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   :چكيده

تـوان  هاي اقتصادي حركت كرد كه    مي        ه اول انقالب به سمت سياست     دولت در ايران در ده    
بخشي از استدالالت  كلي ادبيات انقالب اين است كه          . هاي بازتوزيعي تعبير كرد   از آنها به سياست   

هـاي  عمـومي و تـا حـدي          هاي بازتوزيعي از خصلت   هاي انقالبي به سمت سياست    حركت دولت 
كنـد  شناسان سياسي استدالل  مي    مچنين آنگونه كه  برخي جامعه     ه. شودساختاري آنها محسوب مي   

هـاي بـازتوزيعي،   دخالت دولت در ساخت اقتصادي و در اينجا  حركت دولت به سمت  سياسـت               
بنابراين تا آنجا كه به ايران پس از انقـالب          . تواند موجد برخي تحوالت در ساخت  دولت  شود         مي

هاي باز تـوزيعي    اوالً حركت اين دولت به سمت  سياست       مربوط مي شود  مي توان بحث كرد كه          
هاي پس از انقالب محسوب     هاي عمومي و تا حدي ساختاري دولت      در دهه اول انقالب از خصلت     

ها هم به نوبه خود بايد بـر سـاخت ايـن دولـت      ثانياً و در مرحله بعد  اجراي اين سياست       . شودمي
هاي بازتوزيعي پس از انقالب در ايران       ه ابتدا بر سياست   بر همين اساس، مقال   . موثر ظاهر شده باشد   

هاي بازتوزيعي حداقل كند كه اجراي سياستسپس استدالل مي دهدآنها را توضيح مي متمركز شده
  .به دو  شيوه باعث غير يكپارچه شدن ساخت دولت در ايران پس از انقالب شده است
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  قدمهم

يكي از استدالالت كلي ادبيات انقالب در حوزه اقتصادي اين است كه دولتـي كـه پـس از                   
 .گزينـد اي را در اين حوزه بر مي      گرايانههاي مداخله گيرد سياست انقالب قدرت را به دست مي     

گردد كه باور داشت دولتـي  ن ديدگاه تا حدي  به دوتوكويل برمي پيشينه نظري اي   در ابعاد كلي،  
تــر و كــه پــس از انقــالب در فرانــسه روي كــار آمــد بــرخالف تــصور مــاركس دولتــي قــوي

هـم از منظـري ديگـر، اسـتدالل كـرد       هانـا آرنـت   . )1386دوتوكويل،( تر از قبل بودبوروكراتيك
 هاي عمده جهان  از سال     اي  در  انقالب     عامل عمده  "وجود فقر " يا   "موضوعات اجتماعي "كه

 ها  پس از پيروزي با يك فاصله زماني به اين سو بوده است و به همين دليل اين انقالب1789

 كه از مـصاديق  Arendt,1959)(آيند هاي اجتماعي براي كاهش فقر  برميدرصدد اجراي سياست 
هـا و    انقـالب   نقـش ايـدئولوژي در       كلبرن هم كه بر    .هاي بازتوزيعي باشد  تواند سياست آن مي 

هاي جهان سوم كرد نشان داد كه تقريبا تمامي انقالب تلويحاً پيامدهاي اقتصادي آنها  تاكيد مي
 و بنـابراين  منطقـاً پـس از          Colburn,1994)( انـد تحت تاثير آموزهاي سوسياليستي شكل گرفتـه      

ايـن  .  در حوزه اقتـصادي برگزيننـد      هاي سوسياليستي و باز توزيعي را     پيروزي نيز بايد سياست   
استدالالت نظري همگي به طور ضمني و صريح بر اين نكته تاكيد دارنـد كـه پـس از انقـالب                     

گر  بـه    هاي باز توزيعي و مداخله    گيرينقش دولت در حوزه اقتصادي افزايش مي يابد و جهت         
د اين مقاله همين  خط شو تا آنجا كه به دولت در ايران پس از انقالب مربوط مي.گيردخود مي

گيرد و فارغ از افزايش يا كاهش نقش كلي  دولت در اقتصاد پس از انقـالب،   فكري را پي مي
شود كه انقالب سال  در اين راستا استدالل مي.شود صرفاً بر اقدامات باز توزيعي آن متمركز مي

يعي قابـل تـوجهي      هاي باز تـوز   گيري ايران  گرچه يك انقالب سوسياليستي نبود، اما جهت         57
هايي را منعكس مـي سـاخت كـه آرنـت و  بـه               هاي  عمومي انقالب   داشت و بنابراين خصلت   

در واقـع   . اما اين تمـامي موضـوع نيـست       .معناي كاركردي  تا حدي كلبرن بر آن متمركز بودند         
بحث اصلي مقاله اين است كه نشان دهد دخالت دولت در اقتصاد و به عبارتي دقيق تر اجراي                   

 .هاي بازتوزيعي در ايران پس از انقالب چه تاثيري بر ساخت آن  دولت داشـته اسـت  ياستس
توان به لحاظ شـكلي  در اسـتدالت نظـري جامعـه شناسـان       پيشينه نظري اين بحث را هم مي

