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Extended Abstract
Introduction
The Islamic Republic of Iran has implemented six five-year development programs
from 1989 to 2021 to achieve national development. More than 17 years have passed
since the announcement and implementation of the twenty-year vision of the country.
The main concern of the aforementioned mid-term and long-term plans is to
transform the Islamic Republic of Iran into an advanced and inspiring country in
various economic, political, social and cultural fields in the future. But the political
economy of the Islamic Republic of Iran, despite achieving some balanced
development goals, is still facing to various economic, political and social
bottlenecks. According to the statistical reports, available in the mentioned areas,
despite decades of development experience, the Islamic Republic of Iran is one of the
countries that have a considerable gap between the goals and ideals envisioned in the
high-level development documents and their realized achievements. The question is
why, despite the formulation and implementation of various development plans, the
political economy of the Islamic Republic of Iran is still encounter with development
problematic? The hypothesis of the research is designed in such a way that the
priority of the political over politics in policy-making and the pattern of confrontation
of political forces with each other has become the basis for the formation of the
difficulty of development in the Islamic Republic of Iran. The claim of the research is
that the predominance of the mentioned model in the formulation and
implementation of development programs in the Islamic Republic of Iran is closely
related to the complexity of the national development process. In the current
research, an attempt is made to analyze the logic of the dominant pattern of
organizing and politicizing the forces, which operates in the context of friend and
enemy confrontation and antagonistic relations between the forces, in the process of
the Islamic Republic of Iran's national development.
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Theoretical Framework
In this research, while being aware of the existing theoretical and analytical
plurality regarding the conceptualization of the category of development in the
Islamic Republic of Iran, an attempt is made to look at the problem from a
foundational perspective. Propositions and concepts such as the political, politics,
antagonism, agonism, friend and enemy, and the balance of forces in the
intellectual-philosophical system of thinkers such as Carl Schmitt and Chantal
Mouffe as the most important theorists of the category of the political, constitutes
the article analytical and theoretical framework. In Schmitt's intellectual system,
the dominance of the political is associated with a kind of antagonistic and hostile
relations between the forces, by which each of them acts in the direction of
removing and setting aside the other from the political sphere. The rigidity of
politics, the refusal to make community-oriented decisions, the priority of self
interest over the public good, and the concentration of political procedures instead
of paying attention to the public good are clear manifestations of the decisionmaking processes in the conditions of the priority of the political. Unlike Schmitt,
thinkers such as Chantal Mouffe, theorize the political matter and the relations
between competing forces not based on antagonism or hostility, but on the basis of
agonism and interaction. Although in the recent situation, there is still a conflict
between the opponents of our ruling, but in the opinion of Mouffe, while they are
opposite and competing with each other, they consider and recognize each other as
legal perspectives. The thought of thinkers like Mouffe, the theoretical support of
creating a new concept, is placed under the title of the political as the opposite of
politics. In the context of the primacy of politics, not only the competing actors
have legitimacy, but also the society-oriented elites, scientific and academic
centers, non-governmental organizations and development think tanks find more
space for action than the forces present in the political situation. In general, Schmitt
and Mouffe's view of the political theme provides a theoretical framework by
focusing on the issue of the relationship between the political and politics in
development policy-making, to analysis the challenges facing the issue of national
development and the possibilities of getting out of it in the political economy of the
Islamic Republic of Iran. The propositions and the theoretical model of the
research are classified in the table below.
Table 1. The different formation of forces in the context of the political
or politics in the process of national development
the political
The political implies the ontological aspect
of the phenomena
Decision making happens in the political
structure of power
Actors are often parties, political elites,
political groups and medias
Political competition based on expediency
and group benefit and focused on power
interests
Othering relationships take precedence.
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politics
politics implies the methodological and
epistemological aspects of phenomena
Decision making happens in the society
Actors are mostly scientific elites and experts,
think tanks, scientific centers and nongovernmental organizations.
The focus is on social dialogue based on
knowledge and aimed at the common good.
Participation, synergy and coordination of
forces is a priority
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Research method
The method of this research is descriptive-analytical and qualitative. The data was
collected in a documentary way and from written texts, official reports of national
and international institutions, field researches regarding the quality of developing
and implementing development programs and the documents of the first to sixth
development programs. In the analysis of the data, after collecting them, they were
organized and classified in order to express the main topic and problem of the
research, and their analysis was done based on the hypothesis and claim of the
research.
Research findings and discussion
The dominant pattern of organizing and activity of the forces in the Islamic
Republic of Iran is understandable in the context of the dominance of the political
based on the conflict of the forces instead of the synergy and consensus of opinion
that emerged from their critical and community-oriented dialogues with each other.
In fact, the expansion of the process of planning and implementation of
development measures in the Islamic Republic of Iran should be considered as the
result of the conflicting relations of political forces, which has made the life of the
society and the economic-political system encounter with serious bottlenecks. This
situation indicates a kind of discourse breakdown, hostile relations and ontological
differences between the political forces that determine the decision-making
structure of national development in the Islamic Republic of Iran. The mentioned
feature has caused various forces in the context of political economy of the Islamic
Republic of Iran to engage in political activity at every stage with an orthodox
approach and radical distancing from the discourse and experience before them.
Based on this, the various phases of the experience of planning and implementing
development measures in the Islamic Republic of Iran are associated with a kind of
fluidity and lack of concentration and logical sequence of programs. In this regard,
the category of eliminating and setting aside forces and not recognizing each
other's concerns and positions is institutionalized from the very first development
program in the Islamic Republic of Iran. Hashemi Rafsanjani and technocrats, by
producing distrustful concepts towards Mousavi and traditional-religious leftists,
distanced themselves from them and excluded them and defined the goal of
development as growth and economic development. The nodal point of the first
and second development programs was mentioned in the light of economic
liberalization and privatization discourse with a completely economy-oriented
approach. In the next step, Khatami and the democratic reformers, with strong
alienation towards Hashemi and the technocrats, put their hopes in focusing on the
concept of freedom and political development. The result of the hegemonic
articulation of the recent force from the theme of development is the predominance
of political and social tendencies in the formulation and implementation of the
third plan and fourth plan. Ahmadinejad and duty-oriented bureaucrats emphasize
Iranian-Islamic development while fighting with Hashemi and technocrats and
Khatami and democratic reformers under the othering idea of Western
development. Influenced by the new discourse of the implementation of the fourth
development plan and the formulation and implementation of the fifth
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development plan, distancing himself from his predecessor and based on IranianIslamic principles, progress for the realization of justice is placed on the agenda
instead of economic or political development. Rouhani and the moderate
conservative bureaucrats, while announcing the acquittal of Ahmadinejad and
duty-oriented bureaucrats, put their efforts for establish development process on a
new path within the framework of interaction with the international system and
connection to the global trade and investment chain. They bring and provide the
ground for the implementation of the fifth plan and the formulation and
implementation of the sixth development plan in a break with the experience
before them.
Table 2: Articulation of conflicting development plans for the realization
of national development in the context of the political
The
development
plans

the first and
second plan

the third and
fourth plan

Policymaking
forces

Technocrats,
Hashemi
Rafsanjani

Democratic
reformers,
Mohammad
Khatami

Economy
politics
Discursive
relation of
economy,
politics and
culture

Ideology

The
orientation
of the
development
program

economic
liberalism
Elitist
Economyoriented, little
attention to
social and
cultural issues
Ideological
fading,
technocracy,
pragmatism,
progressivism,
axial
development,
modernism

Economic
growth

welfare state
democracy
Policy oriented,
cultural and
social tolerance

the fifth plan

The sixth programs

Duty-oriented
bureaucrats,
Mahmoud
Ahmadinejad
Islamic
socialism
Populist
Cultureoriented,
revitalizing
the values of
the revolution

Moderate
conservative
bureaucrats, Hassan
Rouhani
institutionalism and
neo-Keynesism
Elitist
Conservative
approach to cultural
and social issues

Pluralism,
favoring
freedom and
democracy

Concentration
of ideology,
internal and
external
othering

Lack of ideological
and moderate
background

Expanding
individual and
social
freedoms,
strengthening
civil society,
citizenship
rights

spread of
justice

Economic growth in
interaction with the
world

Another consequence of the dominance of American politics in development
programs in the Islamic Republic of Iran, apart from the disconnection of programs
from each other, has been the weakening of the community-oriented policymaking
process. Based on this, the role of scientific centers and thinkers in guiding and
facilitating the process of national development is diminished and the ground for
the separation of the science system from the decision making system is provided.
Universities have become academic monasteries toward their social environment
and geographical zone, and non-governmental actors and development think tanks
do not find much context and opportunity to play the role in articulating
development programs.
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Conclusion
In the current research, it was discussed that the main problem of development in
the Islamic Republic of Iran is the conflicting relations between the political and
social forces present in the country's political economy. This important, in the first
step, the political sphere of the Islamic Republic of Iran has faced the formation of
a type of anomic or uncertain region in the pattern of interaction and confrontation
of forces and discourses. The consequence of such a situation is the ontological
discontinuity and the vague and imprecise but conflicting demarcation of these
forces against each other and consequently their refusal to talk, coexist and
synergize in order to achieve what the public good is and how to realize it. In the
second step and following the concentration of such nonfactual demarcations
around the axis of friend/enemy, decision-making of development planning and its
implementation, is not in the direction of continuity and synergy of programs and
actions, but it happened in a state of discontinuity and it has crystallized as a
turning point for resuming a series of actions and policies separated from each
other in each period. In this regard, the compilers and implementers of
development programs often play a role as multi-talented actors and by insisting on
their often partial and non-comprehensive ideas, each one have been focused on a
specific topic and goal, including economic development in the Hashemite period,
political development in the Khatami period, justice in Ahmadinejad's era and
ultimately the unfulfilled moderation between goals and ideals in Rouhani's era on
breaking with their previous situation. The result of the aforementioned procedure
was the comprehensive, complex, condensed and consensus view between the
goals, plans and the way of their implementation in the interaction of state-market
and society in the process of national development in Iran's post-revolutionary
society. The mentioned procedure has caused the category of trial and error and the
acquisition of costly experiences to be reproduced in the national development
process of the country. Continuation of such a process accelerates the
transformation of the country's development issues and challenges into a problem
and crisis, and creates the breakdown of structures and the depletion of the
development capacity of the existing planning system to solve the problems of
improving the life of the society and the political system. A policy proposal arising
from the research is the necessity of placing the concerns and comprehensive
issues of society on the agenda of political forces and prioritizing the public good
over personal and group interest in the context of synergy and unity of forces in the
country's political sphere. This important foundation is the gradual achievement of
the ideals of balanced development and progress in accordance with the
requirements of the human needs of the Iranian society.
Keywords: Islamic Republic of Iran, national development, the political matter,
politics.
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حو ۀ اقفصاد ،سیاست ،و فرانگ مواجه اسهت .اسهفمرار و تعمیه دالشاهایی
مانند آمار باالی بیکاری ،ردهد اقفصهادی یهایید ،درآمهد سهرانۀ نامناسهم ،تهور
دورقمی ،و تعمی دکاف طبقاتی در اقفصاد سیاسی ایران ،نشانداندۀ اید اسهت
ک دسفیابی ب ییشرفت مفوا ن ملی در یرتو اتلاذ رایافتاا ،برنام اا ،و اقدامات
گوناگون توسع ای اتلاذدهد در داه اای اخیهر ،کماکهان ددهار ته خیر اسهت.
دکلگیری وضعیت یرابلماتیک توسع ای و ت ثیرگذاری مفقابل دالشاای یاددد
بر امدینر ،امر مداخله و سیاسهتگذاری در فراینهد توسهعۀ ملهی در جمههوری
اسالمی ایران را ددوار نمود است .یهوواش حاضهر در راسهفای بررسهی م ه لۀ
یاددد  ،اید یرسهش را واکهاوی کهرد اسهت که «دهرا به رغم تهدوید و اجهرای
برنام اای توسع ای گوناگون ،وضعیت توسعۀ ملی در جمههوری اسهالمی ایهران
ییچید تر دد است؟» فرضیۀ یوواش اید است ک «غلبهۀ امهر سیاسهی بهر امهر
سیاسفی ،مین سا گ ت در تدوید و اجرای برنامه اای توسهع و دهکلگیری
وضههعیت ددههوارۀ توسههع در ایههران دههد اسههت» .ایههد یههوواش ،بهه رو
تحلیلیهتوصی ی و با کاربرد م اایم سامان نظری کارل ادمیت برای م هو سا ی
مفغیراای ت ثیرگذار بر فرایند توسعۀ ملی در جمهوری اسالمی ایهران اناها دهد
است .داد اای یوواش نیز ب رو اسنادی و با تکی بر یاففه اای مفهون نظهری،
یوواشاای تحلیلی ،و نیز گزار اهای آمهاری مسس ه اای گونهاگون داخلهی و
بیدالمللی گردآوری دد اند.

 نویسنده مسئول:
فرهاد دانشنیا
پست الکترونیکf.dnshn@razi.ac.ir :

 مقالۀ حاضر ،برگرفته از رسالۀ دکترای دانشجو با عنوان «گفتمانی شدن توسعه در داخل ،امنیتی شدن در خارج و
ارتباط آنها با مشکل توسعه در ایران پس از انقالب اسالمی» است.
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مقدمه
مقولۀ توسع  ،ا ییچید ترید م اایم و یدید اای علو اجفماعی است .باوجود گذدت بیش ا
ا ت دا ا دروع نظری یردا ی توسع در جهان ،کما کان ات اقنظر دندانی در بهارۀ دنهوننی
ییشبرد فرایند توسعۀ ملی و نیز دهاخ اا و مسل ه اای ت ثیرگهذار بهر آن در کشهوراا و منهاط
گوناگون وجود ندارد .باایدحال و ب رغم تکثر نظری و گ فمانی یاددد  ،میتوان فصل مشهفرک
تعریفاای گوناگون ا توسع را تغییرات بنیادید یا ب تعبیر گونار میردال ،حرکت روب باالی کل
نظا اجفماعی 1ب دمار آورد (میردال .)729 :1974 ،2تعبیر یاددد ا نظا اجفماعی ب مثابه

یک کلیت و تغییرات آن ،حکایت ا ویوگی دندبعدی ،فراگیر ،و دراهمتنیهدۀ ابعهاد اقفصهادی،
فراننی ،و سیاسی توسع دارد .جمهوری اسالمی ایران در راسفای دسفیابی به توسهعۀ مفهوا ن
ملی ،ا سال  1368تا ،1400دش برنامۀ ینجسالۀ توسهع ای را اجهرا کهرد اسهت .ا ابهالو و
اجرای دشماندا بی تسالۀ کشور نیهز بهیش ا  17سهال مهیگهذرد .دغدغهۀ اصهلی اسهناد و
برنام اای میانمدت و بلندمدت یاددد  ،تبدیل جمهوری اسالمی ایران ب کشهوری ییشهرفف و
الها بلش در مین اای گوناگون اقفصادی ،سیاسی ،اجفماعی ،و فراننی در افه آینهد بهود
اسههت .ییامههداای اجههرای ایههد برنامهه اا در بهبههود وضههعیت ب ههیاری ا یرسههاختاههای
اقفصادیهاجفماعی جامع را نمیتوان نادید گرفت؛ اما دسفیابی ب ییشرفت مفهوا ن و رسهیدن
ب ااداف توسعۀ ام جانب  ،ب عنهوان دغدغهۀ کهانونی بهیش ا سه داه ا فراینهد برنامه ریزی
توسع ای کشور ،موضوعی است ک کما کان ب مثاب خواسفۀ اصلی جامع و نظا سیاسی ،ددار
ت خیر دد است.
در اقفصاد سیاسی ایران در طول دند داۀ اخیر ،بیش ا یکتریلیون و سیصدمیلیهارد دالر
درآمد ن فی (سایت رو نامۀ امشهری )1399/4/24 ،در فرایند توسعۀ اقفصادی کشهور ازینه
دد است .درعیدحال ،داخ اای توسعۀ اقفصادی کشور ،کما کان با یدیدۀ تور مزمد ،نرخ
بیکاری دورقمی ،ردد اقفصادی نایایدار ،و سرانۀ تولید ناخال

