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و تاریخی ،گردآوری و سپس با روش تحلیل روایتی مورد داوری قرار مهیگیهرد.
یافتههای تحقیق نشان میدهد که کهنش راهبهردی نماینهدگان مجلهس بههعنهوان
بازیگران منفعتجو در بستر راهبهردی دولهت رانتیهر و نظهام انتخابهاتی اکًریتهی
دودوری ،معطوف به تأمین مطالبا فوری انتخابکنندگان است که سیاستههای
برآمده از این نوع کنش نیز ناظر به تأمین مطالباتی از همان جنس است کهه نقهش
منفی در توسعه اقتصاد ملی ایران داشته است.

واژگان کلیدی، :وسذاه روصاذام ملذی ،مورذت ررنصیذ  ،اذنر ررهبذ م  ،م ذص
ساخصارمند ،سیاست
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مقدمه
موضوع این پژوهش توسعه اقتصاد ملی در ایران است .توسهعه را مهیتهوان فراینهد
سازماندهی و بهرهبرداری منابع مادی و دیرمادی جامعه بهرای رسهیدن بهه زنهدگی
مطلوبتر برای افراد جامعه دانست .البته زندگی مطلوبتر مفههومی مشهکک اسهت
که از منظرهای مختل

و در دورههای زمانی گوناگون میتواند مصادیق متفاوتی بهه

خود بگیرد .در طول چهار سده گاشته ،شهرط زنهدگی مطلهوبتهر ،از رشهد کمهی
اقتصادی صرف فراتر رفتهه و ابعهادی ماننهد بهداشهت ،آمهوزش ،کهاهش نهابرابری
اجتماعی و مشارکت سیاسی را نیز دربر گفته است (لفهتویهچ 37 :1385 ،بهه نقهل
از

Jones, 2001: 337 Mclean,2009 Gallie,1956

) .توسهعه مفههومی اسهت یکپارچهه و

جوامع (در هر سطحی از توسعه) اشاره دارد .با این نگهاه ،هرچنهد توسهعه مفههومی
یکپارچه و چندبعدی است ،اما در مقام مطالعه ناگزیر از تمرکز بر وجوه محدودتری
از آن هستیم.
تاریخ معاصر ایران نشان میدهد که بحث از عقبماندگی ایران و تهالش بهرای
برونرفت از آن ،پیشینهای دویستسهاله دارد .در مقطهع نخسهت تکهاپوی توسهعه،
ایرانیان از اوایل قرن نوزدهم و در پی شکست از روسیه ،اندکاندک پهی بهه برخهی
نارساییهای بنیادی در جامعه خود بردند و با اقداماتی نظیهر اصهالی ارتهش ،اعهزام
دانشجو به اروپا و تأسیس دارالفنون در پی فائق آمدن بر وضهعیت نهامطلوب خهود
برآمدند (بهنام 1375 ،رینگر .)1385 ،در مقطع دوم ،در پی تحکیم قهدر

سیاسهی

در سهههال  ،)1925( 1304دولهههت شهههبهمدرنیسهههتی رضاشهههاه برنامهههه نوسهههازی
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متکامل که بیش از آنکه نشانگر یک وضعیت و نمونه عالی باشد ،بهه فراینهد گهاار

اقتصادیهاجتماعی را آداز کهرد .صهنایع نهوین دهاایی ،نسهاجی ،احهداث راهآههن25 ،

تأسیس بانک ملی ،تأسیس دانشگاه ،ایجاد نظام حقوق عرفی مدون ،یکجانشینکردن
عشایر ،الزام به تغییر لباس و کش

حجهاب از اقهداما

او در مسهیر نوسهازی بهود

(ک هدی 168-169 :1386 ،و آبراهامی هان 174-185 :1384 ،کاتوزی هان-180 :1386 ،
 139فوران .)350-360 :1386 ،در مقطع سوم ،از سال  ،1325بهمنظور پیشهبرد امهر
توسعه در ایران« ،برنامهریزی توسعه» بهصور

اصولی در دسهتورکار دولهت ایهران

قرار گرفت و در خالل پنجاه و دو سال ،دولت ایران اقدام به تدوین و اجهرای پهنا
برنامه عمرانی کرد (فرمانفرمائیان .)Baldwin, 1967 1381،در مقطهع چههارم ،هرچنهد
وقوع انقالب اسالمی و بیاعتمادی نظام سیاسی جدید به سهازمان برنامههوبودجهه و
درگیری در جنگ تحمیلی ،موجب به تعویق افتادن برنامه توسعه شد ،امها بها پایهان
جنگ تحمیلی و شروع دهه دوم انقالب ،ضرور

بازسازی اقتصهاد درههمشکسهته

کشور و ایجاد زمینههای الزم برای بهبود وضعیت زندگی مردم نمایانتر شد .در این
شرایط ،ایران در قالب برخورد مرحلهای با نیازهای جامعه و ضرور
همچنان ابزار برنامهریزی میانمد

توسعه کشور،

را در قالب برنامههای پناساله توسهعه ،از سهال

 1368انتخههاب و آدههاز ک هرد .در هههر چهههار مقطههع ،یکههی از ددددههههههای اصههلی
حکومتهای ایران در دو سده گاشته ،اتخاذ راهبهرد توسهعه بهرای فهائق آمهدن بهر
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مسئله عقبماندگی بوده است.
با توجه به اینکه دو مقطع اخیر پویش توسعه در ایران بر بعد اقتصادی توسهعه
تمرکز دارد ،به اثبا

پرابلماتیک بودن توسعه اقتصاد ملی ایهران هبههعنهوان یکهی از

ابعاد توسعهه میپردازیم .البته  60سال برنامهریهزی توسهعه در ایهران ،دسهتاوردهای
مهمی داشته است .در سال  1338هدر میانه برنامه عمرانی دوم ه تولید ناخال

ملهی

ایران به قیمتهای معادل سال  43911 ،1376میلیارد ریال بهود ایهن رقهم در سهال
( 1356پایان برنامه عمرانی پنجم) به  236645میلیارد ریال و در سهال ( 1384آدهاز
برنامهههههه توسهههههعه چههههههارم) بهههههه  438900میلیهههههارد ریهههههال رسهههههید
) .(http://www.cbi.ir/simplelist/4454.aspxبرنامهریهزی بهرای توسهعه ،هرچنهد موجهب
ارتقای برخی از مهمترین شاخ

های توسهعه در مقایسهه بها گاشهته کشهور شهده

است ،اما نتوانسته است تغییر قابلتوجهی در سطح توسعه ایران در مقیهاس جههانی
ایجاد کند .در شرایطی که در سال  1359درآمد سرانه ایران برمبنای برابهری قهدر

خرید 2973 ،دالر و معادل  31درصد درآمد سهرانه اقتصهادهای پهیشرو( )1بهود ،در
سال  2005درآمد سرانه ایران با  4درصد کهاهش ،معهادل  27درصهد درآمهد سهرانه
اقتصادهای پیشرو بود .این درحالی است که در سال  1359درآمد سرانه ترکیه ،کره
جنوبی و مالزی بهترتیب  217،672و  623دالر کمتر از درآمد سرانه ایهران بهود ،در
سال ( 1368سال آداز برنامه اول توسعه) درآمد ایران نسبت به درآمد سرانه این سهه
کشور بهترتیب  1307،3259و  759دالر کمتر بود .اجرای برنامههههای توسهعه اول،
دوم و سوم نیز منجر به بهبود نتایا این مقایسه نشد بهطوریکه در سال آداز برنامه
چهارم ( )1384تفاو

درآمد سرانه ایران برمبنای قدر

یادشده 1738،13515 ،و  2112دالر بود.

خرید نسبت به سه کشهور

() 2

براساس شواهد یادشده میتوان گفت تالش ایرانیان برای توسعه اقتصهاد ملهی،
با موفقیت کامل همراه نبوده است .بهردم برخی پیشرفتها ،در مطالعه مقایسهای بها
سطح توسعه دیگر کشورها و سطح عمومی کشورهای درحالتوسعه ،جایگهاه ایهران
کموبیش ثابت مانده است .بهاینترتیب ،میهان واقعیهت تصهویر توسهعه در ایهران ،و
تصور مبتنیبر تئوری توسعه ،ناسازگاری وجود دارد پس مسئله این پژوهش ،موانع
توسعه اقتصاد ملی در جمهوری اسالمی ایران است .براساس اسهتدالل مطهریشهده،
اسالمی ایران از منظر نظام انتخاباتی و عملکرد پارلمان چگونه قابل تبیین است
بررسی ادبیا

موضوع نشهان مهیدههد کهه در تبیهین توسهعه ،دو مجموعهه از

رویکردهای نظری را میتوان از هم تمییز داد .یک مجموعهه بهر عوامهل سهاختاری
تأکید داشته و تغییرا

توسعه را بها ارجهاع بهه عوامهل سهاختاری تبیهین مهیکننهد.

مجموعة دیگر بر عامل کارگزار تأکید کرده و تأثیر آن را بر توسعه مطالعه کردهاند.
نظریه دولت رانتیر ،به استقالل اقتصادی دولهت از جامعهه و نتهایا سیاسهی و
اقتصادی آن توجه دارد .اگر بخش قابلتوجهی از درآمهدهای یهک دولهت ناشهی از
منابعی خارا از فعالیتهای اقتصاد ملی (نظیر منابع زیرزمینی) باشد ،آنگاه دولت با
کسب قدر

انحصاری ،منافع خود را مستقل از منافع جامعه پیگیری خواههد کهرد.

آثار ناشی از رانت را میتوان بهصور

زیر برشمرد:
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الف ـ اثر رانتیر :1دولتهای رانتیر ،با سه روش زیر از درآمدهای نفتهی خهود
برای کاهش فشارهای اجتماعی بهره میگیرند.
 .1اثر مالیاتگیری :2مالیا گیهری بهه ایهن معنها اسهت کهه بههدلیهل اسهتقالل
اقتصادی ،دولت نیاز چندانی به مالیا

شهروندان نهدارد و در مقابهل ،تقاضها بهرای

پاسخگویی حکومت نیز اندک است.
 .2اثر هزینهها :3دولتهای رانتیر میتوانند با استفاده از درآمدهای نفتی ،اقهدام
به تشکیل و تقویت گهروهههای حهامی خهود کننهد و بها کسهب نهوعی مشهروعیت
کارکردی از فشارها برای پاسخگویی بکاهند.
 .3اثر شکلگیری گروه :4این دولهتهها مهیتواننهد بها توزیهع منهابع رانتهی از
بهالقوه زمینههسهاز دموکراسهی

شکلگیری گروههای اجتماعی مستقل که بهصهور
هستند ،جلوگیری کنند.

 .4اثر سرکوب :5منابع حاصل از رانت ،ایهن امکهان را بهه دولهتههای رانتیهر
میدهد که بیشتر در حوزه امنیت داخلی هزینه کنند و با گسترش دستگاه سهرکوب،
خواستههای شهروندان را سرکوب کنند.
 .5اثر نوسازی :6درآمد نفت ،توان سازماندهی نیروههای اجتمهاعی را تقویهت
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نمههیکنههد و تخصصههیشههدن مشههادل را کههه الزمههه دموکراسههی اسههت بهههدنبههال
ندارد).(Mahdavy, 1970; Beblawi, 1987; Ross, 2004

براساس نظریه کاتوزیان اگر مالکیت خصوصی بههمًابهه حهق ،وجهود نداشهته
باشد ،آن گاه طبقا

اجتماعی مستقل وجود نخواهند داشت .اگهر طبقها

مستقل نباشند ،آنگاه دولت فراتر از طبقا

اجتمهاعی

اجتمهاعی و خودکامهه خواههد بهود .در

چنین شرایطی ،چارچوب حقهوقی پایهدار (قهانون) وجهود نخواههد داشهت و ایهن
وضعیت موجب بروز تغییرا

اجتماعی کوتاهمد

و ناپایدار خواهد بود .از آنجا که
1. Rentier Effect
2. Taxation Effect
3. Spending Effect
4. Group Formation Effect
5. Repression Effect
6. Modernization Effect

توسعه ،نیازمند انباشت سرمایه و امری درازمد

است ،تغییرا

کوتهاهمهد

مخهل

توسعه است (کاتوزیان 1384 ،و .)2004
از نظریههای کارگزارمحور میتوان به نظریه لفت ویچ اشهاره کهرد .وی معتقهد
است توسعه از عواملی نظیر ثبا

داخلی (اعهم از دموکراتیهک یها دیردموکراتیهک)،

پایرش در بازارهای بینالمللی ،روابط حسنه با اقتصادهای مسهلط ،اسهتقالل نسهبی
دولت ،بوروکراسی توانا ،کاهش فساد ،حداقل توافق میان گروههها و منهاطق دربهاره
اهداف رشد ،قوانین باز برای دستیابی به آن و افزایش روزافزون برابری منطقههای و
اجتماعی در زمینه توزیع هزینه ها و سود حاصل از رشد اقتصادی تهأثیر مهیپهایرد.
این شرایط از سیاست بهمعنهای الگوههای همکهاری ،کشهمکش و مهااکره بهر سهر
استفاده ،تولید و توزیع در جامعه نشئت میگیرند .بهایهنترتیهب از نظهر لفهتویهچ،
توسعه محصول سیاستهای توسعهگرایانه است که توسط دولت توسعهگرا همستقل
از شکل دموکراتیک یا دیردموکراتیک دولته اعمهال مهیشهود (لفهت ویهچ:1378 ،
 .)1995نظریه لفتویچ توانایی تشریح توسعه را با توجه بهه امهر سیاسهت دارد ،امها
نمیتواند سازوکارهای علی بین توسعه ،سیاست و دولت توسعهگرا را تبیین کند.
براساس نظریه انتخاب عمومی تمام هستیههای اجتمهاعی ترکیهب منطقهی از
روششههناختی) ایههن افههراد در هههر جایگههاهی کههه باشههند ،خواسههتهههها و منههافعی
زیادهخواهانه دارند که برای تحقق آن حسابگرانه رفتار میکنند .سیاست بههعنهوان
ساختاری پیچیده از مبادال

میان افراد درنظر گرفته میشود سهاختاری کهه فهرد در

آن بهدنبال دستیابی به اهداف فردی تعری شده خود از طریق یک سازوکار جمعهی
است .بهاینترتیب در چارچوب این نظریهه ،دولهت مرکهب از افهراد اسهت و بهرای
شناخت عملکرد دولت و تحلیل آن (ازجمله نقش آن در توسعه) ،بایهد بهه مطالعهه
انگیزهها و کنشهای دولتمردان پرداخهت .ایهن گهزاره بهه آن معنهی اسهت کهه در
نظام های دموکراتیک ،سیاستمداران حاکم همیشه چنهان عمهل مهیکننهد کهه تعهداد
رأیدهندگان به خود را به حداکًر برسانند .دولت نقش کارآفرینی را ایفا میکند کهه
بهجای تولید محصول در ازای دریافت پول ،سیاستههای خهود را در قبهال کسهب
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سایر رقبا رقابت کنند همانگونه که دو یا چند انحصارگر در تهالش بهرای افهزایش
فروش کاالهایشان در بازار با یکدیگر رقابت میکنند و مشتریان رضایت خود را از
یک کاال با پرداخت قیمت و خرید آن اظهار میکنند ،در عرصهه سیاسهی نیهز مهردم
رضایت خود را از یک سیاست با رأی دادن به حامیان آن ابهراز مهیکننهد (گانینهگ،
 1385کاپوراسو1387 ،

Tullock, 2002

 .)Mueller, 2003بهاینترتیب از منظر انتخهاب

عمومی ،توسعه از رهگار بررسی کنش سیاستمداران بیشینهجوی منفعت قابل تبیهین
است.
نظریه انتخاب عمومی ساختارمند تالشی برای ترمیم ضع های روششناختی
نظریه انتخاب عمومی است .نظریه انتخاب عمومی قادر است تبیینی از صور بندی
وضعیت اجتماعی بر مبنای کنشهای افراد و انگیزههای راهبهر ایهن کهنشهها ارائهه
دهد اما این تبیین در مرحله ارجاع به انگیزههای منفعتجویانه افراد هکهه بها توجهه
به هستیشناسی نظریه ،شامل همگان و در تمام شرایط میشوده متوق