كردند دخالت دولت در اقتصاد در هرحال بر  سياسي مانند اوكانر و اوفه  يافت كه استدالل مي
در ادامه  همين خـط   )Offe 1984 & O’Conner, 1973  (شودن دولت ظاهر ميساخت  و ماهيت آ

كند كه شود مقاله استدالل  مي فكري  وتا آنجا كه به  دولت در ايران پس از انقالب  مربوط مي               
هاي بازتوزيعي  بر ساخت  آن دولت در          دخالت دولت در اقتصاد و در اين جا  اجراي سياست          

هر شده و حداقل به دو شيوه ساخت دولـت در ايـران پـس از انقـالب را       آن مقطع نيز موثر ظا    
دهيم كـه بحـث بـر سـر گـستره و نحـوه               در شيوه نخست نشان مي    . غيريكپارچه ساخته است  
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اي هرمنوتيك گونه در ساخت سياسي دامـن        هاي درون نخبه  ها به كشمكش  اجراي اين سياست  
در شـيوه دوم   (Non  monolithic state) .مـود ن زد و از اين طريق ساخت دولت را غيريكپارچـه 

هاي باز توزيعي، عرصه منازعه طبقاتي را از ساخت اجتمـاعي           كنيم كه اجراي سياست   بحث مي 
در فراينـد منازعـه      manipulating)(به ساخت سياسي منتقل كـرد و بـدين سـان بـا دسـتكاري                

 يامد اين وضعيت نيـز انـشقاق      پ. طبقاتي، ساخت دولت را به عرصه منازعه طبقاتي تبديل نمود         
)fragmentation(                 بيشتر در ساخت سياسي و  تقويت بيشتر وجه غيريكپارچـه دولـت در ايـران

براي بررسي اين موضوع ابتدا بـر اقـدامات بـاز تـوزيعي پـس از انقـالب                  . پس از انقالب بود   
توزيعي از باال تقـسيم     شويم و آنها را به اقدامات بازتوزيعي از پايين و اقدامات باز             متمركز  مي  
اي  ايـن اقـدامات بـاز تـوزيعي          دهيم كه چگونه و به چه شيوه      سپس  نشان مي   .كنيمبندي   مي   

  .      باعث چنين تحولي در ساخت دولت در ايران پس از انقالب شده اند
 

   انقالب و  اقدامات بازتوزيعي از پايين1-1

اقدام از «و » اقدام از پايين«توان براساس   ميبه طور كلي  اقدامات بازتوزيعي پس از انقالب را
شدند كه   اساساً شامل آن دسته از اقدامات راديكال مي» اقدام از پايين«در اين جا . بررسي كرد» باال

اين حركت عموماً از سوي طبقات . گرفت از سوي نيروهاي اجتماعي به طور خودانگيخته انجام مي
اين طبقات با . لي بحران توزيع قبل از انقالب بر دوش آنها بودگرفت كه باراص فرودستي انجام مي

هاي  استفاده از آنومي سياسي ناشي از انقالب و نبود قدرت مركزي موثر، اقدام به تصرف دارايي
اقدامات بازتوزيعي از اين دست در نقاط شهري و روستايي تقريباً همزمان شكل . طبقات باال كردند

نشينان و زاغه نشينان  از سوي حاشيه» اقدام بازتوزيعي از پايين«ده ترين در حوزه شهري عم. گرفت
حاشيه نشيني در اكثر شهرهاي اين اقدام در شرايطي صورت ميگرفت كه از يك سو،.بعمل آمد

ايران افزايش يافته بود و در آن سو، قيمت و اجاره بهاي آن در اين شهرها و به ويژه تهران نيز  به 
  درصد300چنانكه براساس يك بررسي اجاره بهاء مسكن تا. بودشدت ترقي كرده 

. Amirahmadi;1985:181) ( برابرافزايش يافته بود7 و قيمت زمين مسكن تا )1377:495آبراهاميان،(

 ميليون واحد مسكوني مواجه 3داد كه ايران قبل از انقالب با كمبود  همچنين يك بررسي نشان مي
 به اين سو براي حل 1356قدامات دولت در قبل از انقالب به ويژه از سال ا ..)Kiafar,1992:236( بود

براي مثال دولت آموزگار با توجه به مشكالت حاد . اين مشكالت، نمادين و بسيار كم تأثير بود
هاي خالي را وادار   صاحبان آپارتمان1356ناشي از افزايش نرخ اجاره بها، زمين و مسكن درسال

 هزار مستأجر تقاضا 70حدود . ها را اجاره واحد دهند  از اين آپارتمان-ار  هز24كرد كه حدود 
 هاي تهي دست و كارگران و نيز دانشجويان بودند  هزار نفر از آنها از خانواده55ارسال كردند كه 

تا . ها تنظيم شده بود  درصد قيمت خانه12 تا 8ها ماهانه بين  اجاره بهاء اين خانه. )96 :1378بيات،(
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ها اجاره داده شده   مورد از اين خانه72 يعني يكسال پس از اجراي اين برنامه تنها 57هرماه سال م
امامي طرحي جديد براي ساخت  پس از سقوط دولت آموزگار، دولت شريف  .)97همان،( بودند

