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چکيده
يکي از اهداف اساسي انقالب اسالمي ايران دستيابي به عدالت بوده است؛ اما دولتهاي جمهوري
اسالمي ايران در خصوص مفهوم عدالت و تحقق عملي آن ،گفتمانهاي مختلفي را شکل دادهاند .به اين
معني که هر دولتي که روي کار آمده ،گفتمان خاصي از عدالت را پديد آورده که متفاوت از گفتمان
عدالت در دولتهاي قبلي بوده است .به عبارتي با تغيير دولتها ،گفتمان عدالت نيز دچار تغيير و تحول
شده است .اما بايد دانست که تحول گفتمانهاي عدالت در خالء رخ نميدهد؛ بلکه اين تحوالت ،ريشه
در زمينههاي اجتماعي دارد .بنابراين در اين مقاله ،گفتمان عدالت در سه دولت آقايان خاتمي ،احمدينژاد
و روحاني بررسي شده و اين سوال مهم مطرح ميشود که :کدام زمينههاي اجتماعي موجب تحول گفتمان
عدالت در دولتهاي مذکور شده است؟ در پاسخ به اين سوال ،فرضيهاي طرح ميشود که حاوي دو متغير
اصلي «ساختار جامعه تودهاي» و «ناکارآمدي نسبي دولتها در استقرار سياستهاي عدالت» ميباشد .دو
متغير اصلي با متغيرهاي فرعي مورد سنجش قرار ميگيرند .به اين صورت که متغير جامعه تودهاي بر اساس
دو متغير فرعي «طرد و برجستهسازي» و «دسترسي» و متغير ناکارآمدي دولتها نيز بر اساس سه متغير
فرعي «ناکارآمدي عدالت در حوزههاي سهگانه اقتصادي ،سياسي و اجتماعي-فرهنگي» مورد سنجش قرار
ميگيرند .براي بررسي فرضيه ،ابتدا عناصر گفتمان عدالت در هر يک از دولتها با استفاده از روش تحليل
گفتمان مورد تحليل قرار ميگيرند .سپس اطالعات به دست آمده در مورد متغيرهاي فرضيه با استفاده از
روش جامعهشناسي تاريخي قياسي به صورت موردي در خصوص هر يک از دولتهاي مذکور ،تحليل
ميشوند .نتايج حاصله ،حاکي از اعتبار قابل قبول فرضيه فوقالذکر ميباشد.
واژگان کليدي« :عدالت»« ،گفتمان»« ،خاتمي»« ،احمدينژاد»« ،روحاني»
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بيان مسأله
يکي از شعارها و اصول انقالب اسالمي ايران تحقق اصل عدالت در بين مردم بود .گفتمان
عدالت در دولتهاي مختلف جمهوري اسالمي ايران ،تحوالت گوناگوني تجربه کرده است .اما
هيچ يک از اين گفتمانها نتوانسته به صورت پايدار و مداوم استقرار يافته و در دولتهاي بعدي
تکرار گردد .به عبارت سادهتر گفتمان عدالت در جمهوري اسالمي ايران ،فاقد ثبات نسبي بوده و
با روي کار آمدن هر دولت جديد ،گفتماني تازه و آزمون نشده ،مطرح و استقرار مييابد .سپس
بعد از مدتي گفتمان حاکم ،هژموني خود را از دست داده ،به افول ميگرايد .در واکنش به
ناکارآمدي گفتمان حاکم و در غيريتسازي با آن ،گفتمان جديدي ،خود را برجسته نموده ،مورد
پذيرش توده مردم قرار مي گيرد .اما بعد از مدتي ،آن گفتمان نيز به سرنوشت گفتمان قبلي دچار
گرديده ،طرد ميگردد .به اين ترتيب تحول گفتمان عدالت در دولتها تکرار ميگردد .به عنوان
نمونه در گفتمان سازندگي ،عدالت سياسي تا حدودي مغفول انگاشته شد؛ در واکنش به آن،
گفتمان اصالحطلبي به عدالت سياسي پرداخته و در عوض چندان اهميتي به عدالت اقتصادي
نداد .همين روند باعث شد تا گفتمان عدالتمحور با برجسته کردن عدالت اقتصادي و مسايل
معيشتي ،هژموني يابد .بنابراين تاکيد بيش از حد يک گفتمان بر يک نشانه مرکزي موجب
ميشود ،گفتمان رقيب در غيريتسازي با آن ،نشانه جايگزيني مطرح کند و به اين ترتيب ساير
نشانههاي مفصلبندي شده گفتمان حاکم را از هم بگسلد .اما تاکيد گفتمانها بر يک نشانه مرکزي
فارغ از تاثيرات و زمينههاي اجتماعي نيست .چرا که تحوالت گفتماني در خالء ظهور نميکنند؛
بلکه پيدايش و تحول آنها محصول زمينههاي جامعهشناختي و شرايط خاص اجتماعي است .اکنون،
مقاله حاضر به دنبال يافتن پاسخ اين سوال اساسي است که« :کدام زمينههاي اجتماعي موجب
9
تحول گفتمان عدالت در دولتهاي آقايان خاتمي ،احمدينژاد و روحاني شده است؟»
 .1پيشينه پژوهش
کارهاي پژوهشي که درباره گفتمان عدالت در دولتهاي جمهوري اسالمي ايران انجام گرفته بر
محور توصيف موردي آنها بوده است و در رابطه با علل تحول مداوم گفتمان عدالت در دولتهاي
مذکور ،پژوهشي صورت نگرفته است .چنانکه خواجهسروي ( )9381در مقاله «فراز و فرود
گفتمان عدالت در جمهوري اسالمي ايران» معتقد است که مفهوم «شيعي» عدالت ضمن حفظ
 .9اين مقاله ،مستخرج از رساله دکتراي رحيم زايرکعبه است که در آن ،تحول گفتمان عدالت در همه دولتهاي جمهوري
اسالمي ايران مورد بررسي قرار گرفته ،اما در اين مقاله به علت محدوديت صفحات فصلنامه ناچارا سه دولت اخير مورد بحث
قرار ميگيرد.
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اصالت خود ،بر اساس اقتضائات هر دولتي با تقريرهاي تازهاي در حوزه عملي مواجه شده است.
در دولت بازرگان ،دولت حداقلي ،ضرورتي براي تحقق عدالت دانسته شد .اما دولت رجايي که در
شرايط جنگ ايران و عراق قرار داشت ،عدالت را در مبارزه با دشمن تفسير کرد و نوعي
برابريطلبي را در سياستهاي خود در پيش گرفت .دولت موسوي ،عدالت اجتماعي و دغدغه
مستضعفان را به عنوان اصليترين مصاديق عدالت شيعي معرفي کرد .دولت هاشمي رفسنجاني
نيز به توسعه به مثابه اصليترين ضرورت تحقق عدالت نظر داشت .دولت خاتمي عدالت را در
حاشيه دغدغه اصليتري به نام توسعه سياسي جستجو ميکرد .سرانجام در دولت احمدينژاد
مفهوم عدالت بر مدار شريعت اسالم بار ديگر از بازتعريفي انقالبي و مکتبي برخوردار شد .در نقد
اين کار پژوهشي بايد گفت که نويسنده آن با رويکردي جانبدارانه و ايدئولوژيک به بررسي
گفتمانهاي بعد از انقالب اسالمي پرداخته و در نهايت نيز به گفتمان عدالتمحور احمدينژاد،
اهميتي ويژه بخشيده است.
بهروزلک و ضابطپورکاري ( )9319در مقاله «چالشهاي نظري عدالت در دولتهاي
جمهوري اسالمي ايران» اين پرسش را مطرح ميسازند که چالشهاي مهم نظري در باب
عدالت در گفتمانهاي حاکم بر دولتهاي جمهوري اسالمي ايران چيست؟ پژوهش با استفاده از
روش تحليلي ،خطوط فکري مفصلبندي شده گفتمانهاي مذکور را توصيف کرده و سپس با
ارزيابي انتقادي ،چالشهاي مهم را چنين ميشمارد :الف) فقدان نظريهاي جامع و مورد اجماع درباره
عدالت اسالمي بين دولتمردان؛ ب) نگاه سطحي و توام با افراط و تفريط به عدالت؛ ج) بيقراري،
گسست و عدم تداوم عدالت در گفتمانهاي جمهوري اسالمي .چالشهاي مذکور با توجه به
نبودن معنايي واحد براي آن و نيز ارايه تفاسير متفاوت از سوي دولتها بنا بر سليقهها و عاليق
فردي و گروهي رخ داده است .اين اثر پژوهشي هر چند با رويکردي فرايندي و تاريخي به دنبال
کشف چالشهاي نظري عدالت بوده است؛ ولي در پايان ،موفق به نتيجهگيري ويژهاي که موجب
پايهريزي نظريه خاصي شود ،نشده است.
صفري شالي و هزارجريبي ( )9310در مقاله «گفتمان عدالت در لوايح برنامههاي توسعه
پس از انقالب اسالمي» با استفاده از نظريه و روش تحليل گفتمان الکال و موف به بررسي
گفتمان عدالت با نشانه مرکزي کاهش فقر و محروميت در متون لوايح برنامههاي توسعه اول تا
پنجم که توسط سه دولت هاشمي رفسنجاني ،خاتمي و احمدينژاد مصوب گرديد ،ميپردازند تا
با درك نشانههاي اصلي و مفصلبنديهاي خاص هر گفتمان و همچنين کنکاش تأثير عوامل
غيرگفتماني بر هر گفتمان ،تمايزات رويکردي ،سياستگذاري و عملکردي در ميان اين گفتمانها
را کشف نمايند .اين اثر پژوهشي اوال با مبنا قرار دادن برنامههاي توسعه (و نه اقدامات اجرايي)
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دوره دولت هاشمي رفسنجاني تا احمدينژاد را مورد بررسي قرار داده است و ثانيا با رويکردي
توصيفي و کمّي ،بيشتر بر وجه اقتصادي عدالت يعني بررسي کاهش فقر و محروميت متمرکز
بوده و در آن تحليل چرايي و چگونگي ظهور گفتمانها مورد توجه نبوده است.
منابع ديگري نيز وجود داشت که به بررسي گفتمانهاي مختلف در داخل فراگفتمان انقالب
اسالمي ايران پرداخته و به لحاظ بيان خط سير تاريخي و فراز و نشيب وقايع و همچنين الهام
فرضيه مرتبط بودند .از جمله بشيريه ( )9381در کتاب «ديباچهاي بر جامعهشناسي سياسي
ايران» گفتمانهاي سياسي عمده در تاريخ معاصر ايران را به چهار گفتمان تقسيم کرده است:
پاتريمونياليسم سنتي ،مدرنيسم مطلقه پهلوي ،سنتگرايي ايدئولوژيک که خود دو گرايش عمده
يعني گرايش کاريزمايي و پوپوليستي ( )9318-9368و محافظهکارانه و سنتيتر ()9368-9316
را در درون خود داشته است .نهايتا گفتمان دموکراسي که سه بار به طور مقطعي ابتدا در جنبش
انقالبي مشروطه ،سپس در نهضت ملي و انقالب سال  9311و نهايتا در جنبش جامعه مدني در
سال  9316ظهور داشته است.
سلطاني ( )9381نيز در کتاب «قدرت ،گفتمان و زبان» ،معتقد است گفتمان انقالب اسالمي
تحت تاثير به وجود آمدن فضاي استعاري اول انقالب توانست عناصري از تجددگرايي را با
عناصري از سنتگرايي حول نقطه مرکزي «امام» مفصلبندي کند .اين فضاي استعاري مدتي
بعد ناپديد شد و منجر به ايجاد شقاقي ميان اسالمگراها (بنيادگراها و راديکالها) و سکوالرها
(ليبرالها و مارکسيستها) گرديد و در نتيجه سکوالرها حذف شدند .دور دوم غيريتسازيها،
شقاقي بين اسالمگرايان بنيادگرا و اسالمگرايان راديکال به وجود آورد ،اما اين شقاق تا زمان
حيان امام چندان برجسته نشد .فوت امام ،پايان جنگ و آغاز بازسازي اقتصادي ،شرايطي را ايجاد
کرد که ابتدا راستسنتي به گفتمان محافظهکار که نقطه مرکزي آن واليت بود ،تبديل شد و
سپس چپ سنتي به گفتمان اصالحطلب ،حول دال مردم ،تغيير شکل داد .هر چند که اين اثر به
صورت بسيار نيکويي توانسته به بررسي و تحليل گفتمانهاي بعد از انقالب اسالمي و نحوه
شکلگيري آنها بپردازد؛ اما به علل و زمينههاي تحول گفتمانهاي بعد از انقالب که مبتني بر
ارايه نظريهاي خاص باشد ،نپرداخته است.
حسينيزاده ( )9386در کتاب «اسالم سياسي در ايران» ،در پي توضيح و تبيين چگونگي
تکوين و استقرار اسالم سياسي از گفتمان مدرنيستي مشروطيت شروع ميکند که تعارضات
دروني آن موجب ظهور گفتمان پهلويسم گرديد .ضديت اين گفتمان با باورهاي مذهبي و استبداد
دولتي موجب شد در سالهاي دهه  02کمکم گفتمانهاي مقاومت ليبراليستي ،مارکسيستي و