میمانهد .در

چارچوب این نظریه میتوان هر کنشی را براساس انگیزههای منفعهتجویانهه تبیهین
کرد ،اما درعینحال نمیتوان چرایی تعیین منفعت را در یک کنش خاص تبیین کرد.
انتخههاب عمههومی سههاختارمند ،تالشههی اسههتعالیی بههرای گههاار از ایههن محههدودیت
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روششناختی است .این نظریه میکوشد با قرار دادن نظریه انتخهاب عمهومی ههکهه
مبتنیبر فردگرایی روششناختی استه در زمینه ساختاری نظریه راهبردی هارتبهاطی
جسوپ قدر

تبیینی آن را ارتقا دهد .براساس این نظریه ،کنش راهبردی بهازیگران

با توجه به تصورهای آنان از بستر ساختارمند ،با هدف بیشینهسازی منافع بهصهور
آگاهانه در چارچوب امکانا

و محدودیتهای این بستر جریهان مهییابهد .در ایهن

چارچوب ،تبیین مستلزم دو گام است:
گام نخست :تبیین وضعیت اجتماعی عینی بهمًابه پیامهد کهنشههای کنشهگران
منفعتجو
گام دوم :تبیین کنشها بهعنوان گزینش بهازیگران بهر مبنهای شهناخت از بسهتر
ساختارمند و با هدف پیگیری منفعت.
انتخاب عمومی ساختارمند در گام نخست با الزاما

فردگرایهی روششهناختی

و الگوی تحلیلی انتخاب عمومی موافق است ،امها در گهام دوم ،بها عبهور از نظریهه

انتخاب عمومی در ایستگاه تبیین روانشناختی کنش ،به مرحلهه شهناخت کنشهگر از
راهبردهای پیشنهادی ساختار اجتماعی برای پیگیری منفعت وارد مهیشهود .در ایهن
چارچوب ،کنشگران همچنان جویای منفعت هستند ،اما در جلب منفعت نمیتواننهد
به هر کنشی دست بزنند ،بلکه ساختار اجتماعی ،راهبردهای محدودی را برای تأمین
هدف کنشگران در اختیار آنان قرار میدهد (دینپرست و ساعی.)1390 ،
دستگاه نظری پژوهش با بهرهگیری از امکانا

یادشهده و از

تحلیلهی نظریها

طریق بازسازی عقالنیهمفهومی ارائه خواهد شد .براسهاس نظریهه انتخهاب عمهومی
ساختارمند ،کنش راهبردی بازیگران با توجه به تصورا
هدف بیشینهسازی منافع بهصور

آنان از بستر ساختارمند ،با

آگاهانه در این بستر جریان مییابد.

با تلفیق این گزاره با مفاهیم نظریه لفهت ویهچ ،مهیتهوان گفهت توسهعه پیامهد
سیاستهای ناشی از کنش راهبردی بازیگران بیشینهجهویی اسهت کهه بها توجهه بهه
و محدودیتهای بستر ساختارمند عمل میکننهد .بها درنظهر گهرفتن نقهش

امکانا

تعیینکننده بستر ساختارمند در کنش بازیگران ناگزیر باید بهه شهناخت ابعهاد بسهتر
ساختارمند پرداخت .با الهام از نظریهه دولهت رانتیهر مهیتهوان یکهی از ابعهاد بسهتر
ساختارمند را دولت رانتیر فرض کرد .نظریه کاتوزیان نیز یکی دیگهر از ابعهاد بسهتر
کوتاهمد

باشد ،آنگاه توسعه با مهانع روبههرو مهیشهود .از رهگهار تلفیهق نظریهه

کاتوزیان و نظریه انتخاب عمومی میتوان گفت که افق کوتهاهمهد

پیگیهری منهافع

سیاستمداران منتخب بعهد دیگهر بسهتر سهاختارمند اسهت .بها الحهاق ایهن مفهاهیم،
صور بندی دستگاه نظری تحقیق بهصور

زیر است.

شکل شماره ( .)1مدل دستگاه نظری پژوه
بستر ساختارمند()S

کن

راهبردی بازیگران ()A

دولت رانتیر افق کوتاه مدت پیگری منافع سیاستمداران
منتخب

توسعه

() 3

()D

سیاست

() 4

()P

مطالعه موانع پارلمانی توسعه اقتصاد ملی در ایران ()1368-1384

ساختارمند را بازگو میکند .برمبنای این نظریه ،هرگاه جامعهای زمینههسهاز تغییهرا
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منتخب باشد ،آنگاه کنش راهبردی سیاستمداران منتخب معطوف به تأمین رضهایت
زودهنگام انتخابکنندگان خواهد بود نتیجه این نوع کنش ،سیاست تأمین رضهایت
زودهنگام انتخاب خواهد بود که نقشی بازدارنده در توسعه اقتصاد ملی دارد.
با توجه به آنچه گفته شد ،پاسخ فرضی به پرسش مطریشده (در قالب فرضهیه
پژوهش) این است که اگر بستر ساختارمند بر دو بعد دولت رانتیر و افق کوتاهمهد
پیگیری منافع سیاستمداران منتخهب (در ایهن پهژوهش نماینهدگان مجلهس) اسهتوار
باشد ،کنش راهبردی سیاستمداران منتخب معطهوف بهه تهأمین رضهایت زودهنگهام
انتخاب کنندگان است نتیجه ایهن نهوع کهنش ،سیاسهت تهأمین رضهایت زودهنگهام
انتخابکنندگان خواهد بود که نقشی بازدارنده در توسعه اقتصاد ملی ایران دارد.
 .1تعریف عملیاتی مفاهیم
کارکرد تعری

عملیاتی ،تجربیسهازی مفهاهیم اسهت .معهرفههای حاصهل از تعریه

عملیاتی ،داللت بر ابعاد و نشانههای قابل سنجش مفهوم دارند (ساعی.)74-76 :1386 ،
کنش راهبردی معطوف به رضایت زودهنگام انتخابکنندگان :ابعاد این مفههوم
در تحقیق حاضر عبار
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است از :کهنشههای گفتهاری نماینهدگان در صهحن علنهی

مجلس شورای اسالمی در قالب نطق پیش از دستور ،تاکرا
ارائه پیشنهاد در تبصرههای الیحههای بودجه سهالیانه ،سه اال
وزرا .معرفهای مختل

به مسهئوالن اجرایهی،
و مهوارد استیضهای

ابعاد این مفهوم با مطالعهه اکتشهافی در مهورد موضهوعا

گزارههای طریشده توسط نمایندگان و سپس دستهبندی مقولههای استخرااشده در
چارچوب نظریه آلموند ،1جونیور 2و مونت 3درباره سیاست عمومی 4استخراا شهده
است )5(.این تئوری بهدلیل تناسب با داللتههای دسهتگاه نظهری پهژوهش در مهورد
سیاست برای تجمیع گویهها و ساختن مقولههای تلفیقی مورد استفاده قهرار گرفهت.
عملکرد توزیعی محلی و عملکرد توزیعی ملی در حوزه عدالت توزیعی ،معرفهای
کنش راهبردی معطوف به رضایت زودهنگام انتخابکنندگان هستند.
1. Gabreil Abraham Almond
2. G.Bingham Powell, Jr
3. Robert J.Mundt
4. Public Policy

بستر ساختارمند :دو بعد افق کوتاهمهد

پیگیهری منهافع کهارگزاران و دولهت

رانتیر ،در بستر ساختارمند ایران مورد توجه قرار گرفته است ،که در زیر معرفههای
مربوط بیان میشود.
دولت رانتیر :از نظر ببالوی ،دولتی که دستکهم  42درصهد درآمهد دولهت از
محل رانتههای خهارجی باشهد ،دولهت رانتیهر اسهت
پژوهش از تعری

)1987: 88

 .(Beblawi,در ایهن

عملیاتی ببالوی استفاده شده اسهت .بهرای محاسهبه سههم منهابع

رانتی در درآمدهای دولت ،سهم درآمهد حاصهل از فهروش دارایهیههای سهرمایهای
شامل صادرا

نفت و گاز و برداشت از حساب ذخیره ارزی در بودجههای سهالیانه

محاسبه خواهد شد (خلعتبری.)1382 ،
افق کوتاهمدت پیگیری منافع :مراد از این مفهوم ،شرایطی اسهت کهه در آن منهافع
سیاستمداران متصدی و نیز طالبان تصدی قوای مقننه و مجریه که همانا تداوم یها کسهب
قدر سیاسی است ،از طریق اقداما یا وعده اقداما نهاظر بهه آینهده نزدیهک تهأمین
میشود (فرزانگان 2009 ،وانچکان 2002 ،نیلی .)1390 ،در یک نظام سیاسی که واجهد
حداقلی از صفا نظام دموکراتیک در حد کسب قهدر سیاسهی از رهگهار انتخابها
است (کوهن ،)27 :1373 ،سهازوکار تبهدیل ترجیحها و آرای شههروندان بهه مناصهب
 ،)Mclean, 2009: 167معرف مفهوم افق پیگیری منافع بهشمار مهیآیهد .برخهی نظهامههای
انتخاباتی منافع سیاستمداران منتخب را در افق بلندمد تعین میبخشهند ،برخهی دیگهر
منفعت سیاستمداران منتخب را در افق کوتاهمد متعین میکنند .نظهام انتخابهاتی واسهط
میان انتخابکنندگان و انتخابشوندگان است از اینرو منفعت سیاستمداران منتخهب در
چارچوب امکانا و محدودیتهای نظام انتخاباتی شکل میگیرد .نظام انتخاباتی بهمًابهه
یههک میههانجی ،ترجیحهها متنههوع شهههروندان را بههه مناصههب سیاسههی تبههدیل مههیکنههد.
معمولترین شیوه برای بررسی نظامهای انتخاباتی ،طبقهبندی آنها براساس میهزان انطبهاق
کرسی های برنده با آرا است .باید بهه ایهن موضهوع توجهه کهرد کهه چهه میهزان از آرای
صحیح ،در فرایند تبدیل به کرسی ،تل

میشوند و عمالً بدون کرسی میمانند .با توجهه
1. Electoral System

مطالعه موانع پارلمانی توسعه اقتصاد ملی در ایران ()1368-1384

سیاسی انتخابی ،که با عنوان «نظام انتخابهاتی» 1شهناخته مهیشهود (لیپسهت255 :1383 ،
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به این اصل و نیز با درنظر داشتن اصولی چون تعداد نمایندگان ههر حهوزه انتخابیهه ههر
تعداد حق رأی انتخابکنندگان میتوان نظامهای انتخاباتی را طبقهبندی کهرد .علهیردهم
تنوع نظامهای انتخاباتی ،میتوان آنها را به سه گهروه عمهده اکًریتهی ،تناسهبی و مخهتلط
تقسیم کرد .نظهام انتخابهاتی اکًریتهی ،موجهب برقهراری تعههد بیشهتر نماینهده در قبهال
انتخابکنندگان میشود (هیوود )333-337 :1389 ،از ایهنرو نظهام انتخابهاتی اکًریتهی،
معرف این مفهوم محسوب میشود.
سیاست تأمین رضایت فوری انتخابکنندگان :با توجه به نقش کلیدی سهند برنامهه
توسعه در تخصی

منابع ،معرفهای این مفهوم عبارتند از )1 :افزایش دیرواقعی منهابع

 )2افههزایش مصههارف برنامههه توسههعه (کردبچههه )60-62 :1385 ،و  )3جهههتگیههری
حمایتگرایانه و توزیعی تغییرا

اعمالی مجلس در مفاد لوایح برنامه توسعه.

توسعه اقتصاد ملی :مراد از توسعه اقتصاد ملی ،افزایش قهدر اقتصهادی کشهور از
رهگار افزایش تولید ناخال

داخلی است .معرف این مفهوم ،تولید ناخال

داخلی بهه

قیمت ثابت( )6است .این معرف حاصل حاف آثهار تهورم بهر تولیهد ناخهال

داخلهی

اسمی است و ارزش کل فعالیتهای اقتصادی را براساس ارزش پول در سال پایهه بیهان
میکند .تولید ناخال
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داخلی سرانه بر مبنای قیمتهای ثابت ،معهرف مشهارکت هریهک

از شهروندان جامعه در فعالیتهای اقتصادی است (ارباب.)69 :1388 ،
معرفهای این مفهوم با مقایسه نسبت تولید ناخهال
ناخال

سهرانه ایهران بهه تولیهد

داخلی سرانه در پنا گروه( )7ال ) متوسط جهانی ،ب) میانگین کشهورهای

پردرآمد( ،)8ا) میانگین کشهورهای دارای درآمهد متوسهط روبههبهاال( ،)9د) میهانگین
کشورهای دارای درآمد متوسط( )10ه) میانگین کشورهای مهم حوزه چشمانداز ایران
 )11(1404محاسبه شده است .با توجه به معرفهای باال ،شاخ

توسعه اقتصاد ملهی

ایران با فرمول زیر محاسبه میشود.
مجموع نسبتهای پناگانه

= 𝐷𝐸𝐼

5
 .2روش پژوهش
روش گردآوری شواهد تجربی ،دو روش تاریخی (اسنادی) و تحلیل محتهوا اسهت.

داده ها و شواهد تجربی بستر ساختارمند ،توسعه اقتصاد ملی ،سیاست تأمین رضایت
فوری انتخابکنندگان از طریق مراجعه به اسناد تهاریخی شهامل سهریههای زمهانی
بانک مرکزی از سهال  1368تها  ،1383قهانون انتخابها

مجلهس شهورای اسهالمی،

گزارشهای بانک جهانی ،لوایح و قوانین برنامههای پناساله توسعه اول تها سهوم و
شواهد مربوط به کنش راهبهردی سیاسهتمداران منتخهب از طریهق تحلیهل محتهوای
مشروی مااکرا

مجلس شورای اسالمی در بهازه زمهانی  1368تها 1383گهردآوری

شده است.
در ایههن پههژوهش بهها التههزام بههه معیههار هههدف (و نههه دادهههها)( )12در شناسههایی از روش
تاریخیهتطبیقی استفاده شده است .این روش بر مبنهای روششناسهی ترکیهبگرایانهه مهورد
استفاده قرار گرفته است .در این مبنا ،تفسیر تاریخی و تبیین قانونی حضور ههمزمهان دارنهد.
روششناسی ترکیبگرایانه با هدف بهرهگیری همزمهان از عمهق رویکهرد تفسهیری و دقهت
رویکرد تبیین قانونی مستلزم نگاه به واقعه مورد تحقیهق از دو منظهر اسهت .نخسهت ،واقعهه
تحقیق بهمًابه امری خاص 1و منحصربهفرد در زمینه تاریخی معین تلقهی مهیشهود ازایهنرو
تحلیل واقعه از رهگار بررسی تسلسل حوادثی که در مرحله نهایی بهه تولیهد واقعهه تحقیهق
منجر شده است ،انجام میشود .در مرحله دوم ،واقعه خاص ،بهمًابه شهاهدی از واقعهه عهام
خاص نیز براساس نظم قیاسی از قوانین کلی قابل استنتاا است( .ساعی)25 :1386 ،
دادههههای تجربههی تههاریخی را مههیتههوان در دو سههطح تحلیههل کههرد)1 :تحلیههل
درونسیستمی  )2تحلیل بین سیستمی .در این پهژوهش در ههر دو سهطح ،از روش
تحلیل روایتی استفاده شده است .الزم به ذکر است که با توجه به ماهیت معرفهای
کنش راهبردی و دولت رانتیر ،از تحلیل توصیفی کمی و تکنیکهای آمهاری توزیهع
فراوانی ،درصد توزیع فراوانی و میانگین برای متغیرهای این دو مفهوم استفاده شهده
است .به طورکلی باید گفت روش اصلی مورد استفاده در این پژوهش ،روش تحلیل
روایتی 3است که روشی کیفی تلقی میشود اما بهه اقتضهای برخهی متغیرهها ،روش
1. Particular Event
2. Universal Event
3. Narrative Analysis
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کمی نیز در درون این تحلیل اسهتخدام شهده اسهت .دادهههای تهاریخی و دادهههای
تحلیل محتوا نیز با راهنمایی تئوری پژوهش تحلیل روایتی شدهاند.
واحههدهای تحلیههل و مشههاهده :در ایههن پههژوهش ،کشههور ،دورههههای زمههانی و
مضمون واحد تحلیل را تشکیل می دهند .منظور از کشور ،ایهران اسهت و منظهور از
دورههای زمانی ،دوره های برنامهه اول ،دوم و سهوم توسهعه اقتصهادی ،اجتمهاعی و
فرهنگی است .منظور از مضمون نیز مقولههههای ابعهاد کهنش راهبهردی نماینهدگان
مجلس است( .)13واحد مشاهده( )14برای تحلیل محتوای کنش راهبردی سیاسهتمداران
منتخب ،مشروی مااکرا
قانون انتخابا

