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آزاد اسلامی واحد شهرضا   گروه علوم سیاسی دانشگاهدانشیار  /علیرضا گلشنی

  چکیده
در اقتصـاد  أثیرگـذاريتهاي حاکم بـا شود که دولتعموماً استدلال می

کننـد؛ کلان، زمینه انتخاب مجـدد خـود را از طریـق انتخابـات فـراهم می

کنـد. سیاسـی نمـود پیـدا می -موضوعی که ذیل مفهوم سـیکل تجـاري
ــیشبدین ــه پ ــان، مقال ــاش میس ــهرو تل ــا در مطالع ــد ت ــوردي، کن اي م

منظر نژاد را از و اقدامات سید محمد خاتمی و محمود احمدي هاسیاست
سیاسی مورد تشریح قرار دهد. از این رو، مقاله حاضر  -سیکل تجاري

هـاي سـید کار آمدن و انتخاب مجدد دولتچرایی روي ارزیابیدرصدد 
ــد خــاتمی ( ــدي1380محم ــود احم ــژوهش اســت) 1388نژاد () ومحم . پ

حاضر با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته و گردآوري اطلاعـات 
ــات کتابه ــهصــورت مطالع ــات اي و اســنادي شــامل کتاببخان ــا، مقال ه

هـاي دهـد، دولتتخصصی و اینترنت بوده است. نتایج تحقیق نشـان می
ي انبساطی پولی و مالی، زمینـه تغییـر هاسیاستموردمطالعه از طریق 

اي بـراي جلـب در متغیرهاي اقتصادي را فراهم آوردند کـه بـه عرصـه
  . یافتآراء مردم و پیروزي در انتخابات تعین 

ـــکل ـــ :واژهدی ـــار کلیس ـــیس -يتج ـــ ،یاس ـــاتم دیس ـــد خ  ،یمحم
  . یمال استیس ،یپول استیس نژاد،يمحموداحمد

  23/3/1395 تأیید خیتار                                     5/2/1395 افتیدر خیتار
 باشد.میدکتراي آقاي عزیزاله شهبازي  رسالهاین مقاله برگرفته از 
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  مقدمه

بررسی تحولات اقتصادي جمهوري اسلامی ایران مبیّن این قضیه است که سیاست، یک 

گـردد. بـه ویـژه آنکـه، دسـتیابی بـه ها محسـوب میعامل مهم در نوسانات اقتصادي دولت

ي پولی و مالی در این زمینه بسـیار مهـم هاسیاستقدرت از طریق مکانیزم انتخابات با اتخاذ 

هـا جهـت انتخـاب مجددشـان بـه ویـژه در انتخابـات ریاسـت نماید. به طوري که دولتمی

هـاي اي براي نوسانات و بی ثباتیتبعیت کرده که به عرصه هاسیاستجمهوري، از اینگونه 

سیاسـی  -ل تجـاريیابد؛ موضوعی که در این مقاله از آن به عنـوان سـیکاقتصادي تعیّن می

  بحث خواهد شد.

ها بر این منـوال اسـت کـه نقـش دولـت در اقتصـاد به طور کلی، سیاستِ پس از انقلاب

گیـرد. از ایـن رو بـه گر بـه خـود میهاي بازتوزیعی و مداخلهگیريجهتیابد و افزایش می

ري سیاسی (بـه معنـی پـی گیـ -هاي تجاريهاي ظهور سیکلترین دورهرسد، واضحنظر می

ها باشد. بـه بیـان دیگـر در هاي بعد از انقلابهاي اقتصادي) دورهاهداف سیاسی در تصمیم

توانـد بـه تبیـین رونـدهاي اقتصـادي هاي سیاسـی بهتـر میهاي بعد از انقلاب، اسـتدلالدوره

کمک کند. موضوعی که در این پژوهش، در قالب انتخاب مجـدد رؤسـاي جمهـور (سـید 

نژاد) به بوته آزمایش قرارگذاشته می شود. اگر چه، نظریـه حمديمحمد خاتمی و محمود ا

اي شناخته شده است، لیکن توجـه پژوهشـگران بـه هاي تجاري در علم اقتصاد نظریهسیکل

هاي سیاسـی/ اجتمـاعی داراي سـابقه نظریه سیکل تجـاري سیاسـی بـه منظـور تبیـین پدیـده

