوانمیفساد در این دوره چه دلیلی 
در وفور منابع  توانمیاست. پاسخ این سوال را و عمقش نسبت به دیگر ادوار منحصر به فرد بوده
ر بهای نفت در عرصة جهانی یافت. در این دوران مالی این دوره از تاریخ به دلیل افزایش چشمگی

نژاد را به شده و دولت احمدیهای بروز فساد در این دولت در کنار هم جمعمؤثرترین زمینه
رسد اقدام های خاورمیانه تبدیل کرد. به نظر میفاسدترین دولت تاریخ ایران و نیز دولت

های ک ن دولت گیریبر روند تصمیم نژاد در حذف نهادهای نظارتی و شوراهایی کهاحمدی
 .شودمینظارت و ارزیابی دارند، در همین راستا ارزیابی 

 جمع بندی و نتیجه گیری

ی دولت در این دوره هاسیاستهای مختلف نشان داده شد طور که در بررسی شاخصهمان
، و استکبارستیزی در عرصه خارج، به داخلی ةکید بر شعار عدالت در عرصأتد دهمی نشان

از مستقیم با افواج مردم،  ةسیاسی و نهادهای مدنی و مواجه ةتوجهی به توسعموازات کم 
سیاست خارجی در دولت . های نهم ودهم نسبت به توسعه بوددولت ترین رویکردهایمهم

اس می،  گراییگرا یعنی جهاننژاد عمدتاً تحت تأثیر گفتمان آرمانمحمود احمدی
زا های اصولگرایانه و تنشخواهی بود. وی با نگرش و شیوهطلبی و عدالتستیزی، حقاستکبار

ی وی در عرصة هاسیاستسکان سیاست خارجی ایران را در دست داشت. سمت و سوی 
المللی به نوعی تهاجمی بود. در واقع بیش از هر چیز وی پیرو سیاست بازگشت به آرمان بین

مشی که البته با مطالبات طبقة بود، خطیب اس می را سرلوحة کار خود قرار دادهاصیل انق 
طور که متوسط جدید که دوران تنش زدایی را در دولت قبل تجربه کردند فاصله داشت. همان

شده های یادرسد که تقریبًا در شاخصنظر میکردیم، بههای مختلف مشاهدهشاخص در بررسی
ها، آزادی مطبوعات، سی، استق ل از طبقات، آزادی احزاب و تشکلاعم از فرهنگ سیا
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سرانه، عملکرد دولت محمود های سیاسی و جامعة مدنی، فساد و شفافیت و درآمدآزادی
. به این شودمیکارکردهای مثبت این قشر تفسیر  طبقه ونژاد در راستای تضعیف این احمدی

محمّد این که رانتیری بودن دولت در دورۀ ّسیدترتیب فرضیات مورد نظر پژوهش مبنی بر 
شده در این دوره، به تقویت نسبی طبقة متوسط خاتمی، به دلیل مجموعة اقدامات و تدابیر اتخاذ

 . شودمیاست، تأیید دهمینژاد به تضعیف آن انجاجدید و در دورۀ احمدی
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