مجلس است .دیگر اسناد مورد بررسهی ایهن پهژوهش را

مجلس شورای اسالمی ،متن لوایح و نیز قوانین برنامههای توسهعه و

نیز گزارشهای بانک جهانی تشکیل میدهند .برای تحلیل محتوای کهنش راهبهردی
سیاستمداران منتخب( ،)15ابعاد این مفهوم در بازه زمانی  15آذر تا  15اسفند سالهای
 1368تا  1383مورد بررسی قرار میگیرد.
 .2-1تحلیل تجربی

تحلیل تجربی در دو سطح انجام شده است :نخست تحلیل توصیفی 1و سپس تحلیل
پژوهشنامه علوم سیاسی  سال نهم  شماره چهارم  پاییز 1393
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تبیینی .2در تحلیل توصیفی ،چگونگی توزیع دادههای تجربی هریک از معهرفههای
مفاهیم تئوری بهصور

جداگانه در دورههای تحقیق بررسی شده است .در تحلیهل

تبیینی ،راهحل نظری مسئله از طریق گزارههای مشاهدهای مورد آزمون تجربهی قهرار
گرفته است .تحلیل تبیینی در سطح بینسیستمی انجام میشود.
تحلیل توصیفی :در سطح دروندوره ای با استفاده از تکنیکهای آمهاری و نیهز
تکنیک تحلیل روایتی ،دادههای تجربی هریک از مفاهیم تحقیق بررسی شدهاند.
 .2-1-1دولت رانتیر

در دوره اول برنامه توسعه  ،سهم درآمدهای نفتی در درآمدهای عمومی دولهت بهین
حههداقل  47/7درصههد (در سههال  )1368و حههداکًر  70درصههد (در سههال  )1372در
نوسان بوده و بههرحال با توجه به شاخ

تعیینشهده بهرای دولهت رانتیهر ،دولهت
1. Discriptive Analysis
2. Explanatory Analysis

ایران در خالل این سالها رانتیر محسوب میشود.
در دوره برنامه دوم توسهعه نیهز ههیچگهاه سههم درآمهدهای نفتهی در ترکیهب
درآمدهای دولت از حد تعیینشده در شاخ

دولت رانتیهر پهایینتهر نرفتهه اسهت.

حداقل این نسبت در خالل این دوره در سال  1377به میزان  42درصد بهود کهه در
اثر کاهش نرخ نفت خام تا حدود هر بشکه  11دالر رخ داد .در سال  1374نیز ایهن
نسبت به حداکًر این دوره یعنی  71درصد رسید.
در دوره برنامه سوم توسعه ،دولت ایران همچنان در رده دولهتههای رانتیهر قهرار دارد.
در این دوره ،کمترین میزان وابستگی دولت به درآمد رانتی  55/8درصد بوده است.
جدول شماره ( .)1دادههای تجربی میزان وابستگی دولت به درنمدهای نفتی در دوره برنامههای اول تا سوم توسعه

سال

1515/1
3375/1
3549/4
5145/9
14683/2
28268/7
29431/2
38153
36446/7
22530
44344
170904/9
59448/5
71957/1
138502/4
184260/9
215919/3
670088/2

منبع :سریهای زمانی بانک مرکزی
 .2-1-2افق کوتاهمدت پیگیری منافع نمایندگان

براساس اصل  62قانون اساسی ،پارلمان ایران تهکمجلسهی اسهت تعیهین «کیفیهت
انتخاب« نمایندگان مجلس ه که براساس مفاد همین اصل بهطهور مسهتقیم و بها رأی
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1368
1369
1370
1371
1372
دوره اول
1374
1375
1376
1377
1378
دوره دو
1379
1380
1381
1382
1383
دوره سو

ک درآمدهای بودج (میلیارد
ریال)
3174/6
5632/5
6933/5
9884/5
20500/7
46125/8
41427/7
57121/9
62378/1
53626
92315/7
214553/7
104640/8
128859/6
229963
276191/8
337448
1077103/2

درآمد نیم در بودج (میلیارد ریال)

نسبم درآمد نیتی در بودج ب ک
درآمدها (درصد)
47/7
59/9
51/1
52
71.6
61.2
71
66/79
58/4
42
48
76/6
56/8
55/8
60
66/7
64
62/2
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مخفی برگزیهده مهیشهونده از وظهای
بهاینترتیب با سکو

قهانونگهاار عهادی برشهمرده شهده اسهت.

نسبی قانون اساسی در مورد نظهام انتخابهاتی پارلمهان ،قهانون

مصوب مجلس شورای اسالمی ،تعیین کننهده نظهام انتخابهاتی اسهت .مطهابق قهانون
انتخابا

مجلهس شهورای اسهالمی مصهوب  1362و اصهالحا

بعهدی آن در تیهر

 ،1363نظام انتخاباتی ایران اکًریت دو دوری در حوزههای انتخابیهه محلهی (شهامل
یک یا چند شهرستان نزدیک هم) بود که حد نصاب الزم برای راهیهابی نامزدهها بهه
مجلس در مرحله نخست ،کسب یک دوم آرای رأیدهندگان حوزه انتخابیه بهود .در
صورتی که برابر کرسیهای نمایندگی حهوزه انتخابیهه ،نامزدهها نمهیتوانسهتند حهد
نصاب را کسب کنند ،به تعداد دو برابر کرسیهای باقیمانده ،نامزدهایی که بهترتیب
حائز بیشترین آرا شده بودند ،با نصاب اکًریت نسبی در دور دوم رقابت میکردنهد.
این نظام هم در حوزههای تکنمایندهای و ههم حهوزهههای چندنماینهدهای بههکهار
گرفته میشد .در طول دوره تحقیق ،نظام انتخاباتی پارلمان ،نظهام اکًریتهی دودوری
بوده است ،اما در طول زمان ،نصهاب اکًریهت در دور اول بها کهاهش مواجهه شهده
است بهگونهای که با اصالی قانون انتخابا

مجلس در سال  ،1378این نصهاب بهه

یکچهارم آرای مأخوذه تبدیل شده است (قانون انتخابا
پژوهشنامه علوم سیاسی  سال نهم  شماره چهارم  پاییز 1393
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مجلس شهورای اسهالمی،

مصوب .)1378
 .2-1-3کنش راهبردی

الفـ دوره برنامه اول توسعه :در دوره اول تحقیق ،نمایندگان مجلس شهورای اسهالمی
 3/6درصد اظهارا خود را به عملکردهای جامعه و  96/34درصهد را بهه عملکردههای
دولت اختصهاص دادنهد .شهواهد تجربهی داللهت بهر آن دارد کهه در دوره برنامهه اول،
نمایندگان مجلس توجه بسیار محدودی به حوزههای مستقل از قهدر مسهتقیم دولهت
داشتند .در دوره نخست ،در میان عملکردهای چهارگانه دولت ،عملکرد تهوزیعی 78/92
درصد کنش راهبردی نمایندگان را دربرگرفته است .آنگونه کهه در جهدول شهماره ()2
مشاهده میشود ،بیش از  55درصد کنش راهبردی نمایندگان بهطور مستقیم معطوف بهه
تأمین نیازهای متنوع حوزههای انتخابیه بوده اسهت .تهأمین ایهن نیازهها هرچنهد موجهب

افزایش نرخ بهرهمندی شهروندان بهویژه در مناطق محرومتهر مهیشهد امها درعهینحهال
منابع محدود موجود بهسبب تأمین این نیازها مستقل از کهارایی آنهها مهیشهد .براسهاس
دادههای تجربی مندرا در این جدول ،تنها  6/7درصهد از کهنش راهبهردی معطهوف بهه
سرمایهگااری و بیش از  16/67درصد ناظر به برقراری عدالت توزیعی بوده است .بهیش
3

از کنش راهبردی نمایندگان ،معطوف به توزیهع امکانها  ،فرصهتهها و ثهرو بهوده
4

است بهگونهای که بیش از  72درصد کنش راهبردی نمایندگان نهاظر بهه توزیهع ثهرو
موجود در مقیاس ملی و منطقهای بود .در مقابل ،عملکهرد اسهتخراجی دولهت فقهط بهه
میههزان  1/11درصههد از کههل کههنش راهبههردی نماینههدگان را در دوره نخسههت بههه خههود
اختصاص داده بود .درصد فراوانی عملکرد نمادین نیز  1/14بود.
جدول شهماره ( )2گویهای فراوانهی کهنش راهبهردی نماینهدگان در دوره اول
پژوهش است .این جدول نشان میدهد که نمایندگان دوره سهوم و چههارم مجلهس
شورای اسالمی در دوره برنامه اول توسعه ،تأکید تام بهر نقهش دولهت داشهتند و از
همینرو در کنشهای راهبردی خود سهمی کمتر از 4درصد بهه جامعهه اختصهاص
دادند .شواهد تجربی این جدول داللت بر آن دارد که در دوره یادشده ،توزیع منابع،
داشت .در دوره اول ،کنش راهبردی معطوف به رضایت زودهنگام انتخابکننهدگان
وجود داشته است.
جدول شماره ( .)2دادههای تجربی تجمیعی کن
گوی ها
جم عمکرد جامع
جم عملکرد تنظیمی
جم عملکرد نمادین
عملکرد استیراجی
جم عملکرد توزیعی
منطد ای
عدالم
جم
عملکرد
توزیعی
عملکرد
توزیعی
توزیعی
سرمای گ اری
ملی
جم عملکرد توزیعی ملی
جم عملکرد توزیعی
جم عملکرد دولم
جم ک
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69

71

فراوانی
30
21
11
1

درصد
10.14
7.09
3.72
0.34

فراوانی
56
91
14
21

درصد
5.59
9.08
1.40
2.10

187

63.18

383

38.22

505

3

1.01

198

19.76

98

12.10

3

1.01

96

9.58

34

4.20

6
193
266
296

2.03
65.20
89.86
100.00

294
677
946
1002

29.34
67.56
94.41
100.00

132
637
787
810

16.30
78.64
97.16
100.00
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جم

فراوانی
23
69
16

درصد
2.84
8.52
1.98
1.11

فراوانی
18
40
0
4

درصد
2.24
4.97
0.00
0.50

فراوانی
11
51
2
7

درصد
1.29
5.98
0.23
0.82

فراوانی
138
571
43
42

درصد
3.66
15.13
1.14
1.11

62.35

587

72.92

436

51.11

2098

55.59

79

9.81

243

28.49

629

16.67

37

4.60

83

9.73

253

6.70

116
703
787
805

14.41
87.33
97.76
100.00

326
762
842
853

38.22
89.33
98.71
100.00

882
2980
3636
3774

23.37
78.54
96.64
100.00

9

درصد فراوانی بر مبنای نسبم فراوانی گوی ب جم ک گوی های کنش راهبردی نمایندگان در هر سال محاسب شده اسم.
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امکانا

و فرصتها با تأکید بر نگاه منطقهگرایانه در کانون توجهه نماینهدگان قهرار
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درصد اظهارا خود را به عملکردهای جامعهه و  96/34درصهد را بهه عملکردههای دولهت
اختصاص دادند .شواهد تجربی داللت بر آن دارد که در دوره برنامه دوم ،نماینهدگان مجلهس
توجه بسیار محدودی به حوزههای مستقل از قدر مستقیم دولهت داشهتند .در دوره دوم در
میان عملکردهای چهارگانه دولت ،عملکرد توزیعی  78/92درصد کنش راهبهردی نماینهدگان
را دربرگرفته است .بیش از  49درصد کنش راهبردی نمایندگان بهطور مسهتقیم معطهوف بهه
تأمین نیازهای متنوع حوزههای انتخابیه بوده است .تأمین این نیازها هرچند موجهب افهزایش
نرخ بهرهمندی شهروندان بهویژه در مناطق محرومتر میشد ،امها درعهینحهال منهابع محهدود
موجود بهموجب تأمین این نیازها مستقل از کارایی آنها میشد .این میهزان توجهه بهه توزیهع
امکانا با نگاه منطقهای هرچند نسبت به دوره اول حدود  6درصد کمتر است ،امها کماکهان
بیشترین سهم کنش راهبردی نمایندگان به این عملکهرد اختصهاص دارد .براسهاس دادهههای
تجربی مندرا در این جدول ،فقط  7/62درصد از کنش راهبردی معطوف به سهرمایهگهااری
3

و بیش از  21درصد ناظر به برقراری عدالت توزیعی بوده اسهت .بهیش از کهنش راهبهردی
4

نمایندگان معطوف به توزیع امکانا  ،فرصتها و ثرو بوده است بههگونههای کهه بهیش از
پژوهشنامه علوم سیاسی  سال نهم  شماره چهارم  پاییز 1393
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70درصد کنش راهبردی نمایندگان ناظر به توزیع ثرو موجود در مقیاس ملهی و منطقههای
بود .در ازای این سهم برای عملکرد توزیعی ،فقط  1/07درصهد کهنش راهبهردی نماینهدگان
به عملکرد استخراجی اختصاص داشت.

جدول شماره ( .)3دادههای تجربی تجمیعی کن

گوی ها

76

75

78

77

جم

تعداد
18.00
42
1
2

درصد
5.49
12.80
0.30
0.61

تعداد
16
49
4
7

درصد
2.78
8.51
0.69
1.22

تعداد
15
135
6
6

درصد
2.72
24.50
1.09
1.09

تعداد
16
150
12
12

درصد
2.26
21.16
1.69
1.69

تعداد
33
59
10
2

درصد
6.10
10.91
1.85
0.37

تعداد
98
435
33
29

درصد
3.62
16.08
1.22
1.07

194

59.15

302

52.43

254

46.10

321

45.28

261

48.24

1332

49.24

59

17.99

156

27.08

93

16.88

128

18.05

136

25.14

572

21.15

12

3.66

42

7.29

42

7.62

70

9.87

40

7.39

206

7.62

71

21.65

198

34.38

135

24.50

198

27.93

176

32.53

778

28.76

جم عملکرد توزیعی
جم عملکرد دولم

265
310

80.79
94.51

500
560

86.81
97.22

389
536

70.60
97.28

519
693

73.20
97.74

437
508

80.78
93.90

2110
2607

78.00
96.38

جم ک

328

100.00

576

100.00

551

100.00

709

100.00

541

100.00

2705

100.00

جم عمکرد جامع
جم عملکرد تنظیمی
جم عملکرد نمادین
عملکرد استیراجی

عملکرد
توزیعی
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جم عملکرد توزیعی
منطد ای
جم
عدالم توزیعی
عملکرد
توزیعی
سرمای گ اری
ملی
جم عملکرد توزیعی ملی

درصد فراوانی بر مبنای نسبت فراوانی گویه به جمع کل گویههای کنش راهبردی نمایندگان در هر سال محاسبه شده است.

