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  چکیده

ستیس نیب رابطه 1970 دهه اواخر تا صاد و ا  و یانتزاع صورت به اقت
 بود، شده مطرح ساختارگرا ستیمارکس متفکران یبرخ يسو از یذهن
 رابطه يارشته انیم مطالعات يریگشکل با سو نیا به 1980 دهه از اما

ستیس نیب صاد و ا صورت و شد خارج یانتزاع حالت از اقت  و ینیع ب
ــتدالالت از یکی گرفت. قرار لیتحل مورد یعمل ــل اس  حوزه، نیا در یاص

 با مقاله نیا اســت. یاســیســ مناســبات بر ياقتصــاد عوامل يگذارتأثیر
ـــ  اختالفات يگذارتأثیر یچگونگ اوالً کندیم تالش اتیادب نیا از یتأس

 بر اقتصــاد تأثیر ترقیدق عبارت به و یاســیســ مناســبات بر ياقتصــاد
 مشــخص اًیثان دهد. قرار يواکاو مورد بانقال دوم دهه در را اســتیســ
ستیس ،يگذارتأثیر نیا ابزار و سمیمکان که سازدمی صاد يهاا  ياقت

ـــعه برنامه خاص طور به و دولت ـــاله پنج توس  حیلوا و دوم و اول س
ثاً و اســـت بوده بودجه  عوامل نیا يگذارتأثیر که دهدیم نشـــان ثال

صاد سبات بر ياقت سیس ساخت منا شعاب اوالً یعنی شکل دو به یا  ان
 نیّتع چپ و مدرن راســـت جناح نیب ائتالف اًیثان و راســـت جناح درون

 دوم دهه در استیس که دهندیم نشان تاًینها هایبررس نیا است. افتهی
ــاد تأثیر تحت زانیم چه تا انقالب ــت کرده عمل اقتص ــان نیبد و اس  س

 تا ند،باش داشته یاسیس صرفاً یتیماه آنکه از شیب یاسیس مناسبات
   .اندنموده عمل ياقتصاد ازمناسبات متاثر زانیم چه
   .ائتالف انشعاب، ،یاسیس توازن ،ياقتصاد يگذاراستیس :دواژهیکل
  5/6/1395 تأیید خیتار   2/5/1395 افتیدر خیتار

 باشد.می نجفیداود  آقاي دکتراي رساله از برگرفته مقاله این
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  مقدمه

 اصلی هايدغدغه از یکی همواره آن پیرامون مسائل و اقتصادي توسعه اخیر هايسال در

 نظر اختالف کشورها، این بارز هايویژگی از یکی است. بوده توسعه حال در کشورهاي

 شده انجام مطالعات اکثر است. آن انجام چگونگی و اقتصادي توسعه درباره سیاسی نخبگان

 اینگونه اقتصادي اتتأثیر بر متمرکز غالباً  توسعه حال در کشورهاي اقتصادي توسعه پیرامون

 گرفته قرار بررسی مورد ندرت به اقتصادي اختالفات این سیاسی پیامدهاي و بوده اختالفات

 و نبوده مستثنی امر این از توسعه حال در کشوري عنوان به نیز ایران اسالمی جمهوري است.

 بارز هايویژگی از یکی همواره اقتصادي مسائل پیرامون سیاسی نخبگان میان نظر اختالف

 پیرامون شده انجام مطالعات تمامی تقریباً است. بوده انقالب از پس ایران در سیاسی نظام

 و اندبوده متمرکز اقتصادي صرفاً  متغیرهاي بر انقالب، از پس دوره در ایران اقتصادي توسعه

 نوشته اند.داده قرار ارزیابی و بررسی مورد را آنها دستاوردهاي و نتایج و توسعه هايبرنامه

 جمهوري دوران در ایران اقتصاد عنوان با آموزگار جهانگیر کالسیک و معروف

 ،(Alizadeh, 2000)ایران اقتصاد عنوان با علیزاده پروینکتاب  ،(Amuzegar,1993)اسالمی

 سیاسی اقتصاد )،1393( ایران در کار و طبقه عنوان با نعمانی فرهاد و بهداد سهراب کتاب

 نوشته ایران در اقتصادي توسعه و دولت ،(Maloney, 2015)مالونی سوزان تألیف ایران

 دژپسند فرهاد نوشته تحمیلی جنگ دوران در ایران اقتصاد ،)1393(دلفروز تقی محمد

 مطالعات از هایینمونه ،)1394(منیؤم فرشاد اثر ملی دولت دوران در ایران اقتصاد و) 1387(

 حوزه، این در شده انجام مطالعات دیگر و مذکور مطالعات از یک هیچ در اما است. مذکور

 عبارت به است. نشده اياشاره اندداشته دنبال به اقتصادي اختالفات که سیاسی پیامدهاي به

 ایران سیاسی اقتصاد بارز وجوه از یکی که سیاسی مناسبات بر اقتصادي اختالفات تأثیر دیگر،

 به توجه با بنابراین، است. نگرفته قرار بررسی مورد تاکنون است، انقالب از پس دوره در

 کندمی تالش حاضر مقاله انقالب، از پس ایران سیاسی اقتصاد حوزه در خالیی چنین وجود

 در نکته این توضیح دهد. قرار واکاوي مورد را سیاسی مناسبات بر اقتصادي اختالفات تأثیر

 در و داشته وجود نیز انقالب اول دهه در اقتصادي اختالفات اگرچه که است يروضر آغاز

 نمایندگان و رفسنجانی هاشمی اول دولت بین اول ساله 5 توسعه برنامه قالب در دهه این پایان

 و انقالب دوم دهه حاضر مقاله تمرکز کانون اما یافت، بارزتري شکل سوم مجلس رادیکال

 اسالمی شوراي مجلس هارمچ دوره یعنی 1370-1374 هايسال بین فاصله مشخص طور به

 در چپ جناح رفتن حاشیه به با که است این زمانی دوره این انتخاب دلیل گیرد؛دربرمی را
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 نظر به مجلس، و دولت درون قدرت بلوك شدن یکدست و چهارم مجلس انتخابات

 قدرت بلوك اجزاء میان ايگسترده نظر اختالف اقتصادي توسعه هايبرنامه پیرامون رسیدمی

  .دهدمی نشان را آن خالف حاضر پژوهش نتایج که اينکته باشد؛ نداشته وجود

  نظري مبانی

 امروز دنیاي در آنها تفکیک که اندشده تنیده درهم چنان اقتصادي و سیاسی مناسبات

 بین رابطه درك و فهم و اقتصاد و سیاست بین پیوند دلیل همین به است. ممکن غیر تقریباً

 در موجود متون از وسیعی طیف و داشته مشغول خود به را اندیشمندان از بسیاري ذهن آنها

 این درك و فهم به ايرشته میان مطالعات و سیاسی اقتصاد سیاسی، شناسی جامعه هايحوزه

 بیستم قرن دوم نیمه در بار اولین براي اقتصاد و سیاست بین رابطه است. یافته اختصاص رابطه