  .هاي مردم اعالم كرد كه فرصت اجرا نيافت هزينه براي توده واحدهاي كم
بازتوزيعي از پايين در مناطق شهري به تصرف صدها هكتار زمين در ترين اقدامات  گسترده 

هاي مسكوني نيمه ساخته و  هاي مسكوني، ويالها، مجتمع حواشي شهرها و نيز تصرف آپارتمان
براي . ترين واقعه تصرف و تملك بوددر اين ميان تهران شاهد بزرگ. شدند ها مربوط مي حتي هتل

هاي  الب در حدود سه هزار خانوار كه اكثر آنها مسلح بودند واحدمثال تنها چند روز پس از انق
براساس گزارشي در سه شهرك  .)1358 بهمن28آيندگان، (آباد تصرف كردندآپارتماني را در دولت

دستان  هاي نخست انقالب توسط تهي ويال در ماه4500آباد و گيالن شهر بيش از  آباد، نجف دولت
شهرهاي ديگر مانند قصرشيرين، سنندج، كرمانشاه، آبادان، . )1358ن فروردي13كار ( تصرف شدند

ها از سوي دانشجويان  اما تصرف هتل. اي را تجربه كردند اراك، تنكابن و مشهد نيز وضعيت مشابه
     دانشجو كه از دولت براي عدم تامين 1000 در حدود 1358طي مهرماه . شد رهبري مي

بعداً .  هتل اينترنشنال و هتل رويال گاردن را تصرف كردندهاي خود شكايت داشتند،خوابگاه
هاي ديگري نيز مانند هتل امپريال و هتل سينا و چند هتل ديگر نيز به تصرف دانشجويان  هتل

  .  )199 :1378بيات، (درآمدند 
گرچه اقدامات بازتوزيعي از پايين عموماً خودانگيخته بودند، اما در برخي موارد از سوي برخي 

مثال شيخ محمدكروبي يك خانه دوطبقه را در شمال تصرف . شدند هاي سرشناس حمايت مي هرهچ
اين كميته حتي  در  .)119همان،( قرارداد» كميته خانه سازي براي مستضعفين«و آن را ستاد مركزي 

رخي از همچنين ب. ها به نيازمندان را نيز  انجام مي  داد برخي موارد كارخلغ يد و واگذاري آپارتمان
ها را تشويق هاي راديكال در بنياد مسكن مانند خسرو شاهي و كروبي اين نوع تصرف چهره

اهللا قمي و مرعشي فتاوي  با وجود، برخي از روحانيون شاخص مانند آيت .)119همان،( كردند مي
  .ها را غيرشرعي دانستندصادر كردند و اين تصرف

اها و در قالب تصرف و باز پس گيري اراضي   ديگر اقدام بازتوزيعي از پايين، از روست
 40گرفت  كه طي اصالحات ارضي دهه اين  اقدام در شرايطي انجام مي. كشاورزي شروع شد

اين تقسيم نارضايتي دو . دار تقسيم شده بود بخشي از اراضي مالكان عمده  ميان كشاورزان نسق
شين بي بهره از تقسيم اراضي را به ن گروه عمده، يعني مالكان خلع يد شده  و كشاورزان خوش

با وقوع انقالب روستاها به جدال ميان اين دوگروه عمده و نيز آنها و كشاورزان خرده . همراه داشت
در بسياري از مناطقي كه همچنان . پايي تبديل شد كه در اصالحات ارضي زمين دريافت كرده بودند

شت مانند بلوچستان، فارس و چهارمحال دهي اجتماعي وجود دا اي سازمان اشكال شبه قبيله
هاي خود را از دست داده بودند از نبود قدرت  بختياري، مالكاني كه در اثر اصالحات ارضي زمين
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اما در برخي از ديگر مناطق كشور، اين . گيري اراضي خود استفاده كردند دولت مركزي براي بازپس
شت و صنعت دولتي و خصوصي، اراضي زمين بودند كه اقدام به تصرف اراضي ك دهقانان بي

مناطقي مانند كردستان، تركمن صحرا، آذربايجان شرقي و . مالكان بزرگ و حتي متوسط كردند
گرچه هدف اصلي اين دهقانان، تصرف اراضي . هاي شمالي كشور از جمله اين مناطق بودند استان

تصرفات آنها به اراضي مالكان بزرگ متعلق به رژيم گذشته يا نزديكان آن رژيم بود، اما گستره 
. از ميزان اراضي بازپس گرفته شده توسط مالكان، آماردقيقي وجود ندارد. متوسط نيز كشانده شد

براساس . وضعيت در مورد اراضي تصرف شده توسط دهقانان نيز بر حدس و احتمال استوار است
شد كه اراضي   را شامل مي هزار هكتار750 هزار تا 700يك برآورد احتمالي اين ميزان اراضي 