جدول شماره ( )3نشان میدهد کهه نماینهدگان دوره چههارم و پهنجم مجلهس
شورای اسالمی در دوره برنامه دوم توسعه ،تأکید تام بر نقش دولت داشتند ازاینرو
در کنشهای راهبردی خود سهمی کمتر از  4درصهد بهه جامعهه اختصهاص دادنهد.
شواهد تجربی این جدول داللهت بهر آن دارد کهه در ایهن دوره نیهز توزیهع منهابع،
امکانا

و فرصتها با تأکید بر نگاه منطقهگرایانه در کانون توجهه نماینهدگان قهرار

داشت.
جـ دوره برنامه سوم توسـعه :در دوره سهوم تحقیهق ،نماینهدگان مجلهس
شورای اسالمی کمی بیش از  3درصد اظهارا

خود را به عملکردهای جامعه و

حدود  97درصد را به عملکردههای دولهت اختصهاص دادنهد .شهواهد تجربهی
داللت بهر آن دارد کهه در دوره برنامهه سهوم ،نماینهدگان مجلهس توجهه بسهیار
محدودی به حوزههای مستقل از قدر

مستقیم دولت داشتند .در ایهن دوره کهه

هم زمان با دوره ششم مجلس شورای اسالمی با اکًریت نمایندگان اصالیطلهب
است ،گویه های اجرای قانون اساسی و حقوق و آزادی های اساسهی شههروندان
هم فراوانی قابل تأملی داشته اند .آنچه از منظر این پژوهش مهم است ،این نکتهه
پژوهشنامه علوم سیاسی  سال نهم  شماره چهارم  پاییز 1393

است که حتی در مجلس ششم که سیاسیترین دوره پارلمان در دوره جمههوری
اسالمی قلمداد می شود ،هرچند عملکرد تنظیمی سهم باالتری از کنش راهبهردی
را به خود اختصاص داده ،اما در میان گویههای این عملکهرد بیشهترین فراوانهی
متعلق به گویههایی است که در دورهههای پیشهین نیهز دارای بیشهترین فراوانهی
بودند .در دوره سوم در میان عملکردههای چهارگانهه دولهت ،عملکهرد تهوزیعی
 78/91درصد کنش راهبهردی نماینهدگان را دربرگرفتهه اسهت .آنگونهه کهه در
جدول شماره ( )3مشاهده میشود ،نزدیک  54درصد کنش راهبردی نماینهدگان
بهطور مستقیم معطوف به تأمین نیازهای متنوع حوزهههای انتخابیهه بهوده اسهت.
تأمین این نیازها هرچند موجب افزایش نرخ بهره منهدی شههروندان بههویهژه در
مناطق محرومتر میشد ،اما درعینحال منابع محدود موجود بهسبب تهأمین ایهن
نیازها مستقل از کارایی آنها میشد .براسهاس دادهههای تجربهی منهدرا در ایهن

جدول ،تنها  8/49درصد از کنش راهبردی معطوف به سهرمایهگهااری و حهدود
 24درصد ناظر به برقراری عدالت توزیعی بوده است .بههایهنترتیهب بهیش از
کنش راهبردی نمایندگان معطوف به توزیع امکانا  ،فرصت هها و ثهرو

3
4

بهوده

است بهگونهای که بیش از  70درصد کنش راهبردی نمایندگان ناظر بهه توزیهع
ثرو

موجود در مقیاس ملی و منطقهای و  1/77درصد نیهز نهاظر بهه اسهتخراا

درآمدهای دولت بود.
جدول شماره ( )4گویهای فراوانهی کهنش راهبهردی نماینهدگان در دوره سهوم
پژوهش است.

مطالعه موانع پارلمانی توسعه اقتصاد ملی در ایران ()1368-1384
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جدول شماره ( .)4دادههای تجربی تجمیعی کن

گوی ها
جم عمکرد جامع
جم عملکرد تنظیمی
جم عملکرد نمادین
عملکرد استیراجی
جم عملکرد توزیعی منطد ای
عدالم
جم عملکرد
عملکرد توزیعی
توزیعی
توزیعی ملی
سرمای گ اری
جم عملکرد توزیعی ملی
جم عملکرد توزیعی
جم عملکرد دولم
جم ک

راهبردی نمایندگان مجلس شورای اسالمی در دوره سوم پژوه

تعداد
24
177
8
22
376

درصد
2.65
19.58
0.88
2.43
41.59

تعداد
19
74
2
4
220

درصد
4.48
17.45
0.47
0.94
51.89

تعداد
12
64
1
1
148

81
درصد
3.79
20.19
0.32
0.32
46.69

تعداد
23
95
5
15
343

82
درصد
3.25
13.42
0.71
2.12
48.45

تعداد
13
126
4
10
502

درصد
1.43
13.86
0.44
1.10
55.23

تعداد
91
536
20
52
1589

درصد
3.09
18.20
0.68
1.77
53.96

80

79

83

206

22.79

99

23.35

72

22.71

139

19.63

189

20.79

705

23.94

91
297
673
880
904

10.07
32.85
74.45
97.35
100.00

6
105
325
405
424

1.42
24.76
76.65
95.52
100.00

19
91
239
305
317

5.99
28.71
75.39
96.21
100.00

88
227
570
685
708

12.43
32.06
80.51
96.75
100.00

65
254
756
896
909

7.15
27.94
83.17
98.57
100.00

250
883
2324
2866
2945

8.49
29.98
78.91
97.32
100.00

درصد فراوانی برمبنای نسبت فراوانی گویه به جمع کل گویههای کنش راهبردی نمایندگان در هر سال محاسبه شده است.

جم

این جدول نشان میدهد که نمایندگان دوره چهارم و پنجم مجلس شورای اسهالمی
در دوره برنامه سوم توسعه ،تأکیهد تهام بهر نقهش دولهت داشهتند و از همهینرو در
کنشهای راهبردی خود سهمی کمتر از  4درصد به جامعه اختصاص دادند .شهواهد
تجربی داللت بر آن دارد که در دوره یادشده ،توزیع منابع ،امکانا

و فرصتهها بها

تأکید بر نگاه منطقهگرایانه در کانون توجه نمایندگان قرار داشهت .در ایهن دوره نیهز
کنش راهبردی معطوف به رضایت زودهنگام انتخابکنندگان وجود داشته است.
 .2-1-4سیاست تأمین رضایت زودهنگام انتخابکنندگان

الفـ دوره برنامه اول توسعه :رویکرد اصلی حاکم بر برنامه اول توسهعه ،رویکهرد
معطوف به تخصی

منابع بود .در ایهن رویکهرد ،کهارکرد سهند برنامهه ماننهد سهند

بودجه ،دادن اجازه از سوی قانونگاار به دولت برای کسب منابع و هزینه کهردن آن
است ،از نظر شکل حقوقی نیز ساختار سند برنامه همانند سند بودجه ،مرکب از یک
ماده واحده و چندین تبصره است .بهاینترتیب تفاو

اصلی این دو سند نیز در افق

زمانی طوالنیتر برنامه نسبت به بودجهه اسهت .چنهین رویکهردی در برنامههریهزی
موجب میشود دستگاههای اجرایی بیش از آنکه به عارضههیهابی درونهی و ارتقهای
کارایی و اثربخشی خود بپردازند ،درگیر رقابت منفی برای نمایش وضعیت نابسامان
تولیدی آن چیره میشود (نیلی .)1384 ،در این رویکرد ،ماده واحده و تبصرههها بهه
مهمترین بخش برنامه تبدیل میشوند .اعمال نظر مجلهس نیهز در برنامهه عمهدتاً در
قالب تغییرا

در تبصرهها خودنمایی میکند.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،تعداد  44تبصره پیشنهادی دولهت را بهه 52
تبصره تغییر دادند .از این میان 19 ،مهورد عینهاً پیشهنهاد دولهت اسهت  16مهورد از
پیشنهادهای دولت در مجلس حاف شد  20تبصره به الیحه دولت افزوده شد و در
 9مورد نیز پیشنهاد دولت با تغییرا
مورد در حد تغییرا
تغییرا

به تصویب رسهید .از میهان  9تبصهره اخیهر2 ،

عبهارتی ،ویرایشهی یها سهازوکار اجرایهی بهود و در  7مهورد،

تبصرهها ،تغییر م ثر در برنامه بود.

نمایندگان مجلس در ماده واحهده برنامهه ،سهق

اعتبهارا

عمرانهی و جهاری

مطالعه موانع پارلمانی توسعه اقتصاد ملی در ایران (1368-1384
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برنامه را  10/66درصد افزایش دادند .همچنهین سهق
بانکی برای تأمین اعتبارا

اجهازه اسهتفاده از اعتبهارا

عمومی با  9/95درصد افزایش ،بهه مبله  7393میلیهارد

ریال رسید .بند «د» تبصره  10الیحه دولت کهه بهر ممنوعیهت افهزایش کلهی سهق
اعتبارا عمرانی برنامه تصریح داشت ،با رأی نمایندگان حاف شد.
از میان  16تبصره حافشهده ،دسهتکهم  8مهورد بههطهور مسهتقیم نهاظر بهه
جهتگیریهای توسعه گرایانه برنامهه مطهابق بها راهبهرد آزادسهازی اقتصهادی بهود.
نمایندگان مجلس سوم ،تبصره  18الیحه پیشهنهادی دولهت را کهه متضهمن اعطهای
اجازه به دولهت بهرای واگهااری م سسها

و مراکهز فرهنگهی ،هنهری ،سهیاحتی و

آموزشی فرسوده یا دیرمقرونبهصرفه و اختصاص معادل درآمد آن برای نوسهازی و
توسعه امور مشابه بود ،حهاف کردنهد .همچنهین براسهاس تبصهره  19و  20الیحهه
پیشنهادی دولت مقرر بود در گام نخست خصوصهیسهازی ،صهنایع مهادر و بهزر
1

احصا و حداکًر سهام این بنگهاههها بهه بخهش عمهومی دیردولتهی واگهاار شهود.
3

همچنین دولت اجازه یافت که تمام یها قسهمتی از سههام خهود را در شهرکتههای
صنعتی و بازرگانی (دیر از صنایع مادر و بزر ) بهه بخهش عمهومی یها خصوصهی
پژوهشنامه علوم سیاسی  سال نهم  شماره چهارم  پاییز 1393
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تعههاونی بفروشههد و معههادل درآمههدهای حاصههل را در امههور نوسههازی ،توسههعه و
سرمایهگااری جدید صنعتی هزینه کند .نماینهدگان مجلهس ایهن دو تبصهره مههم را
حاف کردند .از دیگر موارد حافشده الیحهه در فراینهد تصهمیمگیهری نماینهدگان
می توان به الزام دولت برای تشکیل مرکز توسهعه تکنولهوژی صهنعتی و حمایهت از
فعالیت های تحقیق و توسعه در حوزه فناوری صنعتی و معهدنی (تبصهرهههای  21و
 ،)22الزام دولت به تجدیدنظر در قهانون معهادن بههمنظهور جلهب مشهارکت بیشهتر
معدنکاران دیردولتی (تبصره  ،)24الزام دولت به تجدیدنظر در قانون کار بها ههدف
توجه بیشتر به حمایت از تولید در کنار صیانت از نیروی کار (تبصره  ،)26بهازنگری
در اساسنامه و فعالیت مرکز توسعه صهادرا  ،تجدیهد سهازمان صهندوق ضهمانت
صههادرا

بهههمنظههور تحههرک بیشههتر صههادرا

معافیت ها و انحصارا

و تبصههرههههای  30 ،29و  31حههاف

دولتهی در مهورد بررسهی قیمهت کاالههای مصهرفی نههایی

وارداتی (تبصره  )34ممنوعیت استخدام نیروی زیهر دیهپلم در دسهتگاهههای دولتهی
(تبصره  )39اشاره کرد .بهاینترتیب از میان  16تبصره حهافشهده بههجهز  3مهورد،
همگی ناظر به جهتگیریهای توسعهگرایانه برنامه بوده است.
از تبصرههای افزودهشده برنامه اول توسط نمایندگان مجلس شهورای اسهالمی،
تبصرههای  50 ،21 ،17 ،15 ،13و  51ماهیهت ایجهاد درآمهد جدیهد بهرای دسهتگاه
خاصهبهتر تیهب سهازمان حفاظهت از محهیط زیسهت ،وزار
آموزش پزشکی ،قوه قضائیه ،وزار

بهداشهت ،درمهان و

کشاورزی ،شههرداریهها و وزار

فرهنهگ و

ارشاد اسالمیه داشته و تصویب آنها عمدتاً مرهون رایزنهیههای دسهتگاههها و نگهاه
بخشی کمیسیونهای تخصصی مجلس است .تبصره  49نیز متضمن تکلیه

دولهت

برای افزایش سرمایه بانک کشاورزی اسهت کهه آن ههم از حیهث ماهیهت در دسهته
تبصرههای حمایتی دستگاهها قابل طبقهبندی است.
تبصرههای  37 ،30و 38ناظر بهه تشهکیل شهورایعالی الگهوی مصهرف ،تعیهین
تکلی

چگونگی تعیین شبکه های مجهاز توزیهع کهاال اسهت کهه اساسه ًا بها راهبهرد

آزادسازی اقتصادی برنامه در تعارض است .تبصرههای  41و  42قهانون برنامهه اول
توسعه نیز که توسط نماینهدگان مجلهس سهوم بهه الیحهه افهزوده شهد ،دربردارنهده
راهبرد اصلی برنامه در تعارض است.
تبصره  52قانون برنامة اول توسعه که توسط مجلس شورای اسالمی بهه الیحهه
افزوده شد ،متضمن ممنوعیت صدور هرگونه موافقت اصولی و نیهز سهرمایهگهااری
دولتی ،صنعتی ،کشاورزی و دامی برای مراکز استانهای برخوردار اسهت کهه بهدون
توجه به مزیت های نسبی صرفاً بها نگهاه تهوزیعی در پراکنهدگی صهنایع و بنگهاههها
تصویب شده است .چنین روندی در تبصرههای تغییریافته نیز قابهل مشهاهده اسهت.
درحالیکه تبصره  11الیحه پیشنهادی دولت متضمن تکلی

دولت بهر تهیهه برنامهه

توسعه اقتصادی ،اجتماعی استانها با خهطمشهی آمهایش سهرزمینی و منهوط شهدن
هرگونه سرمایهگااری جدید به انجام این تکلی
برنامه این مضمون را به تکلی

بهود ،مجلهس در تبصهره  6قهانون

دولت به «احیا و توسعه بخشهای محروم و ایجهاد

تعادلهای منطقهای» تبدیل کرد .اقداما

مدنظر تبصره  6قانون برنامه اول مانند بنهد

مطالعه موانع پارلمانی توسعه اقتصاد ملی در ایران (1368-1384
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ال

و جزو  3بند ی ،بیش از آنکه بر یک نگاه جامع استوار باشد ،برآمده از ارزیهابی

اولیه و بدون توجه به مزیتها و محدودیتهای مناطق مختله

اسهت حهال آنکهه

مفهوم آمایش سرزمینی مهدنظر دولهت ،تمهام ایهن مهوارد را بها لحهاظ مزیهتهها و
محدودیتهای مناطق مورد توجه قرار میداد.
تبصره  36و  4قانون برنامه اول توسعه بر ضع

راهبهرد آزادسهازی اقتصهادی

بدون توجه به مزیتهای نسبی ،بخش کشاورزی و آب و جهاد سازندگی را نسهبت
به سایر بخشها اولویت میدهد .نمایندگان مجلس با افزودن  6بنهد بهه تبصهره ،29
مجوز ایجاد سق

تعهد ارزی جدید معادل حداقل  18/4میلیارد دالر برای تکمیل و

احداث طریهای بزرگی چون  7واحد کشت و صنعت نیشکر (با تأکید بر دسهتیابی
بههه خودکفههایی در تولیههد شههکر) ،سههدهای کههارون  3و  ،4کرخههه و گاومیشههان،
سرمایهگااری در میادین گازی پارس و پارس جنهوبی و پتروشهیمی صهادر کردنهد
(سازمان برنامه و بودجه 1368 ،ال )  1368ب) .تصویب این طریها ،بدون مطالعه
همهجانبه کارشناسی در سهازمان برنامهه و بودجهه و صهرفاً براسهاس نگهاه بخشهی
کمیسیون تخصصی و وزارتخانه اجرایی در مجلس رقهم خهورد (نهوربخش:1385 ،
.)114
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تغییرا

اعمالشده توسط نماینهدگان دوره سهوم مجلهس شهورای اسهالمی در

الیحة برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگهی کشهور دربردارنهده افهزایش
منابع و سق