 و )1974( پوالنزاس )،1971( آلتوسر مانند ساختارگرا مارکسیست اندیشمندان سوي از

 اهمیت و سو این به 1970 دهه از اما شد؛ تحلیل ذهنی و انتزاعی بصورت )1971( گرامشی

  قرارگرفت. بررسی مورد عملی و عینی بصورت رابطه این ايرشته میان مطالعات

 ارائه اخیر هايسال در اقتصاد و سیاست بین رابطه پیرامون که استدالالتی کلی طور به

 بین ضمنی رابطه وجود بر که نظریاتی اول دسته شوند.می تقسیم کلی دسته دو به است شده

 رابطه این وجود بر مقابل در که نظریاتی دوم دسته و کنندمی استدالل اقتصاد و سیاست

 بین ضمنی رابطه شیوه 3 به نظریات، اول دسته کنند.می استدالل حتمی و قطعی بصورت

 به نسبت سیاستمداران که کنندمی استدالل دسته یک کنند.می توجیه را اقتصاد و سیاست

 و دهندمی نشان مند عالقه را خود یا و هستند مندعالقه اجتماعی رفاه هايسیاست ترویج

 چنین مبناي بر مجدداً یا بمانند باقی قدرت در که کندمی کمک آنها به امر همین

 , Mulligan and Tsui 2006 , 2008, Whitman 1989(شوند انتخاب هاییسیاست

 گرفته نظر در تصادفی عامل یک عنوان به تنها سیاست دوم، دسته استدالل مبناي بر .)1995

 روند بر سیستماتیک غیر طور به اما کند،می ایجاد شدیدي پتانسیل تنها که شودمی

 دسته سومین .(Sachs 2005 , Bamerjee 2012)گذاردمی تأثیر اقتصادي سیاستگذاري

 داشتن که معتقدند اما شناسندمی رسمیت به را سیاسی اقتصادي مسائل نظریات، از

 Boycko et all(است سیاسی هايمحدودیت تضعیف مستلزم خوب اقتصادي هايسیاست

1995, Banerjee and Duflo 2011, Sach et all 2004(.  

 استدالل اقتصاد و سیاست بین حتمی و قطعی رابطه وجود بر که نظریاتی از دوم دسته

 استدالالت برخی مبناي بر کنند.می توجیه را ايرابطه چنین وجود شیوه چندین به نیز کنندمی
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 آتی سیاسی توازن بر زیادي تأثیر فعلی اقتصادي هايسیاست حوزه، این در نظري

 مستقل فعلی سیاسی توازن دیگر، عبارت به .(Acemoglu and Robinson 2013)دارد

 باشد. آن ادامه و متکی آن به بشدت است ممکن واقع در و نیست اقتصادي هايسیاست از

 به که هاییسیاست اینکه اول است. جزئی استداللسه  دربردارنده خود کلی استدالل این

 اقتصادي منافع و هارانت شوند،می اتخاذ آزاد بازار اقتصاد نظام مشکالت حل منظور

 زمانی بویژه دارد؛ ايناخواسته سیاسی پیامدهاي این و دهندمی کاهش را خاصی هايگروه

 جامعه در قدرت توازن ببرند، بین از را بودند ضعیف جامعه در قبالً که هاییگروه هارانت که

 اقتصادي منافع و هارانت در تغییر عدم صورت در حتی اینکه، دوم کند.می پیدا نوسان بیشتر

 دهنده نشان که دهد قرار تأثیر تحت را سیاسی توازن تواندمی درآمد توزیع خاص، هايگروه

 توانندنمی دهندمی افزایش را اقتصادي کارآیی که توزیعی هايسیاست اتتأثیر که است این

 انطباق مبناي بر که سیاستمداران منافع اینکه، سوم شوند.گرفته نادیده سیاسی دالیل به

 برخی حذف نتیجه در شده، تعیین موجود اقتصادي هايمحدودیت با آنها سیاسی هايانگیزه

 واکنش امر این که افتد خطر به خاص هايگروه سوي از است ممکن اقتصادي هايسیاست

 کندمی ایجاد فعلی هايائتالف شکست یا موجود توازن رفتن بین از مانند شدیدي سیاسی

(Acemoglu and Robinson, 2013: 2-25). این مذکور نظریه استدالل مجموع، در 

 اصالحات اجراي و دارد بستگی اقتصادي هايسیاست به نظامی هر در سیاسی توازن که است

 قابل طور به ،اقتصادي کارآیی افزایش جاي به آن سیاسی پیامدهاي درك بدون اقتصادي

  دهد. کاهش را آن تواندمی توجهی

 در اقتصادي هاينظریه که نقشی مبناي بر و دیگر منظري از اقتصاد و سیاست رابطه

 استدالل اساس این بر است. گرفته قرار بررسی مورد نیز کنندمی ایفا سیاسی هايفعالیت

 براي توجیهی نظریات کردنفراهم پتانسیل داراي اقتصادي هاينظریه که شودمی

 به خود عملکرد و هافعالیت حوزه گسترش براي (سیاستمداران) آنها که است سیاستمداران

 نامحدود ظاهر به دامنه و علمی و عینی الزامات این، بر عالوه .(Stastny 2002)نیازمندند آن

 بسیار منبع یک اقتصادي هاينظریه شودمی باعث اقتصاد، از مشتق توجیهی نظریات کاربرد

 است مطرح سئوال این اما کنند.استفاده آن از که باشد سیاستمداران استدالالت براي مفید

 که شودمی گفته پاسخ در کنند؟می استفاده اقتصادي هاينظریه از چگونه سیاستمداران که

 شوند.می تبدیل اقتصادي هايسیاست به اقتصادي هاينظریه که افتدمی اتفاق زمانی امر این

 کاربرد عنوان به اي،گسترده و خاص طور به اقتصادي، هايسیاست اصطالح بنابراین،
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 باالیی درجه به کلی طور به که شوند؛می گرفته نظر در سیاسی حوزه در اقتصادي هاينظریه

 یک به فوق نظریه بنابر .(Stastny, 2002: 5-7)دارد اشاره سیاست بر اقتصاد نفوذ اِعمال از

 کمتر اقتصادي هايسیاست مورد در نظر اختالف اندازه هر که کرد استدالل توانمی معنا

 مورد در اختالف چقدر هر و بود خواهد کمتر میزان همان به نیز سیاسی اختالفات باشد،

 میزان همان به نیز سیاسی اختالفات باشد، ترعمیق و ترگسترده اقتصادي هايسیاست

 بود. خواهد ترعمیق و ترگسترده

 دنبال را اخیر فکري خط همین حاضر نوشتار شود،می مربوط بحث موضوع به که آنجا تا

 چه تا سیاسی ساخت تحوالت انقالب دوم دهه در که کندمی مطرح را سئوال این و کندمی

 دهه این به که آنجا تا دیگر، عبارت به است؟ بوده اقتصادي ساخت تحوالت از متاثر اندازه

 الجرم و است یافته انتقال سیاسی ساخت به اقتصادي اختالفات میزان چه تا شودمی مربوط

 چه از و چگونه انتقال این مکانیسم و ابزار طور همین است؟ شده سیاسی اختالفات موجد

 نمود و تعیّن سیاسی ساخت در اقتصادي اختالفات این چگونه نهایت در است؟ بوده طریقی

 اقتصادي، گذاريسیاست مورد در بحث که است این مقاله اولیه استدالل است؟ یافته

 اقتصادي مناقشات این ثانیاً .برانگیخت سیاسی کارگزاران میان حوزه این در را مناقشاتی