یایید روبه رو اسهت (رنهانی،

 .)1399ن تنها در بلش اقفصاد ،بلک کی یت حو ۀ عمومی و جامعۀ مهدنی ،فراینهد تحهزو و
نقشآفرینی نلبنان علمی و طبقۀ مفوسط در سرهر سیاستگذاری توسع ای کشور نیز ا جمله
ددوار اای فراروی توسعۀ ملی ایران ب دمار میآیند .ب لحاظ داخ اای توسعۀ اجفماعی نیز
1. Movement Upward of the Entire Social System
2. Myrdal
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بریایۀ دیدگا صاحمنظران ،وضعیت قابلقبولی تکو ید نیافف است .داد اهای سهاالنۀ مسس هۀ
لناتو ا ار یابی و مقای هۀ میهزان رفها کشهوراا در حهو اهایی ماننهد اقفصهاد ،کهارآفرینی و
فرصتاای اقفصادی ،حک مرانی ،آمهو

 ،سهالمت ،ایمنهی و امنیهت ،آ ادی فهردی ،سهرمایۀ

اجفماعی ،محیط سرمای گذاری ،دسفرسی ب بها ار و یرسهاختاا و دهرایط نهدگی ،جاینها
ایران در سطح جهانی را نامناسم گزار میکند .بریایۀ اید گزار  ،ایران تنهها در دو دهاخ
و بهدادت و با ک م رتبۀ باالتر ا  100در بید  140کشهور ا سهال  2009تها 2020

آمو

توان ف است موف عمل کند (فوالدیان .)56 :1396،داد اای مسس هۀ بیدالمللهی مطالعهات

اجفماعی 1نیز ک ار ینج سال یکبار و ا سهال  1990وضهعیت توسهعۀ اجفمهاعی کشهوراای
ملفلف را براسها دهاخ اایی ماننهد فعالیهت مهدنی ،2بادهنا اا و انامداها ،3ان هاا

درونگروای ،4اعفماد بید افراد ،5برابری جن یفی ،6و دربرگیری اقلیتاا 7بررسهی میکنهد نیهز
نشانداندۀ وجهود دهالشاهایی فهراروی توسهعۀ اجفمهاعی در ایهران اسهت .در حهو ۀ اخیهر،
جمهوری اسالمی ایران در سال  2005دارای رتبۀ  85بود ک در سال  ،2010ب رتبۀ  99تنزل
یافف است (مسس ۀ بیدالمللی مطالعهات اجفمهاعی .)2015 ،به لحاظ دهاخ اای توسهعۀ
فراننی نیز برو و ظهور ص تاا و رففاراایی مانند ب ط روحیۀ رانتجهویی ،گ هت ییونهد
میان منافع فردی و خیر عمومی ،و گ فر فرانگ سفیز و برخورد حذفی با رقیم ،نشاندانهدۀ
وضعیت ن دندان رضایتبلش توسعۀ کشور در اید حهو اسهت (فراسهفلوا -201 :1394 ،
.)123
درماموع ،جمهوری اسالمی ایران باوجود دند دا تاربۀ توسع  ،در دهمار کشهوراای
درحالتوسع ای قرار میگیرد ک آانگ تحق ااداف مفعهارف ردهد و توسهعۀ آن ،کما کهان بها
دالش روب رو بهود و بهید ااهداف و آرماناهای مشل دهد در اسهناد باالدسهفی توسهع و
دسفاورداای تحق یافف  ،فاصلۀ قابلته ملی وجهود دارد .دغدغهۀ کهانونی یهوواش حاضهر نیهز
1. ISS .International Institute of Social Studies
2. Civil Activism
3. Clubs and Association
4. Intergroup Cohesion
5. Interpersonal Safety and Trust
6. Gender Equality
7. Inclusion of Minorities
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درایدراسفا ،یاسخ ب اید یرسش است ک «دهرا به رغم تال اهای ییوسهف و تهدوید و اجهرای
برنام اای توسع ای گوناگون ،اقفصاد سیاسهی جمههوری اسهالمی ایهران ،کما کهان بها ددهوارۀ
توسع مواج است؟» فرضیۀ یوواش ایدگون طراحی دد است ک «سیاسهتور ی و النهوی
رویارویی نیرواای سیاسی با یکدینر در جمهوری اسالمی ایران در تدوید و اجرای برنام اای
توسع  ،مبفنیبر تقد امر سیاسی بر امر سیاسفی است» .النوی یهاددهد  ،ییونهد تننهاتننی بها
ییچید تر ددن فرایند توسهعۀ ملهی و دهکلگیهری وضهعیت ددهوارۀ توسهع در ایهران دارد .در
داردوو فرضهیۀ یاددهد  ،تهال دهد اسهت ملفصهات موجهودیفی سیاسهی یها النهویی ا
سهها ماندای و سیاسههتور ی نیرواهها در ایههران واکههاوی دههود کهه بیشههفر برمبنههای تقابههل
دوستهددمد عمل میکند .برایداسا  ،دغدغۀ یوواش حاضر ،واکاوی اننیز و تعیید منابع
دکلگیری تعارض بید نیرواا و جریانات سیاسی در سرهر عمومی جامعۀ ایران نی ت ک البف
در جههای خههود ،دارای اامیههت و نیا منههد ک هاو اسههت .مههدعای یههوواش ایههد اسههت کهه
اماوردجویی یاددد بید نیرواای سیاسی و امنرایی و واگرایی آناا ا یکدینر ،صرفنظر ا
اینک نیروی خود را ا منافع اقفصادی ،اخالق ،فرانگ ،قومیت ،ملیت ،یا اهر ییشهران دینهری
گرففه بادههد ،بههر معادلهۀ توسههع و برنامه ریههزی توسههع ای در ایهران ،ت ه ثیر گذادههف و نفههایج
ضدتوسع ای و ملاطر آمیزی برای ی ت یایدار جامع و نظا سیاسی ب بار آورد است.
در ادامۀ مقال  ،ضمد تشریح ییشینۀ یوواش ،داردوو نظری و رو یهوواش ،سردهت
و النوی حا کم بر روابط بید نیرواای سیاسی حاضر در سرهر سیاستگذاری توسع ای کشهور
واکاوی ،و ییامداای آن بر فرایند تصمیمگیری و اجرای برنام اای توسهع در اقفصهاد سیاسهی
ایران بررسی دد است.
 .1پیشینۀ پژوهش
در مورد درایی وضعیت ددوارۀ توسع در جمهوری اسهالمی ایهران ،یوواشاهای گ هفرد ای
دردسفر است ک در ادام در قالم دند دیدگا  ،ب لحاظ نظری هتحلیلهی دسهف بندی دهد و
ن بت یوواش حاضر با ییشینۀ یاددد رودد میدود .یوواشاهای اناا دهد در دهاردوو
دیدگا نل ت ،مقولۀ توسع و توسع نیاففنی کشور را در ییوند با قرار ننرففد اقفصهاد و توسهعۀ
جمهوری اسالمی ایران در م یر اقفصاد آ اد ،بیاعفمادی ب دست نهامریی بها ار ،عهد اتلهاذ
سیاست دراای بها  ،غ لهت یها بهیتهوجهی به آ ادی جریهان سهرمای و نیهروی کهار ،ضهعف
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خصوصهیسها ی و سهرمای گهذاری خههارجی ،و دهناور نکهردن نهرخ ار بررسهی کرد انههد .ا
برج ف ترید دهر اای اید دیدگا میتوان ب مسعود نیلی ،موسی غنینژاد ،محمد بییییدا  ،و
علینقی مشایخی ادار کرد .غنینواد ( )1396در کفابی با عنوان «اقفصاد و دولهت در ایهران»،
مشکل توسع در ایران را ا صنعت ملی ددن ن ت گرفف تا انقالو اسهالمی ،نادهی ا ضهعف
مزمد و ساخفاری نظا اقفصاد با ار آ اد و بلش خصوصی دان ف و علهت آن را ناسیونالی هم،
اقفصاد دولفی ،و دیوۀ ت کر ایدیولوژیک برمیدمارد.
دیدگا دو  ،بر نقش نهاداا در دکلگیری توسع ت کیهد میکنهد .فرضهیۀ بنیهادید بیشهفر
تحلیلاای موجود در اید داردوو ،ب اید مقول مییهردا د که نمهیتهوان اقفصهاد را ا نظها
سیاسی و اجفماعی جدا کرد .رویکرد یاددد  ،بر نقش بیبدیل دولت در ادایت توسهع ت کیهد
دادف و بر اید نظر است ک دولتاای کارآمد میتوانند نقش مهمی در سیاسهت بها تو یعی و
ایااد عدالت اجفماعی ای ا کنند .ا مهمترید دهر اای جریان اخیر میتوان ب محسن رندانی،
فرشاد مؤمنی ،حسین راغفر ،محمود توسلی ،و علدی بی نیدا ادهار کهرد .رنهانی ( )1385در
مقال ای با عنوان «گذار ا گذار سو ؛ ییشدرط توسع در ایران امرو » ،تحوالت نظا سیاسهی
ایران یس ا انقالو را با اسف اد ا داردوو تحلیلی عمر سا ماناها بررسهی و تحلیهل کهرد
است .وی بر اید نظر است که ایهران یهس ا انقهالو اسهالمی ،وارد مرحلهۀ سهو عمهر نظها
(مرحلۀ ردد سریع) یا گذار سو دد اسهت؛ ولهی گهذار ا ایهد مرحله به دلیهل قطهع دهدن
تدریای رابطۀ بوروکراتاا و کارآفرینان جدید با بنیانگذاران ،طوالنی دد و درنفیاه  ،توسهع
در ایران ات اق نی فاد است.
دیدگا سو  ،مشکل توسع در ایران را سهاخفاری دان هف و دهالشاهای سهاخفار اقفصهاد
سیاسی کشور را م فعد بحران کنفرلنایذیری اقفصاد و توسعۀ ایران ب دمار مهیآورد .تحقیقهات
یوواشنرانی مانند محم مالجو ،در قالم ایهد جریهان قابهلفههم اسهت .مهالاو ( )1390در
مقال ای با عنوان «توسع یعنی حرکت به سهمت دموکراسهی ،عهدالت ،کهارایی ،ح ه محهیط
ی ت» ،ضمد انفقاد ا نظا اقفصادی با ار ،توسع را فرایندی میداند که طهی آن ،جامعه ا
دهار ار

دموکراسی ،عدالت ،بقای محیط ی ت ،و کارایی ارد بیشفر برخوردار میدود.

طرفداران اید دیدگا  ،توسع را حرکت ا وضع موجود ،ک ب درجات گونهاگون ا دههار ار
یاددد بیبهر است ،ب سوی درایطی میدانند ک اید دهار ار

 ،ارد بیشفر فراام دوند.

دیدگا دهار  ،وجود مالکیت خصوصی و عد تولید ادفراکی و ب طورکلی ،سرمای داری
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را علت توسع نیاففنی ایران دان ف است .فرییرز رئیسدانا ا مهمترید دههر اهای ایهد دیهدگا
ب دمار میآید .رییسدانا ( )1381در اثری با عنوان «اقفصاد سیاسی توسع » ،مشکل توسع در
ایران را اتلاذ دو النوی نادرست ،یعنی النوی اقفصادی دسفوری (دهب نهوگرا یها سهنتگهرا) و
النوی اقفصادی لیبرال کالسیک میداند ک سهبم ایاهاد سهاخفاراای اجفمهاعی و اقفصهادی
نا کارآمد در کشور دد اند .وی توسعۀ نوید را به گ هفر رو افهزون آگهاایاها و آ ادیاها و
برخورداری مادی و رفا امنانی واب ف میداند.
دیدگا ینام ،نهوعی ت کهر خودانفقهادی در مهورد توسهع در ایهران دارد .ا برج هف ترید
صاحمنظران رویکرد یاددد میتوان ب محم علی همدایو کاتوزیدا و محمدود سدری القلم
ادار کرد .سریعالقلم ( )1390در کفاو «عقالنیت و آیندۀ توسع یاففنی ایران» ،مشکل اصلی
توسع نیاففنی کشهور را در «دلصهیت یهرور نیاففه » ایرانیهان ج هتوجو میکنهد .در ایهد
داردوو ،مشکل ما دنوننی تبدیل فکر ب عمل اسهت؛ مشهکل در ضهعف طراحهی سی هفم
است .سریعالقلم دو یایۀ رو دناخفی تمدن غهرو را نل هت سهامانداهی و تشهکل ،و دو ،
ظرفیت نقدیهذیری افهراد مهیدانهد که به عهم وی ،مها در اهر دو ضهعیف ا هفیم؛ بنهابراید،
توسع نیاففنی در داردوو اید رایافت در یرتو عد تحول دلصیت ایرانی ت وریز میدود.
دیدگا دشم ،را حل توسعۀ ایران را دولت توسع گرا میداند .ا افراد برج فۀ ایهد جریهان
میتوان ب مصلینژاد ،موثقی ،و دلفروز ادار کرد .موثقی ( )1394در مقال ای با عنوان «دولت
توسع خوا و مین اای توسهع در ایهران» ،گهذار ایهران به توسهع را ا م هیر دخالهت دولهت
توسع گرا میداند .ب نظر وی ،دولت توسع گرا ب دلیل دسفرسی ب منابع غنی مادی و ان هانی و
بوروکراسی کارآمد ،ا یشفوان و مینۀ ال برای رسیدن ب ااداف توسع ای برخوردار است.
در نقد و ار یهابی یوواشاها و دسهف بنهدیاهای یاددهد و ن هبت یهوواش یهیشرو بها
فرضی اای آنان میتوان گ ت ،مقالۀ حاضر کودش کرد اسهت الیهۀ یهریدتهری ا مفغیراها و
بنیاناای ت ثیرگذار بر وضعیت توسعۀ ملی در ایران را ب بحه بنهذارد .ا ایهد حیه  ،ضهمد
یرایز ا تقلیل دادن م لۀ توسع ب ابعاد جداگانۀ اقفصادی ،سیاسی ،یا فراننی ،واقعیهت ایهد
است ک در بررسی دالشاای فراروی توسعۀ ملی در جمهوری اسالمی ایران ،مقولۀ تقد امهر
سیاسی بر امر سیاسفی ،ب مثاب یک یدیدۀ دندساحفی اقفصادی ،سیاسی ،و فراننی در تهدوید
و اجرای برنامه اای توسهع و ته ثیر آن بهر تعهعیف یکرهاردنی نههادی و سیاسهتگهذاری و
دکلگیری وضعیت ددوارۀ توسع در جمهوری اسالمی ایهران ،تها کنون مغ هول مانهد اسهت.
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یوواش حاضر ،ب لحاظ نظری با اننیزۀ گشودن اوی و الیۀ دینری ا ازارتوی توسعۀ ملهی در
ایران و تعمی تحلیلاا و یافف اای موجود در اید مین ننادف دد است .ب لحاظ عملهی نیهز
تبیید ملاطرات ارگون مداخلۀ یکاانب و غیرفراگیر در توسع و تعالی کشور و نقش ام ا ی،
امافزایی ،و امبودگی نیرواا در محافل تصمیمسا ی و تصمیمگیری نظا تهدبیر کشهور بهرای
دسفیابی ب توسعۀ یویای ملی ،یکی دینر ا دغدغ اای یوواش حاضر است.
 .2روش پژوهش
رو اناا یوواش ییشرو توصی یهتحلیلی و ا نوع کمیهکی ی است .درواقع ،رو کی هی
نوعی بریکوالژ است؛ محصهولی ییچیهد  ،مفهراکم ،ته ملی ،و کوالژگونه اسهت که نمایهاننر
تصاویر ،فهم ،و ت اسیر محق ا جهان یا یدیدۀ موردبررسی است (منودهری.)162 :1387 ،
یوواش حاضر درصدد واکاوی نظا معنایی و درکی ا سیاست و توسع نزد نیرواای حاضر در
سرهر سیاسی ایران یس ا انقالو است ک نوع خاصهی ا بهااهمبهودگی و انهدرکنش بهید ایهد
نیرواا را رقم د است .النوی رویارویی و سا ماندای یاددد بید اید نیرواا که ویوگهی آن،
ب رسمیت نشناخفد یکدینر ،تعاد ،و کشمکش است ،با الها ا مبانی فکهریههفل ه ی کدارل
اشمیت ،در داردوو غلبۀ امر سیاسی ،م هو سا ی دد و تال دد است ملفصات آن که
مبفنیبر ت اوت ،تمایز و مر بندی گ فمانی ،برنام ریزی ،و اقدامات توسع ای ار گرو و جریان
است ،ب رو اسنادی و ا الب الی مفون نودفاری (کفاواها و مقاله اا) ،منهابع رو نامه ای و
اینفرنفی ،گزار اای رسمی نهاداای ملی و بیدالمللی مانند بانک مرکزی جمههوری اسهالمی
ایران ،مسس ۀ بیدالمللی مطالعات اجفماعی ،مسس ۀ لناتو  ،یوواشاای میدانی اناها دهد
در بارۀ ک ی یت تهدوید و اجهرای برنامه اای توسهع  ،و مفهون برنامه اای اول تها دشهم توسهع
اسفلراج دود .در تازی وتحلیل داد اا ا رو دندمرحل ای مارشال و راسدمن به دهر