تعهدا

ارزی ،حمایت دیررقابتی از تولید داخل ،حمایت از کارگران،

حمایت از اقشار فاقد دانش و مهار

کهافی ،مداخلهه دولهت در توزیهع و مصهرف

کاالها ،سرمایهگااری دولت در برخی پروژههای مهم زیربنایی و تولیهدی ،رویکهرد
تهوزیعی در پهراکنش بنگهاهههای اقتصههادی و سهرمایهگهااریههای عمهومی اسههت.
درحالیکه جهتگیری الیحه پیشنهادی دولت ،عمدتاً بهسهوی الگهوی نئوکالسهیک
توسعه اقتصادی و راهبرد آزادسازی اقتصادی بود ،تغییرا

اعمهالشهده در مجلهس

بیشتر رنگوبوی حمایتگرایانه و کنترلی داشت .در این دوره معرفههای سههگانهه
این مفهوم موجود بودند.
بـ دوره برنامه دوم توسعه :در برنامهه دوم توسهعه اقتصهادی و اجتمهاعی و
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( )1374-1378مجلس شورای اسهالمی در مرحلهه

تصویب نهایی ،تغییراتی بسیار گسترده و وسیع در این برنامه اعمال کرد بهگونههای
که مصوبه نهایی فاقد هماهنگی و ارتباط منطقی بهین اجهزاو بهود .مجلهس شهورای
اسالمی پس از تقدیم الیحه برنامه دوم توسط هیئت دولت استدالل کرد که تصویب
برنامه مستلزم ارزیابی دقیق عملکرد برنامه اول و بررسی بیشتر برنامه دوم بها توجهه
به تجارب گاشته است و لاا با یک سال تعویق ،دوره برنامه بهه سهالههای -1378
 1374تغییر یافت ،اما پس از آن عمالً مجلس به دبیرخانه تدوین مجدد برنامه تبدیل
شد و قانون برنامه دوم را با  16هدف کلی و خطمشیهای آن ،مهاده واحهده و 101
تبصره قانونی و نیز برخی جهداول اعتبهارا

در تهاریخ  20آذر  1373بهه تصهویب

رساند.
برنامه دوم نیز مانند برنامه اول در چارچوب رویکرد سنتی تهدوین شهده بهود.
ازاینرو ،آنچه توسط مجلهس مهورد بررسهی قهرار گرفهت ،عمهدتاً مهاده واحهده و
تبصرههای برنامه بود 7 .مورد از تغییرا

و افزودههای مجلس در الیحهه پیشهنهادی

دولت ،دربردارنده کاهش منابع برنامه (ماده واحده)( ،)16اجازه سرمایهگااری خارجی
(بند ه تبصره  ،)22اجازه عملیا
صادرا

بیع متقابل (بند و تبصره  ،)22تشهکیل شهورایعالی

دیرنفتی و پیشبینی اقداما

برای حمایهت از صهادرا

دیرنفتهی (تبصهره

 )25تصریح بخش خصوصی و تعاونی بهجای بخش دیردولتی (تبصهره  ،)41ایجهاد
دستگاههای اجرایی (تبصرههای  32و  )33بود که م ید توسعه محسوب میشوند.
 24مورد از تغییرا

یا افزودهههای مجلهس ،متضهمن مهواردی چهون اصهالی

عبارتی یا حقوقی (مانند تبصرهههای  )86 ،44 ،28 ،18بهود ،کهه تغییهر دیرمه ثر در
محتوای برنامه قلمداد میشود 31 .مورد از تغییرا

یا تبصرههای افزودهشده توسهط

مجلس ،دربردارنده مواردی چون ذکر مصادیق و تفصیل اقداما

اجرایهی ( 8مهورد

شامل تبصرههای ،21بندهای ال  ،و ط تبصره  ،)60 ،58، 39،57 ،22تأکید بهر مفهاد
قوانین موجود ( 5مورد تبصره  )98 ،74 ،55 ،38 ،4و تحدید حدود اختیهارا

قهوه

مجریه ( 18مورد ازجمله بند ی تبصره( ،19 )17تبصره  ،64بند ی تبصره  )22بود .این
تغییرا

هرچند تأثیر حقوقی جدی بر برنامه نداشت ،اما جهتگیری محتوایی مهورد

تأکید نمایندگان را نشان میدهد .جهتگیری نمایندگان مجلس در این موارد عمهدتاً
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حمایتی یا کنترلی است که نمایندگان در سایر تبصرهها ضمانتهای اجرایهی الزم را
برای آنها پیشبینی کرده بودند.
 48مورد از تغییرا

و افزودههای مجلس در الیحه برنامهه دوم توسهعه ،تغییهر

جدی در جهتگیری برنامه ایجاد میکرد .نمایندگان مجلس در  8مورد (بندهای ی،
ک تبصههره  ،22تبصههرههههای  )75 ،73 ،27 ،21 ،1ضههمن اولویههت دادن بههه بخههش
کشاورزی ،با تصویب حمایتههای تعرفههای از محصهوال

کشهاورزی ،بهه تهداوم

پرداخت یارانه به بخش کشاورزی ،افهزایش قیمهت خریهد محصهوال

کشهاورزی،

حفظ کاربری ارضی کشاورزی ،تشکیل شورایعالی کشهاورزی ،برقهراری تسههیال
تکلیفههی و اولویههت در پرداخههت اعتبههارا
محصوال

بخههش و نیههز نیههل بههه خودکفههایی در

داایی و دامی رأی دادند .این تغییرا  ،جههتگیهری حمایهت از تولیهد

داخلی و راهبرد جایگزینی واردا

را دنبال میکرد.

نمایندگان مجلهس در تبصهره  16قهانون برنامهه دوم توسهعه ،سیاسهت تهداوم
پرداخت یارانه را جایگزین سیاست حاف تدریجی پرداخت یارانه (موضوع تبصهره
 4الیحه پیشنهادی دولت) کردند .در تبصره  19قانون برنامه دوم توسعه ،نماینهدگان
شتاب پیشنهادی دولت را برای افزایش قیمت حاملهای انرژی و برق و آب کهاهش
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دادند .همچنهین در تبصهرهههای  20و  27بههترتیهب پرداخهت یارانهه آب شهرب و
نهادههای کشاورزی را مورد تأکید قرار دادند .نمایندگان همچنین بها حهاف تبصهره
 19پیشنهادی دولت ،با حاف یارانه شرکتهای هواپیمایی در طول برنامهه مخالفهت
کردند .حاف تبصره  20پیشنهادی دولت در مجلس نیز بهمعنای مخالفت نماینهدگان
با افزایش تعرفههای پست و مخابرا

بود .نماینهدگان مجلهس همچنهین بها حهاف

تبصره  26الیحه پیشنهادی دولت ،مخالفت خود را با اخا هزینه دروس مهردودی از
دانشجویان دانشگاههای دولتی ابراز داشتند .بهاینترتیب کلیه موارد نهاظر بهه واقعهی
کردن قیمتها از برنامه دوم توسعه حاف شد.
نمایندگان مجلس شورای اسهالمی بههترتیهب در تبصهرهههای  42و  50قهانون
برنامه ،حمایت از ایًارگران و بسیجیان در واگااری زمینههای کشهاورزی و تهأمین
معیشت نیروهای مسلح را مورد تأکید قرار دادند.
تبصره  13پیشنهاد دولت متضمن ضوابطی بهرای تسههیل واگهااری واحهدهای

دولتی بود ،که توسط نمایندگان مجلس شورای اسالمی حاف شد.
نمایندگان دوره چهارم مجلهس ،در تبصهره  11قهانون برنامهه ،برنامهه حمهایتی
دولت در مورد مناطق محروم را محدود به روستاهای محروم کردند در بنهد  1ایهن
تبصره ،اجازه آداز طریهای عمرانی ،جایگزین پیشنهاد دولت شهد کهه صهرفاً ادامهه
طریهای عمرانی برنامه اول را مجاز میشمرد .بهاینترتیب نماینهدگان ،شهرایطی را
فراهم کردند که طی برنامه دوم حجهم عظیمهی از پهروژهههای عمرانهی در مقیهاس
روستایی آداز شود پروژههایی که معموالً بهدلیل کمبود منابع ،مد ها بیش از زمان
مقرر صرف تکمیل و بهرهبرداری از آنها میشد.
مفاد تبصرههای  52 ،47و  53متضمن سیاستههای حمهایتی مهالی و دیرمهالی
مجلس از برخی دستگاهها بهترتیب شامل بسیا ،سازمان قضایی نیروههای مسهلح و
قوه قضائیه بود .نمایندگان در تبصره  56قانون برنامه دوم توسعه حمایتههای مهالی
گسترده از صداوسیما ،وزار
سازمان تبلیغا

فرهنگ و ارشاد اسهالمی ،سهازمان میهراث فرهنگهی،

اسالمی و م سسه تنظیم و نشر آثهار امهام خمینهی(ره) را تصهویب

کردند .تبصره  59نیز اخا عوارض به نفهع سهازمان صداوسهیما را قهانونی کهرد .در
همین راستا بند ب تبصره  60نیز حمایهت از صداوسهیما را مهورد تأکیهد قهرار داد.
تبصرههای  67و  68قانون برنامه دوم نیز ،بهترتیب ناظر بر اختصهاص عهوارض بهه
برنامه دوم توسعه ،متضمن دو بند و چهار جزو در حمایت از وزار

اطالعا

بود.

مضمون تبصره  92نیز حمایت از آموزش عالی دیردولتی بود که البته در سال 1373
(زمان بررسی و تصویب قانون برنامه دوم توسعه) دانشگاه آزاد اسالمی تنها مصداق
آموزش عالی دیردولتی بود (سازمان برنامه و بودجه.)1374 1373 ،
در مقام جمعبندی باید گفت که نمایندگان دوره چهارم مجلس شورای اسالمی
اوالً در بررسی الیحه برنامه دوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور ،عمهالً
گام در مسیر تدوین دوباره برنامهه نهادنهد .ثانیهاً بسهیاری از تغییهرا
دربردارنده افزایش گستره مصهرف اعتبهارا

اعمهالی آنهها

عمرانهی منهاطق محهروم ،حمایهت از

کشههاورزی ،راهبههرد جههایگزینی واردا  ،حمایههت از گههروههههای محههروم و اقشههار
اجتماعی خاص و برخی دستگاههای حکومتی ،تداوم برقراری یارانهه و مداخلهه در
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اختیارا

مدیریتی دولت بود .بهاینترتیب هرچند معهرف نخسهت مفههوم سیاسهت

تأمین رضایت زودهنگام انتخابکنندگان در این دوره وجود نداشت( ،)18امها معهرف
دوم آن ،یعنههی افههزایش مصههارف برنامههه و معههرف سههوم آن یعنههی جهههتگیههری
حمایتگرایانه و توزیعی تغییرا

اعمالی مجلس در این دوره حاضر بود.

ج ـ دوره برنامه سوم توسعه :تجربه دو برنامه پیشین و رویارویی دولتمردان
با برخی مشکال
میانمد

ساختاری اقتصاد ایران که موجب تغییهر در الگهوی برنامههریهزی

در ایران شد ،مدیران سازمان برنامهوبودجه وقت را بر آن داشت تها پهیش

از تقدیم رسمی الیحه به مجلس ،بها رئهیس و برخهی نماینهدگان مه ثر دوره پهنجم
مجلس شورای اسالمی در مورد محتوای پیشنهادی برنامه سوم رایزنی کنند (نجفهی،
 .)121 :1391در جریههان بررسههی برنامههه سههوم در مجلههس 55 ،مههاده از  200مههاده
پیشنهادی دولت بدون تغییر در مجلس تصویب شد .در  15ماده نیز صهرفاً تغییهرا
ویرایشی و در  23ماده نیز اصالحا

حقوقی اعمال شد 16 .مهورد از تغییهرا

نیهز

ناظر بهه اصهالی ترکیهب اعضها یها روش اجرایهی مهواد برنامهه بهود کهه تقریبه ًا در
جهتگیریهای برنامه تأثیر جدی نداشهت .در جریهان بررسهی برنامهه در مجلهس،
برخی جهتگیریهای مهم الیحه برنامه سوم در مجلس حفظ شد.
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 5مورد از مواد الحاقی مجلس شورای اسالمی بهه الیحهه برنامهه سهوم ،شهامل
مواردی بود که بهنوبه خود تأییدکننده جهتگیری برنامه بود .نمایندگان مجلهس بها
الحاق تبصره  4به ماده  ،4به محدود کردن زمینه فعالیهت شهرکتههای دولتهی رأی
دادند که موافق جهتگیری برنامه در کوچکسازی دولت و تنظهیم انحصهارها بهود.
همچنین با الحاق بند ز به این ماده ،دولت موظ

به بازنگری در مقررا

روابط کار

در مد

شش ماه شد .نمایندگان مجلس با الحاق دو بند به ماده  36برنامهه ،دولهت

را مکل

به تهیه الیحه لغو انحصار و پرهیز از هرگونه تبعیض بین بخهش دولتهی و

بخش دیردولتی شامل بخش تعاونی و خصوصی در انجام معامال

بخهش عمهومی

و دولتی کردند .این امر زمینهساز توسعه رقابت و برقراری فرصتها و شرایط برابهر
برای هر سه بخش فعال اقتصاد کشور بود .در بنهد الحهاقی جدیهد بهه مهاده  ،90بهه
دولت اجازه داده شد حداکًر  49درصد سهام بانک ها را به عموم مهردم بها اولویهت
کارکنان بانکها و ایًارگران واگاار کند .همچنین با الحاق ماده  98به الیحه ،مجلس

اجازه فعالیت بانکهای دیردولتی را صادر کرد .همچنین در بند «ا» الحاقی به مهاده
شد ،تسهیال

 ،115دولت موظ

الزم برای حضور فعهال شهرکتهها و م سسها

فنی و مهندسی ایرانی را در بازارهای جهانی فراهم و بر آن نظار
ماده  2به فصل اصالی ساختار اداری و مدیریت ،دولت ملک
تصدیها و تقویت اعمال حاکمیت و نظار

کنهد .بها الحهاق

شد بهمنظور کهاهش

دولت ،برای اصالی تشهکیال

کهالن

دولت اقدام کند .با اصالی ماده  34الیحه پیشنهادی دولهت ،امکهان فعالیهت بخهش
دیردولتی در عملیا

اکتشاف و استخراا نفت (عالوهبر عملیا

پاییندستی نفهت)

فراهم شد .در ماده  69الحاقی به فصل نظام مالیهاتی و بودجهه ،دولهت مکله

شهد

الیحه بودجه ساالنه را بهنحوی تنظیم کند که کسری احتمالی از طریق اسهتقراض از
بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور تأمین نشود .از افهزودهههای مجلهس بهه الیحهه
دولت در راستای جهتگیری برنامه بند «د» ماده  118بود کهه بههموجهب آن دولهت
مکل

به اصالی ساختار شرکتهای دولتی وابسته بهه وزار

نفهت و وزار

نیهرو

شد.
در  17مورد ،تغییرا
بهمنظور شفاف کردن عملیا

اعمالی مجلهس در تقابهل بها جههتگیهری الیحهه بهود.
اقتصادی شرکتهای دولتی ،پیشنهاد دولت در ماده 5

حاوی این نکته بود که چنانچه بر اثر تکلی
مابهالتفاو

خود را کمتر از قیمت تعیینشده براساس ضوابط تعیینشده ،بفروشد
آن تا قیمت تعیینشده از سوی دولت پرداخت خواههد شهد .در فراینهد

بررسی این ماده در مجلس شورای اسالمی ،محدودیتی به آن افهزوده شهد مبنهیبهر
اینکه افزایش قیمت کاالها و خدما

توسط دستگاهها و شرکتهای دولتهی سهالیانه

بیش از  10درصد مجاز نیست .نمایندگان مجلس پنجم در ماده  10برنامه بها ههدف
حمایت از ایًارگران ،اولویت واگااری شرکتهای دولتی را به آنهها دادنهد .اعطهای
امتیاز و تسهیال

به ایًارگران در مواد  ،131بند «ا» ماده  137و بند  2ماده  155نیز

مورد توجه قرار گرفت .همچنین نمایندگان در ماده  38برنامه ،بیمهه بیکهاری را بهه
مجموع خدما