 برآیند دو خود مناقشات این نهایتاً .یافت تکوین دولت لوایح و دوم و اول برنامه حول اساساً

 و راست جناح درون در انشعاب یکی دو این .داشت سیاسی ساخت مناسبات براي عمده

 لوایح و هابرنامه ابتدا مهم، این انجام براي بود. چپ و مدرن راست جناح دو ائتالف دیگري

 سیاسی ساخت به را اقتصادي اختالفات نقاله تسمه مانند که برانگیز مناقشه اقتصادي

 و تجزیه مورد اقتصادي اختالفات سیاسی پیامدهاي سپس و شد خواهد تشریح کردندمنتقل

   خواهندگرفت. قرار تحلیل

  1371-72 بودجه الیحه

 جناح حتی اما نداشتند، يمؤثر حضور مجلس در هارادیکال گرچه چهارم مجلس در 

 براي طرحی و برنامه نیز نوري ناطق رهبري به داشت اختیار در را اکثریت که سنتی راست

 از پس بالفاصله نداشت. رفسنجانی هاشمی اقتصادي هايبرنامه تمام با همنوایی و همراهی

 شبستري، مجتهد محسن مجلس، سنتی راست طیف نمایندگان از یکی افتتاحیه، سخنرانی

 که نیست معنا این به هرگز داریم رفسنجانی دولت با نزدیکی ارتباط ما اگرچه که داد هشدار

 و قصد که داد اطمینان مردم به شبستري گرفت. خواهیم نادیده را مردم منافع نکرده خداي

 خواهید را این شما و گویممی شما به اکنون من « بماند: باقی مستقل که است این مجلس نیت



  ...یاسیتا انشعاب س ياز ائتالف اقتصاد  8

  

 خواهیم منتقدان اولین ما دهد انجام اشتباهی دولت زمان هر که کرد خواهید تجریه و دید

 مذاکرات (مشروح »بود نخواهد مفروض رابطه این در مالیمتی و ارفاق گونه هیچ و بود

  ).1371 خرداد 24 مجلس،

 و همفکري اگرچه«: گفت نیز سنتی راست طیف از بهبهان نماینده زارعی هللا لطف

 که نیست معنا بدان این اما دارد وجود مجلس در رفسنجانی جمهور رئیس با زیادي موافقت

 کنند،می انباشت ثروت که سودجویانی بر نظارت و هاقیمت کنترل هستیم مجبور ما

 داریم انتظار ما کنیم. فراموش نکردند احساس را رنج و درد که مرفهی مردم و دارانسرمایه

 خرداد 26 مجلس، مذاکرات مشروح( »باشد قوي و مستقل که باشیم داشته مجلسی که

1371.(  

 اقتصادي هايبرنامه با رابطه در چهارم مجلس با رفسنجانی مشکالت 1371 پائیز در

 بانک در را دولتی ماموران ماهشهر نماینده دانشیار کمال 1371 مهر 15 در یافت. افزایش

 در آنها که چرا فهمند؛نمی را هایشانسیاست اثرات که کرد متهم دارایی وزارت و مرکزي

 نیز رشت نماینده حبیبی ندارند. جامعه در فقرا گرفتاري به توجهی و اندکرده تحصیل غرب

 که کسانی شکست یا موفقیت براي گواهی و دلیل اقتصادي فعلی شرایط آیا کردسئوال

 کشور در تورم باالي نرخ ولمسئ هاسیاست این نیست؟ بودند سازيخصوصی سیاست معمار

 سنتی راست طیف از جهرم نماینده فرد شجاعی محمد ).1371 شهریور 12 و 11 سالم( است

 مورد شدت هب را وي سازيخصوصی استراتژي سرعت و دولت اقتصادي هايسیاست نیز

  ).1371 مهر 16 سالم،روزنامه ( داد قرار انتقاد

 مجلس در دولت اقتصادي استراتژي نتایج توضیح براي نوربخش محسن 1371 آبان 5 در

 تا را 1369 سال در درصد 30 از را مالیات میزان است توانسته دولت که گفت او شد. حاضر

 خوش طور به او است. شده استفاده بازسازي براي آن اغلب که دهد افزایش درصد 40

 و باشد داشته استمرار کشور داخلی ناخالص تولید در افزایش که کرد بینی پیش ايبینانه

 دولت و بوده جنگ درگیر سال 8 مدت به کشور این که کنیم فراموش نباید ما که گفت

 هايفعالیت تمام در دولت کردن وارد طریق از را انتظارات ايبینانه واقع غیر طور به قبلی

 افزایش خواهان ما امروز است. داده افزایش مالی امور و بانکداري تا خدمات از اقتصادي

 کنیم فراهم را کار جهت الزم زمینه باید امر این انجام منظور به و هستیم خصوصی سرمایه

 درصد 80 که کرد تصریح نیز بازرگانی وزیر وهاجی، محمد ).1371 آبان 6 رسالت روزنامه(

 افزایش و واردات کاهش شامل که است شده محقق ساله 5 برنامه در دولت تجاري اهداف از
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 خواهد ادامه روند این که کرد بینیپیش او است. برنج و شکر گندم، مانند نفتی غیر صادرات

 رسید خواهد دالر میلیارد 5/2 به 1371-1372 سال براي ایران نفتی غیر صادرات و یافت

 به بودجه الیحه تسلیم از پیش خیلی اظهارات، این رغمبه ).1371 آذر 18 رسالت روزنامه(

 خواهد بازنویسی درآمدها به نسبت بینی بد با را بودجه مجلس که گفت نوري ناطق مجلس،

 با شود. پیشنهاد بودند، کرده تفسیر قبلی هايبودجه که بینانه خوش هايدیدگاه با اگر کرد؛

 25 در متوازن بودجه اولین را آن مجلس به بودجه الیحه تقدیم زمان جمهوررئیس حال، این

 پیشنهادي بودجه الیحه به هاواکنش ).1371 آذر 30 سالم روزنامه( کردتوصیف گذشته سال

 تخمین که کرد اعالم بودجه و برنامه کمیسیون رئیس نبود. آمیزرضایت مجلس در دولت

 در ریال تریلیون 5/23 از کمتر درصد 15 که بود خواهد ریال تریلیون 20 بودجه در درآمد

 (روزنامه یابدکاهش درصد10 باید هاهزینه سقف گفت او است. دولت پیشنهادي الیحه

 الیحه شده تعدیل نسخه کلی طرح مجلس ژانویه 24 در درنهایت ).1371 دي 25 ایران

 کاهش و درآمدها تخمین از درصد 15 کاهش به و کردتصویب را دولت پیشنهادي بودجه

 اکثریت جناح گردید مشخص تدریج به سان بدین داد. رأي دولت هايهزینه از درصد 10

 دولت رویکرد با موافق کامالً که دارد اقتصادي هاينگرش و هاگرایش چهارم مجلس

 هاشمی از حمایت« انتخاباتی برنامه مبناي بر که نمایندگانی و نیست رفسنجانی هاشمی

  کردند.می انتقاد وي دولت اقتصادي هايبرنامه از شدت هب بودند، شده انتخاب »رفسنجانی

   1372-73 بودجه الیحه

 افزایش 1372-73 سال براي پیشنهادي بودجه الیحه در رفسنجانی هاشمی دولت اهداف

 سرمایه حفظ و آن تغییر طریق از بازار اقتصاد نظام استقالل چالش و اقتصاد بر دولت کنترل