یهر

اسف اد دد است .داد اای یوواش ،یس ا گردآوری و سا ماندای ،ب منظور بیهان موضهوع و
م لۀ اصلی ،طبق بندی دد اند و سرس ،ضمد وارسی یرسش یهوواش بها توجه به داد اها،
تازی وتحلیل آناا یا ب عبارتی ج توجو برای توجی داد اا در بارۀ ادعای یوواش اناا دد
و سراناا  ،مفد یوواش ننادف دد است (ماردال و راسمد.)157 :1381 ،
 .3چارچوب نظری پژوهش
رایافهتاهها و رویکرداهای نظههری ردهف ای و بیناردههف ای گ هفرد ای ا منظراههای اقفصههادی،
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سیاسی ،فراننی ،روانشناخفی ،و اقفصاد سیاسی در طهول بهیش ا ا هت داهۀ گذدهف دربهارۀ
دی فی و دنوننی تحق توسع و موانع محفمهل فهراروی آن در کشهوراا و منهاط گونهاگون
تکوید یافف است .ب ایدمعنا ،ا منظر تعامل و قوا مفقابل نظری و واقعیت مهیتهوان بلشهی ا
ییچیدگی مقولۀ توسع را ب یشفوانۀ غنی و گ فردۀ نظری آن مرتبط دان هت .ادبیهات دشهمنیر
مطالعات توسع در جمهوری اسالمی ایران نیز ک در باال ب بلشهی ا آن ادهار دهد ،گویهای
ت ثیریذیری یوواشاای یاددد ا تراکم نظری موجود است .در یوواش حاضر ،ضمد آگاای
ا تکثر نظری و تحلیلی موجود ،تال دد است ا منظری بنیادید به م ه ل ننری هف دهود.
گزار اا و م اایمی مانند امر سیاسی ،آنفاگونی م ،آگونی م ،دوست و ددمد ،امهر سیاسهفی ،و
ریهفل ی اندیشمندانی مانند کارل اشمیت و شانتال موفه ،ب عنهوان
موا نۀ نیرواا در سامان فک 
مهمترید نظری یردا ان مقولۀ امر سیاسی و امر سیاسفی ،ا فۀ تحلیلی و نظری مقال را تشهکیل
میداد .در بارۀ ماایت امر سیاسی و نقشآفرینی آن در سا ماندای اقفصادیهاجفماعی جامع
و در قالم سیاستور ی و کنشنری بها ینران سیاسهی در تکهوید توسهع یها توسهع نیهاففنی
جوامع ،اجماع دندانی وجود ندارد .ماادلۀ نظری یاددد دربارۀ سردت امر سیاسی و ن هبت
آن با نظم و توسع را میتوان در قالم س نحل ا ام ت کیک کرد :گرو نل ت ،اندیشهمندانی
ماننهد ماکیداولی ،هددا  ،مدارکس و کددارل اشدمیت را دربههر مهیگیههرد .ایهد جریههان نظهری به
مر بندیاای سیاسی سفیز جویان میان نیرواا ب مثاب دوست و ددهمد در عرصهۀ سیاسهت و
دولت مییردا د .ا اید منظر ،امر سیاسهی ،نهوعی سهفیز و آنفاگونی هم بهید نیرواهای سیاسهی
ب دمار میآید ک در رویارویی با یکدینر ،مینۀ قبض و ب ط سامان سیاسهیههاقفصهادی یهک
جامع در سطح داخلی و نیز در نظا بیدالملل را ب گون ای خاص فراام میکنند .برایداسا ،
تاریخ جوامع بشری با تنا ع ،آنفاگونی م ،و ددمنی تطور یافف است (تاجیهک .)1398 ،کهارل
ادمیت ،ا اندیشمندان اصلی اید نحل مح هوو مهیدهود .ب هیاری ،ادهمیت را ا نل هفید
ک انی میدانند ک م هو امر سیاسی را ب کار برد و آن را مشل کنندۀ حو ۀ سیاست و دولت
میدانند (خالقی و ملک اد  .)138 :1394 ،م هو امر سیاسی نزد ادهمیت ،مفعهمد ترسهیم
مر قاطع میان دوست و ددمد است .ب نظر ادمیت ،سیاسهت ،صهحنۀ رویهارویی گرو اهایی
است ک ب منزل ددمد در برابر ام صفآرایی میکنند (ادمیت.)11 :1390 ،
ادمیت ،م هو دوست و ددمد را معیار یا مبنای برسا ندۀ امر سیاسی میداند و ضهدیت
و غیریتسا ی با آن را مهمترید م هو ابزاری در کل مقولۀ سیاست ب دهمار مهیآورد .به نظهر
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وی ،در تعریف ددمد کافی است ک او ب لحاظ وجودی ،دیزی مف اوت و بینان تلقهی دهود.
اید کار ،مینۀ اماوردی و مبار با وی را ممکد کرد و در وضع نهایی ب طرد و کنارگذاری آن
میاناامد (ادمیت .)25-27 :1395 ،برایداسا  ،ددمد در ننا ادمیت یک دگهر یها غیهر
آنفاگونی فی ،خصمان  ،و سفیز انناران است .ام انکاری و ام عدوی است ،ام ن ی میکند
و ام ددمد است و دینران را یر سایۀ یاک قرار میداد و امۀ آناا را یاک میکند (تاجیهک،
 .)1398درماموع ،آنفاگونی م ادمیفی ،یعنی وضعیت رویهارویی بهید نیرواهایی که در یهی
حذف و کنارگذاری یکدینر در کشمکشی دایمی در سرهر سیاسی ب سر میبرند.
در گرو دو  ،اندیشمندانی مانند ارسطو ،روسو ،کانت ،هگل ،آرنت ،دلدوز ،و ها رمدا ،

امر سیاسی را سیاست اصیل ب معنای عمل 1آ ادان  ،خالقان  ،و مشارکت فعاالنۀ دههروندان در
عرصۀ عمومی و ادارۀ جامعۀ سیاسی ب دمار میآورند .ا اید دیهدگا  ،امهر سیاسهی ،مبفنهیبهر

فعای آ اد و تعامل عمومی و عرصۀ عد قطعیت ،سیالیت ،کثرت ،و ییشبینینایهذیری اسهت
(آرنت .)65-69 :1390 ،در ب فر امر سیاسی ،مرجعیتاای سیاسی هفکهری دربهارۀ تاربهۀ
جمعی خود میاندیشند و بریایۀ آن عمل میکنند .اید گرو بر اید نظرند ک امر سیاسی ویوگهی

مصالح ای ،گ توگویی ،رااییبلشی ،ت هاامی ،و آ ادی دارد (اابرمها .)287 :1984 ،2

ا منظر اید نحلۀ فکری ،امر سیاسی درصورتی را ب توسع میبهرد که رابطهۀ میهان نیرواهای
سیاسی برمبنای تعارو آرا ،ت اام ،و اجماع بادد.
طیف سو  ،مف کرانی مانند های گر ،ویتگنشتاین ،الکدا  ،فوکدو ،شدانتال موفده و ارنسدت
الکالئو را دربر میگیرد ک خوانش نوینی ا امر سیاسی ارای میداند .آناا بر ایهد نظرنهد که
امکان مف اوت بودن باید وجود دادف بادد؛ باید بفوان در مقابل قدرت ای هفاد و بها آن ماادله
کرد .درکای مفلاصم و مفعارض باید مشروعیت تلاصم و تقابلشهان را به رسهمیت بشناسهند
(موف « .)20 :2005 ،دینری» یا «غیر» ،ددمنی نی ت ک باید نابود کرد ،بلک میبای ت
آن را امچون یک رقیم درنظر گرفت (موف  .)754 :1999 ،ادف نهایی باید آرا سا ی فعای
ددمنی میان غیریتاا بادد؛ ب گون ای ک تما جریاناا و اویتاای حادی نشیددد بفوانند
در فعای گ فمانی مشارکت دادف بادند .فعای اجفماعی اموار باید میان غیریتاا ا یکسو

1. Action
2. Habermas
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و مشروعیتاا ا سویدینر ،تق یم دود تا ارگون خهودمرکزی ن هی دهود (الکالیهو:1996 ،1
 .)78درایدراسفا ،ار اویفی ب یک بیرون برسا ند یا دینهری برسها ند  2نیها دارد (الکالیهو،
)9 :1990؛ دینری و غیری ک البف خودایند ،مالیم ،و یذیرففنی است .در ننا اید گرو  ،امهر

سیاسی درصورتی را ب توسع میبهرد که برمبنهای آگونی هم( ،)1یعنهی وضهعیت تعامهل بهید
نیرواای رقیم و ن آنفاگونی م یا تلاصم بادد .درواقع ،وضعیت آگونی هم نهزد اندیشهمندانی
مانند موف  ،در نقطۀ مقابل وضعیت آنفاگونی فی بید نیرواا در رایافت ادمیت ب امهر سیاسهی
قرار میگیرد .اگرد در درایط اخیر نیز کما کان نزاع بید ملال ان حکهمفرماسهت ،امها به نظهر
موف  ،آنان درعیدحال ک با ام ملالف و رقیم ا هفند ،یکهدینر را امچهون دشهمانهدا اای
قانونی ب دمار میآورند و ب رسمیت میدناسند (خالقی و ملک اد .)151 :1394 ،
اندیشۀ مف کران اخیر ،یشفوانۀ نظری خل م هو نوینی با عنوان «امر سیاسفی» به عنهوان
نقطۀ مقابل «امر سیاسی» است .در مقای بید اقفعااا و منط عملکرد نیرواها در ب هفر امهر
سیاسی یا امر سیاسفی میتوان گ ت ،امر سیاسی بر وج آنفالوژیک و ا فیدناسانۀ یدیهد اها
داللت دارد؛ ب ایدمعنا ک ماایت یدید اا و ا جمل سردت خهود کهارگزاران سیاسهت ،محهل
منا ع و جدال است .ب امیددلیل ،تالی منطقی اویهتیهابی یهک جریهان یها نیهروی سیاسهی
ب مثاب ددمد ،ب طرد و کنارگذاری آن ا عرصۀ سیاستور ی میاناامد .یکی ا داللتاهای
اصلی جدال ا فیدناسهان و مهااوی نیرواها ،رقابهت ویراننهر و نا کارآمهد بهر سهر تو یهع و
تلصی

منابع ،جهتگیریاا و النهواهای رویهارویی بها م هایل و نیا اهای جامعه اسهت.

ب ییروی ا جورجو آگامین میتوان گ ت ،در دهرایط غلبهۀ امهر سیاسهی ،مناسهبات رایهج بهید
نیرواا با نوعی وضعیت ییشاانفقادی و اسفعالیی کاربرد ،تعلیل ،و توجی م هاایم ،برنامه اها و
دسههفورکاراا امهرا اسههت (آگههامبد .)1395 ،در قلمههرو امههر سیاسهی ،رویههارویی نیرواهها در
فراینداای گوناگون دولتداری ،ا جمل در حهو ۀ برنامه ریزی توسهع  ،مبفنهیبهر مصهلحت و
معطوف ب قدرت است .کنشنران مناسبات قدرتمحور امر سیاسی ،اغلم احهزاو ،گهرو اها،
جنا اای سیاسی و رسان اا ا فند و تصمیمگیری ،سل هل مراتبهی و ب گونه ای ارمهی اسهت
(یاکسردت .)16–17 :1396 ،در مقابل ،امر سیاسفی ،معطوف ب وجه معرفهتدهناخفی و
رو دناخفی رویارویی با یدید اها اسهت .درایهدراسهفا ،ا هفی و اویهت کنشهنران سیاسهی
1. Laclau
2. Constitutive Outside
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اای بنیادید ،انااراا ،و قهانون روبه رو ا هفیم.

نیرواای سیاسی در ب فر امر سیاسفی در داردوو نوعی گ توگو ،اماندیشی ،و تبادل اید اا
برای دناخت درست م ایل و یاففد را حلاا با یکدینر رقابت میکنند .اما رقابهت یاددهد بها
دناسایی مفقابل طرفید با ی و تداو قانون و ار

اا ،و ن تعلی آن ،امرا است.

اگرد در ار دو نوع رویارویی نیرواها ،در ب هفر امهر سیاسهی و امهر سیاسهفی ،دولهت و
سیاست حعور تعییدکنند ای دارد ،اما تنها در دومی است ک امکان دسفیابی ب خیر مشفرک و
ن ع عمومی با ازینۀ معقول فراام میدود .در یرتو امر سیاسهفی ،اجفمهاع (مهرد ) و نهاداهای
برآمد ا دل جامعۀ مدنی ،در تما ابعاد سیاستگذاری ،اولویهتبنهدی م هایل و رااکاراها،
نظارت ،اجرا ،و ار یهابی برنامه اهای اقفصهادی ،اجفمهاعی ،سیاسهی ،و فراننهی مشهارکت و
مداخل دارند .در ب فر امر سیاسفی ،گ توگوی مبفنیبر دانش و عقالنیهت جمعهی ،وضهعیت
مشارکفی ،و غیریتگریز حکمفرما است؛ ب ایدمعنا ک تصمیمگیری ب گون ای دبک ای و افقهی
و معطوف ب من عت عمومی است .درایدراسهفا و بها ت کیهد بهر اامیهت گ هتوگوی عمهومی،

ک انی مانند آمارتیا سن ،سیاست را حکومت کردن بریایۀ گ توگو 1مینامد .گ توگو براسا

آنچ ندگی ما را تحت ت ثیر قرار داد و مبفنیبر عقلور ی بیطرفان یا عادالن است (میدری،
 .)1400کنشنران حو ۀ یاددد  ،نلبنان علمی و دانشناای ،نهاداای تلصصی ،اتهاقاهای

فکر 2توسع ای ،سا ماناای غیردولفی ،و فعاالن عرصۀ عمومی ا فند .اولویت با گ هتوگوی
اجفماعی بر سر م ل دناسی ،یاففد را حلاا ،تاویز ،اجرا ،و ار یابی آناا در راسفای ارتقهای
ندگی اجفماعی است.