بیمه همگانی افزودند .نمایندگان دوره پنجم مجلس بها حهاف بنهد

«ب» ماده  40الیحه ،با افزایش سن بازنشستگی مخالفت کردند .دولهت در مهاده 47
الیحه برنامه سوم ،پیشنهاد کرده بود که پس از شناسایی خانوارهای کهمدرآمهد و بها
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دولت هریک از شهرکتههای دولتهی،
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درآمد متوسط ،با حاف یارانه از خانوارههای بها درآمهد بهاال و حفهظ سههم یارانهه
خانوارهای با درآمد متوسط ،سههم یارانهه خانوارههای کهمدرآمهد را افهزایش دههد.
نمایندگان با حاف این سیاست ،به حفظ روش و میزان پرداخهت یارانهه در برنامهه
دوم ،در طول برنامه سوم رأی دادند .در ماده  48الیحه پیشنهادی دولت مقهرر شهده
بود که یارانه نهاده کشاورزی بهتدریا حهاف شهود و بها افهزایش قیمهت تضهمینی
محصوال

اساسی کشاورزی که با استفاده از منابعی که بهدلیل عهدم اعطهای یارانهه

حاصل میشود ،برای خرید محصوال

اساسی اقدام شد .با اصالحی که به تصویب

مجلس رسید ،مقرر شد ،دولت همچنان یارانه نهادههای کشاورزی را پرداخهت کنهد
و همزمان قیمت تضمینی محصوال

اساسی کشاورزی را افزایش دهد بهنحوی که

قیمت داخلی با هزینه خرید از خهارا محصهوال

مهاکور برابهری کنهد .ایهن امهر

برخالف سیاست رقابتی کردن فعالیتهای اقتصادی برنامه بود .دولت در مهاده 103
الیحه پیشنهاد کرده بود که بهمنظور اصالی الگوی مصهرف آب و اسهتفاده بهینهه از
منابع آبی کشور تحویل آب بهصور

حجمی و قیمتگهااری آن براسهاس الگهوی

مصرف بهینه باشد .این پیشنهاد با مخالفت مجلس روبهرو شد و دولت مکله

شهد

برای تدوین نظام بهرهبرداری و ایجاد تشکلهای بهرهبرداری آب و خاک اقدام کنهد
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و آب مصرفی آنها را براساس قانون تًبیت نرخ آببهای زراعی ،قیمتگااری کند.
دولت در ماده  51الیحه پیشنهاد کرده بود بهمنظهور ایجهاد اشهتغال ،قسهمتی از
سود تسهیال

اعطایی به سرمایهگااران بخهش خصوصهی و تعهاونیهها در منهاطق

کمترتوسعهیافته ،تعاونی های خدما

تولیدکنندگان ،تعهاونی ههای تولیهد روسهتایی،

عشایری و بهرهبرداری از منابع طبیعی و طریههای خوداشهتغالی را پرداخهت کنهد.
نمایندگان مجلس عالوهبر این سیاسهت ،مقهرر کردنهد کهه معافیهتههای مالیهاتی و
معافیت حقوق و عوارض دولتی برای سرمایهگاارانی کهه در ایهن منهاطق اقهدام بهه
سرمایهگااری میکنند برقهرار شهود .در بنهد  3ایهن مهاده همچنهین مقهرر شهد کهه
تسهیال

اعطایی در قالب بودجههای سنواتی و آییننامههای اجرایی آنها بههنحهوی

تقسیم شود که سهم مناطق کمترتوسعهیافته به نسبت شهاخ

بیکهاری آنهها بیشهتر

باشد .افزودههای مجلس به این ماده در راستای سیاست اشتغالزایی بدون توجه بهه
مزیت نسبی مناطق و بازدهی اقتصادی سرمایهگااری بود.

نمایندگان مجلس با الحاق بند «ا» به ماده  ،20بند «ص» به ماده  69و بنهد «ب» بهه
ماده  173بهترتیب اختصاص  2درصد از درآمدهای ناشی از فهروش سههام شهرکتهها،
فروش داراییها ،اجاره شرکتها به بسیا ،تدوین منابع تقویهت و توسهعه بسهیا اسهتان
توسط شورای برنامهریزی و توسعه استانها و اختصهاص یهک درصهد سهود ناخهال
داخلی کلیه شرکتهای دولتی و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها را برای توسعه بسهیا
تصویب کردند.
با الحاق بند «ه» به ماده  3الیحهه ،نماینهدگان مجلهس پهنجم پرداخهت پهاداش
خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوقالعادهها را بهازای سنوا

خدمت هریک

از کارکنان دولت که بازنشسهته مهیشهوند ،تصهویب کردنهد .براسهاس بنهد «ز» نیهز
مجموع دریافتی کارکنان دولت بایهد در ههر سهال متناسهب بها نهرخ تهورم افهزایش
مییافت.
در تبصره الحاقی به ماده  ،73دولت مکل
کل اعتبارا

عمرانی را به استانها اختصاص دهد و طی سالهای برنامهه ،سهالیانه 6

درصد به اعتبارا
درصد اعتبارا

شد در سال اول برنامهه  26درصهد

عمرانی استانها بیافزاید بهنحوی که در سهال پایهانی برنامهه50 ،
عمرانی به استانها اختصاص یابد .افهزایش سهریع سههم اعتبهارا

عمرانی استانها بهمنزله توجه به پروژههای استانی اسهت کهه در ماهیهت کوچهک و
سرمایهگااری در پروژههای ملی بود که عموماً زیربنهایی هسهتند .بنهد «ا» الحهاقی
مجلس به ماده  135مقرر کرد دولت هرساله اعتبهارا

خاصهی را در لهوایح بودجهه

بهنحوی پیشبینی کند که تا پایان برنامه کلیه روستاهای باالی بیسهت خهانوار از راه
مناسب ،مدرسه ،آب شرب بهداشتی ،برق و تلفن برخوردار باشند (سازمان برنامهه و
بودجه.)1379 1378 ،
با توجه به تغییرا

انجامشده در ساختار برنامهه سهوم و خهروا آن از الگهوی

بودجههههای ،معهههرفههههای افهههزایش منهههابع و مصهههارف برنامهههه در ایهههن دوره
سالبهبهانتفاوموضوع است .در مورد معرف سهوم بها توجهه بهه شهواهد تجربهی بهاال
میتوان گفت بهردم اینکه برخی تغییرا

اعمالشهده در برنامهه سهوم ههمراسهتا بها

جهتگیری آزادسازی اقتصادی بود ،اما کماکان در موارد مهمی مانند حفظ یارانهها،
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توجه به پروژههای عمرانی خدماتی ،تقویت معیشت کارکنان دولهت و ایًهارگران و
نیز حمایت از برخی دستگاهها ،جهتگیری حمایتی نمایندگان قابل مشهاهده اسهت.
البته باید به این نکته اشاره کرد که در مقام مقایسه با دو برنامه پیشین از شهد

ایهن

معرف نیز کاسته شده است.
 .2-1-5توسعه اقتصاد ملی

در دوره اول ،هرچند اقتصاد ایران رشد  8درصدی را تجربه کرد ،اما با توجه به جمعیهت
کشور ،تولید ناخال

داخلی سرانه در این دوره با  -4/3درصد کاهش نسبت بهه هشهت

سال پیش از برنامه هکه کشور درگیر جنگ بهوده از  1400دالر بهه  1339دالر رسهید .در
دوره مورد بررسی ،اقتصاد ملی ایران نسبت به هریک از گروههای مورد بررسهی در دوره
پیش از برنامه ضعی تر شده است .شاخ
برنامه  62/53بود که این شهاخ

توسعه اقتصاد ملهی ایهران در دوره پهیش از

در دوره اول بها حهدود  8واحهد کهاهش بهه 54/69

رسید.
در دوره دوم ،تولید ناخال

داخلی سرانه ایران به قیمت ثابت سهال  ،2000بها

 8/3درصد افزایش به  1451دالر رسید .در ایهن دوره ،اقتصهاد ملهی ایهران در مقهام
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مقایسه با دوره پیشین نسبت به هریک از گروههای کشورهای مهم حوزه چشمانداز
ایران ( ،1404دارای درآمهد متوسهط ،دارای درآمهد متوسهط روبهه بهاال و پردرآمهد)
ضعی تر شد .نسبت تولید ناخال

داخلی سرانه ایران به متوسط تولید سرانه جهان

در این دوره افزایشی معادل  0/43درصد داشت .از شواهد باال چنین برمیآید که در
این دوره کشورهای کمدرآمد و کشهورهای دارای درآمهد کمتهر از متوسهط فقیرتهر
شدند ،بهگونهای که بهردم افزایش نسبی تولید ناخال

داخلی سرانه در سهه گهروه

کشورهای پردرآمد ،دارای درآمد متوسط روبههبهاال و دارای درآمهد متوسهط ،ارزش
متوسط تولید سرانه جهان کمتر شده است .این نکته برای پهژوهش حاضهر بهه ایهن
معنا است که بهبود شاخ

نسبت درآمد تولید ناخهال

سهرانه ایهران بهه متوسهط

جهانی بیش از آنکه معلول تقویت اقتصاد ایران باشد ،مرهون فقر فزاینده کشهورهای
دارای اقتصاد ملی ضعی

بوده است .شاخ

واحد کاهش به  52/70رسید.

توسعه اقتصاد ملی در این دوره بها 2

در دوره سوم پژوهش ،نسبت میانگین تولید ناخال

سهرانه ایهران نسهبت بهه

کشورهای مهم حهوزه چشهمانهداز ایهران  1404بهیش از  2درصهد افهزایش یافهت.
همچنین فاصله تولید ناخال

داخلی سرانه ایران با کشورهای پردرآمهد نیهز انهدکی

کمتر شد و در همین حال نسبت میانگین تولیهد ناخهال

داخلهی سهرانه ایهران بهه

متوسط جهانی معادل  1/74درصد کمتر شد .بهردم بهبود این شهاخ

هها ،اقتصهاد

ملی ایران در مقایسه با کشورهای دارای درآمهد متوسهط معهادل  0/52درصهد و در
قیاس با کشورهای همگروه خود از نظر درآمدی هکشورهای دارای درآمهد متوسهط
روبهبااله 2درصد ضعی تر شد .در این دوره هرچند عملکرد بهتری در زمینه توسعه
اقتصاد ملی مشاهده میشود ،اما درعینحال آنگونه که در نمودار شهماره ( )5دیهده
میشود ،میتوان عملکرد این برنامه را عمدتاً در حد حفظ وضع موجود اقتصاد ملی
ایران دانست .شاخ

توسعه اقتصاد ملی ایران در ایهن دوره بهه میهزان نهاچیز 0/3

واحد افزایش داشت.
جدول شماره ( .)5دادههای تجربی توسعه اقتصاد ملی

نسبم میانگین تولید
نارالص دارلی سران
ایران ب میانگین جیان
میانگین جیان

دوره هشمسال
پیش از برنام
(درصد)
33/82

دوره برنام
اول توسع
(درصد)
29/21

29/64

-1/43

کشورهای پردرآمد

8/00

6/44

6/33

6/57

کشورهای با درآمد
متوسط رو ب با
کشورهای با درآمد
متوسط
کشورهای میف وزه
چشفانداز ایران 1404

100/88

87/79

82/82

80/81

-20/07

145/94

127/51

122/64

122/12

-23/82

23/99

22/50

22/06

24/35

0/36

 .2-2تحلیل تبیینی

پس از تحلیل توصیفی در سهطح درونسیسهتمی ،اینهک در مرحلهه تبیینهی و بهرای
آزمون فرضیه ،راهحل نظری مسئله در سطح بینسیستمی مورد داوری تجربهی قهرار
میگیرد .در این سطح موردها با روش تحلیل روایتی با همدیگر مقایسه میشوند.
وابستگی درآمدهای دولت ایران به منابع نفت در فاصله سالههای  1368تها  1384بهین
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دوره برنام دو
توسع (درصد)

دوره برنام
سو توسع
(درصد)
31/38

مییان تغییر در
ک دورهها
(درصد)
-2/44
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 42تا  76/6درصد در نوسان بود .نسبت درآمدهای نفتی به کل منابع بودجه در طهول برنامهه
اول ،56/1 ،در برنامه دوم  57/23درصد و در برنامه سهوم  60/66درصهد بهود .در کهل دوره
پژوهش نیز  58درصد از منابع درآمدی دولت را درآمدهای نفتهی تشهکیل مهیدههد .برقهرار
بهودن شهرایط دولهت رانتیهر در ایهران ،موجهب مهیشهود کهه سیاسهتمهداران ههبههعنههوان
تخصی

دهندگان آمرانه ارزشهای اجتماعیه کنشهای خهود را متناسهب بها ایهن واقعیهت

مهم تنظیم کنند .از آنجها کهه سیاسهتمهداران و ازجملهه نماینهدگان مجلهس هماننهد دیگهر
بازیگران ،منفعتجو هستند ،با اطمینان از درآمدهای رانتی نفت ،در اداره امهور جامعهه بهیش
از آنکه دددده استخراا منابع برای دولت داشته باشند ،دلمشهغول هزینههکهرد منهابع عمهدتاً
تفتی موجود میشوند .به دیگر سخن ددددهه نماینهدگان مجلهس ،تهالش حهداکًری بهرای
جاب و هزینهکرد منابع موجود در راستای تهأمین منفعتشهان اسهت .منفعهت نماینهدگان نیهز
بیش از آنکه وابسته به ویژگهیهها و اراده منحصهربهفهرد کهارگزاران باشهد ،محصهول رابطهه
ساختار عمل نمایندگان و کهارویژه نماینهدگی اسهت یعنهی بسهتر کهنش نماینهدگان ،خهود
راهبردهای خاصی را برای پیگیری منفعت نماینهدگان پیشهنهاد مهیکنهد .منفعهت نماینهدگان
مجلس نهتنها نسبت به زمینه کنش ایشان خنًی نیست ،بلکه دقیقهاً در چهارچوب امکانها و
محدودیتهای آن منفعت نمایندگان تعین مهییابهد .نظهام انتخابهاتی بههعنهوان واسهط میهان
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ترجیحا رأیدهندگان و منتخبان ،زمینهه شهکلگیهری حهدود و ثغهور منهافع نماینهدگان را
تعیین میکند .نظام انتخاباتی اکًریتی در حوزههای انتخابیهه محلهی موجهب برقهراری تنهاظر
میان منفعت نمایندگان با مطالبا شهروندان مهیشهود .از آنجها کهه شههروندان بهدون ههیچ
واسطهای فرد یا افراد خاصی را بهعنهوان نماینهده برمهیگزیننهد ،منتخهب یها منتخبهان بهرای
حداکًرسازی امکان انتخاب دوباره ،جایگاه سیاستگااری پارلمان را به بیان مطالبها فهوری
و ملموس انتخابکننهدگان و پیگیهری آنهها تبهدیل مهیکننهد مطالبهاتی کهه عمهدتاً معلهول
سیاستگااریهای نادرست پیشین هستند ازاینرو برآورده کردن این مطالبها نیهز بهیش از
آنکه مستلزم توجه به این معلولها باشد ،نیازمند توجه به علتها با لحاظ پیچیدگیههای امهر
سیاستگااری است .از آنجا که تمام کرسیهای نمایندگی با این نظهام انتخابهاتی تخصهی
مییابد ،برآیند سیاسهتههای مصهوب مجلهس نیهز در راسهتای پاسهخ بهه مطالبها فهوری
شهروندان است .از منظر تئوری این پژوهش ،توسعه پیامد سیاستهای نظام سیاسهی اسهت.
سیاستهایی که منابع و ارزشههای اجتمهاعی را بهه موضهوعا دارای ارزش درازمهد و

انباشت سرمایه سوق میدهند ،م ید توسهعه اقتصهاد ملهی و سیاسهتههایی کهه ارزشههای
اجتماعی را به امور فوری تخصی

می دهنهد ،مخهل توسهعه اقتصهاد ملهی هسهتند .شهرایط

دولت رانتیر و افق کوتاهمد پیگیری منافع ،موجب میشود نماینهدگانی کهه در پهی کسهب
رضایت مردم حوزه انتخابیه در افق چهار سال نمایندگی برای انتخاب دوباره هستند ،بها اتکها
به منابع حاصل از رانت در پی اتخاذ سیاستهایی برای کسب رضایت رأیدهنهدگان باشهند.
اتخاذ این سیاستها نیز موجب تخصهی