 از دولت درآمد افزایش هدف با پیشنهادي بودجه بود. هابانک و دولت دست در کشور

 اقتصاد در هابانک نقش افزایش و صادرات افزایش ها،مالیات تمام درصد 50 افزایش طریق

 تدوین انداز، پس براي رقابتی سود نرخ پیشنهاد و دولتی قراردادهاي انتشار اجازه طریق از

   ).113: 2001پور، خواجه( بود شده

 بود نرخی تک ارزي سیاست بر آن اتکاي جدید بودجه هايمؤلفه ترینمشخص از یکی

 انقالب« را آن نوربخش و عادلی که اقدامی در )؛96-100: 1994پسران، و (کارشناس

 قیمت با دالر مقابل در ریال قیمت جدید سال آغاز در که کرداعالم دولت نامیدند، »ياقتصاد

 داشته نگه ریال 70 پایین نرخ در مصنوعی طور به آنکه جاي به شد؛ خواهد تثبیت ریال 1450

 مشوق و شد خواهد ریال تثبیت باعث سیاست این که کردند ادعا افراد این دو هر شود.
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 و نظم کلی طور به و بود خواهد داخلی صنعتی هايپروژه در گذاريسرمایه و صادرات

 26 سالم روزنامه( خواهدکرد فراهم گذاريسرمایه براي بیشتري بینی پیش قدرت و انضباط

 قرار چالش مورد مجلس سوي از 1372-73 مالی سال براي بودجه الیحه ).1370 بهمن

 این آماج ریال نرخ تثبیت سیاست و دولتی بودجه افزایش درصدي 86 پیشنهاد بویژه گرفت؛

 هايپروژه از بسیاري که دبو معتقد بودجه و برنامه کمیسیون جدید سییر بودند. حمالت

 او است. بلندپروازانه خیلی بودجه الیحه است مانده باقی ناتمام اول ساله5 توسعه برنامه

 آن بدانید اینکه بدون نکنیدتأمین  دولت براي بودجه ریال میلیاردها که کندمی گیرينتیجه

   ).1371 بهمن 4 مجلس مذاکرات مشروح( کرد خواهد هزینه چگونه را

 تنظیم ریال تریلیون 20 مبناي بر باید بودجه برآورد که گفت نیز نمایندگان از دیگر یکی

 دولت. پیشنهادي طرح در شده بینی پیش ریال تریلیون 5/23 از کمتر درصد 15 یعنی شود؛

 درصد 10 باید هاهزینه سقف و باشد بینانه خوش است ممکن هم مبلغ این حتی گفت وي

 رادیکال اکثریت داراي که سوم مجلس بنابراین، ).1371 دي 25 ایران، (روزنامه یابد کاهش

 را بودجه کسري و پذیرفت را دولت برآوردي ارقام و اعداد بیشتري توافق و رضایت با بود،

 و اقدامات از نمایندگان نوري، ناطق اظهارات بر بنا چهارم مجلس در اما گرفت؛ نادیده

 ).1371 بهمن 4 سالم،( بودند ناراضی شود، عظیم بودجه کسري به منجر که هاییسیاست

 کابینه مقامات با نمایندگان که ايجلسه در چهارم، مجلس رئیس اظهارات مبناي بر همچنین

 براي را درآمد سطح حداقل درآمد، حداکثر جاي به که شدند آن خواستار کردند، برگزار

  ).1371 بهمن 5 کیهان،( بگیرند نظر در دولت

   1373-74 بودجه الیحه

 دولت اقتصادي هايسیاست از چهارم مجلس نمایندگان انتقادات 1372 پاییز در

 مجلس نمایندگان سوي از دستور از پیش هاينطق برخی یافت. بیشتري شدت رفسنجانی

 محمد بود. انتقادي بیشتر سوم، مجلس در رادیکال نمایندگان هاينطق با مقایسه در چهارم

 به را سازمان این کارشناسان و بودجه و برنامه سازمان رئیس آبادان، نماینده انصاري سعید

 این به چرا که کرد سئوال آنها از و داد قرار انتقاد مورد زده، جنگ مناطق از غفلت دلیل

 که است نفهمیده هنوز بودجه و برنامه سازمان رئیس که گفت او کنند؟نمی توجه موضوع

 بازسازي خرمشهر مانند بزرگ شهرهاي نزدیک روستایی پرجمعیت مناطق از نیمی از بیش

 از نشانی ما زده جنگ استان این در گفت، نیز کرمانشاه نماینده کریمی امیر است. نشده

 بینیم.نمی باشد اسالمی جمهوري شایسته يااندازه تا که اجتماعی یا اقتصادي فرهنگی، توسعه
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 اقتصاد کسانی چه که کردمطرح را سئوال این نیز اشرفیه آستان نماینده شاخصی حسن

 هستند؟ و بوده مملکت اقتصادي کارشناسان کسانی چه رساندند؟ اینجا به را ممکلت

   ).1372 بهمن 11 مجلس، مذاکرات (مشروح

 در سنتی راست جناح نمایندگان جدید، بودجه الیحه سرنوشت براي گیريتصمیم در

 بودند؛ داده انجام قبلی بودجه الیحه مورد در که کردندمتوقف را کار جایی چهارم مجلس

 سر تا اقتصاد بر نفوذ و کنترل واگذاري و دولتی هايفعالیت بر بیشتر هايمحدودیت تحمیل

 تحت مرکزي دولت اقدامات دادن قرار در نمایندگان بنابراین، خصوصی. بخش به امکان حد

 مالیات یافت؛ کاهش درصد 10 تقریباً کلی بودجه شدند. موفق مجلس بیشتر کنترل

 مخالفت سوخت هايهزینه افزایش با مجلس برق جزء به یافت؛ افزایش دولتی هايشرکت

 کاهش را دولت کارمندان به یافته تخصیص هايمسافرت هايهزینه مجلس نهایت در و کرد

 و هاشرکت ها،وزارتخانه مالیاتی و گمرکی اي،تعرفه هايمعافیت تمام همچنین و داد

 اسفند 18 و بهمن 12 ،10،11 مجلس، مذاکرات (مشروح کرد. لغو را دولتی سساتؤم

 داخلی تولیدکنندگان از نیازهایشان خرید به ملزم را دولتی نهادهاي همچنین مجلس ).1372

 کشور در نیاز مورد کاالهاي که بود مجاز صورتی در تنها خارجی بازارهاي از خرید و کرد

 براي که مواردي در جز به اساسی کاالهاي واردات انحصار همچنین دولت نباشد. موجود

 ).1373 آبان 22 مجلس، مذاکرات (مشروح داد دست از را است ضروري نظام ثبات و بقا

 اعتبارات تزریق و مختلف هايطرح بودجه ریال تریلیون 50 کاهش طریق از مجلس همچنین

 در صنعتی توسعه سرعت کاهش جهت را خود تالش تمام کشاورزي، هايطرح توسعه به

 مناطق اول درجه در صنعتی، عظیم هايطرح جاي به که بود این استدالل برد. کار به کشور

 2 تقریباً کشاورزي بخش به بودجه تخصیص بنابراین، گیرند. قرار توجه مورد باید محروم

  ).1373 آبان 17 مجلس، مذاکرات (مشروح شد برابر

  دوم توسعه برنامه

 با همزمان را 1373-74 مالی سال براي بودجه الیحه رفسنجانی دولت 1372 آذر 30 در

 ماه 2 از کمتر در را بودجه الیحه مجلس که درحالی کرد. تسلیم مجلس به دوم ساله 5 برنامه