در وضعیت مبفنیبر امر سیاسفی ،عناصهر عریهان و محهض 3مهورد نقهد ار

گذارانه و

سناش حقانیت م ایل 4توسط جریاناای ملفلهف قهرار مهیگیرنهد (آگهامبد.)20 :1395 ،
برایداسا  ،توسع با ویوگیاایی مانند خروج ماموعۀ نظا اقفصهادی ،اجفمهاعی ،و سیاسهی
ا ناامااننی و تحق نیا اای مفنوع ان انی در ب فر ت ثیرگذاری و تقد امر سیاسفی ب معنهای
اولویت م ایل جامعه در ب هفر گ هتوگوی انفقهادی ،اماندیشهی ،اهمبهودگی ،و اهمافزایهی
1. Government by Discussion
2. Think-Thanks
3. Quaestio Facti
4. Quaestio Juris
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نیرواای ت ثیرگذار رخ خوااد داد؛ بنابراید،تصهمیمسها ی بهرای توسهعۀ جامعه بایهد مبفنیبهر
مشارکت امۀ گرو اا و نیرواای سیاسی و اجفماعی بادد و ایچ فرد و گروای ،برتر ا دینهران
یندادف نشود .در جدول دمارۀ ( )1مبانی و م روضاهای حهاکم بهر وضهعیت سیاسهتور ی
توسع ای یک جامع در درایط غلبۀ امر سیاسی یها امهر سیاسهفی ،م صهلبندی دهد و مبنهای
تحلیل یوواش حاضر قرار گرفف است.
جدول شماره ( .)1صورتبندی متفاوت نیروها در بستر امر سیاسی یا امر سیاستی در فرایند توسعۀ ملی

تقدم امر سیاسی
امر سیاسی بر وجه آنتالوژیک و هستیشناختی پدیده ها
داللت دارد.
تصمیم گیری در ساحت سیاسی قدرت اتفاق میافتد.
کنشگران بیشتر احزاب ،نخبگان سیاسی ،گروه های
سیاسی و رسانهها هستند.
رقابت سیاسی مبتنی بر مصلحت و منفعت گروهی و
معطوف به قدرت تقدم دارد.
مناسبات غیریتساز تقدم دارد.

تقدم امر سیاستی
امر سیاستی بر وجه روششناسانه و معرفتشناسانۀ پدیدهها
داللت دارد.
تصمیم گیری در بدنۀ اجتماع اتفاق میافتد.
کنشگران اغلب نخبگان علمی و متخصصان ،اتاقهای فکر،
مراکز علمی و سازمانهای غیردولتی هستند.
محوریت با گفتوگوی اجتماعی مبتنی ب ر دانش و معطوف به
خیر عمومی است.
مشارکت ،همافزایی ،و هم آیندی نیروها اولویت دارد.

منبع :یافف اای یوواش

در ادام تال کرد ایم فرضیۀ مقال را با کارب ت م صلبنهدی اندیشهمندان یاددهد  ،ا جمله
ادمیت ،موف  ،و آگامبد ا امر سیاسی و سیاسفی و دینر درونمای اای دسفنا فل یهنظهری
آنان ،ا جمل م هو تلاصم ،دوگانۀ دوست /ددمد ،دینری یا غیر ،تصهلم سیاسهتور ی در
سایۀ غلبۀ امر سیاسی ،با تولید روابط آنفاگونی ف ی بید نیرواای سیاسی ،تقد مصلحتبلشی
بر خیر عمومی ،سیالیت فراینداا ،غلظت روی اای سیاسی و غیرتلصصهی ،حادهی ای دهدن

کانوناا و نهاداای تلصصی و علمی (ادمیت26-29 :1996 ،1؛ النبهرویچ و النبهرویچ،2
 )25 :2006یردا

کنیم .مدعای یوواش اید است ک در ب فر غلبهۀ امهر سیاسهی ،النهوی

غالم سا ماندای نیرواا و سیاستور ی در اقفصاد سیاسی جمهوری اسالمی ایران در قالهم
تلاصم ،حذف ،و کنارگذاری نیرواا ب جای امافزایی و اجمهاعنظهر برآمهد ا گ توگواهای
انفقادی و با اندیشانۀ آناا با یکدینر قابلفهم است .درواقع ،قبض و ب ط فرایند برنام ریهزی و
اجرای اقدامات توسع ای در ایران را میبای ت براینهد روابهط کشهمکش ای نیرواهای سیاسهی
دان ت ک ندگی جامع و نظا سیاسیههاقفصهادی را بها تنننها روبه رو کهرد اسهت .عارضهۀ
1. Schmitt
2. Hellenbroich and Hellenbroich
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یاددد  ،مقولۀ توسع و تعهالی اقفصهادی ،اجفمهاعی ،و فراننهی جامعه را نه به مثابه امهری
راابردی و معطوف ب خیر عمومی ،بلک معطوف ب مصلحت ،مقول ای تا کفیکی و ترجیحهات
گروای و بلشی رقم د و درنفیا  ،فرجا توسعۀ ملی را ییچید کرد است.
 .4امر سیاسی و الگوی سازماندهی و رویارویی نیروها در اقتصاد سیاسی ایران
واقعیت اید است ک النهوی حها ک م بهر مناسهبات بهید نیرواهای اجفمهاعی حاضهر در سهرهر
سیاستگذاری توسع ای ایران یس ا انقهالو ،امهوار بهر نهوعی گ هت و فقهدان امافزایهی
تارب اا و دیدگا اا اسفوار بود است .باوجود گذدت بیش ا دهار دا ا تاربۀ دولهتداری
و سیاستور ی در جمهوری اسالمی ایران ،کما کان صورتبندی اصهلی مناسهبات نیرواها در
نظا تدبیر کشور ،مبفنیبر تعارض و کشمکش است .درواقع ،نظا تدبیر کشور اموار با نهوعی
تقد امر سیاسی ب معنای کشمکش دوسفان و غیردوسفانۀ قدرت ب جای اولو یت امهر سیاسهفی
ب معنای معطوف بودن تصمیماا و برنامه اا و اسهف اد ا امهۀ ظرفیتاها ،ا جمله نیرواهای
سیاسی ک ارآمد در راسفای تحق نیا اای توسع ای جامع  ،روب رو است .غلبۀ امر سیاسهی بهر
امر سیاسهفی ،رقابهت تعهارضآمیهز بهید گهرو اهای سیاسهی را اولویهت بلشهید و مناسهبات
غیریتسا ب جای اجماع گ فمانی ،یکراردنی نهادی و یایداری قوانید ،برنامه اا و تعهامالت
بید نیرواا نش ف است .درایدراسفا ،تعریف سیاسهت بریایهۀ تمهایز دوسهت و ددهمد ،روابهط
آنفاگونی فی جریاناای سیاسی با یکدینر بر سر م لۀ توسع  ،ضدیت و غیریتسا ی آناا ا
یکدینر ،اصالت دادفد دیهدگا اای نلبنهان ابهزاری ،واب هف بهودن تعیهید راابهرد توسهع به
سیاست رو و نزاعاای سیاسی جناحی در تدوید و اجرای برنام اای توسع و تقد آدنایی بها
فرد بر توانایی فکری او ،اسفوار است (اطاعهت و دینهران .)55 :1392 ،سهلنان علدی ر یعدی
ب عنوان یکی ا و یران و نیز سهلننوی دولهت دوا داهم درایدبهار  ،گویهای تهداو و با تولیهد
دالش یاددد در مناسبات قدرت و تصمیمگیری در جمهوری اسالمی ایران است .وی اشهت
ما یس ا یایان عمر دولت دوا دام و در واکنش ب بیتوجهی ب تاربۀ دولهتاهای گذدهف و
فقدان امافزایی نیرواا میگوید:
 ...مشکالت نیادین ما نقصا در ساما سیاسی است ...اکثر انتخا اتهدا ،دهویدژ
ریاستجمهوری ،در یک ناشدناتتگی و ا هدا و ابیدال یدک دارۀ مدرد نتیجده داد و
ازدیگرسو ،گویی نفی گذشته توسط رتی جناحها و هب رترسی گا ه یدک سدنت
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و کنش سیاسی تی یل ش است .ههرترتید  ،یدک جامعدۀ موفد  ،هرگد تجر یدات
م یرا ارش تود را نادی نمیگیرد( ...سایت تحلیلی انتخاب.)1400 ،

اید سلنان ،ن تنها ا نوعی گ ت ،بلک ا روابط سفیز جویان و اخفالف ا فیدناسهان بهید
نیرواای سیاسی تعیهیدکننهد در سهاخفار تصهمیمگیری توسهعۀ ملهی در ایهران حکایهت دارد.
اامیت ویوگی یاددد در سیاستور ی نیرواا و جریاناای گوناگون در عرصۀ اقفصاد سیاسی
ایران ب ایدسبم است ک دولتاای برآمد ا گ فماناای مف اوت در ار مرحل بها رویکهردی
ارتدکس و فاصل گیری رادیکال ا گ فمان و تاربۀ ییش ا خود ،ب کنشنری سیاسی یرداخف و
امکان ارگون تراک م و انبادت نظری و تارب را در راسهفای ییشهبرد توسهعۀ ملهی کشهور سهلم
کرد اند.
 .5امر سیاسی و مفصلبندی توسعه در سپهر سیاستگذاری توسعهای ایران
امانگون ک ییشفر مطر دد ،وج اصلی سیاست در ب فر امر سیاسی ،سفیز و نه سها
نیرواا با ام است .یکی ا گر اای کانونی رویارویی سفیز آمیز نیرواای سیاسی بها یکهدینر
در جمهوری اسالمی ایران ،تال برای م صلبندی اومونیک گ فمهان خهود حهول موضهوع و
مقولههۀ توسههع بههود اسههت .در مقابههل ،سردههت توسههع و دنههوننی تحقهه آن در عرصههۀ
سیاستور ی و کنشنری سیاسی در کشور و در ب فر تعهارض و کشهمکش نیرواها ،خصهلفی
گ فمانی ،سیال ،و جهدالبراننیهز به خهود گرففه اسهت .بها توجه به غلظهت مر بنهدیاهای
ا فیدناسان و اویفی بید نیرواای سیاسی موجود ،ا نقط نظر دی فی مقولۀ توسع  ،ااداف
آن ،و نیز دنوننی دسفیابی ب توسع میتوان گر گا اای کانونی مف اوتی را نزد اریهک ا ایهد
نیرواا مشااد کرد .نکفۀ مهم درایهدراسهفا ،ضهعف سها واری ،اهمافزایهی ،ت ل هل ،تهراکم،
انبادت ،و تداو منطقی ااداف ،برنام اا ،و اقدامات توسهع ای در کشهور مفناسهم بها اومهون
ددن ار جریان و نیرو بود است .در ادام نشان داد ایم ک دنون اریهک ا دولتاهای ایهران
یس ا انقالو بریایۀ سردت و جهانبینی خاص خود ،فرجا و م یر مف هاوتی را بهرای توسهعۀ
ملی در قالم برنام اا و اقدامات توسع ای جدا ا تارب و گ فمان ییش ا خود رقم د است.
یس ا رخداد انقالو اسالمی ،النوی سها ماندای و رویهارویی نیرواها را مهیتهوان در
قالم دو نیروی سیاسی عمد و اصلی دسف بندی کرد ک البفه بعهداا ا درون ایهد دو جریهان
ب تدریج جهتگیریاا و جریاناای مفنوعتری سربرآوردند .گرو نل ت ،ب لحهاظ سیاسهی و
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اجفماعی ،مرد گرا و ب لحاظ فقاافی ،طرفدار فق یویا بودند (بهداد .)104 :1988 ،1اید گرو
ک بعداا مامع روحانیون مبار را دکل دادند ،منط تو یع را بر تولید مقد میدان فند .آنهان
با ت کید بر عدالت اجفماعی و رفع فقر ،معفقد ب دخالهت دولهت و کنفهرل بهر اقفصهاد ،دولفهی
کردن تولید ،تو یهع و تاهارت خهارجی ،ممنهوع کهردن سهرمای گذاری خهارجی و ضهدیت بها
سرمای داری و لیبرالی م اقفصادی و سیاسی و طرفدار محهدودیت مالکیهت خصوصهی بودنهد
(موثقی .)321 :1385 ،افرادی مانند مه ی کرو ی ،سی محمود دعدایی ،حید رعلی جاللدی
تمینی ،مجی انصاری ،سی محم موسوی توئینیها ،سهیدمحمد تداتمی ،و ...ا اععهای
اصلی مامع روحانیون مبار ا فند (مظ ری )132 :1396 ،ک ا آناا با عنهوان «دپاهای
سنفی انقالبیهمذابی» نیز یاد میدود .البف مامع روحانیون مبار ب عنوان نماد دهپ سهنفی،
بعداا تغییرات عمیقی در مواضع و دیدگا اای خود تارب کرد ک ا جمل میتهوان به اافمها
بیشفر بر جمهوریت نظا  ،طرفداری ا برقراری تعامل با دنیا و گرایش ب دخالت کمفهر دیهد در
تدبیر امور ادار کرد (مافبی اد و لیالی .)227 :1396 ،جریان یاددد  ،دیهدگا اای خهود را
در نیمۀ نل ت داۀ  1360ا طری رو نام اای «اطالعات» و «کیهان» و در نیمۀ دو آن ،ا
طری رو نامۀ «سال » در جامع انفشار میداد.
گرو دو  ،جریانی را دکل میداد ک ب لحاظ سیاسی و اجفماعی ،محافظ کار و ب لحاظ
فقاافی ،طرفدار فق سنفی است (بهداد .)104 :1988 ،ایهد گهرو  ،جامعهۀ روحانیهت مبهار ،
جمعیت مستل ۀ اسالمی ،و جامعۀ مدرسید حو ۀ علمی قم را دربر میگیهرد .منطه اقفصهادی
حاکم بر عملکرد جریان یاددد  ،کمتوجهی ب تولید و تاارتمحوری است .اید گرو  ،ملالف
دخالت دولت در اقفصاد ،طرفدار مالکیت خصوصی ،و آ ادی تاارت خارجی ا فند (موثقی،
 .)322 :1385اید گرو ک ب «راست سنفی مذابی محافظ کار» نیز معروف است ،بها ت کیهد
فراگیرتر بر ار