جتماعی ایران مصداق بیشـتري دارد، بـه طولانی نیست. این مهم در میان تحقیقات سیاسی/ ا

ها اي براي استفاده از این نظریه براي بررسی مورديِ روي کار آمدن دولتطوري که سابقه

ایران وجود ندارد و از این منظر، انجام این تحقیق گامی در جهت کـاربردي کـردن .ا.در ج

  شود.این نظریه محسوب می

شـرح مختصـر بیـان شـده، سـؤالی کـه پـژوهش سان، با توجه به اهمیت موضوع و بدین

ــخ ــد پاس ــر قص ــدامات و حاض ــه اق ــت ک ــن اس ــتگویی آن را دارد، ای ــؤثر و هاسیاس ي م

ــط دولتتأثیر ــه توس ــذاري ک ــات گ ــاتمی (انتخاب ــد خ ــید محم ــاي س ــود 1380ه ) ومحم

مجددشـان را فـراهم  ) در حوزه اقتصادي اتخاذ گردید تا شانس انتخاب1388نژاد (احمدي

ه بوده است؟ در پاسخ به این پرسش اساسی در بخش نخست  مبانی نظـري سـیکل کنند، چ

تجاري سیاسی که برگرفته از آراء نـورد هـاوس اسـت، بیـان خواهـد شـد. در بخـش دوم، 

و اقدامات دولت سـید محمـد خـاتمی بـراي انتخـاب مجـدد در انتخابـات تبیـین  هاسیاست
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نژاد بـراي پیـروزي در د احمـديخواهـد شـد. در بخـش سـوم نیـز، عملکـرد دولـت محمـو

  انتخابات مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و در نهایت به نتیجه بحث اشاره می شود.

  هاوس نورد سیاسی - اقتصادي سیکل نظري: چارچوب

 سیاســـی نوردهـــاوس کـــه بـــه روش فرصـــت طلبـــی -هاي تجـــاريالگـــوي ســـیکل

)Opportunistic Method(  د کـه دولـت و یـا حـزب پـردازي میفرآینـدمعروف است بـه

کنند که با دستکاري اقتصاد و تغییرات کوتـاه مـدت بـه فریـب و یـا ارضـاء حاکم سعی می

ها دهندگان بپردازند تا بتوانند در انتخابات به قدرت برسند. در اینجا دولتکوتاه مدت رأي

نظیـر سیاسـت  )Expansionary Policy(ي انبسـاطیهاسیاسـتنمایند با استفاده از سعی می

مالی و پولی، قبل از انتخابات عملکرد کوتاه مدت موفقی از خـود بـه نمـایش بگذارنـد. در 

این شرایط و با فرض عدم انتظارات عقلایی از سوي مصـرف کننـدگان و تولیـد کننـدگان، 

هاي اقتصادي کمک نمایند و بدین ترتیب شانس توانند به افزایش فعالیتمی هاسیاستاین 

) بر اساس ایـن الگـو، 4: 1393در انتخابات افزایش پیدا کند (کیمجانی و همکاران،پیروزي 

دهنــدگان، متصـدیان امـور مملکتــی درصـددند کــه بـا توجـه بــه حافظـه کوتــاه مـدت رأي

هاي نزدیک به انتخابات اتخـاذ کننـد کـه وضـعیت معیشـتی جامعـه و یی در سالهاسیاست

) کــه ایــن 139: 1386ورکــاظمی و همکــاران،عملکــرد اقتصــادي خــود را بهبــود بخشــند (پ

ي هاسیاسـتها با اتخـاذ ثباتی در اقتصاد را در پی دارد، اما پس از انتخابات، آنموضوع بی

: 1388کردند تا ثبات را دوباره بر اقتصـاد حـاکم نماینـد (حـاتمی،رکود اقتصادي تلاش می

حافظـه تـاریخی کوتـاه  دهنـدگانگردد که رأي). بطور کلی در این رویکرد فرض می146

بیشتري نسبت به رفتار گذشته آنها در  تأثیرها مدتی دارند و بنابراین رفتار اواخر دوره دولت