 تصویب دیماه تا و شد شروع 1373 مرداد در دوم ساله 5 برنامه درباره بحث کرد، تصویب

 زمان در بود. اجتماعی-اقتصادي برنامه فاقد یکسال مدت به فنی لحاظ از کشور بنابراین نشد؛

 تربرجسته راست جناح دو بین اختالف رفسنجانی، دولت سوي از مجلس به طرح دو تسلیم

 گیريجهت با مجلس خارج و داخل در کاران محافظه هايمخالفت رغمبه بود. شده
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 هدف و مسیر مدرن راست تنها نه که شد آشکار جمهور، رئیس بوسیله شده تعیین اقتصادي

 به دهینظم اصل در و بیشتر کنترل و نظارت دولت هدف واقع در بلکه کرده، حفظ را خود

 شد، بیان جمهور رئیس خود توسط اقتصادي جدید گیريجهت است. خصوصی بخش

 دولت دوم، ساله 5 برنامه در« کرد: اعالم دوم ساله 5 برنامه دمور در را خود نظر وي که زمانی

 تولید در رفاه این آمدن بوجود داشت. خواهد جامعه رفاه و اجتماعی عدالت بر بیشتري تأکید

 طریق از را رفاه این کردیمسعی اول ساله 5 برنامه در دارد. قرار کاالها ترسالم توزیع و بیشتر

 کننده،فمصر از حمایت خواهان ما اکنون اما کنیم. ایجاد کاالها با بازار کردن پر و واردات

 »هستیم احتکار حذف و توزیع رسمی غیر هايکانال حذف ها،قیمت تنوع بردن بین از

  ).1372 شهریور 15 سالم روزنامه(

 کار محافظه جناح بانفوذ اشخاص دولت، جدید اقتصادي گیريجهت شدنمشخص با

 شروع مستقیم غیر طور به کردندمی حمایت رفسنجانی هاشمی از کنون تا سیاسی دالیل به که

 تا و اوالدي عسگر نوري، ناطق 1372 سال از پس کردند. جمهور رئیس با مخالفت به

 جناح رتبه عالی اعضاي دیگر و شدند تبدیل جناح این گردانندان به نبوي مرتضی حدودي

 به کردند.می حمایت آنها از کنی مهدوي و قمی آذري عظام آیات مانند کارمحافظه راست

 بازاریان و بازار حامی و دولتی ضد مقاالت که بود اوالدي عسگر اکنون قمی آذري جاي

 جامعه بالفعل سخنگوي نوريناطق کنی،مهدوي جاي به و نوشتمی رسالت روزنامه در

 تمرکز کاهش خواهان کارانمحافظه قدیمی، شعارهاي بر عالوه بود.شده مبارز روحانیت

 حمایت و اقتصادي هايفعالیت در مردم بیشتر شدن وارد و دولت دست در اقتصادي قدرت

 هدف با اقتصاد در مردم بیشتر هرچه مشارکت بر درآن که بود »ياقتصاد پوپولیسم« نوعی از

 بخشیسه  سرمقاالت طی در شد.می تأکید دولت تهاجمی هايسیاست از بازار آزادسازي

 هايمالیات عسگراوالدي، بود، شده نوشته ستانی مالیات با مخالفت در که رسالت روزنامه در

 ).1372 مهر 3 و 1 رسالت روزنامه( کرد توصیف دولتی استبداد از شکلی وانعن به را اضافی

 دولت منسجم بصورت کردمی تالش سنتی راست جناح که ايعرصه وجود، این با

 طریق از جمهوررئیس اقتصادي هايبرنامه و هاطرح با مخالفت بکشد، چالش به را رفسنجانی

 افزایش دوم، ساله 5 برنامه و 1373-74 بودجه اهداف 1371-72 بودجه همانند بود. مجلس

 حجم کنترل دولتی، مختلف هايپروژه مالیتأمین  هدف با انرژي هايحامل هايقیمت

 مالی هايکنترل اعمال و هابانک سوي از شده پیشنهاده گزینشی اعتبارات طریق از نقدینگی

 گمرکی هايتعرفه افزایش طریق از واردات بر بیشتر هايمحدودیت ایجاد هدف با شدیدتر
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 ، 582: 2000پور، (خواجه بود آنها حذف نهایی هدف با سوبسیدها تدریجی کاهش و

  ).607: 1992قاسمی،

 سوي از مشابهی کامالً سخنان بودجه، الیحه و دوم ساله 5 برنامه کشیدن چالش به در

 بگیریم. درس گذشته از باید ما گفت ساوجی موحدي شد. بیان مجلس در کاران محافظه

 آمیزيموفقیت طور به ما اول ساله 5 برنامه اجراي طول در و جنگ از پس که کنممی فکر من

 بهرامی باقر محمد ).1372 بهمن 5 مجلس، مذاکرات ایم(مشروحنداده کاهش را دولت نقش

 در (دولت) شما چرا که کرد مطرح را سئوال این جدید هايمالیات پیشنهاد با مخالفت در

 ما چرا و کجاست دولتی هايشرکت نامه تراز دهید؟نمی افزایش را هامالیات دولتی بخش

 مجلس، مذاکرات خیر؟(مشروح یا اندکرده پرداخت را خود مالیات آیا که کنیم برسی نباید

 و هابانک تجاري فعالیت در را نقدینگی حجم و تورم علت فر، نیک احمد ).1372 بهمن 9

 واردات تورم، با مقابله براي که کرد استدالل همچنین و کرد عنوان بیشتر پول براي تقاضا

 9 مجلس، مذاکرات (مشروح دولتی بخش نه و باشد خصوصی بخش دستان در باید کاالها

 داریم که اقتصادي مشکالت تمام با که کرد نشان خاطر خاموشی نقی علی ).1372 بهمن

 که گوییممی ما کنیم.کم را هاهزینه و ببندیم محکم را کمربندها اینکه جزء نیست ايچاره

 از و دهند کاهش را خود اضافی هايهزینه باید دولتی کارگزاران و هاوزارتخانه آینده سال

 بدون سال آخر نامه تراز در باید دولت هايهزینه کنند. خودداري ضروري غیر خریدهاي

 کاري یابد؛ کاهش ریال تریلیون 10 باید بودجه که کرد پیشنهاد او ادامه در باشد. افزایش

 خالصه، طور به ).1372 بهمن 11 مجلس، مذاکرات داد(مشروح انجام پایان در مجلس که

 این بود. دوم ساله 5 برنامه مورد در جمهور رئیس دیدگاه گسترده تعدیل مجلس نهایی رأي

 ساختاري تعدیل هايسیاست گفت که زمانی شد تأیید اوالدي عسگر سوي از وضوح هب امر

 روزنامه( شوند انجام تريآهسته هايگام با باید آنها که کنیممی فکر ما اما شود انجام باید