  . )Bakhash, 186:1989( گرفت هاي انقالبي را نيز در برمي تصرف شده توسط سازمان

   انقالب و  اقدامات بازتوزيعي از باال1-2

اين حركت شامل .  توصيف كرد" اقدام از باال "توان  اما گونه دوم اقدامات بازتوزيعي را مي
اولين  اقدامات باز . وزيع يا ارائه لوايحي از اين دست بوداقدامات عملي دولت در فرايند بازت

رهبر فقيد . شد توزيعي  از اين نوع، به مصادره اموال خاندان پهلوي و عوامل نزديك آن مربوط مي
اي به   امكان مصادره اموال خاندان پهلوي و عوامل آن را در نامه1357انقالب در اسفند ماه سال 
  : در اين نامه . تشوراي انقالب فراهم ساخ

يافت تا تمام اموال منقول و غيرمنقول پهلوي و عمال اين  شوراي انقالب ماموريت مي«
در جستجوي راه  (»به نفع مستمندان، كارگران و كارمندان ضعيف مصادره نمايد..... سلسله را

  ) .41:1365امام از كالم امام، 

شد و  الب يا به نام   رهبر انقالب سپرده ميبراساس اين دستور، اموال منقول به نام شوراي انق
  .گرديد اموال غيرمنقول براي رفع نياز مستمندان صرف مي

 با وجود اين، عمده ترين اقدامات باز توزيعي از باال  به لوايحي مربوط مي شد كه شوراي 
 و عموماً اين لوايح ماهيت بازتوزيعي قابل توجه داشتند. انقالب و سپس دولت آن را ارائه كردند

نخستين اقدام از اين نوع، اليحه ملي كردن اراضي شهري . متضمن منافع طبقات فرودست بودند
موضوع اول آن بود كه اصالحات ارضي در دوره . اين موضوع از چند لحاظ اهميت داشت. بود

. پهلوي صرفاً به روستاها محدود شد و بنابراين وضعيت اراضي شهري دست نخورده باقي ماند
مثال چنانكه ديديم  .  هاي منتهي به انقالب بودرويه قيمت مسكن در سال وضوع دوم، افزايش بيم

موضوع سوم به .. برابر شده بود7 بيش از 1351-55هاي قيمت زمين در مناطق شهري بين سال
. شد  در خصوص تأمين مسكن براي محرومان و طبقات فرودست مربوط مي57هاي انقالب  داعيه

 ميليون با كمبود 37يديم  براساس يك برآورد، ايران در آغاز انقالب با جمعيتي در حدود چنانكه د
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 به 1357در اين شرايط  بنيانگذار انقالب در اوايل اسفند ماه .  ميليون واحد مسكوني مواجه بود3
فزايش و بدين سان انتظارات ا )1357 اسفند 12اطالعات(فقراء در سراسر ايران قول اعطاي مسكن داد 

  به همين منظور تاسيس شد و خسروشاهي از 1358چنانكه  بنياد مسكن در خرداد سال.  يافت
او بالفاصله از دولت مجوز مصادره منازل . سوي رهبر انقالب به رياست اين بنياد برگزيده شد

دند كارگزاران او طرح شناسايي خانه به خانه را آغاز كر. مسكوني خالي از سكنه را درخواست كرد
  Kiafar, 1992:236) .( خانه را به همين منظور شناسايي كردند 200000و 

 قوانيني را براي ابطال مالكيت 1358 در ادامه اين اقدامات بود كه شوراي انقالب در سال 
.  تكميل كرد1360اين اقدام شوراي انقالب را مجلس  در سال . اراضي موات شهري تصويب كرد

 14 ماده و 15جلس اليحه قانون اراضي شهري را تصويب كرد كه مشتمل بر در مردادماه اين سال م
شد و در مناطق شهري بيشتر به  قطعاتي  اين قانون، اراضي باير و موات را شامل مي. تبصره بود

بر اساس اين   قانون . شدند بازي بدون استفاده نگهداري مي گرديد كه براي مقاصد سفته مربوط   مي
در  ماده . گرديددون استفاده شهري محدودمي شد و مالكيت مازاد بر  آن را فسخ ميميزان اراضي ب

  : هفت اين قانون تصريح شده بود
توانند طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي در سراسر كشور  مالكان اراضي بايرشهري مي

 در شهرمحل فقط زمين را به مساحت كمتر از دوبرابر باالترين حد نصاب تفكيكي مناطق مسكوني
زايد براين ميزان ...  مترمربع عمران و احياء نمايند يا به دولت بفروشند1000وقوع زمين حداكثر تا 

  )190:1366مدني، (.قابل واگذاري نيست مگر به دولت و با تقويم دولت
اين اقدام مجلس هرچند با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد، اما درنهايت با دخالت  ولي فقيه 

اقداماتي از اين نوع در محدوده زماني محدود، قيمت زمين را در مناطق . فع مجلس اجرايي شدبه ن
  . )33:1383احمدي امويي،( شهري بسيار كاهش داد و براساس يك نظر آن را به  صفر نزديك كرد