اای دینی ،آرماناا و ااداف سیاسی ،اقفصادی و فراننهی را ا بهدو انقهالو

تاکنون دنبال کرد است .مرتضی مطهری ،هشدتی ،مفدت  ،موسدوی ارد یلدی ،داهنر ،هاشدمی
رفسنجانی ،ناب نوری ،مه وی کنی ،و امامی کاشانی ا جمل افراد ت ثیرگذار اید جریان ب دمار
میآیند .رو نامۀ «رسالت» و بعداا ا ف نامۀ «دما» (ارگان حزو مستل ) دیهدگا اای جریهان
یاددد را در جامع انفشار میداند (مافبی اد و لیالی.)191-192 :1396 ،
1. Behdad
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بعداا ا درون دو جریان یاددد  ،نیرواای دینری برآمدند .تکنوکراتاا در قالم حهزو
«کارگزاران سا ندگی» با عنوان «راست مدرن» و ب رابهری معنهوی اادهمی رف هناانی که ا
جنا راست سنفی جدا ددند؛ اصال طلبان دموکرات در قالهم «سها مان ماااهدید انقهالو
اسالمی» و «جبه مشهارکت ایهران اسهالمی» بها عنهوان «دهپ مهدرن» و به رابهری معنهوی
سیدمحمد خاتمی ک ا جنا دپ سنفی منشعم دهدند؛ نواصهولگرایهان بها عنهوان «راسهت
جدید» در قالم ایفالف «آبادگران ایران اسالمی» و ایفالف «رایحهۀ خهو خهدمت» ا جنها
راست سنفی جدا دد و بعهداا احمد ینژاد و حلقهۀ نزدیکهان وی به نمهاد آن تبهدیل دهدند؛
درنهایت ،بوروکراتاای محافظ کار میان رو یا محافظ کهاران مصهلحتجهو در قالهم حهزو
«اعفدال و توسع » ب رابری معنوی حسدن روحدانی ،ا جنها محافظه کهار (راسهت سهنفی) و
راست جدید انشعاو ییدا کردند .مبانی فل ی اادمی رف هناانی و تکنوکراتاهای امهرا او
مثل محسدن ندور خش ،محم حسدین عدادلی ،مسدعود روغندی زنجدانی ،و ...را مهیتهوان بها
اندیش اای مف کرانی مانند روستو ،دون نهایت توسع را در تولید و مصرف انبو مهیدان هفند،
اندیش اای هانتینگتو و لیپست ،ب دلیل اینک توسهعۀ اقفصهادی را مقهد بهر توسهعۀ سیاسهی،
اجفماعی ،و فراننی تصور میکردند و نیز ت کرات لیبرالاهایی ماننهد فرید من و فدو هایدک،
ب دلیل اعفقاد ب سیاست تعدیل اقفصادی ،اماوا دان ت .اادمی بر اید نظر بود ک بایهد تمها
تواناییاا را ب سمت تولید سوق داد؛ یرا ،تولید ،برابر با اسفقالل و کلید حهل تمها مشهکالت
اقفصادی اسهت (ی هران .)72 :2013 ،1اادهمی و تکنوکراتاها تهال کردنهد بها اسهف اد ا

اننار اای مدرنیزاسهیون و اندیشه اای تکنوکراتیهک ،ا جمله سیاسهت تعهدیل سهاخفاری که
مبفنیبر ردد اقفصادی ،خصوصیسا ی ،و ک ااش دخالت دولهت در عرصهۀ اقفصهاد ،حهذف
یاران اها ،برقهراری نظها تهکنرخهی ار  ،جلهم سهرمایۀ خهارجی ،و تغییهر راابهرد توسهع ا
جاینزینی واردات ب توسعۀ صادرات بود ،مقولۀ توسعۀ ملی را تعقیم کنند (سهینایی و مهانی،
 .)84 :1391اید جریان ،مینۀ نوعی راابری و اافما به مسل ه اهای دنیهای مهدرن و بهاور و
تلقیاای جدید اقفصادی را در مدیریت کشور به وجهود آورد (مهسمنی .)1397 ،بهر گیهری ا
رو نام نناری مدرن و دیو اای نوید تبلیغهاتی و انفشهار رو نامه اایی ماننهد «امشههری» و
«ایران» ،مینۀ گ هفر ار

اهای مهوردنظر جریهان یاددهد را در بدنهۀ جامعه فهراام کهرد
1. Pesaran
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(قودانی.)88 :1397 ،
سیدمحمد خاتمی و اصال طلبان دموکراتی مانند محسن میردامادی ،سدعی حجاریدا ،
عی الله رمضا زاد  ،مصطفی تدا زاد  ،هد اد نیدوی ،محسدن آرمدین ،محمد سدالمتی ،علدی
شکوری راد و ...با ت کید بر اینک مشروعیت حکومتاا ا مرد است را نزدیک ب دیدگا اهای
جا الک ،تمرکز بر م هو آ ادی ا منظری روسویی ،تعریف ا توسع ب مثاب گ هفر آ ادی،
ح

عزت و کرامت و محوریت ان ان دبی ب دیدگا اای آمارتیاسن ،خوانش کارل پوالنیایهی

ا جامع ب مثاب بنیان اقفصاد و منفقد بهودن در برابهر طهر ن ولیبرالی هم ،به ویو ن ولیبرالی هم
اجرادد در ایران مانند دیوی هاروی و ریچارد وولف ،مقدمات تدوید و اجرای برنامهۀ سهو و
تدوید برنامۀ دهار توسع را ب گون ای مف اوت با گ فمان و تاربۀ ییش ا خود فهراام کردنهد.
ا مبانی و ار

اای حا کم بر سامان فکری جریان اخیهر میتهوان به مهوارد یهر ادهار کهرد.

طرفداری ا آ ادی بیان و اندیشه  ،آ ادی نقهد ،رواداری و مهدارای مهذابی و آ ادی مطبوعهات
ب عنوان ابزاراای تحول و ییشرفت ،ارج نهادن ب دموکراسی و مرد ساالری ،طرفداری ا قدرت
محدود و محدودیت قدرت ،ت کید بر یاسخگویی قدرت ،کارآمهدی نهاداها و رعایهت حقهوق
مدنیهسیاسی دهروندان ،طرفداری ا انفلابات آ اد و منص ان  ،تقد توسعۀ سیاسی بر توسهعۀ
اقفصادی ،تقویت جامعۀ مدنی ،یلورالی هم دینهی و قهانونگرایی .اندیشه اا و آرماناهای ایهد
جریان را طی ی ا مطبوعات مانند رو نام اای سال  ،درق ،ففح ،آففهاو امهرو  ،گهزار رو ،
بامداد نو ،ییا آ ادی ،آریا ،عصر آ ادگان ،آ اد ،صبح امرو  ،مشارکت ،بیان ،ییا ااجر ،ار

،

ایران فردا ،اخبار اقفصاد ،یا نو ،ا ف نامۀ عصر ما ،ماانامهۀ کیهان ،و ...بهرای افکهار عمهومی
با نمایی میکرد.
احمدینواد و بوروکراتاای وظی گرا مانند اسفن یار رحیم مشایی ،حمی قایی ،محم
شریف ملکزاد  ،علیاکیر جوانفکر ،مرتضی تم  ،عی الرضا شیخاالسدالمی ،و ....بهر مقولهۀ
عادالنۀ توسع مفمرکز بودند .رویکرد آناا را میتوان دبی ب اندیش اای سیاسفمداران دپگهرا
و یویولی ت آمریکای التید مانند سالوادور آلن در دیلی ،کارلو آن ر پر و هوگدو اداوز
در ونزویال ،در داردوو تمرکز بر با تو یع منهابع به عنهوان دسهفورکار م هلط توسهع ای آنهان
ب دمار آورد .امچنید ،جهتگیریاای ی اتوسع گرایانه و نزدیهک به رایافهت اندیشهمندانی
مانند ایوا ایلیچ را مبنیبر ضرورت قطع دست کهارگزاران فهدسهاالر بها ننهر غرومحهور و
تحمیل توسعۀ غربی ب مرد  ،میتوان ا الب الی دیدگا اای آنان اسفلراج کهرد .جریهان اخیهر
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ب نوعی در یی ارایۀ یک داردوو فکری سیاستگذاری اقفصادی بدیل بهرای جامعهۀ م هلمان
بودند؛ ب بیان روددتر ،آنان با رویکرد با تو یع منابع (یرداخت یاران  ،طر م کد مهر ،تو یع
کاال) ،تغییر جهان ،اقفصاد اجفماعی (سیاستاایی ک ب ن ع فقرا بادد) ،و ن ی م هو غربی و
جهاندمول توسع (جریان اصلی توسع ) بر عد امراای با غرو و روند جهانیسا ی ت کیهد
میکردند (سر عیم .)329-336 :1395 ،ت ثیر اید اندیش اا و جهتگیریاها در رویهارویی
سلبی و تادیدنظرطلبانۀ نیروی یاددد با اسناد باالدسهفی موجهود ،ا جمله سهند دشهمانهدا
بی تسالۀ کشور ،گ ت ا رویکرداا ،برنام اا ،و اقدامات توسع ای دولتاای ییشید و نیهز
تدوید ااداف برنامۀ ینام ،با تارب اا و رویکرداای ییشید مف اوت بود .رسان اهای ملفل هی
مانند رو نام اای ک یهان ،رسالت ،جا جم ،ایران ،جوان ،یانها و سهایتاهای خبهریای ماننهد
رجانیو  ،جهاننیو  ،الف ،قلم یهر  ،دولهت مههر ،تهابشنیهو  ،ایهران حهامی ،دهبکۀ ایرانهی،
انصارنیو  ،فار یر و ...نمایندۀ فکری جریان اخیر ب دمار میآیند.
جریان دینر را میتوان با عنوان «بوروکراتاای محافظ کار میان رو» معرفی کهرد .آناها
ب رابری ح د روحانی و حعور افرادی مانند محم نهاون یا  ،محمدود واع دی ،محمد ابر
نو خت ،حسدا ال ین آشدنا و ...بها رویکهردی نههادگرا ،ماننهد کدوزنتس ،میدردال ،اسدتیگلیت ،
گروکمن ،ن وکینزیداا و معطوف ب نقش دولت در ایااد ب فراای نهادی ،فقر دایهی ،گ هفر
رفا عمومی و نظارت بر تو یع عادالنۀ درآمد و سیاست دراای با و تعامل با نظا بهیدالملهل
مانند آنچ دنگ شیائوپینگ ،معمار دید نوید ،در مورد توسع درییش گرفت ،ب م صهلبندی
نوینی ا توسع یرداخفند .ایااد ب فراای نهادی ،فقر دایی و گ هفر رفها عمهومی ،نظهارت
دولت بر تو یع عادالنۀ درآمداا ،یایدارسا ی اقفصاد کالن با اسهف اد ا سیاسهتاای مهالی و
یولی و ضرورت صلح در خارج برای رسیدن ب توسهع ا نقهاط تمرکهز توسهع ای ایهد جریهان
است (روحانی .)782 :1390 ،رو نام اای آرمان امرو  ،آففاو یزد ،اعفمهاد ،ابفکهار ،ایهران،
ت اام ،اطالعات ،جهان اقفصاد ،جهان صنعت ،جمههوری اسهالمی ،دنیهای اقفصهاد ،دهرق،
دهروند ،قانون ،کار و کارگر ،گ فر  ،مرد سهاالری ،ن هل فهردا ،امب هفنی ،اسهرار ،امفیها ،
مان ،را مرد  ،کاینات ،و خبرگزاریاای ای نا ،ایرنا ،ایلنا ،دب هفان ،مهوج ،آنها ،یانها ،ایانها ،و
سایتاای خبری عصر ایران ،تیک نیو  ،جماران ،انفلاو ،انصافنیو  ،خبرآنالید ،رو گار نهو،
فردانیههو  ،رو نههو ،آففههاو ،یارسههین  ،نوانههدیش ،ایهرانخبههر ،صههدای ایهران ،دیرلماسههی ایهران،
جمهوریت ،فرارو ،فریادگر ،اعفدال ،دبکۀ ایران ،بهار ،و ،...حلقۀ ارتباط رسهان ای ایهد جریهان
مسعود هاشمی و همکاران /اقتصاد سیاسی توسعه در جمهوری اسالمی ایران :تقدم امر سیاسی بر...

254

ژپوهشناهم علوم سیاسی

تابستان  ،1401شماره  ،3پیاپی  ،67صص 227- 274

با افکار عمومی است.
واقعیت اید است ک تنوع یاددد در نیرواای اجفماعی ایهران یهس ا انقهالو ،به تکثهر
گ فمانی محدود نبود اسهت؛ بلکه ایهد تنهوع و تکثهر بها ک هم قهدرت و در یهی آن ،تکهوید
ا فیدناسیاای مف اوت و گا مفعارض نیرواای سیاسی در حو ۀ سیاستگذاری توسهع در
جمهوری اسالمی ایران امرا بود است .نفیاۀ غلبۀ گ فمانی و سیاسفی اریک ا جریاناهای
یاددد  ،تبلور مف اوت جهتگیری توسع ای کشهور و درنفیاه  ،آثهار مفهداخل ،غیرانبادهفی ،و
تعارضآمیز آن در روابط نیرواها ا یهکسهو و در فراینهد تلصهی

منهابع و تعقیهم ااهداف و

آرماناا ،ا دینرسو بود است؛ درایطی ک نهوعی سرگشهفنی و فقهدان تهراکمیهاففنی نظریه و
تاربۀ توسع را بر فرایند توسعۀ ملی کشور در طول دند داۀ اخیر بار کرد است.
 .6تکوین برنامهریزی و سیاستگذاری توسعهای ایران در بستری آنتاگونیستی
برنام ریزی توسع در ایران یس ا انقالو ،مقول ای مف خر است .رویداداای گونهاگونی ماننهد
گ ت نهادی اوایل انقالو ،جنگ تحمیلی ،و ...سبم ددند ک تنها یس ا گذدت یک داه
ا انقالو اسهالمی ،مقولهۀ توسهع و تهدوید برنامه اهای توسهع ای در کشهور اولو یهت یابهد.
درحقیقت ،با روی کار آمدن دولت اادمی ،مقولۀ توسع در دسفورکار قرار گرفهت .اادهمی و
تکنوکراتاا در تدوید و اجرای برنامۀ اول و دو توسهع به سهرعت ا جههتگیهری و رویکهرد
دولت موسوی و دپاای سنفیهانقالبهی فاصهل گرففنهد .مهمتهرید ااهداف کلهی برنامه اای
یاددههد عبههارت بودنههد ا  :ایاههاد ردههد اقفصههادی در راسههفای افهزایش تولیههد سهران  ،افهزایش
ظرفیتاای تولیدی ،سیاست تعدیل اقفصادی ،خصوصیسا ی و اقفصاد بها ار (قهانون برنامهۀ
اول ،)27 :1369 ،ردد و توسعۀ یایدار اقفصادی ،توج به تولیهد ،سهرمای گذاری و با رگهانی
خارجی (قانون برنامۀ دو  120 :1374 ،و  .)78-79فصل مشفرک ار دو برنام بر آ ادسها ی
ً
اقفصادی و خصوصیسا ی و نناای کامال اقفصادمحور ب توسع اسفوار بود.
جنا دپ ا امان ابفدا با برنامۀ اول توسع ملال ت کرد .جریان یاددد باور دادت ک
اسف اد ا سرمایۀ خارجی ،سبم ن وذ فراننی غرو دد و مناط صهنعفی و تاهاری به وال
اخالقی جامع میاناامد .امچنید ،اجرای اید برنام سبم میدود ک مرد ایران به بردگهان
سرمای داری تبدیل دوند (ی ران)76-77 :2013 ،؛ ولی بها اینکه جریهان ملهالف اادهمی
ً
تقریبا اکثریت مالس سو را در دست دادفند ،ب دلیل تر نادی ا فقدان حعهور امها (ر ) و
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امکان رویارویی نظا با دا لش و براسا مصلحت بها آن موافقهت کردنهد (احمهدی امهویی،
 .)206 :1383باوجوداید ،نوعی فراینهد کنارگهذاری جنها دهپ در ایهد دور تحقه یافهت؛
ب گون ای ک اکثریت آناا ا راایابی ب مالس دهار با مانهد و در حادهی قهرار گرففنهد .در
مقابل ،جنا دپ نیز با ت کید بر تو یع درآمد و ثروت و عدالت اجفماعی و ملال ت با کااش
مداخلۀ دولت در اقفصاد و ضدیت با سرمای داری ب ملال ت و کاردکنی با برنامۀ دو توسهع
ک در راسفای برنامۀ اول تدوید دهد بهود ،برخاسهفند (داقهانی فیرو آبهادی و رادفهر:1389 ،
 .)100امرا با آناا ،جنا راست و محافظ کهاران سهنفی نیهز ،اادهمی و تکنهوکراتاها را به
ت اال و ت امح فراننی و ننا لیبرالی و غربی ب توسع  ،ضعف در مدیریت طهر اها و عهد
انعباط مالی و عامل یشت کردن جامع ب ار