 و کار محافظه راست جناح حمالت واقعی دالیل خالصه، طور به ).1373 آذر 2 رسالت

 اقتصادي هايسیاست پیامدهاي دولت، علیه چهارم مجلس خارج و داخل در آن متحدان

 و جهانی بازارهاي در ایران ادغام طریق از محور واردات اقتصاد باال، تورم مانند دولت

   بود. اقتصادي حوزه در هاسیاست این مجریان و معماران مدرنیستی هايدیدگاه

  اقتصادي اختالفات سیاسی برآیند

 و کار محافظه راست جناح درون انشعاب اقتصادي، اختالفات سیاسی برآیند اولین

 به که را ساخت این و است سیاسی ساخت درون مدرن راست نام به ايپدیده گیريشکل
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 و یکپارچه تقریباً چپ جناح رفتن انزوا و حاشیه به با انقالب دوم دهه آغاز در رسیدمی نظر

 با راست جناح درون انشعاب فرآیند کرد. دوگانگی و انشقاق دچار است، شده منسجم

 کامل اختیار در که چهارم مجلس شد. شروع اقتصادي هايسیاست مورد در نظر اختالف

 چندانی مخالفت دولت اقتصادي هايسیاست با ابتدا در که وجودي با بود راست جناح

 گذاريسرمایه بر تأکید و اقتصادي هايسیاست در دولت نظر تجدید از پس اما نداشت،

 اقتصادي هايسیاست جهانی، اقتصاد در ایران ادغام و یالمللبین نهادهاي از وام اخذ خارجی،

 اسالمی هايارزش اساس بر اول برنامه اینکه دلیل به جناح این داد. قرار انتقاد مورد را دولت

 اختالف طبعاً کرد. خودداري سال یک مدت به دوم برنامه تصویب از استنبوده استوار

 تشدید را مجلس و دولت بین اختالفات امر این بود. اقتصادي تعدیل سیاست سر بر اساسی

  ).163: 1380(بشیریه، کرد

 مشخص طور به و اقتصادي برنامه سر بر کار محافظه گروه دو بین درگیري پس این از

 سعی مدرن راست که بویژه کرد. پیدا شدت دولت، سوي از پیشنهادي بودجه لوایح مورد در

 1372-73 بودجه الیحه چهارم مجلس بنابراین گذارد. اجرا به را انبساطی ملی بودجه کردمی

 استفاده و نفتی درآمدهاي افزایش مبناي بر اقتصادي رشد هدفش که کرد اصالح و تعدیل را

 راست جناح سلطه با چهارم مجلس بود. نفت قیمت کاهش صورت در خارجی مالی منابع از

 کرد. اعالم دولتی خدمات هزینه و تورم باالي نرخ مورد در را خود نگرانی وضوح هب سنتی

 دولتی هايهزینه کاهش منظور به نفتی درآمدهاي پایین بینی پیش با را ساالنه بودجه آنها

 در مجدداً رفسنجانی که زمانی این، بر عالوه ).228: 1996بختیاري،( کردندتعدیل و اصالح

 مجلس کرد، معرفی مجلس به را خود کابینه و شد انتخاب جمهوري ریاست به 1372 تابستان

 اعتماد عدم رأي بود، اقتصادي تعدیل سیاست معمار که نوربخش محسن او، دارایی وزیر به

 رغمبه ).229: 1996بختیاري،( بود چهارم مجلس و دولت بین آشکار درگیري آغاز این داد.

 شرایط شدن ترسخت به منجر مدت کوتاه خارجی بدهی بودجه، الیحه اصالح و تعدیل

 باعث دیگري موضوع هر از بیش موضوع این شد. کاال واردات جهت اسنادي اعتبار براي

 مقایسه در مالی مقامات و مسئوالن ویژههب دولت از مجلس کارمحافظه نمایندگان بیشتر انتقاد

 این از پس ).1372 آذر 11 و 10، 8 رسالت، روزنامه( بود دولت از چپ جناح انتقادات با

 هايفروشگاه تأسیس طریق از داخلی سنتی کاالهاي توزیع شبکه اصالح پیشنهاد مرحله،

 فشارهاي تحت دولت اگرچه بود. مجلس و دولت بین درگیري دیگر موضوع بزرگ،

 نوع دو تأسیس طریق از طرح این اما کرد، رها را مذکور طرح سنتی کار محافظه مخالفان
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 65 فروش مجوز رفاه فروشگاه کرد. پیدا ادامه رفاه و شهروند هايفروشگاه یعنی فروشگاه

 فرد هر که سهام هر نامشخص مقدار داشت. مردم عموم به را خود سهام کل از درصد

 مدرن راست جناح چه اگر کرد. فراهم بازاریان سلطه براي ابزاري کند خریداري توانستمی

 توزیع نظام تغییر براي مناسب شرایط امکان شده ایجاد مشی خط ماهیت اما باخت، را مبارزه

 از طرح این در یا باید سنتی بورژوازي که چرا کرد؛ فراهم را مدرن توزیع نظام یک به سنتی

 بورژوازي نفع به فرصت این از یا و کردمی مشارکتها فروشگاه این سهام اکثر خرید طریق

 از قبل ماه یک ها،مخالفت این نتیجه در ).235: 2002(سعیدي، کردمی پوشی چشم جدید

 مدرن راست جناح رسماً رفسنجانی کابینه اعضاي برخی 1374 سال در پنجم مجلس انتخابات

 )30/10/1374همشهري، روزنامه( سازندگی کارگزاران را خود و کردند سازماندهی را

 عمده اجتماعی پایگاه شدند.می رهبري رفسنجانی سوي از مستقیم غیر بصورت و نامیدند

 جناح این بود. گرانصنعت و جدید متوسط وطبقات روشنفکران ها،بروکرات میان در آنها

 بود مدنی جامعه در هم و دولت در هم جدید متوسط طبقات از هاییگروه نماینده

 را داريسرمایه ساختار رفسنجانی، هاشمی دولت اقتصادي هايسیاست ).5: 1989اشرف،(

 هايگرایش میان رو این از و داد سوق صنعتی گرایش سمت به بتدریج تجاري گرایش از

 به سازندگی کارگزاران گروه ظهور و شد پدیدار تعارضاتی داريسرمایه صنعتی و تجاري

  ).85: 1380(بشیریه، بخشید تريروشن شکل مذکور تعارضات به مدرن راست تشکل عنوان

 سنتی راست از مدرن راست انشعاب براي مهمی خارجی و داخلی دالیل این، بر عالوه

 شرایط و عراق و ایران بین جنگ پایان با دارد. وجود انقالب دوم دهه در مهم نقش ایفاي و

 که کرد پیدا تمایل کشور آمد، بوجود دستوري اقتصاد فروپاشی با که جهانی جدید

 مالی نهادهاي با مستحکمی روابط کرد سعی و کند باز جهانی بازارهاي روي به را اقتصادش

 بانک و پول یالمللبین صندوق سوي از که اقتصادي تعدیل برنامه اجراي طریق از یالمللبین