دهندگان دارند. به عبارت دیگر، بـا گذشـت زمـان تصـمیمات اقتصـادي گیري رأيتصمیم

 شود و در مقابلدهندگان حذف و یا کم رنگ میگذشته دولت از مدل تصمیم گیري راي

دهنــدگان تصــمیمات اقتصــادي کنــونی دولــت متغیــر اصــلی در مــدل تصــمیم گیــري راي

العمـل گردد. البته حتی اگر رأي دهندگان عقلایی نیز رفتار کنند بایستی فرصـت عکـسمی

) 64: 1390نسبت به اندازه گیري سیاست انبساطی پیش از انتخابات را داشته باشند. (اقبالی، 

ها سیاسی) دولت -تجاريهاي دو تن از پژوهشگران سیکل( در مطالعات روگف و سیبرت

کنند و پـیش از انتخابـات توسـط از فرصت عدم تقارن اطلاعات در کوتاه مدت استفاده می

شـوند. بـر اسـاس فرضـیه سیاسی می -هاي تجاريافزایش کسري بودجه سبب ایجاد سیکل

 Rational Opportunistic( هــا، سـیکل عقلــایی فرصـتروگـف بــه ایـن نــوع از سـیکل
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Cycles( ها به متغیرهایی نظیر حق الضرب شود. در خصوص سیاست پولی، آننیز گفته می

رسد موفقیـت آن بـه میـزان زیـادي بـه اسـتقلال اند که به نظر میو یا حجم پول اشاره داشته

بانک مرکزي منوط است. در خصـوص سیاسـت مـالی نیـز متغیـر کسـري بودجـه از جملـه 

 :1390هاي تجربـی بکـار گرفتـه شـده اسـت. (اقبـالی،غیرهایی است که در مدلترین متمهم

سیاسـی بـه بهـره بـرداري دولـت از  -تجاريهاي ترین حالت نظري براي سیکل). صریح66

منحنی فیلیپس کوتاه مدت متکی است. این استدلال بـه طـور روشـن در کـار نـورد هـاوس 

کنـد. وي که دموکراسی تـورم ایجـاد میآمده است و اساس ادعاي وي در این مورد است 

بـرد. بـر اسـاس منحنـی کند و از آنهـا بهـره میدر مطالعات خود به منحنی فیلیپس اشاره می

یی که به دنبـال کـاهش هاسیاستفیلیپس رابطه تورم و بیکاري منفی است. به عبارت دیگر 

فـزایش تـورم بیشـتر نرخ بیکاري هستند (از قبیل سیاست پولی و مـالی انبسـاطی) منجـر بـه ا

تواننـد شـرایط ها با اعمال سیاسـت پـولی و مـالی انبسـاطی میگردد. بر این اساس دولتمی

اقتصادي را در کوتاه مدت دلپذیرتر نمایند. اما این پدیده بعد از مدتی منجر به افزایش نـرخ 

دلپـذیر اند که این پدیـده در بلندمـدت دسـتاوردهاي گردد. پژوهشگران نشان دادهتورم می

برد و ارمغان سیاست پولی و مالی انبساطی در کوتاه مدت تورم کوتاه مدت را نیز از بین می

  ).1386باشد (گرجی و اقبالی، بیشتر می

  نژادهاي سید محمد خاتمی و محمود احمديي دولتهاسیاست

ها یا اهداف سیاسی خاص دوران خود، پاسـخی منحصـربفرد هر دولتی به تناسب بحران

دهد. از این منظر، هر چند اقتصاد ایـران در دوران پـس از انقلـاب به روندهاي اقتصادي می

سیاسی منطقـه  -ها و نوساناتی بود که عمدتاً ناشی از تحولات اقتصادياسلامی شاهد بحران

ي اتخـاذ شـده از سـوي هاسیاسـتنصـر اصـلی در مهـار یـا تشـدید و جهان بـوده، لـیکن ع

سیاسـی،  -هاي نظري سیکل تجـاريکارگزاران دولتی است. از این منظر، با توجه به آموزه

هـاي و اقدامات اقتصـادي دولت هاسیاستمقاله حاضر درصدد است تا به صورت موردي، 

یش بگذارد و نشان دهد که تـا چـه نژاد را به بوته آزماسید محمد خاتمی و محمود احمدي

تحـت امـر، جهـت دسـتیابی بـه قـدرت از مجـراي هـاي میـزان اقـدامات اتخـاذ شـده دولت

انتخابات و مشارکت افراد، موجبات نوسـانات اقتصـادي را در کشـور فـراهم کـرده اسـت. 