اای صدور انقالو مهفهم کهرد و بها نهوعی

غیریتسا ی ا اادمی و تکنهوکراتاها فاصهل گرففنهد (قودهانی132 :1390 ،ـ  .)131آنهان
سیاست تعدیل اقفصادی را به دالش کشهید و به دهیو اای گونهاگونی ا جمله جلهوگیری ا
تصویم برنامۀ دو توسع ب مدت یک سال در مالس ،نهدادن رأی اعفمهاد به و یهر اقفصهاد و
دارایی ،عزل رییسکل بانک مرکزی ،انفصاو یک فرد اجرایی در و ارت اقفصاد و مابور کهردن
دولت ب ت سیس سفاد تنظیم با ار ،اادمی و تکنوکراتاا را تحهت فشهار قهرار دادنهد .م هعود
روغنی ناانی ،رییس وقت سا مان برنام وبودج  ،میگوید:
در یک مرحلهای توسط رتی افراد در کانو های دیگدر بد رت ،موضدو رنامدۀ دو
جم ش و مان از اجرای آ ش ن  .ارهدا مدورد ته ید وابد شد  .هدر روز درای
معاونا من مشکلی پیش میآم  ،آ ها را میگرفتن  ،می ردن  ،اذیت میکردند و در
مکا های نامعلو رها میکردن (احم ی امویی231 :1382 ،ـ.)230

امچنید ،سلنان محمدح ید عادلی ،رییسکل وقت بانک مرکزی ،ب خوبی سفیز موجود بید
نیرواای سیاسی و رویهارویی آناها بها یکهدینر را نشهان میداهد .وی در یهک موضهعگیهری
میگوید:
ربا ت گروهی و سیاسی ،هی ارزی کشور را در دورۀ سیاست تع یل حرانی نمود؛
او هیچ کشوری که می ا یست درصد تولید ناتدالا داتلدیاش د هی دارد،
ورشکسته نیست؛ ولی مسائل سیاسی داتلی ،جنجال ایجاد کرد و اجاز ن اد دولدت
رنامۀ تود را پیش یرد (احم ی امویی.)467 :1382 ،

برایداسا  ،اادمی رف ناانی بنهابر مصهلحت و به منظهور ح ه قهدرت نفوان هت در برابهر
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ملال تاا ای فادگی کند و یک برنامۀ اصالحی ارای داد ک بعداا ب «برنامۀ تثبیت اقفصهادی»
معروف دد .دهرخش یاددهد  ،مهواردی ماننهد برقهراری دوبهارۀ نظها تلصهی

ار دولفهی،

دنهدنرخی دهدن دوبههارۀ ار  ،محهدودیت صههادرات ،برقهراری و تشههدید تعزیهرات حکهومفی،
قیمتگذاری ک اال و خدمات ،حذف رقابت در تولید و سرمای گذاری و سیاستاای حمایت ا
اقشار آسیمیذیر با ادام دادن ب روند تو یع کوید را دربر میگرفت (مظااری.)1392 ،
در فرایند غلبۀ حیات سیاسهی و اومونیهک دهدن گ فمهان اصهال طلبان دمهوکرات نیهز،
مناسبات تعارضآمیز نیرواا ،ن تنها کااش نیافهت ،بلکه حفهی دامهد جریاناهای نزدیهک به
گ فمان یاددد را نیز گرفت؛ ب گون ای ک در یک دورۀ کوتا با دها بهیش ا سه دههار اهزار
مقال علی اادمی در رسان اا (عطریان ر ،)1395 ،ب ن ی مطل ام تارب اا و دسفاورداای
دورۀ سا ندگی و دل

اادمی و غیریتسا ی دهدید بها وی یرداخفه دهد .درنفیاه  ،تهداو

اجرای سیاستاا و برنام اای توسع ای اادمی و تکنوکراتاا ،جای خود را ب تشهدید روابهط
آنفاگونی فی بید جریان جدید با ییشید داد .اید موضوع ب رودنی در ااداف طهر سهاماندای
اقفصادی و امچنید ،در تدوید و اجرای برنامهۀ سهو توسهع و تهدوید برنامهۀ دههار با تهاو
یافت .در طر ساماندای اقفصادی ،بیشفر گرایشاای اجفماعیهسیاسی دید دد تا اقفصادی.
ب بیان روددتر ،اید طر  ،یک سند و بیانیۀ سیاسی بود تها با تهاودانهدۀ مشهکالت و م هایل
اقفصادی (احمدی امویی .)327 -328 :1382 ،ا مهمترید ااهداف برنامهۀ سهو و دههار
توسع نیز میتوان ب مواردی مانند افزایش سطح مشارکت اجفماعی ،ارتقهای امنیهت ان هانی و
عدالت اجفماعی با ت کید بر حقوق دههروندی ،احفهرا به قهانون و آیهید دههروندی ،توسهعۀ
فراننی ،ت مید آ ادی و صیانت ا آرای مرد و تعمید آ ادی در ح انفلاو دهدن و انفلهاو
کردن و احفرا ب گرو اای اجفماعی و اقوا ملفلف ادار کرد (ب نقل ا  :برنامهۀ سهو توسهع ،
1379؛ برنامۀ دهار توسع .)1383 ،
ا سویدینر ،جنا راست سنفی ک ب ددت با خاتمی و اصال طلبان دموکرات مر بندی
ا فیدناسان و اویفی برقرار کرد بود ،با رویکردی دگرسا کنشاا و مواضع جریهان یاددهد
را با نمههایی مههیک هرد و ا طریه اار اههایی ک ه دراخفیههار دادههت ،در یههی توقههف برنام ه اا و
سیاستاای موردنظر آنان و طرد خاتمی و اصال طلبهان دمهوکرات ا صهحنۀ قهدرت بهود .ا
آنجمل میتوان ب اسفیعا برخی ا و یران ،تعطیلی طیف یادی ا رو نام اا و نشهری اای
اصهال طلههم ،حادثهۀ کهوی دانشهنا تههران (تیهر  ،)1378تههرور سهعید حااریههان ،مشههاور
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ریهیسجمههور و ا نظریه یردا ان جریهان اخیههر در  22اسه ند  ،1378و سهراناا  ،ته ثیر ایههد
تعارضاا بر گ فر ارجومرج ،ناامنی ،بیقانونی ،و بیثبهاتی سیاسی هاقفصادی ادهار کهرد
(موثقی .)304 :1385 ،سیدمحمد خاتمی در دنید دهرایطی در دورۀ دو ریاسهتجمههوری
خود ،ک ام مان با اجرای برنامۀ سو توسع بود ،ا مواضع دورۀ اول (آ ادی ،توسعۀ سیاسهی،
ً
حا کمیت قانون) فاصل گرفت و بیشفر ب انطباق با وضع موجهود روی آورد؛ کهاری که تقریبها
روال غالم سالاای آخر حیات دولت اادمی نیز بود.
در تدوید و اجرای طر تحول اقفصادی ،اجرای برنامۀ دهار توسع  ،و تهدوید و اجهرای
برنامۀ ینام ،احمدینواد و بوروکراتاای وظی گرای امرا او نیز با تولید م اایم آنفاگونی هفی
در مقابل اادمی و تکنوکراتاا و خاتمی و اصال طلبان دموکرات به غیریتسها ی بها آناها
اقدا کردند؛ درایدراسفا ،احمدینواد بیتوج ب رااکاراای برنامۀ دهار توسع  ،طهر تحهول
اقفصادی ،ک یک طر اقفصاد سیاسی بود ،را در دیما  1387ب منظهور اصهال سهاخفاراا و
عوامل اصلی مسثر بر اقفصاد ب مالس ارای داد .وی در تعارض با نیرواای ییشید خاطرنشهان
کرد ک برنامۀ دهار توسع ک در مان خاتمی تدوید دد است ،برنام ای آمریکهایی اسهت و
مد آن را اجرا نمیکنم (راغ ر .)1398 ،اصولگرایان مالس ا فم نیز بها اسهفناد به اینکه ایهد
برنام در تعاد با مبانی و ار

اای نظا اسالمی اسهت ،بها وی امرااهی کردنهد و خواسهفار

اصال جهتگیریاا در تدوید برنامۀ دهار ددند .امچنید ،احمدینواد با انحالل سها مان
برنام وبودج ب عنوان یک نهاد آمریکایی و فاقد کارکرد در نظا اسالمی ،فاصلۀ ا فیدناسهانۀ
گ فمان و جریان خود با نیرواای سیاسی ییشید را افزایش داد (بلشی .)1387 ،ااهداف مههم
برنامۀ ینام توسع عبارت بودند ا توج ب النوی اسالمیهایرانی ییشهرفت در ابعهاد گونهاگون
فراننی ،اجفماعی ،و اقفصادی (یعنی اینک برنام اای ییشید توسعۀ ایران ،غربهی و آمریکهایی
ا فند) ،عدالت اجفماعی ،تو یع مناسم درآمد ب دور ا فقر و ف اد و تبعیض ،جلم گ هفرد
مشارکت مرد و مردمی کردن حو اای اقفصهادی و اجفمهاعی (قهانون برنامهۀ یهنام توسهع ،
.)11 :1389
گ

ت گ فمانی توسع ب دورۀ روی کهار آمهدن روحهانی و بوروکراتاهای محافظه کار

میان رو نیز ت ری یافت .آنان نیز در اجرای برنامۀ ینام توسع و تدوید و اجهرای برنامهۀ دشهم
توسع  ،گرففار مناسبات و روابط کشمکش ا و سفیز آلود و فاصل گیری ا گ فمان احمدینواد
و بوروکراتاهای وظی ه گرا دههدند .جریهان یاددههد در اجهرای برنامهۀ یههنام ب سهوی اجهرای
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سیاستاای توسعۀ تاارت خارجی ،تعامل بها دنیهای خهارج ،و دندجانبه گرایی در سیاسهت
خارجی گا نهاد (دقاقی دههری .)235 :1397 ،درحالیکه رو اصهلی رویکهرد و برنامهۀ
تدو یددد در مان احمدینواد ،توسعۀ ایرانیهاسالمی و گ هت ا سهاخفار اقفصهاد جههانی
بود .امچنید ،ا جمل ااداف کلی برنامۀ دشم توسع میتهوان به توجه به ردهد اقفصهادی،
تعامل با جهان ،توا ن منطق ای ،توانمندسا ی فقرا ،بیمۀ سالمت و کی یت نهدگی ادهار کهرد
(ب نقل ا برنامهۀ دشهم توسهع  .)1395/2/15 ،در جهدول دهمار ( )2م صهلبندی مف هاوت
جریاناههای گونههاگون سیاسههی ا مقولههۀ توسههع در دههاردوو برنامه اای ملفلههف تههدوید و
اجرادد  ،با یکدینر مقای دد است.
جدول شماره ( .)2مفصلبندی برنامههای متعارض توسعهای برای تحقق توسعۀ ملی در بستر امر سیاسی

برنامۀ سوم و چهارم
اصالح طلبان
دموکرات ،محمد
خاتمی

برنامۀ پ نجم
بوروک راتهای
وظیفهگرا ،محمود
احمدی نژاد
سوسیالیسم
اسالمی
پوپولیست،
تودهگرا

برنامۀ ششم
بوروک راتهای
محافظهک ار میانه رو،
حسن روحانی
نهادگرایی و
نئوکینزیسم
گروهساالر
(نخبهگرا)
رویکرد
محافظهکارانه به
مسائل فرهنگی و
اجتماعی

برنامۀ توسعه

برنامۀ اول و دوم

نیروهای
سیاستگذار

تکنوک رات ها ،هاشمی
رفسنجانی

اقتصاد

لیبرالیسم اقتصادی

دولت رفاه

سیاست

گروهساالر (نخبهگرا)

مردمساالر ی

نسبت گفتمانی
اقتصاد ،سیاست
و فرهنگ

اقتصادمحور ،کمتوجهی به
مسائل اجتماعی و فرهنگی

سیاست محور،
رواداری فرهنگی و
اجتماعی

فرهنگ محور،
احیای ارزش های
انقالب

فقدان زمینۀ
ایدئولوژیک و
اعتدالگرا

ایدئولوژی

کمرنگ شدن ایدئولوژیک،
تکنوک راسی ،پراگماتیسم،
پیشرفتگرایی،
توسعهمحوری ،مدرنیسم

تکثرگرایی،
جانبداری از آزادی و
دموکراسی

غلظت ایدئولوژی،
غیریت سازی
درونی و بیرونی

جهتگیری
برنامۀ توسعه

رشد و توسعۀ اقتصادی

گسترش آزادیهای
فردی و اجتماعی،
تقویت جامعۀ مدنی،
حقوق شهروند ی

گسترش عدالت

رشد اقتصادی در
تعامل با جهان

منبع :یافف اای یوواش

 .7پیامدهای غلبۀ امر سیاسی بر مناسبات نیروها در پیشبرد توسعۀ ملی در ایران
آنچ تا کنون ب بح گذادف دد ،اید اید بود ک با ترکیهم و م صهلبنهدی نیرواهای سیاسهی
حاضر در سرهر سیاستگذاری توسع ای ایهران یهس ا انقهالو در مواجهه ای کشهمکش ا بها
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یکدینر قابلفهم است .در ادامۀ بح  ،اید موضوع را بررسی کهرد ایم که اگرده برنامه اها و
اقدامات توسع ای گوناگونی تدوید و اجرا دد است ،اما ناسها واری ااهداف ،گرانینها اها ،و
راابرداای اتلاذدد توسط نیرواای سیاسی مفعهارض ،اقفصهاد سیاسهی جمههوری اسهالمی
ایران را با نااملوانی ازین اا و دسفاورداا در حو ۀ توسع روب رو کرد است .واقعیت یاددهد
نشاننر اید است ک ن تنها دسفیابی ب تعری ی جامع و فراگیهر ا سردهت و ماایهت توسهع در
کشور مهم است ،بلک دی فی و دنوننی اناا برخی برنام اا و اقدامات بهرای دسهفیابی به
ادف و یرایز ا راابرداا و جهتگیریاای مفناقض ،مفمایز ،و جداا اهم نیهز به انهدا ۀ خهود
ااداف و آمال توسع  ،اامیت دارد .دیزی ک ب نظر میرسد ،در البالی تعهارض ،کشهمکش و
عد اجماعنظر و امافزایی جریاناا و نیرواای سیاسی در برا اای گوناگون سیاسهتگهذاری
توسع ای در جمهوری اسالمی ایران نادید اننادهف دهد و ییامهداای ملهاطر آمیهزی بهرای
ی ت اقفصادیهاجفماعی جامع و ثبات و کارآمدی توسع ای نظا سیاسهی دادهف اسهت .در
ادام  ،برخی ا ییامداای غلبۀ امر سیاسی ب مثاب ح ر و حلقۀ م قود اصهلی توسهعۀ ملهی در
ایران در داردوو درونمای اای نظری یوواش بررسی دد است.
 .7- 1غلبۀ امر سیاسی و حاشیهای شدن فرایند سیاستگذاری جامعهمحور در
برنامهریزی توسعهای ایران