اين اليحه هم از چند لحاظ حائز اهميت .  دومين اليحه بازتوزيعي، اليحه اصالحات ارضي بود
 انجام داده بود، اما 1340اي را در دهه   اوالً گرچه دولت پهلوي اصالحات ارضي تقريباً گسترده.بود

 نفر اصال زميني 1400000 هزار تا 700 و بين  توزيع زمين در ايران همچنان نامتقارن باقي مانده بود
رف اراضي مالكان، دولت ثانياً اقدام راديكال دهقانان در تص.  )476: 1378فوران،( دريافت نكرده بودنند

 . را مجبور به دخالت و حل اين معضل كرد

اي را در اين خصوص تقديم  اليحه1358برهمين اساس بود كه ابتدا دولت در شهريور ماه 
اين اليحه ماهيت بازتوزيعي چنداني نداشت و تنهاخواهان توزيع اراضي باير و . شوراي انقالب كرد

ن پهلوي و  وابستگان آن بود كه پيشتر براساس دستور شوراي اراضي كشاورزي متعلق به خاندا
زماني كه اين اليحه به شوراي انقالب آمد ماهيت . )Ashraf,1990:306( انقالب مصادره شده بودند

اما . شد اين اليحه خواهان توزيع اراضي در ميان دهقانان مي. تري به آن داده شد بازتوزيعي راديكال
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فت گسترده زمينداران و به ويژه برخي از روحانيون پرنفوذ مواجه شد كه آن را اليحه مزبور  با مخال
   انقالب در اليحه تجديدنظر كرد وشوراي. ,Rahnema and etal)  1990:247(    دانستند غيراسالمي مي

اهللا منتظري، بهشتي و مشكيني را مأمور بررسي اسالمي بودن  امام يك كميته سه نفره متشكل از آيت
 1359كميته اين اليحه را غيراسالمي ندانست و بنابراين در ارديبهشت ماه سال . ا نبودن اليحه كردي

زمين،  اين قانون خواهان توزيع زمين در ميان دهقانان فقير و بي. در شوراي انقالب تصويب شد
شد كه تمايل به كشت اراضي  دانش آموختگان رشته كشاورزي، كارمندان و ديگر افرادي مي

هاي كشاورزي  اراضي كشت و صنعت نيز در ميان كشاورزان عضو اتحاديه. كشاورزي داشتند
  ). Bakhash,1985:202 (شدند تقسيم  مي

هاي هفت نفري توزيع اراضي شكل گرفتند كه  متشكل از   براي اجراي اين قانون هيأت
با آغاز كار اين . بودندهاي محلي و روستائيان  نمايندگاني از دولت، نهادهاي انقالبي، دادگاه

اي به  اهللا قمي در نامه آيت. ها، مخالفت زمينداران و برخي  روحانيون  بلند پايه آغاز شد هيئت
)Rahnema and etal,1990:248( صدر اجراي اين قانون را نقض آشكار قوانين اسالمي دانست بني

 

همزمان شوراي نگهبان هم  .)ibid,248( اهللا گلپايگاني و روحاني نيز همين موضع را اتخاذ كردند آيت.
ايشان .  ها را صادر كرد اين قانون را رد كرد و رهبر انقالب در اين وضعيت دستور توقف كار هيأت

   .)ibid,248( حل اين موضوع و ساير موضوعات مربوط به مالكيت را به مجلس واگذار  نمودند
 اصالحات ارضي جديدي  را در  بررسي اليحه1361برهمين اساس بود كه مجلس در سال 

اين اليحه بندهاي چهار گانه اي . دستور كار خود قرارداد و در همان سال  آن  را تصويب كرد
. )parvin and Taghavi,1988 :173-82 (داشت كه كه  به نحوه و نوع اراضي واگذاري اشاره مي كرد

مجلس در اين اليحه تجديدنظر كرد . شوراي نگهبان اين اليحه را به دليل غيراسالمي بودن رد كرد
هاي  چالش.  بارديگر آن را به شوراي نگهبان فرستاد و آن شورا باز آن را رد كرد1362و در سال 

. هاي اساسي را در اين اليحه منظور نمايد ميان شوراي نگهبان با مجلس باعث شد تا مجلس تعديل
 از يك هفته بحث، اليحه اصالحات  پس1365پس از گذشت سه سال، سرانجام مجلس در آبان 

 در دست 1359براساس اين اليحه مالكيت اراضي كه از سال . بندي را تصويب كرد ارضي نيم
شد مشروط به اينكه آنها كشاورزان فقير يا فاقد زمين  كشاورزان غيرمالك بود به آنها منتقل مي

همچنين براساس اين . اكن باشندباشند، منبع درآمدي به جزء كشاورزي نداشته باشند و در محل س
شد تا سه برابر آنچه براي برآورده كردن نياز يك  يد شده نيازمند اجازه داده مي اليحه به مالكان خلع

در صورت نبودن زمين در محل . خانوار محل سكونتشان كافي بود زمين در اختيار داشته باشند
همين طور  به مالكان خلع يد . شد ر ميسكونت به مالكان خلع يد شده در جاي ديگر زمين واگذا