پـذیرد. در واقـع، سیاسـتمداران ي پولی و مـالی صـورت میهاسیاستواسطه اقداماتی که به

گیرند. ي مالی نیز براي دستکاري در اقتصاد بهره میهاسیاستي پولی از هاسیاستلاوه بر ع

هاي دولت به منظور ایجـاد رونـق ي مالی شامل کاهش مالیات، افزایش هزینههاسیاستاین 



 9191                                                                  9595/تابستان /تابستان 3535سال دهم/شمارهسال دهم/شماره                                  

هـاي انتقـالی، افـزایش میـزان در اقتصاد، ایجاد اشـتغال در بخـش دولتـی، افـزایش پرداخت

هـاي نزدیـک بـه انتخابـات شدند. همه ایـن اقـدامات در زمانن انتخابات میها در زمایارانه

: 1388گرفت تا رضایت اقتصادي رأي دهنگان بـه نـوعی جلـب شـود (حـاتمی،صورت می

شود که هر یک از اي به بوته آزمایش گذاشته میسان، فرضیه اصلی نیز به گونه). بدین152

اند. ایـن امـر از هاي اقتصادي تغییراتی ایجاد کردهها با سوگیري سیاسی، در متغیراین دولت

هاي اقتصادي و آماري کـه در قبـل و بعـد از انتخابـات حاصـل شـده اسـت، طریق شاخص

سیاسـت و  تـأثیرگیرد تا بیان شود که چگونـه رونـق و رکـود اقتصـادي، تحـت صورت می

  انتخابات ایجاد شده است.

  دوران ریاست جمهوري سید محمد خاتمی

سیاسی و اجتماعی دو دهه اخیر ایران، انتخابـات هفتمـین دوره ریاسـت  تحولاتز یکی ا

برگزار گردید. هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهـوري  1376جمهوري بود که در خرداد 

ــت  1376در دوم خــرداد  ــد کــه در نهای ــاتی برگــزار گردی ــامزد انتخاب ــار ن ــا حضــور چه ب

طع آراء به ریاست جمهـوري انتخـاب شـد. در اسلام سید محمد خاتمی با اکثریت قاحجت

درصد) در انتخابات شـرکت  28/83میلیون نفر از واجدین شرایط ( 29این انتخابات بیش از 

میلیون رأي در مقابل رقباي دیگر خود به پیروزي قـاطع  20کردند که سید محمد خاتمی با 

پـذیري اقتصـاد از تأثیر). پژوهش فرارو درصدد است تا میزان 47: 1389دست یافت (امینی،

ـــرار  ـــورد بررســـی ق ـــد خـــاتمی م ـــوري ســـید محم سیاســـت را در دوره ریاســـت جمه

شود تا با استفاده از آمارهاي اعلـامی مراجـع رسـمی کشـور کـه ترتیب، تلاش میدهد.بدین

دور دوم  ،مبین نوسانات اقتصادي می باشند در سال منتهی بـه انتخابـات ریاسـت جمهـوري

  قرار گیرد. ایشان مورد ارزیابی

  1380و عملکردهاي دولت خاتمی براي انتخاب مجدّد در انتخابات  هاسیاست

واسـطه در دسـت جمهـوري بعـد از پیـروزي در انتخابـات بهناگفته پیداست، هـر رئیس

داشتن قدرت و اختیارات گسترده، دست به اقداماتی جهـت اداره کشـور مـی زنـد و سـعی 

تخاباتی خود جامه عمل بپوشد. در ایران، با توجه به اینکه هاي انگردد به شعارها و وعدهمی

جمهـوري بـا صـرف تلـاش زیـاد سـعی در سـال اسـت، هـر رئیس 4دوره ریاست جمهوري

اي براي رسیدن به قدرت به دسـت آورد. اعتمادسازي مردم خواهد داشت، تا شانس دوباره

ي پولی و مالی هاسیاستهاي پایانی دوره اول ریاست جمهوري با اتخاذ از این رو، در سال