 دارانسرمایه از ايیافته سازمان گروه هیچ وجود، این با کند. برقرار بود، شده ارائه جهانی

 هیچ و نداشت؛ وجود مالکیت بر مبتنی تنیده درهم حقوقی سازمان هیچ نداشت؛ وجود عمده

 راست جناح پیدایش که کرد استدالل توانمی بنابراین، نداشت. وجود طبقاتی سازماندهی

 ).538: 2002سعیدي،( است جهانی گراییمدیریت جدید زمینه و متن از متاثر بشدت مدرن

 قرار تأثیر تحت جهانی متن در را دولت سازمان جهانی گراییمدیریت که هاییراه از یکی

 انجام داخلی مدیریتی هايگروه سوي از که بود بدهی مجدد بندي زمان فرایند داد،می

 براي را خود ملی منابع از بخشی کشور و کردنمی حل را بدهی بحران الزاماً  امر این شد.می
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 دولت داخلی ساختار بر بود قادر مدرن راست اما داد؛نمی اختصاص هابدهی بازپرداخت

 راست شد،می درگیر فرایند این در بیشتر کشوري چه هر دیگر، عبارت به بگذارد. تأثیر

   ).538: 2002سعیدي،( شدمی متاثر جهانی زمینه و متن از بیشتر مدرن

 با مدرن راست ائتالف انقالب، دوم دهه در اقتصادي اختالفات سیاسی برآیند دومین

 در را خود سرمایه تمام که جمهوري رئیس برخالف دیگر، عبارت به بود. چپ جناح

 آتی انتخابات به چهارم مجلس در اکثریت جناح بود، گذاشته اقتصادي هايسیاست موفقیت

 مجلس آتی انتخابات به شدن نزدیک با بنابراین، بود.دوخته چشم جمهوري ریاست و مجلس

 شدیدترین برخی شاهد 1373 بهمن تا فروردین هايماه گرفت. شدت دولت علیه حمالت

 کریمی محمدعلی مثال، عنوان به است. آن کارگزاران و دولت علیه مجلس سوي از حمالت

 پوشش تحت گفت و کرد سخنرانی بروکراتیک فساد سرعت مورد در سنتی راست طیف از

 ریزي طرح نظام تخریب منظور به ايپیچیده اقتصادي سیاست اسالم دشمنان دولت اسم

 دو بین رابطه اختالفاتی، چنین وجود با ).1373 اسفند 1 مجلس، مذاکرات کنند(مشروحمی

 هاشمی رهبري به مدرن راست جناح نه و سنتی راست جناح نه نبود. ترمیم قابل راست جناح

 هايائتالف یافتن جز نداشت ايچاره جمهور رئیس ندادند. تغییر را خود موضع رفسنجانی

 کند. اجرا را هاسیاست این از یک هیچ توانستنمی تنهایی به خودش که چرا جایگزین؛

 جناح دو مبارزه شاهد خوشحالی با که چپ جناح داد. جهت تغییر چپ سمت به بنابراین،

 فزاینده اختالفات و دولت اقتصادي هايسیاست شمرد. غنمیت را آمده بدست فرصت بود،

 بود آیند خوش چپ جناح براي سنتی راست جناح در اشقدیمی متحدان و رفسنجانی بین

 بین آتی ائتالف براي را راه بیشتر چه هر و نمود نزدیکتر جمهور رئیس به را چپ جناح و

  کرد. هموار چپ و مدرن راست

 با هنوز ظاهراً راست جناح دو رسیدمی نظر به پنجم مجلس انتخابات آستانه در اگرچه

 از حاکی سنتی، هايراست و رفسنجانی بین فزاینده اختالفات اما هستند، متحد یکدیگر

 صورت به هم سنتی راست جناح .بود هاجناح این بین ائتالف در جدي گسستی

 هایینشانه بود. داده قرار تگنا در را مدرن راست هم بود کرده منزوي را چپ آمیزيموفقیت

 است. قدرت انحصار دنبال به سیاسی عرصه در سلطه با جناح این اینکه بر مبنی داشت وجود

 شکل اي،سلطه چنین سر بر مانع ایجاد ضمن چپ و مدرن راست بین ائتالف تدریج به اما

 هايزمینه پیش ائتالف این ).237: 2002(مسلم، داد تغییر را .ا.ایرانج در قدرت بندي

 جناح انقالب دوم دهه در و چپ جناح انقالب اول دهه در داشت. جدیدي و قبلی اقتصادي

 بر چپ که تفاوت این با ند؛بود مدرن صنعتی اقتصاد حامی و معتقد مدرن، راست
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 خصوصی بخش مشارکت خواهان مدرن راست و کردمی تأکید محوردولت سازيصنعتی

 از بتواند رفسنجانی که داشت وجود جناح دو بین توافق کافی اندازه به طور همین .بود

 نیز سوم مجلس سوتر این کمی و کند حمایت انقالب اول دهه طول در چپ جناح اقدامات

 عامل سه تشابهات این از گذشته دهد. رأي رفسنجانی دولت اول ساله 5 توسعه برنامه به

 چپ، رادیکالیسم کاهش کرد: نزدیک یکدیگر به را جناح دو 1374 سال در دیگر جدید

 جناح تهاجم با مواجه در مشترك منافع و مدرن راست دولتی اقتصاد و بوروکراسی افزایش

 از بیشتر گراییعمل نمایش و رادیکالیسم کاهش ).238: 2002(مسلم، کارمحافظه راست

 بود. رفسنجانی هاشمی دولت اقتصادي هايسیاست از حمایت معنی به آشکارا چپ، سوي

 پنجم، مجلس انتخابات مورد در بیانیه اولین در اسالمی انقالب مجاهدین مثال براي

 گیريجهت با انطباق در اینکه ترمهم و داد قرار تأیید مورد را دولت اقتصادي هايسیاست

 آبان ما عصر روزنامه( پذیرفت را اقتصاد در خصوصی بخش مشارکت دولت، اقتصادي

 رفتار و گرایی افراط توقف زمان که کرد اعالم مبارز روحانیون مجمع همچنین، ).1374

 آستانه در چپ جناح این، بر عالوه ).1372 تیر 2 سالم روزنامه( است متعصب انقالبی

 مثال، عنوان به داد. کاهش را رفسنجانی هاشمی از انتقادات دامنه پنجم مجلس انتخابات

 آقاي اما هستیم، اقتصادي تعدیل هايسیاست مخالف ما اگرچه گفت: سالمتی محمد

 2 کارگر و (کار دانیممی انقالب و نظام براي سازنده فرد بهترین عنوان به را رفسنجانی

 1371سال از پس دولت بازاري ضد هايسیاست و اقدامات نتیجه در ).1375 اردیبهشت

 رومیانه بیشتر چپ جناح ،1374سال در چپ سوي از شده ارائه رادیکالیسم کاهش با همراه

 را جناح دو بین ائتالف گیريشکل تنها نه که شد کارمحافظه ترکم مدرن راست و

 ریاست انتخابات هفتم دوره نتایج ،آن پیامد بود. حیاتی جناح دو بقاي براي بلکه ؛کردممکن