منهابع محهدود بهرای پاسهخگهویی بهه مطالبها

زودهنگام مانند توسهعه محلهی مسهتقل از ایجهاد ارزش افهزوده بهرای اقتصهاد ملهی و آدهاز
پروژههای عمرانهی صهرفنظر از توجیهه اقتصهادی آنهها مهیشهود .ایهن وضهعیت بههمعنهای
سیاستگااری دیرتوسعهگرایانه است که نتیجه آن ناگزیر آهنهگ کنهد توسهعه اقتصهاد ملهی
است .در دوره پژوهش ،نظام انتخاباتی اکًریتی در حوزههای انتخابیه محلهی مبنهای گهزینش
نمایندگان بوده است .نمایندگان مجلهس در ههر سهه دوه پهژوهش توجهه بسهیار انهدکی بهه
عملکرد استخراجی دولت داشهتند .درصهد فراوانهی عملکهرد اسهتخراجی دولهت در کهنش
راهبههردی نماینههدگان در دوره اول  ،1/11در دوره دوم  1/07و در دوره سههوم  1/77بههود
درحالیکه درصد فراوانی عملکهرد تهوزیعی در دوره اول  ،78/96در دوره دوم  78و در دوره
سوم  78/57بود .بهاینترتیب شواهد تجربی تأییدکننده این مدعا است که در شهرایط دولهت
رانتیر و برقراری نظام انتخاباتی اکًریتهی در حهوزهههای محلهی ،تهالش بهرای هزینهه منهابع،
میکند که در شرایط دولت رانتیر و برقراری نظام انتخابهاتی اکًریتهی در حهوزهههای محلهی،
بیان مطالبا فوری انتخابکنندگان در صدر کنش راهبهردی نماینهدگان اسهت .در دوره اول
جمع دو خردهمقوله عملکرد توزیعی دولت در مقیهاس محلهی و عملکهرد عهدالت تهوزیعی
دولت که گویای مطالبا فوری انتخابکنندگان است ،معادل  72/26درصد کهنش راهبهردی
نمایندگان بود .جمع این دو در دوره دوم نیز معهادل  70/39درصهد و در دوره سهوم معهادل
 77/9درصد بود .در کل دوره پژوهش نیز جمع ایهن دو خهردهمقولهه معهادل  71/09درصهد
بود .این به آن معنا است که نمایندگان مجلس در تمام دورهها به میزان تقریباً ثهابتی سیاسهت
تأمین رضایت زودهنگام انتخابکنندگان را دنبال کردند.
پیامد کنش راهبردی نمایندگان در قالب سیاستهای مصهوب مجلهس خودنمهایی
میکند .انتظار مبتنیبر تئوری در راستای سازگاری جهتگیریههای کهنش راهبهردی بها
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سیاستهای اعمالی مجلس توسط شواهد تجربی تأیید مهیشهود .بها توجهه بهه شهواهد
تجربی ارائهشده ،سیاستهای اعمالشده توسط نمایندگان مجلهس شهورای اسهالمی در
دوره اول پژوهش ،دربردارنده افزایش منابع و سق

تعهدا ارزی ،حمایهت دیررقهابتی

از تولید داخل ،حمایت از کارگران ،حمایت از اقشار فاقد دانش و مهار کافی ،مداخلهه
دولت در توزیع و مصرف کاالهها ،سهرمایهگهااری دولهت در برخهی پهروژهههای مههم
زیربنایی و تولیدی ،رویکرد توزیعی در پراکنش بنگاههای اقتصادی و سرمایهگااریههای
عمومی است درحالیکه جهتگیری الیحه پیشنهادی دولهت ،عمهدتاً بههسهوی الگهوی
نئوکالسیک توسعه اقتصادی و راهبرد آزادسازی اقتصادی بود ،تغییهرا اعمهالشهده در
مجلس بیشتر رنگوبوی حمایهتگرایانهه و کنترلهی داشهت .در ایهن دوره معهرفههای
سهگانه مفهوم سیاست تأمین رضایت فوری انتخابکنندگان ،شامل افزایش منابع برنامهه،
اعمالی وجود داشتند.

افزایش مصارف برنامه و جهتگیری حمایتی تغییرا
جدول شماره ( .)6دادههای تجربی کن
گوی ها

برنام اول توسع
درصد
تعداد
3/66
138

برنام دو توسع
درصد
تعداد
3/62
98

جم عملکرد تنظیمی

571

15/13

435

16/08

536

18/20

جم عملکرد نمادین
عملکرد استیراجی
جم عملکرد توزیعی
منطد ای
جم
عدالم توزیعی
ملکرد
عملکرد
توزیعی
توزیعی
سرمای گ اری
ملی

43
42

1/14
1/11

2098

55/59

33
29
133
2

1/22
1/07

20
52
158
9

0/68
1/77

جم عمکرد جامع
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راهبردی
برنام سو توسع
درصد
تعداد
3/09
91

49/24

53/96

629

16/67

572

21/15

705

23/94

253

6/70

206

7/62

269

8/49

882

23/37

778

28/76

974

29/98

جم عملکرد توزیعی

2980

78/96

جم عملکرد دولم

3636

96/34

جم ک

3774

/00
100

جم عملکرد توزیعی ملی

211
0
260
7
270
5

78/00
96/38
/00
100

256
3
317
1
326
2

78/57
97/21
/00
100

جم
تعداد
327
154
2
96
123
501
9
190
6
728
263
4
765
3
941
4
974
1

درصد
3/36
15/83
0/99
1/26
51/52
19/57
7/47
27/04
78/56
96/64
/00
100

در دوره دوم پژوهش نیز با توجه به اینکه مجلس بهجای بررسی و تصویب برنامهه،
گام در مسیر تدوین برنامه نهاد ،معهرف اول مفههوم حضهور نداشهت ،امها تغییهرا

اعمالی نمایندگان عمدتاً دربردارنده افزایش گستره مصرف اعتبارا

عمرانی منهاطق

محروم ،حمایت از کشاورزی ،راهبهرد جهایگزینی واردا  ،حمایهت از گهروهههای
محروم و اقشار اجتماعی خاص و برخهی دسهتگاهههای حکهومتی ،تهداوم برقهراری
یارانه و مداخله در اختیارا

مدیریتی دولت بود .بههایهنترتیهب معهرف دوم ،یعنهی

افزایش مصارف برنامه و معرف سوم مفهوم ،یعنی جههتگیهری حمایهتگرایانهه و
توزیعی تغییرا

اعمالی مجلس در این دوره حاضر بودند.

با توجه به تغییهرا انجهامشهده در سهاختار برنامهه سهوم و خهروا آن از الگهوی
بودجهای ،معرفهای افزایش منابع و مصارف برنامه در این دوره سالبهبههانتفهاوموضهوع
بود .در مورد معرف سوم با توجه به شواهد تجربی باال مهیتهوان گفهت بههردهم اینکهه
برخی تغییرا اعمالشده در برنامه سوم همراستا بها جههتگیهری آزادسهازی اقتصهادی
بود ،اما کماکان در موارد مهمی ماننهد حفهظ یارانهههها ،توجهه بهه پهروژهههای عمرانهی
خدماتی ،تقویت معیشت کارکنان دولت و ایًارگران و نیز حمایت از برخهی دسهتگاههها،
جهت گیری حمایتی نماینهدگان قابهل مشهاهده اسهت .در دوره سهوم پهژوهش در مقهام
مقایسه با دو برنامه پیشین ،از شد این معرف نیز کاسهته شهد .بهبهود نسهبی شهاخ
توسعه اقتصاد ملی در دوره سوم و تغییر ساختار برنامه سوم هکه منجر به حهاف شهرایط
امکان افزایش منابع و مصارف برنامه شده و نیز کهاهش شهد معهرف سهوم مفههوم در
توسعه ملی رابطه مسهتقیم وجهود دارد .بها توجهه بهه شهواهد تجربهی ،مهیتهوان گفهت
نمایندگان مجلس در کل دوره پژوهش ،سیاستهای دیرتوسعهای تصویب کردند.
جدول شماره ( .)7جدول حضور و غیاب شروط علی و متبین

دورهها
شارص توسع استیاد ملی
شروط علی
کنش راهبردی معطوف ب تأمین رضایم زودهنگا
دولم رانتیر
افا کوتاهمد پیگری مناف نمایندگان
سیاسم تأمین رضایم زودهنگا

دوره اول

دوره دو

دوره سو

54/69

52/70

53/05

78/96
نور
نور
نور

78
نور
نور
نور

78/57
نور
نور
نور

جدول حضور و دیاب نشان میدهد که در هر سهه دوره همهه شهروط علهی اولیهه
(دولت رانتیر و افق کوتاهمد

تأمین منافع نمایندگان) و شروط علی ثانویهه (کهنش
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مقایسه با دو دوره پیش ،نشان میدهد که میان سیاستهای تصهویبشهده در مجلهس و
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راهبردی معطوف به رضایت زودهنگام انتخابکنندگان و سیاسهت تهأمین رضهایت
زودهنگام انتخابکنندگان) که خود معلول شروط علی اولیه هستند ،حاضر بودهانهد.
در هر سه دوره نیز توسعه اقتصاد ملی ایران ،وضعیتی کموبیش ثابهت داشهته اسهت.
در طول دورههای سهگانه تحقیق ،تولید ناخهال

داخلهی سهرانه ایهران نسهبت بهه

کشورهای مهم حوزه چشمانداز ایهران  1404بهبهود انهدکی داشهته اسهت و اجهرای
برنامههای توسعه سهگانه به حفظ موقعیت دوره 8ساله پیش از برنامهه اول ایهران در
مقایسه با کشورهای پردرآمد ،دارای درآمد متوسط ،دارای درآمد متوسطروبههبهاال و
میانگین جهانی نیز نیانجامیده است .در تمام دوره پژوهش شهاخ

توسهعه اقتصهاد

ملی ایران ،نسبت به دوره پیش از پهژوهش ارتقها نیافهت .رونهد تغییهرا

شهاخ

توسعه اقتصاد ملی ایران در نمودار زیر دیده میشود.
نمودار شماره ( .)1شاخص توسعه اقتصاد ملی ایران
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62
60
58
56
54
52
50
48
46

62.526
54.69

52.698
53.046

یافتههای پژوهش حاکی از این است که بهردم تفاو سیاسی ترکیب اکًریت دورهههای
مجلس در طول دوره پژوهش ،کنش راهبردی نمایندگان و نیز سیاسهتگهااری آنهان در
اثر پایداری بستر ساختارمند ،همسهان بهوده اسهت .در تمهام دورهههای پهژوهش ،بسهتر
ساختارمند عمل کنشگران که در قالب دو بعد نظام انتخاباتی اکًریتی دودوری هبههعنهوان
افق کوتاهمد پیگیری منافع سیاستمداران منتخهبه و دولهت رانتیهر بهدون تغییهر بهوده
است ازاینرو در چارچوب راهبردهای ترجیحی این بستر ،کهنش راهبهردی نماینهدگان
نیز با هدف تأمین منافع خود برای انتخاب دوباره ،معطوف به تأمین رضهایت زودهنگهام
انتخابکنندگان بوده است .نمایندگان مجلس شورای اسالمی هبههعنهوان آخهرین حلقهه

فرایند سیاستگااریه همانند دیگر بازیگران ،کنشهگرانی منفعهتجهو هسهتند و نهاگزیر
کنشهای خود را با توجه به امکانا و محدودیتهای بستر ساختارمند بهنحهوی تنظهیم
میکنند که منافعشان را تأمین کند .مشخ

ترین گونه منفعت نمایندگان ،انتخاب دوبهاره

بهعنوان نماینده مجلس است .انتخاب دوباره نیز در گرو جلب نظر رأیدهنهدگان اسهت.
با توجه به اینکه ترجیحها رأیدهنهدگان هکهه منفعهتجهو هسهتنده از رهگهار نظهام
انتخاباتی به کرسی پارلمان تبدیل میشود ،ناگزیر نمایندگان به تهأمین آن دسهته از منهافع
گروهی از شهروندان اقدام میکنند که میتوانند در چهارچوب نظهام انتخابهاتی معمهول،
آنها را به کسب دوباره کرسی نمایندگی امیدوار کننهد .نظهام انتخابهاتی اکًریتهی دودوری
در حوزههای محلی داللت بر آن دارد که اوالً فقط شهروندان حوزه انتخابیه میتواننهد در
گزینش نمایندگان م ثر باشند ثانیاً رقابت انتخاباتی ،رقابتی میهان افهراد بها حاصهلجمهع
صفر است ازاینرو تالش برای ارائه وعدههای بزر و ملموس (از محهل منهابع رانتهی
ملی) برای جلب نظر انتخابکنندگان محلی جزو جداییناپایر این نهوع نظهام انتخابهاتی
است .در چنین شرایطی ،برای نمایندگان بالفعل که تمایل بهه حضهور دوبهاره در میهدان
رقابت را دارند ،دوره نمایندگی ،عرصه واقعهی تهأمین منهافع انتخهابکننهدگان و تحقهق
وعدههایی است که پیشتر دادهاند .با توجه به اینکه قوه مقننه در ایران تکمجلسی اسهت
و تمام کرسیهای پارلمان بها نظهام انتخابهاتی اکًریتهی دودوری در حهوزهههای محلهی
تبدیل میشود که منافع محدود محلی یا اقشار خاص را تأمین میکند .اتکهای دولهت بهه
منابع رانتی نیز موجب میشود که بدون هرگونه محدودیت ناشی از پاسهخگهویی ،منهابع
ملی صرف تأمین رضایت زودهنگهام انتخهابکننهدگان شهود .سیاسهتگهااری در افهق
کوتاهمد نیز ازآنجاکه منابع محدود ملی را با نگاهی محهدود و کوتهاهمهد تخصهی
میدهد ،مانع توسعه اقتصاد ملی بهعنوان پدیدهای درازمد

میشود.

نتیجهگیری
هدف این پژوهش تبیین موانع پارلمانی توسعه اقتصاد ملی در ایران اسهت .پهژوهش
با بیان مسئله و اثبا

جنبه پرابلماتیک آن آدهاز شهد و سهپس بهرای تبیهین مسهئله،

نظریههای موجود مورد بررسی انتقادی قرار گرفت .دستگاه نظری پژوهش از طریهق
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انتخاب میشوند ،مجلس به عرصه تبادل آرای نمایندگان بهرای تصهویب سیاسهتههایی
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استدالل عقالنی و تلفیق نظریه انتخاب عمهومی در پرتهو رئالیسهم انتقهادی ،نظریهه
لفتویچ ،نظریه دولت رانتیر و نظریه کاتوزیان سهاخته شهد .گهام دوم حهل مسهئله،
تبیین تجربی بود .پس از ارائه تعری

عملیاتی ،دادههای تجربهی بهرای معهرفههای

هریک از مفاهیم تحقیق گردآوری شدند .سپس از طریق روشهای تحلیهل روایتهی،

تحلیل محتوا و جدول حضور و دیاب استوار

میهل ،فرضهیهههای پهژوهش مهورد

داوری تجربی قرار گرفت.
یافتههای پژوهش حاکی از آن است کهه راهبردههای پیشهنهادی بسهتر سهاختارمند
برای عمل کنشگران ،تهالش بهرای تهأمین رضهایت زودهنگهام شههروندان بهوده اسهت.
بهعبار دیگر سیاستگااری توسط سیاستمدارانی که تداوم بقایشان در منصهب توسهط
شهروندان حوزه انتخابیه محلی تعیین میشهود ،در شهرایط وابسهتگی دولهت بهه درآمهد
رانتی نفهت ،موجهب تمرکهز سیاسهتگهااران منتخهب بهر تهأمین رضهایت زودهنگهام
انتخابکنندگان شده است .این امر نیز بهنوبه خود موجب تخصی
به شاخ

منهابع بهدون توجهه

کارآیی و صرفاً بر مبنای کسب رضایت زودهنگام شهروندان است کهه اثهری

بازدارنده بر توسعه اقتصاد ملی داشته است .یافتههای پژوهشهی حهاکی از آن اسهت کهه
ترکیب آثار دولت رانتیر (بهویژه اثر مالیها گیهری) و نظهام انتخابهاتی اکًریتهی دودوری،
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ایجاد شرایط پوپولیسم ساختاری بهعنوان بستر ساختارمند کنش کنشگران سیاسی است.
داللت نظری :در تئوریههای کهارگزارمحور ،توسهعه محصهول عمهل عهامالن
است .براساس یافتههای این پژوهش ،کنش نمایندگان منتخب مبنیبر تأمین رضایت
زودهنگام شهروندان با داللتهای نظام انتخابهاتی اکًریتهی دودوری در حهوزهههای
محلی همراستا است .بهاینترتیب یافتههای تجربی ایهن پهژوهش از نظریهه انتخهاب
عمومی حمایت میکند .به دیگهر سهخن ،یافتههههای تجربهی ایهن پهژوهش ،عمهل
کنشگران را برای تأمین منفعهت تأییهد مهیکنهد از سهوی دیگهر ههمتغییهری میهان
سیاستهای مدنظر نمایندگان مجلس شورای اسالمی با شاخ

توسعه اقتصاد ملهی

حاکی از تأیید تئوری لفتویچ است.
یافتههای تجربی پهژوهش از نظریهه دولهت رانتیهر حمایهت مهیکنهد .از سهوی دیگهر
براساس یافتههای پژوهش پیگیری منهافع کوتهاهمهد در دوره پهژوهش بها ضهع

توسهعه

اقتصاد ملی رابطه مستقیم دارد .پس نتایا این پژوهش نظریه کاتوزیان را نیز تأیید میکند.