تحليل زمينههاي جامعهشناختي تحول گفتمان عدالت در دولتهاي خاتمي ،احمدينژاد و روحاني

274

اسالمي شکل بگيرند .گفتمان اسالم سياسي در طي بيقرارهايي که به انقالب  11منجر شد با
بهرهگيري از امام ،روحانيت و جنبه استعاري و عامگرايانه خود به پيروزي رسيد .گفتمان اسالم
سياسي فقاهتي کمکم از دنياي استعاري خود فاصله گرفته و رقيبان خود را به حاشيه راند .اين
گفتمان طي يک فرايند تدريجي تاريخي و در پي منازعههاي شديد گفتماني ،منظومه گفتماني
خود را تنظيم کرده به تثبيت رسيد .در اين کتاب ،تحوالت سياسي گفتمان اسالم سياسي فقاهتي
به تفصيل تا دوره احمدينژاد مورد بررسي قرار گرفته است .اين اثر در توصيف گفتمانها بسيار
موفق عمل کرده ولي به زمينههاي اجتماعي تغيير و تحول گفتمانها به نحو مبسوط نپرداخته
است و بيشتر تحليلي سياسي و نه اجتماعي از تغيير گفتمانها ارايه کرده است.
چنانکه مالحظه مي شود در منابع مذکور ،بررسي گفتمانها چه با قيد عدالت و چه در حالت
کلي ،جنبه ايستانگر داشته و فاقد جنبه پويانگري است .يعني هر گفتمان به صورت موردي
بررسي شده و روند تحول از يک گفتمان به گفتمان ديگر بر اساس چارچوب نظري خاصي مورد
توجه قرار نگرفته است .بر همين اساس ،هدف مقاله حاضر بررسي تحول گفتمان عدالت در
دولتهاي مذکور با استفاده از چارچوب مفهومي زير است.
 .2چارچوب مفهومي
در مسير يافتن پاسخ به سوال مقاله مبني بر زمينههاي اجتماعي موثر بر تحول گفتمان عدالت در
دولتهاي خاتمي ،احمدينژاد و روحاني ،فرضيه اين تحقيق دال بر نقشآفريني دو متغير اصلي
يعني ساختار جامعه تودهاي ايران و ناکارآمدي نسبي دولتها در استقرار سياستهاي عدالت
اجتماعي است که به قرار زير قابل توضيح است:
در برداشتي کلي ،گفتمان از ديد الکال و موف عبارت است از تماميتي ساختمند شده که
برآيند تعامل مفصلوار نشانههاست ( .)Laclau & Mouffe, 2001:105به عبارتي گفتمان،
مجموعهاي از نشانههاي زباني و غيرزباني به هم مفصلبندي شده است که نظامي معنادار را
ميآفرينند و هويت سوژهها و ابژهها را شکل ميدهند (حسينيزاده .)02 :9386 ،الکال و موف
در بحث چرايي تحول گفتمانها از دو عامل مهمتر ياد ميکنند که عبارتند از «طرد و
برجستهسازي» و «دسترسي» .منظور از طرد و برجستهسازي ،9مکانيسمي است که بر اساس آن
نقاط قوت رقيب ،طرد شده و نقاط ضعف آن برجسته ميشود .به عبارت ديگر «آنها» طرد شده و
«ما» برجسته ميشود .دسترسي 0نيز عبارت از وجود گفتمان در عرصه اجتماعي و قابليت
1. Exclusion and foregrounding
2. Availability
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دسترسي مردم به آن است (دهقاني فيروزآبادي و عطايي .)990 :9313 ،در واقع اين دو عامل از زمينه
اجتماعي واحدي نشات ميگيرند که در اين مقاله از آن تحت عنوان «جامعه تودهاي 9ايران» نام
برده ميشود .در حالت کلي و از جنبه انتقادي دو رويکرد نسبت به جامعه تودهاي وجود دارد :الف)
از موضع محافظهکارانه و احترام نسبت به جامعه سنتي و نقد گرايشهاي دموکراتيک در جامعه
مدرن .مثل نظريات دوتوکويل ،گاست 0و دورکيم .ب) از موضع حمايت از دموکراسي و جامعه
3
مدني و نقد گرايشهاي توتاليتر در جامعه مدرن .مثل نظريات آرنت ،فروم و کورنهاوزر (بشيريه،
 .)330 :9311اين مقاله با اتخاذ رويکرد نظري دوم ،ويژگيهاي ساختار جامعه تودهاي را در مقايسه
با جامعه مدني به شرح زير برميشمارد :وجود توده مردم به جاي آحاد شهروندان؛ شباهت بارز
ميان افکار و عقايد تودهها نسبت به تفاوتهاي آنها؛ محرك تودهها ،نه خردورزي شهروندان
بلکه احساسات مقطعي است؛ نقش اساسي ايدئولوژي تودهاي در هويتبخشي به افراد ذرهگونه؛
نبود و يا ضعف نهادهاي مدني مستقل از دولت؛ خصيصه کوتاهمدت بودن اهداف و آرزوهاي
اجتماعي؛ احساس سرگشتگي وانزواى افرادجامعه؛ دسترسي بيواسطه رهبران سياسي به تودهها
و نهايتا ظرفيت باالي طرد و برجستهسازي و بروز تغييرات سريع و کوتاهمدت .البته جامعه
تودهاي و يا مدني شامل گونه خاصي از جامعه نيست ،بلکه درجهبنديهاي مختلفي از آنها
ميتوان داشت .چنانکه جامعه تودهاي را ميتوان به دو نوع فعال يا بسيجپذير و منفعل يا
بسيجناپذير (گسيخته) تقسيمبندي کرد .اين تقسيمبندي در مورد جامعه مدني نيز قابل اجراست
(بشيريه.)061 :9386 ،