 به آنها  شده در ازاي اراضي از دست رفته بهايي در نظر گرفته مي شد كه پس از كسر ديون مذهبي
 750 تا 700براساس اين اليحه در حدود . )1365روزنامه رسمي جمهوري اسالمي،آبان (پرداخت مي شد 
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 درصد از 5كه تنها حدود Bakhash,1989:189) (ع شد  هزار نفر زارع توزي120هزار هكتار زمين ميان 
  ).Schirazi,1987:81( ميليون هكتار  اراضي زراعي در ايران را  شامل مي شد 15كل

 طرحـي از سـوي بيـست        1359در سـال    . موضوع بعدي، اليحه انحصار تجارت خارجي بـود       
كرد تا ظرف دو  ا مكلف مياين طرح دولت ر. نماينده تهيه و در مهرماه همان سال به تصويب رسيد

هاي الزم را براي دولتي كردن تجـارت خـارجي بعمـل              ماه از تصويب اين قانون، مطالعه و بررسي       
 بر همين اساس دولت رجايي اليحه دولتي كردن  .)188:1366مدني،(آورد و آن را به مجلس ارائه كند    

ار سال تجارت خارجي تجارت خارجي را تقديم مجلس كرد كه براساس آن دولت ظرف مدت چه
گرچه مجلس قبال كليات اين طرح را تـصويب      . ).Moaddel,1991:32 (گرفت  را تحت كنترل خود مي    

هـاي     ماه به طـول كـشيد و پـس از بحـث            19هاي آن بيش از       كرده بود، اما كار روي مواد و تبصره       
 تبصره بـا    23 و    ماده 48 و در قالب     1361طوالني در درون و بيرون مجلس سرانجام در ارديبهشت          

آنگونه نهاونديان . )16/2/1361روزنامه رسمي جمهوري اسالمي،( اكثريت قاطع در مجلس به تصويب رسيد
كرد هدف از ارائه اين اليحه حركت تجارت خارجي از شـكل              معاون وقت وزير بازرگاني ادعا مي     

 آن خالصـه    6 و 4 اساس ايـن اليحـه در مـواد        .)16/2/1360همان،(  خصوصي آن به شكل دولتي بود     
 دولـت انحـصار     6 دولت انحصار واردات كاالهاي خارجي و براساس ماده          4براساس ماده   . شد  مي

اين اليحه همچنين كار توزيع كاالهاي وارداتي را        . گرفت  صادرات كاالهاي صادراتي را بر عهده مي      
دي انحصاري و بزرگ به اين ترتيب دولت به يك بنگاه اقتصا. كرد نيز به وزارت بازرگاني محول مي

فروختند و كليـه كاالهـاي        بايست كليه صادرات خود را به آن مي         ها مي شد كه ساير بنگاه     تبديل مي 
قيمت كاالهـاي صـادراتي و وارداتـي را نيـز دولـت مـشخص       . خريدند مورد نياز خود را از آن مي    

 گرفـت  هـده مـي  عالوه بر اين دولـت خـود كـار توزيـع كاالهـاي وارداتـي را نيـز برع                . ساخت  مي
اين اليحه هم  از سوي شوراي نگهبان رد شـد و عليـرغم برخـي اصـالحات در                   . )16/2/1360همان(

  . مجلس بايگاني شد

اين اليحه زماني در مجلس بـه تـصويب   .  اقدام باز توزيعي بعدي اليحه تامين و توزيع كاالبود      
 كاالهاي اساسي از سوي برخـي       احتكار. رسيد كه تأثيرات اقتصاد جنگي در كشور چهره نموده بود         

. از تجار، خشم مقامات سياسي را برانگيخته بود و بازار سياه كاالهاي اساسي امري رايج شـده بـود                  
هاي قبل از انقالب از طريق مـساجد        همچنين نقش عوامل توزيعي خارج از مكانيزم بازار كه در ماه          

. ها موثر افتاده بود  اسالمي، در جلب تودههاي مصرف شد و تداوم كار آنها در قالب تعاوني انجام مي
هايي از اين دست ايجـاد شـد و            تعاوني 460چنانكه براساس يك بررسي، پس از انقالب در تهران          

هاي مـصرف، تـا سـال         اين تعاوني . رسيد   تعاوني   12387 در كل كشور  به       1361تعداد آنها تا سال     
اين، كميته بسيج اقتصادي   برعالوه  (Moaddel,1991:325). ميليون عضو داشتند5/6 در حدود 1361
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 تشكيل شده بود و كار توزيع كاالهايي اساسي مانند شـكر، گوشـت، روغـن،                1359در اوايل سال    
همانطور كـه مخبـر كميـسيون    . داد  بندي انجام مي    برنج، لباس و نيز سوخت را براساس نظام سهميه        

 سر وسامان دادن به امر توزيع كاال در جامعـه           اقتصادي مجلس باور داشت هدف از ارائه اين اليحه        
روزنامـه رسـمي جمهـوري      ( ها قبـل در اثـر الزامـات اقتـصاد جنگـي آغـاز شـده بـود                   بود كه از مدت   