تقد امر سیاسفی و جامع محور ،مین سا باامبودگی ،امسا ی ،و اجمهاع راابهردی نیرواها
میدود .درایدراسفا مقولۀ دی فی ،درایی ،و دنهوننی دسهفیابی به توسهع و تعهالی حیهات
جامع  ،جاینزید کشمکشاای سیاسی و من عت بلشی و گروای میدود .واقعیت اید است
ک تاربۀ رویارویی نیرواای اجفماعی گوناگون در سرهر سیاستگذاری توسهع ای دنهد داهۀ
گذدف ا حیات جمهوری اسالمی ایران اید بود است ک گ فماناا و جریاناهای یاددهد در
ب فری غیریتسا ب تدوید و اجرای برنام اا و اقدامات توسهع ای خهود یرداخفه و در بیشهفر
موارد ،مین و ظرفیت کافی را برای جامع محوری و مشارکتیذیری کنشنران امهر سیاسهفی و
جامع محور برو نداد اند .کنشهنران اخیهر ،اغلهم در تهدوید و اجهرای برنامه اهای توسهع ،
فرصت کافی برای مشارکت نیافف و در حادیۀ رونداا و رویداداای ت ثیرگذار بهر فراینهد توسهعۀ
ملی قرار میگیرند .نقش اید نیرواا در توسع  ،بیش ا تعیید دسفورکار توسهع ارتقها نمییابهد.
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ب بیان روددتر ،تدو ید و اجرای برنام اای توسع با مشهارکت نماینهدگان اجفماعاها ا یهایید

1

نی ت (اطاعت و دینران.)55 :1392 ،
برو برخی ملاطرات و دالشاا در حو ۀ سیاسهتگذاری صهنعت ،آمهو

 ،مهدیریت

دهههری ،جمعیههت ،آو ،محیط ی ههت ،و ...در اقفصههاد سیاسههی جمهههوری اسههالمی ای هران را
می بای ت ا اویۀ فقدان اجماع راابردی و رویکرد علمی و جامع محور در حو اای یاددهد
درک و فهم کرد .نمونۀ آدکار غلبۀ رویکرد غیرفراگیر و اکنون د را میتهوان در سیاسهتگذاری
صنعفی کشور (صنعت یاالیش ،فوالد ،سیمان ،ن هاجی ،خهودرو ،و )...مشهااد کهرد .بریایهۀ
گزار اای موجود ،بلش عمدۀ روند صنعفی ددن کشور در دند داهۀ اخیهر ب سهوی صهنایع
بزرگمقیا  ،سننید ،و آو بر سوق یافف است ک اغلم نیز ،در مناط خشک و نیم خشک ایران
م فقر دد است (مح وظی .)1398 ،افزونبراید ،مداراای قابلتوجهی ا النوی صنعفیددن
یاددد ب لحاظ رقابت یذیری ،صرفۀ اقفصادی ،و یایداری با تنننا مواج است و ب تدریج ،وایای
ییچید و م ایل گوناگون اقفصادی ،اجفماعی ،و ی تمحیطی جهتگیری یاددهد  ،فهراروی
نظا تدبیر کشور قرار میگیرد (دانشنیا .)1391 ،دایر کردن طر اای ب اصطال  ،بدتعریف ،یا
یروژ اای نایایدار و غیراقفصادی ،دوری آناها ا منهابع ته مید آو و خهوراک ار ان و یایهدار و
امچنید ،عد تناسم میان عرض و تقاضای محصوالت تولیدی در با ار داخل و خارج کشور و
جلم منابع ملی ب دکلاای گوناگون توسط نیرواای اومون در ار دور  ،سهراناا به یدیهدۀ
طر اای غیرفعال یا نیم فعال در بلشاا ،قصبات ،دهراا ،و مناط گوناگون اناامید است ک
امچون سر بزرگی بر تهد اقفصهاد کشهور سهننینی میکنهد .ایهد رویه را در حو اهای دینهر
سیاستگذاری توسع ای ،ا جمل سیاستگذاری آمو

و گ فر بیرویۀ مراکز آمو

عالی

در نقاط ملفلف ایران در دند داۀ اخیر میتوان مثال د ک در داردوو امید منطه رقابهت
ویراننر نیرواا و جریاناای سیاسی با یکدینر بر سر تو یع ناکارآمد منابع و فرصتاا و ک م
امفیا ات و جهتگیریاا ب ن ع گرو  ،جریان ،منطق  ،یا اقلیم خاصی قابلفهم اسهت .درواقهع،
ییوند تنناتننی بید فقدان ننا کالن ،راابردی ،فراگیر ،و کشمکش نیرواا ا یکسو و تلصی
سیاست د و غیرعلمی منابع و درنفیا  ،ادررفت سرمای اا و امکانات کشهور در گ هت بها
نیا اای واقعی ار منطق و اقلیم ا دینرسو ب دشم میخورد.
1. Democratic & Bottom-up
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 .7- 2گسست نظام دانایی از نظام توانایی کشور

نقش مراکز علمی و صاحبان فکر و اندیش در ادایت و ت هیل فرایند توسع در ب فر حکمرانهی
فراگیر و تحق مداراای توسع یاففنی انکارنایذیر است .ا نشاننان مههم غلبهۀ امهر سیاسهی و
ییچید ددن وضعیت توسعۀ یک اقلیم ،رواج وضعیت ییشاانفقادی در نظا تدبیر ملی و محلی
و ب نوعی ،گ ت روی اای تصمیم و تدبیر با واقعیتاای موجهود و کنکها علمهی م هایل
است .درواقع ،در درایط سفیز و تلاصم نیرواا ،امکان بهر گیری بیطرفان ا یافف اای علمهی
در عرص اای اقفصادی ،اجفماعی ،و ...ب ددت کهااش مهییابهد؛ درحالیکه تاربهۀ بشهری
نشاننر اید است ک بید سطح توسع یاففنی و میزان مشارکت مراکز علمهی و به طهور خهاص،
نقش مسثر دانشنا اها در فراینهد توسهعۀ ملهی کشهوراا ،امب هفنی انکارنایهذیری وجهود دارد
(موجا)2003 ،1؛ ب گون ای ک اندیشمندانی مانند دیوی لو ( ،)2دانشهنا اها را موتهور اصهلی

توسع ب دمار میآورند (بلو  .)2003 ،واقعیت اید است ک ماال برو و ظهور و نقشآفرینی
نلبنان سیاسی (صاحبان قدرت) ،نلبنان حکمی (نلبنانی ک با دادفد حکم دولفی ب نلب
تبدیل دد اند) و نلبنان تصادفی (فاقد تاربهۀ انبادهف دهد بهرای اناها کاراهای اقفصهادی،
سیاسی ،فراننی ،و ناآدنا با اصول مملکتداری) در برنام اای توسع ای جمههوری اسهالمی
ایران ،بیشفر ا صاحبان تلصه

و دارای ننها کالنننهر بهود اسهت (سهریعالقلهم:1394 ،

 .)356اید درایط ،وضعیت نلبنان علمی را ددار ابها کرد و تداو آن سبم تشهدید فزاینهدۀ
مهاجرت نلبنان یا فرار مغزاا 2ا کشور دد است (حاجییوس ی و بهمرد.)28 :1385 ،

در جمهوری اسالمی ایران ب ا ای ار یک میلیون ن ر جمعیت 33 ،دانشهنا وجهود دارد.
اید نرخ برای اننل فان  ،4آمریکا  ،10و آلمان  5مورد است .باوجوداید ،نقش دانشهنا اها در
تدوید و اجرای برنام اای توسع در جمهوری اسالمی ایران ،مطلوو نی ت و دانشنا انو ب
نظا تصمیمگیری ،فراینداای تدوید م ایل سیاسفی و کاردناسهی ،دسفرسهی دنهدانی نهدارد.
درحالیک سهم تحقی و توسع ا تولید ناخال

داخلی 3کشور ژاید  3/1درصد ،کر جنوبی

 4 /2درصد ،و آمریکا  2/7درصد برآورد دد است ،در ایران ،سهم تحقی و توسع کمفر ا 1
درصد تولید ناخال

داخلی کشور است .سرانۀ تحقی و توسع در کشوراایی مانند آمریکها و
1. Moja
2. Brain Drain
)3. Gross Demostic Product (GDP
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اسفرالیا ،حدود  36برابر ایران است (دکوری .)1397 ،سها وکاراای تصهمیمگیری توسهع ای
حفی کارکرد مشاور ای دانشنا اا را کمفر ب رسمیت دناخف و ب را حلاای ملفلف ارای دهد
توسط نظا دانایی کشور برای م ایل توسع ای موجهود در دور اهای ملفلهف ،توجه دنهدانی
نکرد است .دنوننی رفع دکافاای اقفصادی ،سیاسی ،رسان ای ،فراننی ،توج به اصهول
اولیۀ علم اقفصاد ،سیاست ،و اقفصاد سیاسی و کار ب ت تاربه اای بشهری در حهو ۀ توسهع ،
دنوننی حلوفصل مععل تحریماها ،دنهوننی رویهارویی بها ییچیهدگی و تنهوع فراننهی،
سیاسی ،اندیشه ای ،و سهبکاهای نهدگی گونهاگون در کشهور ،ا جمله موضهوعاا و م هایل
سیاسفی است؛ بنابراید ،میتوان گ ت ،رابطۀ نظا توانهایی و نظها دانهایی در ایهران ،مبفنهیبهر
واب فنی مفقابل یا امافزایی نبود و یافف اای علمی در تدوید برنام اای توسع  ،نقهشآفرینهی
دندانی ندارند (فاضلی.)27-28 :1396 ،
بریایۀ آمار صندوق بیدالمللی یول ،ایران ب لحاظ فرار مغزاا در بید  91کشور جهان ،رتبۀ
اول را دارد .ساالن حدود  180ازار ن ر با تحصیالت عالی ا ایران مهاجرت میکنند .بهیش ا
 250ازار مهند و یزدک ایرانی در آمریکا ب سر میبرند .بریایۀ گزار بنیاد ملهی نلبنهان،
 308ن ر ا دارندگان مدال المریاد و  350ن ر ا برتریداای آ موناای سراسری ا سال 1382
تا  1386مهاجرت کهرد انهد .گهزار سها مان مهدیریت نشهان میداهد که  90ن هر ا 125
دانشآمو ایرانی صاحم رتب در المریاداای جهانی ،اکنون در دانشنا اهای امریکها تحصهیل
میکنند .در سال  1397حدود 175ازار دانشاوی ایران ،مفقاضی خروج ا ایران بود انهد که
بیشفر آنان دانشاوی دورۀ دکفرا بود اند .امچنهید 64 ،درصهد دانهشآمهو ان ایرانهی مهدالآور
المریاد در طول  14سال گذدف ا ایران مهاجرت کرد اند .طب آمار رسهمی ادارۀ گذرنامه  ،در
سال  ،1397رو ان  45کاردنا اردد 12 ،دکفر ،و در کهل  157290ن هر لی هانس ا ایهران
مهاجرت کرد اند (سایت تحلیلی هخبهری بههارنیو  .)1398/8/4 ،بیتردیهد ،رونهد یاددهد ،
اشداری برای ییشبرد کارآمد فرایند توسعۀ ملی در قالم تدوید و اجرای برنامه اای توسهع ای
اثربلش در کشور ب دمار میآید .ا آنااک بنیان توسعۀ اقفصادی و اجفمهاعی اهر کشهوری را
نیروی ان انی ماار و مفلص
توانایی تشلی

تشکیل میداهد ،بهدون کنشهنری نیهروی یاددهد  ،جامعه ،

و مدیریت بحراناا و رو یارویی کارآمد با تنننااای توسع ای خود را ا دست

میداد.
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ژپوهشناهم علوم سیاسی

 .7- 3نقش حاشیهای بازیگران غیردولتی در مفصلبندی برنامههای توسعهای

یکی دینر ا نشاننان و ییامداای غلبۀ امر سیاسی بر امر سیاسهفی و جامعه محهور ،کهمرنهگ
بودن حعور و کنشنری نهاداای مدنی و جامع ای است .سا ماناای غیردولفی بها توجه به
جاینا و میدان عمل فراگیری ک در جغرافیای توسعۀ محلی ،ملی ،و بیدالمللی دارند ،اامیت
دشمنیری در تحق ااداف توسع ای کشوراا ،ب ویو در ب فر اقفصاد سیاسی جهانی یافف انهد
(نوعی و ساجع .)1 :1390 ،آلکسی دوتوکویدل ا انامهداهای اجفمهاعی ب هان دشهماهای
م فقل جامع تعبیر میکند ک سبم بیداری و اودیاری جامع میدوند .سا ماناای یاددد
مین ای را فراام میکنند تا دولفمردان بفوانند با مرد دربارۀ طر اای توسع ای مشورت کرد و
بلشاهای دولفهی و غیردولفهی در برنامه ریهزی و اجهرای ابفکهارات یاددهد امکهاری کننهد
(سعیدی .)135 :1382 ،در سالاای اخیر در جمهوری اسهالمی ایهران تعهداد سها ماناهای
غیردولفی ردد دشمنیری دادف است .بریایۀ آمهاری که در اواسهط سهال  1398اعهال دهد،
بی تازار سا مان مرد نهاد در کشور وجود دارد (اکبری .)1398 ،باایدحال ،بررسی و تحلیل
محفوای برنام اای میانمدت توسع نشان میداد ک با ینران یاددد ب لحاظ کارکرد و ای ای
نقش در فرایند توسع با موانع و مشکالت یردماری روبه رو بهود انهد؛ ب گونه ای که در دورۀ
اادمی ک ام مان با تدوید و اجرای برنام اای اول و دو توسع بود ،باوجود مصوباتی مانند
قانون ک ار و امور اجفماعی و دسفورالعمل ت سیس و تشکیل انامداهای صهن ی و کهانوناهای
مربوط ب قانون کار و امور اجفماعی در سهال  ،1369مصهوبۀ نحهوۀ تشهکیل و صهدور ماهو
ت سیس انامداای علمی ،ادبی ،و انری در سال  ،1370و مصوبۀ دنوننی اعمال ضهوابط و
مقررات ت سیس مراکز ،مسس ات ،کانوناا و انامداای فراننی و نظارت بر فعالیت آناها در
سال  ،1375میزان مشارکت سا ماناای غیردولفی در برنام اای توسع در حد ب یار ضهعی ی
بود است .در دورۀ خاتمی و اهم مهان بها تهدوید و اجهرای برنامهۀ سهو و دههار و بهاوجود
فرصتاای مناسبی ک فراروی نهاداای مدنی ،ب ویو سا ماناهای غیردولفهی ،قهرار گرفهت و
آییدنام اا و مصوبات ب ن بت یادی ک در مورد آناها تصهویم دهد (ماننهد مصهوبۀ نحهوۀ
صدور ماو ت سیس تشکلاای غیردولفی در سال  ،1378آییدنامهۀ اجهرای مهادۀ  157قهانون
برنام (مربوط ب سا ماناای غیردولفهی جوانهان) ،آییدنامهۀ اجهرای مهادۀ  158قهانون برنامه
(مربوط ب سا ماناای غیردولفی نان) ،آییدنامۀ اجرایی مادۀ  104قهانون برنامه (مربهوط به
سا ماناای غیردولفی محیط ی ت) ،آییدنامهۀ اجرایهی مهادۀ  182قهانون برنامه (مربهوط به
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سا ماناای غیردولفی) امنی در سال  ،1379بند «ک» مادۀ  97قانون برنامۀ دههار توسهع
(سهها ماندای و توسههعۀ مشههارکتاههای مردمههی و خههدمات داوطلبانه در عرصههۀ بهزی ههفی و
برنام ریزی و اقدامات ال برای حمایت ا مسس ات غیردولفی با رویکرد بهبود فعالیهت ،بنهد
(ا) مادۀ  :97خدماترسانی ب موقع ب افهراد در معهرض آسهیماهای اجفمهاعی بها مشهارکت
سا ماناهای غیردولفهی ،بنهد (و) مهادۀ  98تهدوید طهر جامعه مشهارکت و نظهارت مهرد ،
سا ماناا و نهاداای غیردولفی و دورااای اسهالمی در توسهعۀ یایهدار و فهراام کهردن امکهان
گ فر کمی و ک ی ی نهاداای مدنی با اعمال سیاستاای تشویقی در سال  1383و آییدنامۀ
ت سیس و فعالیت سا ماناای غیردولفی در سال  ،)1384کما کان نهاداای ب وجودآمد سههم
مناسبی در ییشبرد برنام اای توسع ندادف اند و مشارکت آناا دشمنیر نبود است (حیهدری
و جمشیدی .)139-140 :1395 ،دورۀ احمدینواد ب دلیل ننا ب فۀ دولت به سها ماناها و
نهاداای غیردولفی ،اغلم با حادی ای دد ن و حعور ب یار کمرنگ و محدود ایهد نهاداها در
سرهر عمومی امرا است (منصوریان .)1398 ،در برنامۀ ینام توسع ک در دورۀ احمهدینواد
تدوید دد ،ایچ ماد واحد ای در بارۀ سا ماناای غیردولفی وجود ندارد .در اید دور ا تعهداد
بیش ا دهارازار سا مان مرد نهادی (سمد) ک در سال  1384در کشور فعالیهت میکردنهد،
ب ددت کاسف دد (حیدری و جمشیدی .)145 :1395 ،در دولت روحانی نیز ب رغم اقبال ا
رویکرد مدنی ،گ فر آ ادیاای فردی ،و ایااد فعا برای حعور نیرواای داوطلم و تهال
برای ننا غیرامنیفی ب نهاداای غیردولفی (خبرگزاری ایرنها )1398/6/2 ،و تصهو یم آییدنامهۀ
تشکلاای مرد نهاد ،مادۀ الحاقی ( )15بند  1تبصرۀ و :فراام کردن مین و درایط ال بهرای
جلم مشارکت عمومی ا طری ایااد و تقویت تشکلاا و سا ماناهای مهرد نههاد ،حمایهت
حقوقی ،آمو دی ،سا ماندای و ارایۀ کمکاای فنی و اعفباری در سال  ،1395و یهیشنهویس
الیحۀ قانون سا ماناای غیردولفی (سمداا) در سال  ،1397ام مان با اجرای برنامۀ یهنام و
تدوید و اجرای برنامۀ دشم ،ب ضرورت کنشنری و مشارکت سا ماناای غیردولفی در فراینهد
توسع توج جدی نمیدود.
 .7- 4خأل نقشآفرینی اتاقهای فک ر 1توسعهای در وضعیت هژمونی امر سیاسی