متغير اصلي ديگر در تحول گفتمانها ،ناکارآمدي نسبي دولتها در استقرار سياستهاي
عدالت است .منظور از کارآمدي ،0توانايي فزاينده دولتها در تأمين شرايط و خدماتي براي
مشتريان (نخبگان ،شهروندان ،متحدان) خويش به عنوان اهدافي است که براي خود تعيين
کردهاند و مشتريان انتظار تأمين آنها را دارند (روزنا .)130 :9380 ،کارآمدي داراي چهار سطح
نظري ،ساختاري ،عامليتي و رفتاري ميباشد (قيصري و قرباني .)9310،آنچه از ناکارآمدي به عنوان
مفهوم مقابل کارآمدي در اين مقاله مدنظر است ،ناکارآمدي دولتها در استقرار سياستهاي
عدالت در سطح عامليتي (کارگزاران) و خصوصاً سطح رفتاري ميباشد که با استفاده از
شاخصهاي زير سنجيده ميشود:
1. Mass Society
2. Alexis de Tocqueville, José Ortega y Gasset
3. Hannah Arendt, Erich Fromm, willan kornhauser
4. Effectineness
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جدول شماره ( )9شاخصهاي ناکارآمدي دولتها در استقرار سياستهاي عدالت
حوزه اقتصادي

حوزه سياسي

 ضعف در فقرزدايي (مثلدرآمدسرانه)

 ضعف درتأسيس و فعاليتگروههاي سياسي و مدني

 ضعف در تامينکاالهاي اساسي

 نابرابري همه درمقابلقانون

 -تورمزايي

 فرصت نابرابردرتصديپُستهاي سياسي

 -ضعف درخدمات آموزشي

 ضعف مشارکت مردم درتصميمگيريهاي سياسي.

 ضعف درخدمات فرهنگي وهنري (مثلوسايل ارتباط جمعي ،سينما ،مطبوعات).

 فرصتهاي نابرابر اشتغال -باالبودن ضريب جيني

حوزه اجتماعي-فرهنگي
 ضعف در رعايت حقوق شهروندي ضعف درتامين اجتماعي محرومان ضعف درخدمات بهداشتي -ضعف درخدمات مسکن

با توجه به مطالب فوق براي تحليل زمينههاي اجتماعي تحول گفتمان عدالت در ايران از دو
متغير اصلي «ساختار جامعه تودهاي» و «ناکارآمدي نسبي دولتها در استقرار سياستهاي
عدالت» استفاده ميگردد .به اين صورت که در جامعه تودهاي ،گفتمان حاکم به «طرد» رقيب و
«برجستهسازي» خود به شکل غيردموکراتيک ميپردازد .همچنين «دسترسي» رقيب به افکار
عمومي و قدرت را بسيار پرهزينه ميسازد .از طرف ديگر گفتمان حاکم با رسيدن به قدرت دولتي
نميتواند از عهده پاسخگويي به تقاضاي مردم از «عدالت در حوزههاي اقتصادي ،سياسي و
اجتماعي-فرهنگي» برآيد .به اين ترتيب تحول مداوم در گفتمان عدالت در دولتها تکرار ميگردد.

نمودار ( )9چارچوب مفهومي تحليل
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 .3روش تحقيق
با توجه به موضوع مقاله از دو روش زير استفاده شده است :الف) روش تحليل گفتمان الکال و
موف :اين روش در زمره تحليلهاي کيفي و به طور کلي به مطالعهاي اطالق ميشود که زبان
نوشتاري ،گفتاري يا نشانهاي يا هرگونه پديده نشانهشناختي را مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهد
(سلطاني .)69 :9383 ،هدف اين روش ،کشف فرايندهاي ساخت معناست .الکال و موف در تحليل
گفتمان از مفاهيم زير بهره بردهاند:
 مفصلبندي :9تلفيق عناصري است که با قرار گرفتن در مجموعة جديد ،هويتي تازه مييابند. دال مرکزي :0دالي است که ساير دالها در اطراف آن جمع ميشوند و نقطه ثقل همةدالها و انسجام بخش آنها است .مثل توسعة سياسي در گفتمان اصالحات.
 دال شناور :3دالي است که مدلولهاي متعدد و شناور دارد و گفتمانها براساس نظاممعنايي خود ،مدلول خويش را به آن الحاق و مدلولهاي رقيب را به حاشيه ميرانند .مثالً دال
«نظارت» که دو مدلول نظارت استطالعي و استصوابي دارد که در رقابت گفتماني ،هر يک
ميتواند برجسته شده ،ديگري را طرد کند.
 دال خالي :0از يک سو بازنمايي وضعيت مطلوبي است که گفتمانها سعي در اراية آندارند و از سوي ديگر بيانگر قصور گفتمان حاکم در تأمين آن است .مثل توسعة سياسي به عنوان
دال خالي گفتمان سازندگي.
 هژموني :اگر افکار عمومي ،معنايي هرچند موقت را براي دالهاي يک گفتمان بپذيرند درآن صورت آن گفتمان ،هژمونيک ميشود ( .)Jorgensen and Phillips, 2002:12در اين پژوهش،
اسناد رسمي و متون مختلف مربوطه از جمله لوايح برنامههاي توسعه پس از انقالب ،اقدامات و
فعاليتهاي اجرايي دولتهاي مذکور و ...در رابطه با عدالت با استفاده از روش تحليل گفتمان
مورد تحليل قرار گرفته و مفصلبندي عناصر آن بازشناسي شده است که به طور مفصل در مقاله
جداگانهاي آمده است (قريشي و ديگران.)9316 ،
ب) روش جامعهشناسي تاريخي قياسي :پژوهش حاضر ،موضوعي تاريخي-اجتماعي داشته و
در حوزه جامعهشناسي تاريخي قرار دارد .چرا که در پي تحليل زمينههاي اجتماعي تحول گفتمان
1. Articulation
2. Nodal point
3. Floating Signifier
4. Empty Signifier
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عدالت در دولتهاي خاتمي ،احمدينژاد و روحاني است .در تحليلهاي جامعهشناسي تاريخي نيز
دو نوع تحليل قياسي و استقرايي ميتوان انجام داد که به دو صورت تطبيقي و موردي قابل
انجام هستند (ساعي .)912 :9318 ،در روش تحليل جامعهشناسي تاريخي قياسي با استفاده از
فرضيههاي برآمده از يک الگوي نظري به تبيين علي موارد خاص پرداخته ميشود (سامدليري،
 .)10-11 :9313در اين پژوهش نيز با استفاده از متغيرهاي چارچوب مفهومي پژوهش به عنوان
الگوي نظري ،چگونگي تحول گفتمان عدالت در هر يک از دولتها مورد تحليل قرار ميگيرد.
نقش جامعه تودهاي و ناکارآمدي دولتها در تحوالت گفتمان عدالت در ايران