در مورد پیامد یافتههای تجربی بر تئوری این تحقیق ،میتوان ایهنگونهه داوری
کرد که گزارههای مشاهدهای درباره توسعه اقتصاد ملی بها تبیهین تئوریهک سهازگار
است .در هر سه دوره تحقیق که نظام سیاسی ،برنامهههای توسهعه را بهرای نیهل بهه
هدف توسعه با تأکید بر بعهد اقتصهادی آن در دسهتورکار قهرار داده بهود ،وضهعیت
توسعه اقتصاد ملی ایران نتوانست حتی وضعیت دوره  1359تا  1367را کهه کشهور
درگیر جنگ بود ،حفظ کند .در میهان دورهههای سههگانهه پهژوهش ،در دوره سهوم
شاخ

توسعه اقتصاد ملی اندکی بهبود یافت در همین دوره بهردهم ثبها

نسهبی

متغیرهای دولت رانتیر و کنش راهبردی معطوف به تأمین رضایت انتخابکننهدگان،
سیاستگااری مجلس کمتر جهتگیری حمایتی داشت .این به معنای آن اسهت کهه
بستر ساختارمند عمل کنشگران ابعاد دیگهری دیهر از دو بعهد دولهت رانتیهر و افهق
کوتههاهمههد

پیگی هری منههافع انتخههابکننههدگان را دربههردارد .ای هن ابعههاد را بایههد در

پژوهشهای بعدی بررسی کرد.
داللتهای عملی :براساس یافتههای پژوهش دو شرط علهی وابسهتگی دولهت بهه
درآمههدهای رانتههی و نظههام انتخابههاتی اکًریتههی دودوری در حههوزههههای انتخابیههه نقههش
تعیینکنندهای در ضع

توسعه اقتصاد ملی ایران دارنهد .ههر دو متغیهر از دسهته عوامهل

ساختاری مانع توسعه بهشمار میآیند .تغییر مًبت در این عوامهل ،زمینههههای سهاختاری
درآمدهای نفتی بسیار دشوارتر از تغییر در نظام انتخاباتی اسهت .تجربهه حسهاب ذخیهره
ارزی که در برنامه سوم توسعه به تصویب رسید و عملکردهای دیرقابلقبول آن تأکیهدی
بر دشواری ایجاد تغییر در شرط دولت رانتیر است ازاینرو راهحل مسهئله ،ایجهاد تغییهر
در نظام انتخاباتی بهنحوی است کهه دیهر از منهافع زودهنگهام انتخهابکننهدگان ،منهافع
درازمد جامعه و مردم نیز نقش جدی در سیاستگااری پارلمان داشته باشد .بها توجهه
به صراحت قانون اساسی مبنیبر انتخاب مستقیم نمایندگان توسط مردم ،امکهان گهزینش
نظامهای انتخاباتی تناسبی که (مبتنیبر انتخاب حزبی هسهتند) وجهود نهدارد .در شهرایط
کنونی و با توجه به داللتهای قانون اساسی مبنهیبهر پارلمهان تهکمجلسهی و انتخهاب
مستقیم نمایندگان توسط مردم ،این امکان وجود دارد که با گسهترش سهطح حهوزهههای
انتخابیه رابطه مستقیم نماینده و انتخابکنندگان محدود شود .برای تحقق ایهن منظهور دو

مطالعه موانع پارلمانی توسعه اقتصاد ملی در ایران (1368-1384

توسعه اقتصاد ملی را فراهم میکند .در مقام مقایسه ،ایجاد تغییر در وابسهتگی دولهت بهه
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شیوه قابل پیشنهاد است.
بر مبنای شیوه اول ،تعداد نیمی از کرسیهای نمایندگی مجلس شورای اسالمی
با نظام انتخاباتی اکًریتی دودوری در حوزههای انتخابیه محلهی انتخهاب مهیشهوند
نیمی دیگر نیز در حوزه انتخابیهه کهل کشهور بها نظهام انتخابهاتی اکًریتهی انتخهاب
میشوند .با این شرط که در این سطح ،فقط نامزدهای حزبی حق حضهور در میهدان
رقابت را دارا هستند .حضور نامزدهای حزبی موجب میشهود کهه سهطح بهازیگران
سیاسی از افراد به احزاب ارتقا یابد .ازآنجاکه احزاب ،ماهیتی درازمهد تهر از افهراد
دارند و نیز ملزم به پاسخگویی نسبت به عملکرد خود در دورههای بعدی انتخابها
در سطح ملی هستند ،ناگزیر انگیهزه بیشهتری بهرای پیگیهری مصهالح ملهی در مقهام
نمایندگی دارند .این پیشنهاد شرایطی را فراهم میکنهد کهه ههم عالیهق و شهناخت
شخصی شهروندان و منافع کوتاهمد

امکان حضور در قوه مقننه را پیدا کنهد و ههم

امکان نمایندگی مصالح ملی و منافع درازمد
پیشنهاد میتواند در درازمد

جامعه در پارلمان فهراهم شهود .ایهن

زمینه تقویت احزاب را نیز فراهم کند.

بر مبنای شیوه پیشنهادی دوم قابل عمل در چارچوب امکانا

قهانون اساسهی،

حوزههای انتخابیه از مقیاس شهری به مقیاس استانی توسعه مییابنهد .ایهن پیشهنهاد
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میتواند موجب شود با کمرنگ شدن رابطه مستقیم نمایندگان بها انتخهابکننهدگان،
اوالً افق پیگیری منافع از شهر به استان توسعه یابهد و ثانیهاً زمینهه توجهه بیشهتر بهر
مصالح و منافع ملی در پارلمان فراهم شود.
پیشنهادهای باال بها فهرض عهدم تغییهر در قهانون اساسهی ارائهه شهد .پیشهنهاد
اصولیتر ،اصالی قانون اساسهی و پهایرش نظهام دومجلسهی اسهت .در ایهن نظهام،
انتخابا

مجلس اول از طریق نظام اکًریتی و انتخابا

مجلس دوم با شهیوه تناسهبی

لیستی برگزار میشود .همچنین با فرض اصالی قانون اساسی مهیتهوان بها انتخهاب
نظام انتخاباتی ترکیبی ) (MMPدر قالب یک مجلس ،نیمی از نماینهدگان را براسهاس
نظام اکًریتی و نیم دیگر از طریق نظام تناسبی انتخاب کرد.
هریک از پیشنهادهای یادشده میتواند بهردم بقای شرط دولهت رانتیهر ،کهنش
راهبردی نماینهدگان را بهه مصهالح ملهی نیهز معطهوف کنهد و درنتیجهه بها تهدوین
سیاستهای درازمد  ،بر توسعه اقتصاد ملی اثر مًبت بگاارد*.

پینوشتها
 .1اقتصادهای پیشرو براساس دستهبندی صندوق بینالمللی پول عبارتند از سیوسه کشور
شامل :استرالیا ،اتریش ،بلژیک ،کانادا ،قبرس ،جمهوری چهک ،دانمهارک ،فنالنهد ،فرانسهه،
آلمان ،یونان ،هنگکنگ ،ایسلند ،رژیم صهیونیستی ،ایتالیا ،ژاپن ،کره جنوبی ،لوکزامبهور ،
مالت ،هلند ،نیوزلند ،نروژ ،پرتغال ،سنگاپور ،جمهوری اسلواکی ،اسهلونی ،اسهپانیا ،سهوئد،
سوئیس ،تایوان ،بریتانیا و ایاال متحده امریکا.
 .2ارائه دادههای مربوط به این سه کشور بهرای تقویهت اسهتدالل نهاظر بهه اثبها مسهئله
پژوهش است.

www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02
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 .3با توجه به تعری ارائهشده در این پهژوهش ،توسهعه مفههومی یکپارچهه و دارای ابعهاد
مختل اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی است .این کلیت مفهومی دیرقابلانفکهاک بهه مفهاهیم
مستقلی مانند توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی است و کاربست چنین مفاهیمی دربردارندة
نوعی سهو است .دستگاه تئوریک نیز با لحاظ این تعری ساخته شهده اسهت ازایهنرو در
مورد متبین توسعه در کلیت مفهومی آن ،شرایط اطالق دارد .ازآنجاکه مسئله ایهن پهژوهش
بعد اقتصادی توسعه هبا عنوان توسعه اقتصاد ملیه است ،در تئوری این عنوان تصریح شده
است.
 .4سیاست ) ،(Policyعبار است از تصمیما رسمی و بهروندادههای حکومهت .مفههوم
سیاست پیوندی است میان مقاصد ،اقداما و نتایا حکومت .در سطح مقاصد ،سیاست در
طرز برخورد یا موضع حکومت منعکس میشهود در سهطح اقهداما در رفتهار حکومهت
نمایان میشود و در سطح نتایا ،سیاسهت در پیامهدهای اقهدام حکومهت بهر جامعهه دیهده
میشود (هیوود.)570-596 ،1388 ،
 .5براساس این نظریه ،سیاستهای عمومی کشورها با توجه به بروندادهای آنهها در چههار
دسته طبقهبندی میشود نخست عملکرد استخراجی که بهمعنای اسهتخراا منهابع هاعهم از
پول ،کاال ،اشخاص و خدما ه از محیط داخلی و بینالمللی است .دوم ،عملکهرد تهوزیعی
که بهمعنای تقسیم انهواع مختله پهول ،کهاال ،خهدما  ،افتخهارا و فرصهتهها توسهط
سازمانهای دولتی در میان افراد و گروهههای جامعهه اسهت .سهومین گهروه سیاسهتههای
عمومی ،سیاستهای ناظر بر عملکرد تنظیمی است .عملکرد تنظیمی بهمعنای اعمال کنتهرل
نظام سیاسی بر رفتار افراد و گروههای جامعه از رهگهار اجبهار یها اقنهاع اسهت .عملکهرد
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نمادین نیز دربرگیرنده مواردی چون ارائه الگوهای الهامبخش مًل سخنرانیههای سیاسهی،
تعطیال  ،مراسم ،بناهای یادبود و ...برای تردیهب شههروندان بهه درپهیش گهرفتن اشهکال
مطلوب رفتار و جامعهپایری جوانان است (آلموند و دیگهران .)225-278 :1381 ،در ایهن
تحقیق با توجه به ماهیت معطهوف بهه نظهم سیاسهت خهارجی و تهالش دولهتهها بهرای
شکلدهی به قواعد سامانبخش روابط بینالملل با توجه به منافع ملهی خهود ،عملکردههای
سیاست خارجی نیز ذیل عملکرد تنظیمی دستهبندی شدهاند .همچنین مقولههایی که بهطور
مستقیم در حوزه مسئولیتهای دولت قرار نداشتند ،ذیل مفهوم عملکرد جامعه طبقههبنهدی
شدند.
 .6این شاخ  ،با نام تولید ناخال داخلی واقعی (حقیقی) ) (Real GDPنیز شهناخته مهی
شود.
 .7برای فهم قدر واقعی اقتصادی ایران ،ناگزیر از تحلیل توان اقتصهادی ایهن کشهور بها
توجه به روند عمومی جهان و مقایسه با گروه های مختل کشورهایی هسهتیم کهه از نظهر
تهوان اقتصهادی در جایگهاه ههایی مشهابه یهها حتهی متفهاو از ایهران قهرار دارنهد .چنههین
مقایسهای هالبته بهمعنای گام نهادن در مسیر مطالعه تطبیقی مهورد ایهران بها دیگهر موردهها
نیسته نشان میدهد که تغییرا حاصل در قدر اقتصادی ایران تها چهه میهزان بها رونهد
تحوال در قدر اقتصادی کشورهای جهان همراستا بوده است .این مقایسه نشان میدهد
که تغییر ایجادشده در قدر اقتصادی ایران ،جایگاه ایهن کشهور را در رتبههبنهدی جههانی
چگونه تغییر داده است .آیا این تغییرا در مسیر پرکردن شهکاف ایهران و توسهعهیهافتگی
است یا اینکه در مسیری خالف جهت توسعه حرکت کرده است
 .8گروه کشورهای دارای درآمد باال شامل کشورهایی است که درآمد سهرانه آنهها بهیش از
 12476دالر است ).(WB
 .9گروه کشورهای دارای درآمد متوسط روبهباال شامل کشورهایی است کهه درآمهد سهرانه
آنها بین  4036تا  12475دالر است ).(WB
 .10این گروه شامل کشورهای دارای درآمد متوسهط روبههبهاال و گهروه کشهورهای دارای
درآمد متوسط روبهپایین (دارای درآمد بین  1026تا  )4035است ).(WB
 .11شامل کشورهای ترکیه ،عربستان ،پاکستان ،مصر و رژیهم صهیونیسهتی (بانهک مرکهزی
جمهوری اسالمی ایران.)7 :1388 ،
 .12در مورد تطبیقی بودن مطالعا تاریخی ،دو معیار ارائه شده است .برخی نوع دادههها و
گروهی هدف پژوهش را مالک تمایز این روش از سایر روشهای تهاریخی مهیداننهد .بهر
مبنای نخست ،روش تطبیقی ،در موردی که دادههای قابلمقایسهه دسهتکهم در دو جامعهه
باشند ،شرایط اطالق دارد .برمبنای دوم ،تحلیل تطبیقی در زمانیکه هدف ،مشهخ کهردن
تمایزا و اشتراکا میان واحدهای اجتماعی کهالن اسهت ،شهرایط اطهالق دارد (سهاعی،
همان 199 :ریگین.)31-50 :1388 ،
 .13به واحد تحلیل ) (Unit of Analysisدر روش تحلیل محتوا ،واحهد ثبهت (Recording
) Unitهم گفته میشود.
 .14واحد مشاهده در تحلیل محتوا با عناوین واحد متن و واحد زمینههای )(Context Unit

نیز شناخته میشود.
 .15بهدلیل ناممکن بودن دسترسی به متن پیشنهادی سهازمان برنامههوبودجهه بهرای لهوایح
برنامه اول و سوم و نیز محرمانه بودن مااکرا هیئت وزیران ،در این تحقیق امکان بررسی
کنش راهبردی رؤسای جمهور و اعضای هیئت وزیران فراهم نشد.
 .16نمایندگان مجلس در ماده واحده برنامه ،سق اعتبارا عمرانی و جاری برنامهه را بها
 0/14درصد کاهش به رقم  238186میلیارد ریال رساندند.
 .17در این بند ،نمایندگان ویژگیهای طراحی قبوض آب ،برق ،گاز و تلفن را ذکر کردند.
 .18البته با توجه به اینکه کاهش سق منابع و مصارف برنامه اندک و در حد  0/14درصد
بود ،نمیتوان آن را بهعنوان تغییری جدی برای کاهش منابع برنامه قلمداد کرد.
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