اتاقاای فکر توسع ای ا ویوگیاای اصلی جوامع توسع گرا ،ا با ینران اصلی جامعۀ مدنی،
1. Think Tank
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ب عنوان یلی میان دانشنا و نظا تدبیر (مگگان ،)5 :2016 ،1و نیز حلقۀ میانای بید دانش و

قدرت ب دمار میآیند (تراو مر  .)4 :2011 ،2ایهد بها ینران ،مینهۀ اجمهاع و وفهاق بهر سهر
اولویتبنههدی م ههایل و مشههکالت مربههوط بهه توسههع  ،ایاههاد گ ههتوگو میههان دانههش و
سیاستگذاری ،تحلیل سیاستاا با رویکرد علمی ،و ارتقهای رویکهرد مشهارکفی و نظهارت ا
سوی ذین عان و ذی مدخالن واقعی تصمیمات دولت را فهراام میکننهد (آدهنا.)14 :1396 ،
نفایج یوواشی ک ا اععای فعال اتاقاای فکر تشکیلدد در تهران ا سهال  1385تها 1393
ب عنوان نمون اناا دد است ،نشان میداد ک ا میان دالشاای ییشروی اتاقاای فکر در
ایران ،س مورد نمود دشمنیرتری دارد ک نشانداندۀ تقهد امهر سیاسهی بهر امهر سیاسهفی در
فرایند سیاستگذاری و اجرای برنام اای توسهع ای در کشهور در ایهد حهو اسهت .یاففه اای
یوواش یاددد نشان میداد ک یکی ا دالشاای مهم اتاقاای فکر در ایران ،نبهود مشهفری
مناسم برای اید است 90 .درصد ا یرسشدوندگان اید یوواش بر اید نظر بود اند که ایهد
تولید میدود ،ولی دون نیا ی ب مصرف و اجرای آن در نظا سیاستگهذاری و برنامه ریهزی
وجود ندارد ،درعمل بدون تقاضا و مشفری راا میدود .مفغیر دینری ک موردت یید  86درصهد
یرسشدوندگان بود است ،اح ا نلبنی در مدیران اردد اجرایی است .مدیری ک خهود
را نلب میداند ،ا ارگون تال برای اصال خود یا اسهف اد ا ایهدۀ صهاحبان فکهر و اندیشه
یرایز میکند .مفغیر مهم دینری ک  81درصد یرسشدوندگان با آن مواف بود اند ،عهد نیها
واقعی مدیران اردد ب اتاقاای فکر است .مدیران اردد ب دنید کانوناای نلبنهیای بهاور و
اح ا نیا ندادف و ننا آناا ب اید کانوناا ،بیشفر حالت تبلیغهی و ینهتالماال هی دارد
(رااداری و نصر .)36-48 :1396 ،اردند در دولت روحهانی ا حهدود سهال  ،1394ایهدۀ
دبکۀ ملی جامع و دانشنا به جهای اتهاق فکهر بها امکهاری مرکهز بررسهیاهای اسهفراتویک
ریاستجمهوری و و ارت علو دکل گرفت ،اما تکایوی یاددد نیهز در البه الی رو مهر گهی
دولت ،سفیز نیرواا ،و نیز ب رسمیت نشناخفد آن توسط ساخفار حکمرانی محلی ،عقهیم مانهد
(فوالدیان.)58 :1396 ،

1. MCGann
2. Traub-merz
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نتیجهگیری
مقولۀ توسعۀ ملی و تنننااای فراروی آن در جمهوری اسالمی ایران ،نیا منهد نظریه ای دربهارۀ
وضعیت غیرمفعارف حا کم بر سیاسهتور ی و النهوی رویهارویی بهید نیرواهای سیاسهی بها
یکدینر است .درایدراسفا ،یکهی ا مهمتهرید مفغیراهای ت ثیرگهذار بهر فراینهد توسهعۀ ملهی در
جمهوری اسالمی ایران ،دالش نادی ا غلبۀ امر سیاسهی بهر فعهای فکهری و تصهمیمگیهری
توسع ای کشور است .دغدغۀ مقالۀ حاضهر ،تمرکهز بهر مطالعهۀ علهل ته خیر در بهرونرفهت ا
تنننااای توسعۀ ملی در یرتو دالش یاددد بود است .مدعای یوواش اید بهود که سها وکار
ت ثیرگذاری غلبۀ امر سیاسی در حو ۀ سیاستگذاری و اجرای توسع  ،ب دکل سهفیز و تعهارض
میان نیرواای سیاسی بر سر ماایت ییشرفت و توسع و دنوننی ییشبرد آن با تاو یافف است.
اگرد ا منظری گ فمانی ،سرهر سیاست را نمیتوان فارو ا کشمکش و جدال دان هت ،و اهر
«مایی» ب نادار خود را در مقابل یک «آناا» قوا میبلشد و مقولۀ غیریت ،رقابت ،و جهدال،
ویوگی سیاست است ،امها واقعیهت ایهد اسهت که توسهع و ترقهی در ب هفر کشهمکش و نهزاع
ا فیدناسان و اویفی بید نیرواای تعییدکنند در سرهر سیاسی یک کشور تحق نمهییابهد؛
ب ویو آن نوع رویاروییای ک مبفنیبر حهذف و کنارگهذاری غیهر و نه به رسهمیت دهناخفد و
ام ا ی با او بادد .برایداسا  ،بایهد بهید دو نهوع سیاسهتور ی آنفاگونی هفی و آگونی هفی
ت اوت قایل دد .مقالۀ حاضر ،م لۀ بنیادید فراروی تکوید و تطور مقولۀ توسعۀ ملی در ایهران
یس ا انقالو را ا امید منظر بررسی کرد است .یافف اای یهوواش نشهان مهیداهد ،براینهد
مناسبات تعارضآمیز بید نیرواای سیاسیهاجفماعی اید بود ک در گا نل ت ،سرهر سیاسی
کشور با دکلگیری یک منطقۀ آنومیک و نامشل

در تعامالت و النوی رویارویی نیرواها و

گ فماناا در مقابل ام روب رو دد است .برایند دنهید وضهعیفی ،گ هت ا هفیدناسهان و
مر بندی مبهم و نادقی  ،اما تعارضآمیز اید نیرواها در مقابهل امهدینر و درنفیاه  ،امفنهاع ا
گ توگو ،باامبودگی ،و امافزایی آناا در راسفای دسفیابی ب دی فی خیر عمومی و دنوننی
تحق آن بود است .در گا دو و در یی غلظت یاففد دنهید مر بنهدیاهای سهفیز جویانه ای
حول محور دوست /ددمد ،تصمیمسا ی ،برنام ریزی توسهع ای ،و اجهرای آن نه در راسهفای
تداو و امافزایی برنام اا و اقدامات ،بلک در وضعیت گ ت و ب منزلهۀ نقطهۀ آغها ی بهرای
ا سرگیری ماموع ای ا اقهدامات و سیاسهتاای جهداا اهم در اهر دور در اقفصهاد سیاسهی
جمهوری اسالمی ایران تبلور یافف است.
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ً
تقهد امهر سیاسهی ،تقریبها گ هتوگو و اماندیشهی بهید کنشهنران سیاسهی را به سههطح

دوستهددمد را ب جهای مناسهبات عقالنهی ،بهاامبهودگی ،و

سیاسیهامنیفی فروکاسف و رابطۀ
اجماع ظرفیتاا و ن یرواا در رویارویی با م ایل و دالشاای توسع ای کشور نشهاند اسهت.
درایدراسفا ،بیشفر تدویدکنندگان و ماریان برنام اای توسع  ،ب مثاب با ینران ام فهدحریهف
ً
نقشآفرینی کرد و با یافشاری بر اید اای غالبا بلشی و غیرفراگیر خود ،اریهک بهر موضهوع و
اههدف خاص هی ،اعههم ا توسههعۀ اقفصههادی در دورۀ اادههمی ،توسههعۀ سیاسههی دورۀ خههاتمی،
عدالتمحوری در دورۀ احمدینواد ،و سراناا  ،اعفدال نافرجا بید ااداف و آرماناا در دورۀ
روحانی در گ ت با وضعیت ییش ا خود مفمرکز دد اند .فرجا وضهعیت یاددهد  ،تعلیه
ننا فراگیر ،ییچید  ،تراکمیافف  ،و اجماعی بید ااداف ،برنام اا ،و نحوۀ اجرای آناا در تعامل
دولت /با ار و جامع در فرایند توسعۀ ملی در جمهوری اسالمی بود است .رویۀ یاددد سبم
دد است ک کما کان مقولۀ آ مون و خطا و ک م تاربه اای یرازینه در فراینهد توسهعۀ ملهی
کشههور با تولیههد دههود .تعارضاههای یاددههد در ب ههیاری ا مینه اههای اقفصههادی ،سیاسههی،
اجفماعی ،و فراننی ،وضعیت تراکمیاففنی م ایل و دالشاا را برای اقفصهاد سیاسهی کشهور
ب وجود آورد است .آدکار است ک اید درایط ،در ب یاری ا موارد ،قدرت تصمیمگیری مسثر
و کارآمد را ا نهاداای سیاستگذار و تصمیمسا سلم کهرد و به تللیهۀ ظرفیهت توسهع ای
نظها تهدبیر موجههود میاناامهد .نفیاههۀ اسهفمرار دنهید رونهدی ،ت ههریع در تبهدیل م ههایل و
دالشاای توسع ای کشور ب مععل و بحران است.
یکی دینر ا یاففه اای نظهری و تاربهی یهوواش حاضهر ایهد اسهت که بهرونرفهت ا
تنننااای توسع ای جمهوری اسالمی ایران ،ییش ا اردیز ،م فلز گذار ا ا فیدناسهی به
معرفتدناسی در رویارویی نیرواای سیاسی با یکهدینر اسهت .براینهد ایهد مههم ،ب رسهمیت
دناخفد یکدینر ،امآیندی و امافزایی حول م ایل سیاسفی معطوف ب خیر عمومی جامع در
ابعاد ملفلف اقفصاد ،اجفماع ،و سیاست در داردوو تدوید و اجرای برنامه اهای توسهع در
کشور است .در دنید درایطی ،روابط آنفاگونی فی بید نیرواای سیاسی ب روابهط آگونی هفی و
نوعی داردوو ت اامی تبدیل دد و مینۀ نقهشآفرینهی کنشهنران علمهی ،نهاداهای مهدنی،
جامع محور ،و ییشرفتگرا در فراینهد توسهعۀ ملهی فهراام میدهود .در ایهد دهاردوو ،ننها
خردور انه  ،اندیشههمندان  ،و ییچیههد به توسههع  ،جههاینزید رویکهرد سیاسههی ،سههاد اننار ،و
بلشیننر دد و مینۀ تدوید و اجرای برنام اای توسعۀ مفناسم با اقفعایات اقفصهاد یویهای
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ملی فراام میدهود .کنشهنران سیاسهی نیهز به مثابه بها ینران خردگهرا ،منطقهی ،تکثرگهرا ،و
جامع محور حول خیر عمومی سیاستور ی میکنند .براسا رویکهردی گشهود و مفکثهر ا
سرهر سیاسی ب دور ا حذف و کنارگذاری رقیم و یرایز ا تلقی آن ب مثابه ددهمد اسهت که
خیر عمومی و جامع محور اولو یت یافف و بید قدرت و دانش ،یلی ایاهاد میدهود که ضهمد
تحکیم رابطۀ نظا دانایی و توانایی کشور ،ا اتلاذ تصمیماای یکسوی  ،غیرعلمی ،و سیاسی
یرایز میدود .فرجا مواجهۀ کارآمد ،با بینی ییوسف و انفقادی برنام اا و اقدامات توسهع ای،
تحق حکمرانی مشارکفی ،و تقویت امکاری و امافزایی بهید نیرواهای اجفمهاعی حاضهر در
سرهر سیاستگذاری کشور ،ب جای سفیز و تلاصم آناا با ام ،است .جامعه در ب هفر دنهید
تحولی ،فرصت گشودگی بید نیرواا و تکوید یک «مای فراگیر» را ب دست آورد و در یرتهو آن،
نیرواای سیاسی ،ضمد ب رسمیت دناخفد یکدینر برای اومونسا ی گ فمان خود ب گونه ای
م المتآمیز وارد رقابت سیاسهی مهیدهوند .در ایهد دهرایط ،دنهدیارگی اهویفی ،گ فمهانی،
گ ت بیناذانی و سردرگمی سیاسهفی به اجفمهاعی ا نیرواها و جریاناهای مصهالح جهو و
تکثرگرا تبدیل میدود ک با ی بانیهگ فمانی توسع را ب سوی ییوند با امهر واقهع و اقفعهااای
آن در حو ۀ سیاستگذاری و اجرا رانمون میسا
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یادداشتها

 .1ماادل  ،رقابت ،و ملال ت با یکدینر ،بدون طرد ،حذف و خشونت با دینری.

 .2ننا کنید ب مقالۀ بلو در کفاو دانشنا و جهانیددن.
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