گرچه اين اليحه به مجلس اول ارائه شد، اما پايان عمر آن مجلس امكان بررسي و  )20/1/1364اسالمي،
براسـاس ايـن    . روي آن به مجلس دوم محـول شـد        تصويب اين اليحه را فراهم نساخت و كار بر          

مجلـس در   . يافـت   شد و تا حدودي نيز گسترش مـي         اليحه، نقش توزيعي دولت عمالً قانونمند مي      
براساس بند يك ماده سه اين اليحه، دولـت نقـش           .  اين اليحه را تصويب كرد     1364فروردين سال   

يك و سه ماده پنج، دولت همچنين انحـصار  براساس بند . يافت بندي كاالها مي تعيين كننده در طبقه   
   مـاده سـه، ايـن دولـت بـود كـه             5آورد و نيز براسـاس بنـد          توزيع برخي از كاالها را به دست مي       

 ماده يـك، دولـت بـراي        5همچنين براساس بند    . ساخت  هاي مسئول توزيع را مشخص مي     دستگاه
د و توزيع و آنهم در مورد كاالهايي        ها حداكثر دو واسط را ميان تولي        جلوگيري از سودجويي واسطه   

گذاري آنها از ديگـر       سازي كاال و قيمت     ذخيره. دانست  هايي داشتند مجاز مي     كه نياز به چنين واسطه    
به طور كلي روح حاكم بر ده ماده و ده تبصره اين اليحه             . )1364همان،فروردين،( مواد اين اليحه بودند   

 . ن توزيع كاال و خدمات از طريق مجاري غيرسنتي بودافزايش اختيارات بازتوريعي دولت و امكا

     تا 1340دولت پهلوي در دهه .  اقدام بازتوزيعي ديگر مربوط به اليحه اسالمي  كار بود
براساس اصل . نظر طبقه كارگر برداشت هايي را براي  جلب  ، گام57هاي منتهي به انقالب سال سال

 همين 13همچنين براساس اصل . شدند ها شريك مي انه انقالب سفيد، كارگران در سود كارخ6
با تمام اين اقدامات رژيم . ها شريك شوند يافتند تا در سهام كاخانه انقالب، كارگران اين امكان را مي

چنانكه  يكي از داليل . پهلوي نتوانست پايگاه اجتماعي استواري را در ميان كارگران ايجاد كند
اما پس از انقالب موضوعات  .  اعتصاب كارگران صنعت نفت بودتسهيل فروپاشي رژيم پهلوي 

چنانكه ايشان  بارها بر نقش كارگران به ويژه بر . كارگري  مورد توجه  رهبر انقالب قرار گرفت
 و نقش ويژه آنها  در تداوم انقالب اشاره 57نقش خاص اعتصاب كارگران در وقوع انقالب سال 

ايشان تاكيد مي كردند كه در حكومت اسالمي ديگر . )132:1361 كالم امامدر جستجوي راه امام از (كردند
مانده كارگران در سراسر ايران  به آنها اجحاف نخواهد شد  و اين كه  دير يا زود تمامي حقوق عقب

ها، آنومي سياسي پس از انقالب، بر نقش خاص  مزيد بر اين. )174همان ( پرداخت خواهد شد
هاي  در شرايطي كه در اثر وقوع انقالب اكثر صاحبان كارخانه. اقتصادي افزودكارگران در مناسبات 

 نبود، "باال"ها از  بزرگ از كشور گريخته بودند و بوروكراسي اداري قادر به اعمال مديريت كارخانه
 را اعمال "پايين"كارگران خود اقدام به تشكيل شوراهاي كارگري كردند و نوعي مديريت از 

هاي كارگري بود و حتي دخالت در  ين اقدام شوراهاي كارگري، فراتر از وظايف اتحاديها. كردند مي



  

   1387 تابستان ، 2شمارة ، 38 دوره ،     فصلنامه سياست                                                        98

آنها نه تنها به موضوعاتي مانند دستمزد و شرايط كار بلكه به . شد فرايند توليد را نيز شامل مي
 پرداختند گذاري نيز مي گذاري، كسب درآمد و حتي سرمايه موضوعاتي مانند توليد، قيمت 

)Bayat,1988:41-55(.  پس از سقوط دولت موقت، شوراهاي كارگري مستقل جاي خود را به تدريج
دوران اوج قدرت شوراهاي كارگري . به شوراهاي اسالمي كار دادند كه زيرنظر دولت قرار داشتند

به سرآمد و توكلي وزير كار دولت رجايي، اعالم  كرد كه رابطه ميان كارگر و كارفرما يك رابطه 
گرچه كشمكش ميان كارگران و توكلي سرانجام  .) moaddel,1991:327( فردي و شخصي استاساساً 

هاي اوليه انقالب در سال. به عزل او منتهي شد، اما دستاورد خاصي براي كارگران به همراه نداشت
دولت يك . به جزء افزايش صوري حداقل دستمزد، اقدام خاصي به نفع كارگران صورت نگرفت