در اين بخش زمينههاي اجتماعي تحول يا تغيير مداوم گفتمان عدالت با استفاده از چارچوب
مفهومي پژوهش بر اساس دو متغير اصلي يعني وضعيت جامعه تودهاي (با متغيرهاي فرعي طرد
و برجستهسازي و دسترسي) و ناکارآمدي نسبي دولتها در استقرار سياستهاي عدالت (با
متغيرهاي فرعي ناکارآمدي دولت در برقراري عدالت اقتصادي ،سياسي و اجتماعي-فرهنگي) در
سه دولت اخير جمهوري اسالمي ايران تحليل ميگردد.
 .1گفتمان توسعه سياسي دولت خاتمي ()9316-9380
اين گفتمان ،توسعه سياسي را عاملي زمينهاي جهت تحقق عدالت و توزيع عادالنه فرصتها و
امکانات بين همه در کشور مي دانست و بر نابرابري مشروطي تأکيد داشت که مبتني بر فراهم
نمودن شرايط جهت بهرهمندي افراد از امکانات و فرصتهاي موجود متناسب با شايستگيها بود.
در برنامه سوم ،اصالح ساختار و نهادسازي ،برجستهسازي شده و بر مبناي آن برنامهريزي
منطقهاي در راستاي کاهش فقر و ايجاد عدالت مورد توجه قرار گرفت .در اليحه برنامه چهارم
توسعه نيز برخالف برنامههاي پيشين ميتوان سازوکاري منطقي براي حل مشکل فقر به عنوان
دال خالي سه برنامه توسعه پيشين مشاهده کرد؛ زيرا در اين برنامه دستيابي به توسعه پايدار
مدنظر قرار گرفت و از آنجا که فقر مانع رشد و توسعه کشور ميباشد ،دولت درصدد اجراي
راهکارهايي اساسي در اين خصوص بوده است.
 .1-1وضعيت تودهاي جامعه:

از آنجا که خاتمي با شعار توسعه سياسي و جامعه مدني به قدرت رسيده بود؛ اين دوره ،دوره
شکوفايي نهادهاي مدني بود .تعداد انجمنهاي سياسي از  31انجمن در سال  9316به تعداد 932
انجمن در  9382افزايش يافت و تعداد سازمانهاي غيردولتي از جمله سازمانهاي زنان و جوانان و
سازمانهاي زيست محيطي از مرز  0122سازمان در  9382تجاوز کرد (.)Amir Arjomand, 2009 :93
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از ديگر فضاهاي مدني ،فضاهاي گفتماني روشنفکري بود که هسته مرکزي نيروي سياسي
طبقه متوسط جديد را تشکيل ميدادند و از تحوالت گسترده فرهنگي ،سياسي و اجتماعي حمايت
ميکردند و از آبشخور مکاتب فکري غرب و بعضا ترکيب آنها با اسالم سيراب ميشدند (بشيريه،
 .)931 :9381طي اين دوره ،محيطهاي دانشگاهي مرکز اصلي تجمعات ،اعتراضات و تقابلها بين
دو جريان اصالحطلب و محافظهکار به شمار ميرفت .دخالت گروههاي موسوم به انصار حزباهلل
در تجمعات دانشجويي دفتر تحکيم وحدت در دانشگاه بارها به ايجاد برخورد بين آنها منجر
ميشد و اين تنشها به جامعه انتقال مييافت .اوج بحران دانشجويي در  98تير  9318در کوي
دانشگاه تهران بروز کرد .اما در مجموع هر چه به پايان دوره خاتمي نزديک ميشويم،
فعاليتهاي دانشجويي فروکش ميکند (دلفروز.)310 :9313 ،
طرد و برجستهسازي در اين دوره نمود بيشتري پيدا ميکند .به طوري که جناح راست پس
از انتخابات رياستجمهوري  9316با در اختيار داشتن نهادهاي قدرتمندي چون شوراي نگهبان،
قوه قضاييه ،صدا و سيما ،سپاه پاسداران ،کانونهاي بسيج مساجد و ديگر نهادهاي تبليغي چون
ائمه جماعت و سازمان تبليغات اسالمي ،انسجام خود را بازيافت و به مقابله با طرحهاي
اصالحطلبان پرداخت (دلفروز .)011 :9313 ،چنانکه قوه قضاييه در فروردين  9311کرباسچي،
شهردار تهران را که معروف بود در انتخابات از خاتمي حمايت مالي-تبليغاتي به عمل آورده به
اتهام فساد ،محکوم کرد .همچنين در سال  9311شوراي نگهبان بيش از نيمي از نامزدهاي
نزديک به جريان چپ در انتخابات مجلس خبرگان را رد صالحيت نمود و اکثريت مجلس
خبرگان در اختيار جريان راست قرار گرفت .در همين سال ،قتل زنجيرهاي تعدادي از روشنفکران
اتفاق افتاد .در اول تير  9311عبداهلل نوري وزير کشور خاتمي توسط محافظهکاران حاکم بر
مجلس پنجم به اتهام ايجاد تشنج در کشور استيضاح شد .سپس در  99ارديبهشت 9318
عطاءاهلل مهاجراني وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي نيز به دليل اتخاذ رويکرد ليبرال در مديريت
فرهنگي کشور مورد استيضاح قرار گرفت ،ولي راي اعتماد آورد ،اما چند ماه بعد ،استعفا داد .در
تير  9381متعاقب اعتراض دانشجويان کوي دانشگاه تهران به توقيف روزنامه سالم ،حمله به
کوي دانشگاه از سوي نيروي انتظامي و عناصر لباس شخصي در تهران ،تبريز و چند شهر ديگر
به مدت چند روز به آشوب کشيده شد .در انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسالمي در
اسفند  9318به دليل رد صالحيت تعداد زيادي از کانديداهاي اصالحطلب و سپس عدم تاييد
انتخابات تهران توسط شوراي نگهبان ،اختالفات زيادي بين آن و وزارت کشور درگرفت که در
نهايت با حکم حکومتي رهبري و تاييد انتخابات تهران ،قضيه فيصله يافت و اکثريت قاطع
مجلس به دست اصالحطلبان افتاد .در اسفند  9318سعيد حجاريان عضو شوراي شهر و
استراتژيست معروف اصالحطلبان مورد ترور نافرجام قرار گرفت (دلفرور.)011-011 :9313 ،
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دسترسي اصالحطلبان به مردم تنها از طريق مطبوعات بود .چنانکه پس از دوم خرداد ،تعداد
و شمارگان روزنامهها و نشريهها به سرعت افزايش يافت .از اين رو محدود کردن مطبوعات،
گفتمان اصالحطلبي را از ارتباط با مردم محروم ميکرد .شايد به همين دليل ،محدود کردن
فضاي مطبوعاتي کشور به يکي از خواستههاي اصلي محافظهکاران تبديل شده بود .لذا از نيمه
دوم سال  9316محاکمه مطبوعات متخلف در دستور کار قوه قضاييه قرار گرفت .اما در عمل،
موج توقيف روزنامهها با موج تاسيس روزنامههاي جديد همراه شده بود .محمد يزدي ،رييس قوه
قضاييه براي جلوگيري از اين امر اعالم کرد که پس از اين ،نويسندگان مقالهها نيز از دستگيري
و مجازات در امان نيستند (مجلهکيان ،ش .)68 :00مجلس پنجم نيز که در اين زمان در اختيار
محافظهکاران بود ،وارد عمل شد و عطااهلل مهاجراني ،وزير ارشاد دولت خاتمي را مورد استيضاح
قرار داد (خواجهسروي .)020 :9386 ،به طور کلي بهار سال  9311را ميتوان خزان مطبوعات و آغاز
افول گفتمان اصالحطلبي در ايران دانست .در مرداد  9311نمايندگان اصالحطلب مجلس ششم
در آخرين تالش براي احياي آزادي مطبوعات در صدد اصالح قانون مطبوعات برآمدند ،ولي
رهبري در نامهاي به مجلس خواستار توقف آن شد (رسايي.)001 :9382 ،
 .1-2ميزان ناکارآمدي دولت در برقراري سياستهاي عدالت:

حوزه اقتصادي :آغاز دوره رياستجمهوري خاتمي با کاهش قيمت نفت همراه بود که باعث
کاهش شديد درآمدهاي نفتي و بالتبع کاهش توليد ناخالص داخلي شد ،به گونهاي که رشد توليد
ناخالص داخلي در سالهاي  9311 ،9316و  9318به ترتيب به  %0/1 ، %0/8و  %9/6رسيد
(پژويان و ديگران .)910 :9381 ،ضريب جيني نيز در نواحي شهري از  2/316در سال  9311به رقم
 2/091در سال  9380-83رسيد .در حالي که در سال  9311درآمد %92ثروتمندترين خانوادهها
 93/1برابر درآمد  %92فقيرترين خانوادهها بود ،اين رقم در  9389به  91برابر و در  9380به 96
برابر رسيد که نشان از نابرابريها در اين دوره دارد (دلفروز .)060 :9313 ،همچنين تورم طي اين
دوره افزايش يافت و بر حسب شاخص مصرف کننده از  %99/01در سال  9382به رقم %90/16
در سال  9383رسيد (.)Farzanegan, 2009 :10
حوزه سياسي :اصالحطلبان در دفاع از خود و توجيه اصالحات سياسي و دموکراسي و
همچنين در جذب بخشهاي متوسط و پايين جامعه موفق نبودند و تنها بخشي از روشنفکران،
دانشگاهيان و نخبگان فرهنگي و اقتصادي به آرمانهاي اصالحطلبان وفادار ماندند .حتي خاتمي
در دوره دوم رياستجمهوري خود شايد تحت تاثير تبليغات و قاطعيت رقيب در بازداشت برخي از
اصالحطلبان فعال و تعطيلي نشريهها خيلي کم از جامعه مدني ،آزادي بيان و مدارا سخن
ميگفت و نوعي دلسردي در اين گفتمان رخنه کرده بود (حسينيزاده.)009 :9386 ،
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از سوي ديگر بر اساس آمارهاي بانک جهاني ،ثبات سياسي در اين دوره روند کاهشي
داشت .کارآمدي حکومت که با شاخصهايي چون کيفيت خدمات عمومي ،کيفيت ديوانساالري
و ميزان استقالل از فشارهاي سياسي ،کيفيت تدوين و اجراي سياستها و اعتبار تعهد حکومت به
چنين سياستهايي مشخص ميشود از  -2/32در سال  9311به رقم  -2/66در سال 9380
کاهش يافت .شاخص حاکميت قانون نيز که ميزان اعتماد کارگزاران به قوانين جامعه و پيروي از
آنها را سنجش ميکند ،در اين دوره نااميد کننده بود و از  -2/11در سال 9311به رقم  -2/83در
پايان دولت اصالحات رسيد .تنها دو شاخص کيفيتهاي تنظيمگري و نظارت و شاخص کنترل
فساد در اين دوره ،بهبودي را نشان ميدهند (.)Farzanegan, 2009 :20-1
حوزه اجتماعي-فرهنگي :بر اساس نتايج طرح پيمايش ملي ارزشها و نگرشها در 08
مرکز استان در سال  9311ميانگين عدالت در کل و نيز بر حسب ابعاد سه گانه اقتصادي ،قانوني
و فرصتي (يعني امکان پيشرفت بر اساس شايستگي فردي) کمتر از حد متوسط و منفي بود.
همچنين  %11/0جامعه آماري معتقد بودند فاصله طبقاتي سال به سال افزايش مييابد؛ %83/3
معتقد بودند بدون داشتن واسطه ،حقوقشان پايمال ميشود؛  %39/9معتقد بودند از طريق قانون
نميتوان به حقوق خود دست يافت؛  %10/3معتقد بودند در استخدامهاي دولتي ،شايستگي و
کارداني اهميتي ندارد؛  %11/1معتقد بودند قانون در مورد صاحبان قدرت و مسئوالن اجرا
نميشود؛  %80/6معتقد بودند افراد فقير بهرغم کارداني و شايستگي پيشرفت نميکنند و %12/0
معتقد بودند حکومت رفتار يکساني با همه مردم ندارد (بشيريه.)908 :9383 ،
بنابراين در اين دوره با شکاف ميان کردارهاي عمومي و ايدئولوژي رسمي ،جامعه مدني
فعال شکل گرفت؛ اما به تدريج به سوي جامعه مدني منفعل منتهي شد (بشيريه .)920 :9381 ،از
سوي ديگر در حوزههاي اقتصادي ،سياسي و فرهنگي ،کارآمدي چشمگيري که موجب رضايت
اجتماعي گردد ،حاصل نشد .لذا اوضاع مذکور موجب شد در انتخابات شوراهاي شهر و روستا در
سال  9389گروه آبادگران توانستند با پرهيز از شعارهاي سياسي و تاکيد بر خدمت به مردم و رفع
مشکلهاي اقتصادي ،کنترل شوراي شهر تهران و برخي از شهرستانهاي بزرگ را به دست
گيرند و تودههاي بزرگ رها شده از گفتمان اصالحطلبي را جذب کنند .مهمترين ويژگي اين
گفتمان به نمايندگي احمدينژاد ،ساده سخن گفتن و ساده زيستن بود که باعث شد مردم او را از
خود بدانند و بر رقيباني که پيچيده سخن گفته و زيبا زندگي ميکردند ،ترجيح دهند .براي مثال
آنها به جاي مردمساالري از «مهرورزي با مردم» سخن ميگفتند (حسينيزاده 001 :9386 ،و .)000
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 .2گفتمان حمايت از فرودستان دولت احمدينژاد ()9380-9310
مفهوم بازنمايي شده از عدالت در اين گفتمان به معناي توزيع فرصتها و امکانات به طور
مساوي به همه افراد و مناطق کشور با محوريت افراد و مناطق فرودست بود ،به گونهاي که همه
جاي کشور باهم و هماهنگ پيشرفت کنند .اين گفتمان مدلولهاي عدالت را در سياستهايي
چون ايجاد مسکن ارزان قيمت براي افراد بدون مسکن (مسکن مهر) ،بهرهمندي افراد کشور از
سود حاصل از توليدات داخلي (سهام عدالت) ،تغيير الگوي پرداخت يارانهها به سمت افراد نيازمند
(هدفمندي يارانهها) ،دسترسي دولت براي تمامي نواحي به ويژه نواحي دورافتاده سفرهاي
استاني ،ادغام شوراهاي عالي به منظور کاستن از بوروکراسي زايد اداري ،انحالل سازمان مديريت
و برنامهريزي با توجيه انطباق بيشتر برنامهها با نيازهاي استاني و تغيير شيوه بودجهنويسي و
تخصيص بودجه يافت .عدالت اين دوره تلفيقي از رويکردهاي پوپوليستي و نئوکالسيک بود .وجه
نئوکالسيک را ميتوان در نوع اجراي طرح هدفمندي يارانهها و آزادسازي قيمتها و وجه
پوپوليستي را در پرداخت يارانههاي نقدي يافت (رحيمي و کتابي 19 :9313 ،و .)01
 .2-1وضعيت تودهاي جامعه:

در انتخابات رياستجمهوري سال  ،9380احمدينژاد با انجام وعدههاي آغازين انقالب به پيروزي
دست يافت .وي خود را مدافع مستضعفين و همچنين اصولگرا و آبادگرا ناميد و افزايش حقوق و
دستمزدها به ويژه براي آموزگاران و کارمندان دولت ،کاهش فقر ،مقابله با بيکاري و کمبود
مسکن ،دادن وام به زوجهاي جوان ،عدالت براي تودهها به ويژه جبههرفتگان و از همه قاطعانهتر
از ميان بردن فساد که از نظر بسياري بدنه سازمان سياسي کشور را در معرض خطر قرار داده بود،
وعده داد .وي مدعي شد که سرمايهداران جديد و همچنين بازماندگان «هزار فاميل» تودههاي
مردم را غارت کردهاند (آبراهاميان 331 :9381 ،و.)336
احمدينژاد با ويژگيهاي شخصيتي که داشت باعث جذب تودهها به سوي خود ميشد.
سادهزيستي وي که در پوشش ،ماشين ،خانه ،چهره و رفتار وي متجلي ميکرد ،باعث ميشد
مردم وي را فردي از جنس خود بدانند که حرف دل آنها را ميزند .وي به عنوان نماينده فقرا
منتقد شرايط موجود بود و در مقابل ،هاشمي رفسنجاني به عنوان فردي مطرح ميگرديد که
خواهان حفظ شرايط موجود بود(کسرايي و سعيدي.)961 :9311 ،
اين گفتمان ،برخورد امنيتي با نهادهاي مدني را اتخاذ نمود .براي مثال در اين دوره در سال
 9381تعداي از فعاالن تجمع اعتراضي کمپين يک ميليون امضا که براي تغيير قوانين به نفع
زنان تالش ميکرد ،توسط پليس دستگير و زنداني شدند .در همين سال رامين جهانبگلو و کيان
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تاجبخش و هاله اسفندياري به اتهام زمينهسازي براي براندازي نرم از طريق تشکلهاي مدني،
محکوم و زنداني شدند .در بهمن و اسفند  9386تعداد زيادي از معلمان در يک تحصن براي
اعتراض به پايين بودن حقوقشان در تهران و چند شهر ديگر دستگير شدند .طي سالهاي 9381
و  9388مرکز دفاع از حقوق بشر به رياست شيرين عبادي به اتهام تبليغ عليه نظام بسته شد و
برخي از حقوقدانان چون عبدالفتاح سلطاني دستگير شدند .اوج برخوردهاي امنيتي با نهادهاي
مدني پس از انتخابات  9388و آشوبهاي متعاقب آن بود که بر اساس آن حزب مشارکت و
سازمان مجاهدين انقالب اسالمي لغو مجوز شدند؛ انجمن روزنامهنگارن ايران نيز با بيش از
 3122عضو توسط دادستان تهران تعطيل شد (دلفروز.)313 :9313 ،
شخص احمدينژاد در طرد رقيبان و برجستهسازي خود از توانايي فوقالعادهاي برخوردار بود.
چنانکه وي در انتخابات  9380به توسعة سياسي و اقتصادي که دالهاي مرکزي گفتمان
اصالحات و سازندگي هستند ،حمله ميکند و آنها را توسعة وارداتي ميداند .تقدم عدالت بر رشد
و توسعة اقتصادي ،گزارة کليدي گفتمان عدالتمحور است .به اين ترتيب وي با برجسته ساختن
نقاط ضعف دو حريف خود ،آنها را به حاشيه رانده و عدالت را به عنوان گزارة کليدي و نقطه قوت
گفتمان خود برجسته ميسازد (نوذري و کريمي 10 :9319 ،و  .)19احمدينژاد در مناظرههاي
تلويزيوني و تبليغاتي منحصر به فرد خود نيز سير طبيعي مناظرهها را دستخوش تحول قرار داد.
چنانکه وي در دومين فيلم تبليغاتياش در انتخابات سال  9388در کنار باغچه داخل خانهاش،
علفهاي هرز (تصاوير علف هرز با ريحان) را از ريشه ميکَند و ميگويد« :علف هرز خيلي
وقتها خودشو شبيه سبزي واقعي ميکنه» .تحليل گفتمان و رمزگان معنايي علف هرز به از بين
بردن فساد و قطع ريشهاي آن اشاره دارد (بشير و طاهري 10 :9310 ،و  .)36به خاطر شدت فرايند
طرد و برجستهسازي که در دهمين انتخابات رياستجمهوري در سال  9388رخ داد؛ بيشترين
ميزان مشارکت انتخاباتي نيز در اين انتخابات يعني به ميزان  %81اتفاق افتاد.
دسترسي به مردم در اين دوره منحصر به مطبوعات نبود ،بلکه اينترنت و فضاهاي عمومي
مجازي نيز ايجاد شده بودند که امکان طرح و انتشار آزادانه اطالعات و نظرات را فراهم
ميکردند .در واقع سازمانهاي مختلف جامعه مدني در صورتي که غيرقانوني اعالم ميشدند به
راحتي ميتوانستند از طريق تاسيس سايتهاي اينترنتي و وبالگها که بسياري از آنها از خارج از
کشور مديريت ميشدند به طرح ديدگاههاي خود بپردازند .نقش اينترنت به ويژه پس از انتخابات
 9388برجسته شد به طوري که بخش زيادي از اعتراضات از طريق سايتهاي اينترنتي
سازماندهي ميشد (دلفروز.)310 :9313 ،
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 .2-2ميزان ناکارآمدي دولت در برقراري سياستهاي عدالت

حوزه اقتصادي :در سال  9383خط فقر ماهانه هر نفر  19هزارتومان بود .براساس آمارها ،خط
فقر ماهانه به ازاي هرنفر به  190هزارتومان در سال  10رسيد .همچنين بهاي دالر در هشت
سال دولت احمدينژاد  3/1برابر شد و هر قطعه سکه بهار آزادي در ابتداي رياستجمهوري دور
نخست احمدينژاد 16 ،هزار تومان بود ،ولي سال  9310به باالتر از  9،922،222تومان رسيد که
افزايشي قريب به  93برابر را نشان ميدهد (کريمي .)91 :9311 ،همچنين در سالهاي  9380تا
 9310تورم از  %92/0به رقم  %30/1و رشد اقتصادي کشور با احتساب نفت از  6/3به رشد
 -9/1رسيد .اما ضريب جيني به واسطه اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها و توزيع يارانه نقدي
وضعيت نسبتا بهتري داشته است ،به گونهاي که اين رقم از  2/0203در سال  9380به رقم
 2/3100در سال  9310کاهش يافت .متوسط ضريب جيني در اين دوره  2/3191بوده است
(سامانه اطالعرساني بانک مرکزي ج.ا.ا).

در اين دوره با وجود برنامههايي در راه عدالتگستري به نفع فرودستان ،فسادهاي اقتصادي
کالن و به تبع آن بيعدالتيهايي در تاريخ اقتصادي ايران رخ داد که ميتوان به مواردي چون
گمشدن دکل نفتي 82ميليون دالري ،اختالس بابک زنجاني ،پرونده سازمان تامين اجتماعي
سعيد مرتضوي ،اختالس مهآفريد اميرخسروي ،پرونده بيمه ايران مربوط به محمدرضا رحيمي
اشاره کرد(سايت خبرآنالين9313/90/1 ،؛ سايت شفاف9313/99/06 ،؛ روزنامه دنياي اقتصاد.)9311/0/99 ،
چنانکه بر اساس اطالعات مؤسسه شفافيت بينالمللي رتبه ايران در سال  )9380-83( 0221به
لحاظ شفافيت مالي در رتبه  88و در سال  )9310-19( 0293به رتبه  900در ميان  911کشور
مورد بررسي رسيد.
سياستهاي ناکارآمد دولت احمدينژاد و وضعيت نامناسب اقتصادي ،سياسي و اجتماعي
کشور به حدي رسيد که شعارها و برنامههاي تبليغاتي سه نامزد انتخابات رياستجمهوري سال
 9388بر اعتراض به آنها مبتني شد .از سوي ديگر وضعيت وخيم اقتصادي موجب شد
اقتصاددانان طي نامههاي متعددي (نامه پنجاه اقتصاددان در خرداد  ،9381نامه پنجاه و هفت
اقتصاددان در تير ،9386نامه شصت اقتصاددان در آبان  )9381به رئيسجمهور ،مشوش کردن
فضاي سرمايهگذاري و کسب و کار ،سياستهاي تورمزاي انبساطي پولي و مالي ،وضعيت
نابسامان نظام بانکي ،مداخله بيرويه در بازار کار و سياستهاي نادرست منطقهاي و جهاني
دولت و ...را به چالش کشيده و خواستار تصحيح روند مذکور شدند (اخوانکاظمي.)008-001 :9388 ،
حوزه سياسي :بررسي روند سياسي ايران در سال  9388حاکي از حضور تودهوار نيروهاي
اجتماعي مختلف با عاليق متنوع بوده که خود هم زمينه کشمکش بين نيروهاي اجتماعي و هم
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تقابل با ساختار سياسي را ايجاد کرد .بدون شک عواملي چون بازدارندگيهاي جدي قانوني و
شبهقانوني ساختاري بر سر گردش نخبگان ،بدکارکردي قواي سهگانه و ناکارکردي واقعي
دستگاه نظارتي و بيطرف نبودن برخي نهادهاي ناظر ،داور و مجري و مخدوش شدن مسئوليتها
و کارکردها ،عدم پاسخگويي شفاف نهادهاي مسئول ،رويکرد مضيق نسبت به حقوق ملت و
رويکرد موسع نسبت به حقوق دولت ،همه نشان از تودهوار بودن جامعه دارد که بر منازعه سياسي
پس از انتخابات تأثيرگذار بوده است(نياکوئي.)096 :9313،
در جنبه سياست خارجي نيز اين گفتمان برخالف گفتمان اصالحطلبي در صدد برجستهسازي
موضوع هستهاي برآمد .افزايش تنش بر سر موضوع هستهاي ميان ايران و غرب منجر به اعمال
فشارهاي سياسي و اقتصادي از سوي غرب بر ايران شد .افزايش تحريمهاي بينالمللي و
مشکالت اقتصادي ناشي از آن موجب شد گفتمانهاي رقيب اصولگرايي ،انتخابات
رياستجمهوري سال  9310را فرصت مناسبي براي به حاشيه راندن گفتمان هستهاي
اصولگرايان قلمداد کنند (رحيمي و کتابي.)11 :9313 ،
حوزه اجتماعي-فرهنگي :سهميهبندي جنسيتي در کنار جريان حذف جنسيتي به عنوان دو
بازوي اصلي سياستهاي تبعيض جنسي در سال  9319به اوج خود رسيد 36 .دانشگاه کشور،
دختران را در  11رشته تحصيلي نپذيرفتند .البته در سال  9310به علل گوناگون از جمله
اعتراضات دانشجويي و باز شدن اجتنابناپدير فضاي عمومي جامعه پس از انتخابات
رياستجمهوري ،حذف سهميه دختران نزول  %31داشت (موسسه رخداد تازه.)9313/6/6 ،
اين گفتمان در اليحه برنامه پنجم توسعه نيز با تأکيد بر تحکيم نهاد خانواده براي زنان
عمدتاً جايگاه همسري و مادري را تعريف کرده و بر حضور بانوان در خانه تأکيد ميکند تا جايي
که براي تحقق آن ،کاهش ساعت کاري زنان را مطرح نمود تا به اين ترتيب حضور بانوان را در
جمع خانواده پُررنگتر نمايد .همچنين دستگاههاي اجرايي را موظف به اجراي «طرح جامع عفاف
و حجاب» و متناسبسازي محيط خدمتي با اقتضائات جامعه اسالمي ميکند و بر اين اساس،
اشتغال خانگي و دورکاري زنان را به عنوان برنامههايي در جهت حفظ بنيان خانواده و اخالق در
جامعه و همچنين ،رقيب الگوي اشتغال تمام وقت معرفي ميکند (کرمي قهي.)60 :9319 ،
حمايت از اقشار فرودست و مناطق پيراموني موجب شد که دولت احمدينژاد بين سالهاي
 9380تا  9388منابع اقتصادي قابل توجهي را به پيرامون تخصيص داد .اين پيرامونگرايي
اقتصادي به تدريج پايگاه اجتماعي و انتخاباتي پيراموني براي همين دولت ايجاد کرد .نشانههاي
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وجود چنين پايگاهي را ميتوان به وضوح در حمايت قابل توجه پيرامون از احمدينژاد در
انتخابات سال  9388ديد (حاتمي و کالته.)01 :9313 ،
بنابراين در اين دوره ،جامعه تودهاي منفعل همراه با آنومي اجتماعي پديد آمد و مشارکت نيز
صرفا در نوع مشارکت نفوذي گروههاي فشار خالصه ميشد (بشيريه .)920 :9381 ،از سوي ديگر
وضعيت وخيم اقتصادي ،فضاي بسته سياسي خصوصا جريانات سال  ،9388تقابل با غرب در
سياست خارجي ،پرونده هستهاي و فضاي فرهنگي از نوع دهه  62موجب شد که در يازدهمين
انتخابات رياستجمهوري در سال  9310حسن روحاني با استفاده از قدرت سخنوري ،حمايت
معنوي شخصيتهاي مرجع سياسي (چون هاشمي رفسنجاني) ،همراهي برخيها از جريان
وابسته به اصولگرايان سنتي و ميانهرو از گفتمان اعتدال و اجماع در ميان جريانهاي سياسي
حاميگفتمان اعتدال بر رقيبان خود پيروز شود (دهقاني فيروزآبادي و عطايي.)993 :9313 ،
 .3گفتمان اعتدال و توسعه دولت روحاني (تابستان )9310 -9316
اين گفتمان بر تعريف نئوليبرالي خصوصا با رويکرد نهادگرايانه و نئوکينزي از عدالت استوار است.
به اين معني که کار دولت را نه اجراي پروژهها و يا تقسيم اعتبارات و يا خصوصيسازي بلکه
آماده ساختن و بهبود بخشيدن محيط کسب و کار و تقويت ساختار رقابتي براي رونق توليد در
بخش صنعت و کشاورزي و خدمات ميداند .اين گفتمان همچون دو دولت سازندگي و
اصالحات ،گفتماني مبتني بر دولتي توسعهگراست که توسعه را در چارچوب مکتب نوسازي
تعريف کرده است و بر همين مبنا سعي دارد توسعه اقتصادي را با بهبود روابط با دنياي خارج
خصوصا دنياي غرب ميسر سازد .بنابراين تعامل با کشورهاي توسعهيافته که دال خالي گفتمان
دولت قبلي محسوب ميشد در مفصلبندي اين گفتمان به دال اصلي تبديل شده است .لذا دولت
روحاني ،رشد و توسعه اقتصادي و گشايش در آن را منوط به حل مهمترين مشکل سياست
خارجي يعني پرونده هستهاي و رفع تحريمها نمود.
 .3-1وضعيت جامعه تودهاي:

به نظر جالييپور وضعيت جامعه ايران در اين دوره ،وضعيتي است که توانسته از جامعه تودهاي
فاصله بيشتري بگيرد و جريان اصالحات سياسي را در دستور کار خود قرار دهد .وي آن را به دو
بخش تقسيمبندي ميکند :الف) بخش سازمان يافته :چون نمايندگان شاخص اصالحطلبان در
مجلس ،احزاب سياسي اصالحطلب ،تاثيرگذاران در شبکههاي اجتماعي و فضاي آنالين ،روزنامهنگاران
اصالحطلب ،تشکلهاي دانشجويي .ب) وجه پويشي و جنبشي :عده زيادي از مردم که به
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اصالحات عالقهمندند ولي در تشکلهاي اصالحطلبي سازماندهي نشدهاند ،به دليل عالقهشان
در فرصتهاي ممکن به دعوت اصالحطلبان پاسخ ميدهند .مثل تجمعهاي پيشاانتخاباتي و
پساانتخاباتي در سال  9388يا گردهمايي بزرگ مردم در تشييع هاشمي رفسنجاني در  09دي
 9311يا اجتماعات انتخاباتي کمنظير در انتخابات  .9316لذا نوعي مردمگرايي دموکراتيک در
اين حرکتهاي پويشي قابل ردگيري است(.)@hamidrezajalaeipour
به نظر وي در دوازدهمين انتخابات رياستجمهوري با وجود اينکه اصولگرايان به شيوههايي
چون يارانه  012هزار توماني ،دادن کارانه به ميليونها نفر بيکار 0/1 ،برابر کردن ثروت کشور و
دادن سند مالکيت خانه به شانزده ميليون حاشيهنشين و ديدار با تتلو براي جذب چهار ميليون
فالوور او توسل جستند؛ اما اکثريت مردم به اين چنين رويکردي پاسخ منفي دادند .لذا وقوع اين
پديده در شرايط بحران اقتصادي ،رشد فرهنگ سياسي دموکراتيک در ايران را نشان ميدهد
(جالئيپور ،مقاله ارايه شده به نشست مشاوران خاتمي).

در زمينه طرد و برجستهسازي نيز بايد گفت که اين گفتمان در يازدهمين انتخابات
رياستجمهوري در سال  9310استراتژيهايي چون ماجراجويي و درشتگويي در موضوع
هستهاي؛ درك ناقص گفتمان رقيب از واقعيتهاي جهان و بيتوجهي به الزامات کنش در عرصه
بينالمللي و تأکيد بر سود بردن برخي افراد از تحريمها به بهانه مقاومت بر سر موضوع هستهاي
در مقابل آمريکا را طرد کرد .همچنين در متون و گفتارهاي متعدد با تاکيد بر موضوعات رتوريکي
(فن سخنوري) چون خارج کردن کشور از انزواي بينالمللي از طريق تعامل سازنده و رفع
تحريمهاي بينالمللي و بهبود زندگي مردم از طريق شکستن ساختار تحريمها به واسطه تعامل
سازنده را برجسته نمود (دهقاني فيروزآبادي و عطايي 991 :9313 ،و .)990
در دوازدهمين انتخابات رياستجمهوري در سال  9316نيز حسن روحاني توانست در مقابل
رقيب اصولگراي خود ،ابراهيم رئيسي %11/90 ،آراء را کسب کند .اما همين پيروزي موجب
واکنشهاي طردآميز از سوي رقيب گرديد .چراکه برخي از آنان با مستمسک قرار دادن سخن
رهبري در  91خرداد خطاب به گروهي از دانشجويان مبني بر اينکه «هر کجا فرماندهي مرکزي
دچار اختالل شد ،شما آتش به اختيار هستيد» به اقدامات تنشآفرين دست يازيدند .چنانکه در
راهپيمايي روز قدس در دوم تير  16تعدادي از تندروهاي خودسر عليه رئيسجمهور ،معاون اول
وي و علي مطهري ،نايب رئيس مجلس شعارهاي اهانتآميز دادند .در واکنش به آن ،فراکسيون
اميد در بيانيهاي حمله به روحاني را «انتقامگيري از راي مردم» در انتخابات رياستجمهوري
توصيف کرد .همچنين در شبکه اجتماعي توئيتر در حمايت از روحاني هشتگ «#حامي روحانىام»
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راه افتاد .در ادامه ،يک مداح با خواندن اشعار سياسي جنجالي قبل از برگزاري نماز عيد فطر در
تهران به هجو رئيسجمهور و برجام پرداخت .همچنين در  01تير  16حسين فريدون برادر
رييسجمهور به اتهام مسايل مالي توسط قوه قضاييه بازداشت و سپس با قرار وثيقه آزاد شد.
دسترسي اين گفتمان به بدنه اجتماعي در يازدهمين انتخابات رياستجمهوري در سال
 9310از طريق سخنرانيها و مناظرات انتخاباتي حسن روحاني و همچنين جريانهاي سياسي،
شخصيتهاي مرجع سياسي ،روشنفکران و دانشجويان ،حمايت جمع زيادي از هنرمندان بود .از
ديگر راههاي دسترسي به مردم استفاده از نمادسازي (کليد) ،برگزيدن رنگ بنفش و استفاده از
شبکههاي اجتماعي بود (دهقاني فيروزآبادي و عطايي .)996 :9313 ،دادن راي ليستي به نمايندگان
مجلس و خبرگان در  98اسفند  9310در تهران از ظرفيتهاي شبکههاي اجتماعي چون توئيتر و
تلگرام بود (سبزهاي .)61 :9310 ،در دوازدهمين انتخابات رياستجمهوري در سال  9316نيز
شيوههاي نويني براي دسترسي به اخبار و اطالعات بکارگيري شد .چنانکه اينستا اليو «روحاني
 ،»16کانال «امتداد» ،کانال «براي ايران» به رسانههايي تاثيرگذار و شبانهروزي ،تعادلبخش و
خنثي کنندة نبرد سايبري تبديل شدند و همچنين طرحهاي «هزار ميدان»« ،يک ميليون زنگ و
يک ميليون راي»« ،گفتگو در خيابان» قابل توجه بود .اين امکانات و توليداتي که بيشتر مردمي
و بدون استفاده از امکانات دولتي تهيه ميشد ،انحصار تبليغاتي صدا و سيما را خنثي کردند
(جالئيپور ،مقاله ارايه شده به نشست مشاوران خاتمي).
 .3-2ميزان ناکارآمدي دولت در برقراري سياستهاي عدالت:

حوزه اقتصادي :دولت يازدهم همچنان به پرداخت يارانه نقدي دولت قبلي ادامه داد و راهبرد
مشخصي نيز براي بهبود توزيع درآمد اتخاذ نگرديد .طرح مسکن اجتماعي به سرانجامي نرسيد.
در ضمن طرحهايي همچون ارايه کارت اعتباري و تسهيالت ده ميليون توماني و تسهيالت
خودرو چندان موفقيتآميز نبودند .اگرچه دولت توانست از طريق ثبات اقتصادي و سياسي ،رشد
اقتصادي را افزايش دهد ،اما همچنان نتوانست اقتصاد ايران را از رکود خارج کند .در ضمن
افزايش مجدد صادرات نفت و رسيدن به حدود  0/1ميليون بشکه عامل اصلي افزايش رشد
اقتصادي در سال  9311بود .انفعال دولت در اتخاذ راهبردهاي مشخص براي ايجاد اشتغال به
ويژه اشتغال فارغالتحصيالن دانشگاهي و عدم ارايه تصوير روشن از افزايش اشتغال از طريق
توسعه کسب و کارهاي کوچک و متوسط بود (نبوي و همکاران.)001-030 :9311 ،
حوزه سياسي :روحاني از ابتداي ورود به انتخابات رياستجمهوري در سال  9310آزادي
زندانيان سياسي از جمله رفع حصر سران جنبش سبز را وعده داد .اما بعد از مدتها در بهمن
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 9310اندك زماني بعد از رفع تحريمها ،سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي پيرامون رفع حصر
گفت«:به اندازه وسع خود موضوعات را پيگيري کردهايم و حتي در پارهاي موارد بيش از وسع
خود پيگير بودهايم ،ولي ما تصميمگير نهايي در اين زمينه نيستيم» (ايرنا .)9310/99/6 ،از ديگر
موضوعات ناکارآمدساز اين گفتمان ،نقض برجام است .چنانکه با انتخاب دونالد ترامپ در  98آبان
 9311به رياستجمهوري آمريکا ،ابهاماتي در مورد آينده برجام بروز کرد .در پي اهمال ،تعلل و
نقض برجام توسط آمريکا و پيرو تصميمات شوراي عالي امنيت ملي و هيات نظارت بر برجام،
رييسجمهور به صالحي ،رئيس سازمان انرژي اتمي ،دستور پژوهش درباره ساخت پيشرانهاي
هستهاي دريايي و تهيه سوخت براي آنها را داد .همزمان در دستوري ديگر به ظريف ،وزير امور
خارجه ،پيگيري راههاي پيشبينيشده در برجام براي رسيدگي به موارد نقض را خواستار شد
(ايسنا .)9311/1/03 ،نقض برجام موجب شده تا مخالفان داخلي به نقد ،تخريب و هجو برجام در
افکار عمومي پرداخته و آن را اقدامي بيهوده بخوانند.
بنابراين گفتمان اعتدال و توسعه هر چند توانست با ياري نيروها و سازمانهاي جامعه مدني
موفقيتهاي چشمگيري در دهمين انتخابات مجلس ،پنجمين انتخابات شوراهاي شهر و روستا و
دوازدهمين انتخابات رياست جمهوري در ارديبهشت  9316به دست آورد ،اما به تدريج احساس
ميشود که کارآمدي اين گفتمان در پاسخگويي به مطالبات اجتماعي چون رفع حصر ،جلوگيري
از نقض برجام به عنوان مهمترين دستاورد اين گفتمان در حوزه سياسي و رفع مشکل بيکاري و
رکود در حوزه اقتصادي ،محل ترديد است و همين امر به انفعال جامعه مدني و افول گفتمان
حاضر خواهد انجاميد.
نتيجهگيري
هدف اين مقاله ،تحليل زمينههاي اجتماعي تحول گفتمان عدالت در سه دولت اخير جمهوري
اسالمي ايران بود .به اين منظور فرضيهاي طرح گرديد که حاوي دو متغير اصلي يعني ساختار
جامعه تودهاي و ناکارآمدي دولتها در استقرار سياستهاي عدالت بود .نتايج حاصل از بررسي و
تحليل دو متغير مذکور را چنين ميتوان بيان نمود:
بررسي گفتمانهاي مذکور نشان ميدهد که هر گفتماني به شدت از جامعه و بدنه اجتماعي
متاثر بوده است و به عبارتي با تحول نوع جامعه (تودهاي يا مدني) تحول گفتمانها نيز رخ داده
است .چنانکه برآورده نشدن مطالبات سياسي در دولت هاشمي رفسنجاني موجب شکلگيري
جامعه مدني فعالي شد که موجب روي کار آمدن گفتمان اصالحات سياسي شد .نااميدي از
موفقيت در اصالحات سياسي موجب تبديل جامعه مدني فعال به جامعه مدني منفعلي شد که
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صرفا به اصالحات اقتصادي گفتمان حمايت از فرودستان دل بست .اعمال تحريمهاي خارجي
بيسابقه و فسادهاي اقتصادي موجب فعال شدن جامعه مدني و روي کار آمدن گفتمان اعتدال و
توسعه گرديد .لذا نتيجه کلي اينکه از يک طرف جامعه تودهاي فعال به نوعي در جامعه ايران از
بين رفته است و دليل عمده اين امر را ميتوان در دسترسي بسيار آسانتر ،سريعتر ،متنوعتر و
شفافتر مردم به اخبار و اطالعات خصوصا از طريق رسانههاي الکترونيکي چون اينترنت ،تلگرام
و شبکههاي اجتماعي مجازي دانست .اما از طرف ديگر ،جامعه مدني فعال که بتواند داراي
نهادها و سازمانهاي خودجوش ،مردمي و پايدار باشد ،امکان رشد پيدا نکرده است .لذا جامعه در
وضعيت جامعه مدني منفعل گرفتار شده است.
در زمينه ناکارآمدي دولتها نيز ميتوان چنين نتيجه گرفت که به غير از گفتمان اصالحات
دولت خاتمي که دغدغه اصالحات سياسي و کارآمد نمودن نظام سياسي را داشت ،دو گفتمان
ديگر ،توجهشان بيشتر معطوف به کارآمد کردن حوزه اقتصادي بوده است .اما همه اين گفتمانها
با مشکالتي مواجه شده و قادر به انجام کارآمدي چشمگير اقتصادي نشدهاند .چنانکه دولت
خاتمي با تعديل کردن سياستهاي ليبرالي دولت هاشمي رفسنجاني ،دولت احمدينژاد نيز با
درگير کردن خود به تحريمهاي بيسابقه خارجي و همچنين سر برآوردن فسادها و اختالسهاي
اقتصادي و نهايتا دولت روحاني با تبعات تحريمهاي دولت قبل و نقض برجام روبروست .لذا هيچ
يک از دولتهاي مذکور نتوانستهاند ،تحول و کارآمدي چشمگيري در حوزه اقتصادي از خود
نشان دهند .لذا همين ناکارآمدي نسبي در حوزههاي اقتصادي که بيشتر ناشي از ناکارآمدي
سياسي است ،بالطبع ناکارآمدي حوزه اجتماعي-فرهنگي را نيز به وجود آورده است .بر اين
اساس ،بدنه اجتماعي در هر زمان ،خواهان تغيير گفتمان حاکم و متقاضي گفتمان کارآمدتر آتي
به جاي آن بوده است.
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