  .کرد دگرگون را انقالب دوم دهه در قدرت بنديشکل که بود جمهوري

  گیرينتیجه

 حوزه در اصـلی اسـتدالالت از یکی سـیاسـی مناسـبات بر اقتصـادي عوامل گذاريتأثیر

 و بســط ســو این به 1970 دهه اواخر از که اســت ايرشــته میان مطالعات و ســیاســی اقتصــاد

 در اقتصادي هاينظریه کاربرد حوزه، این در نظري استدالالت برخی براساس یافتند. توسعه

سی حوزه صادي هاينظریه تبدیل یا و سیا ست به اقت صادي، هايسیا شان اقت  درجه دهنده ن

 مورد در نظر اختالف اندازه هر بنابراین اســـت. ســـیاســـت بر اقتصـــاد نفوذ اعمال از باالیی

ست صادي هايسیا شد، کمتر اقت سی اختالفات با  و بود خواهد کمتر میزان همان به نیز سیا

 اختالفات باشــد، ترعمیق و ترگســترده اقتصــادي هايســیاســت مورد در اختالف چقدر هر

ــی ــیاس ــترده میزان همان به نیز س ــر مقاله بود. خواهد ترعمیق و ترگس ــی با حاض  این از تاس
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 به و ســـیاســـی مناســـبات بر اقتصـــادي اختالفات گذاريتأثیر چگونگی کرد تالش ادبیات،

 بدین دهد. قرار واکاوي مورد را انقالب دوم دهه در سیاست بر اقتصاد تأثیر تردقیق عبارت

 این در بود. بحث آغازین نقطه انقالب دوم دهه در اقتصادي گذاريسیاست بررسی منظور

طه تدالل راب ـــ یان با که شــــد اس نگ پا غاز و ج هه آ  پیرامون رویکرد دو انقالب، دوم د

ست صادي گذاريسیا سی نخبگان بین اقت شت. وجود سیا صاد بر رویکرد یک دا  بازار اقت

ست و آزاد شد و باز درهاي سیا صاد ر صاد بر مقابل رویکرد که حالی در بود، مبتنی اقت  اقت

 رویکرد دو از یک هر کرد.می تأکید اقتصادي خودکفایی و بازتوزیعی هايسیاست دولتی،

ــاخت درون حامیانی داراي فوق ــی س ــیاس ــاخت و س ــلطه با نهایت در بودند. اجتماعی س  س

 با و شـــد مشـــخص انقالب دوم دهه در اقتصـــادي گذاريســـیاســـت محور، بازار رویکرد

ـــاد گیريجهت ـــت اجراي از پس کوتاهی مدت کرد. بکار آغاز لیبرالی اقتص ـــیاس  هايس

صاد، حوزه در لیبرالی ست این کارگزار مقام در دولت بین بتدریج اقت ست جناح و هاسیا  را

 اختالفاتی هاسیاست این حامیان عنوان به داشت درکنترل را بازار و مجلس که کار محافظه

 برنامه شــد، راســت جناح درون اختالف آغاز ســبب که اقتصــادي طرح اولین شــد. پدیدار

 و اصول به دولت توجه عدم برنامه این با راست جناح مخالفت دلیل بود. اول ساله 5 توسعه

 و مجلس ســوي از برنامه این اگرچه نهایت در بود. آن اجراي و تدوین در اســالمی موازین

 اختالفات و هامرزبندي به تريروشـــن شـــکل اما شـــد، تأیید و تصـــویب نگهبان شـــوراي

صادي شید اقت شدید را آنها و بخ  سال براي دولت که بودجه الیحه مورد، این از پس کرد. ت

 ترکرد.گسترده را جناحی درون اختالفات دامنه بود، کرده تسلیم مجلس به 1371-72 مالی

 و پولی حوزه در انبساطی هايسیاست اجراي پیشنهاد بودجه، الیحه با مجلس مخالفت دلیل

 هاشــمی جمهوري ریاســت دوم دوره در اقتصــادي اختالفات این بود. دولت ســوي از مالی

ــنجانی ــعه برنامه و 1373-74 بودجه الیحه مورد در رفس ــاله 5 توس ــید، اوج به دوم س  به رس

 حمایت و دولت تأکید مورد که اقتصــاد حوزه در لیبرالی هايســیاســت اجراي که ايگونه

 جمله از راســـت جناح اعضـــاي دیگر و مجلس هايمخالفت دلیل به بود، جمهور رئیس

 اقتصـــادي هايبرنامه با بازاریان و مجلس مخالفت اصـــلی دلیل شـــد. روبرو مانع با بازاریان

صاد حوزه در دولت اختیارات افزایش دولت، صی بخش براي محدودیت ایجاد و اقت  خصو

 در که اقتصــادي اختالفات این بود. دولت ســوي از اقتصــادي هايفعالیت تنظیم و کنترل و

سر آغاز سعه اول برنامه بر سترش حدي به بتدرج بود، رنگ کم تو  هايسال در که یافت گ

ــم، دولت پایانی ــش ــکاف ش ــت جناح درون عمیقی ش  امکان که ايگونه به کرد، ایجاد راس

ست اجراي ادامه صادي هايسیا ست بن با دولت سوي از لیبرال اقت  رئیس لذا شد. مواجه ب
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ـــتجوي در نبود، مطبوعش اقتصــــادي هايبرنامه اجراي به قادر تنهایی به که جمهور  جس

صادي لوایح و هاطرح دیگر، سخن به برآمد. جایگزین اتحاد و ائتالف سمه مانند اقت  نقاله ت

 درون شــکل دو به وضــعیت این پیامد کرد. منتقل ســیاســی حوزه به را اقتصــادي اختالفات

سی ساخت صادي اختالفات اول، شکل در شد. پدیدار سیا شعاب باعث اقت  جناح درون ان

 و شد سیاسی ساخت درون مدرن راست نام به ايپدیده گیري شکل و کار محافظه راست

 جناح رفتن انزوا و حاشــیه به با انقالب دوم دهه آغاز در رســیدمی نظر به که را ســاخت این

 دوم، شـکل در کرد. دوگانگی و انشـقاق دچار اسـت، شـده منسـجم و یکپارچه تقریباً چپ

 گیريشکل و سیاسی ساخت درون موجود توازن خوردن برهم قالب در اقتصادي اختالفات

 وضــعیتی، چنین روشــن پیامد شــد. نمودار چپ و مدرن راســت جناح دو بین جدید ائتالف

ـــت انتخابات هفتم دوره نتایج ـــت جمهوري ریاس ـــکل که اس  دوم دهه در قدرت بندي ش

ـــخن کوتاه کرد.دگرگون طورکامل به را انقالب ـــادي اختالفات اگرچه اینکه، س  در اقتص

 نمودار اقتصــادي صــرفاً مســائل پیرامون نظر اختالف صــورت به تنها انقالب دوم دهه آغاز

 و تحوالت و یافت تســـري ســـیاســـی ســـاخت به اختالفات این دهه این طول در اما شـــد،

 میزان چه تا که دهدمی نشـان امر این داد. قرار تأثیر تحت را سـاخت این درونی هايپویایی

 ماهیتی آنکه از بیش ســیاســی مناســبات و کرده عمل اقتصــاد تأثیر تحت ایران در ســیاســت

   هستند. اقتصادي منافع از متاثر میزان چه تا باشند،داشته سیاسی صرفاً
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