 ريال و بار ديگر در سال دوم انقالب 567 ريال به 210 اول انقالب حداقل دستمزد را از بار در سال
اما اين افزايش حداقل دستمزد كه از سوي  ).(behdad,1989:323 درصد ديگر افزايش داد 52آن را تا 

 .) (ibid, 332 گرفت، عمالً واكنش انفعالي به افزايش حداقل دستمزد در بازار بود دولت صورت مي
توان گفت كه موضوعات كارگري در متن حوادث پس از انقالب تا حد زيادي كمرنگ  بنابراين مي

گرچه مجلس پيش از آن قوانيني پراكنده مانند .  به تعويق افتاد1366تدوين قانون كار تا سال . شدند
 و 1361 سال هاي كمتر از پنج نفر را درطرح معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرمايي براي كارگاه

 تصويب كرده بود، اما اين طرح و لوايح 1363طرح تشكيل شوراهاي اسالمي كار را در سال 
 . شدند مربوط به مسائل فرعي كارگري مي

اي را     همان سـال اليحـه       آغاز كرد و در آبان     1366تدوين قانون كار اسالمي را مجلس در سال         
 آغـاز شـد و      1366 اين اليحـه از مهرمـاه سـال          كاربررسي.  ماده به تصويب رسانيد    200مشتمل بر   
ترين اليحـه     مخبر كميسيون اجتماعي مجلس اين اليحه را عمده       .  روز به طول كشيد    45بررسي آن   

روزنامـه رسـمي    ( مجلس دوم ناميد و تاكيد كرد كه آماده كردن اين اليحه دو سال زمـان بـرده اسـت                  

كارگري و كارفرمايي عمالً دخالت نكرده بود، با ها در مباحث دولت كه سال .)9/5/66جمهوري اسالمي
. هاي يك دولت كورپوراتيـستي اسـت        ارائه اين اليحه نشان داد كه در صدد انجام برخي از كارويژه           

زني ميان كارگر و كارفرمـا تبـديل شـد و     با ارائه اين اليحه، دولت عمالً به يك طرف سوم در چانه 
ن اليحه تقريبا منافع معمول و رايج كارگران را مـنعكس           اي. نقش يك عامل واسط را برعهده گرفت      

تعيين حداقل دستمزد، تعيـين حـداكثر   . كرد ساخت و الجرم الزاماتي را بر كارفرمايان تحميل مي      مي
آور، قراردادهاي كـاري زمـان        ساعت كار، تعيين ميزان مزاياي كارگري، شرايط كاري سخت و زيان          

ار كودكان، كار زنان، رفاه، بهداشت و آموزش كارگران از جمله           كاري، ك   دار، حق مأموريت و اضافه    
تمامي اين موضوعات عمدتاً به مسايل و منافع        . مهمترين موضوعاتي بود كه در اين اليحه آمده بود        
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از اين منظر، اليحه كار تا حد . كرد شد  و بنابراين تعهداتي را بركارفرمايان بار مي كارگري مربوط مي
  .ازتوزيعي براي كارگران داشتزيادي ماهيت ب

در يك جمعبندي كلي و تا آنجا كه به اقدامات بازتوزيعي دولت در دهـه اول انقـالب مربـوط                    
هاي انقالبي را نـشان  هاي عمومي آندسته از دولتتوان گفت كه  اين دولت نيز خصلت     شود مي مي
ي و بازتوزيعي  كلبرن بـر       دهد كه تا حدي  هانا آرنت و به يك معناي خاص يعني وجه كاركرد              مي

هـايي كـه از سـال    هانا آرنت در تكوين  تمـامي انقـالب   چنانكه گفتيم به زعم. آن متمركز بودند  
.  تاكنون اتفاق افتاده اند موضوعات اجتماعي و وجود فقر يك عامـل عمـده بـوده اسـت            1789

اند با   روي كار آمده   ها  هايي كه پس از اين انقالب     براساس استدالالت او به همين دليل،  دولت       
آرنـت انقالبهـا را     .يك فاصله زماني به موضوعات اجتماعي و مقابله سياسي با فقر پرداخته اند            

مرحله سياسي مرحله اي است كـه      . كندبندي مي تلويحاً به دو مرحله سياسي و اجتماعي تقسيم       
و حقـوق فـردي      گيرند و  بيشتر به موضـوعات سياسـي          انقالبيون ليبرال قدرت را به دست مي      

اما  از آنجا كه عامل       . مانندها غافل مي  پردازند اما از موضوعات اجتماعي من جمله فقر توده        مي
ها راه را  براي ظهور طيـف   توجهي ليبرال ها موثر بوده است اين بي     فقر در  تكوين  اين انقالب      

. قر توده ها را دارندكند كه داعيه حل سياسي مشكالت اقتصادي من جمله فراديكالي فراهم مي
ها را بايد  حامالن مرحله اجتماعي انقالب و كارگزاران اقدامات بـاز تـوزيعي               بنابراين راديكال 

 دولـت در  ايـران  دهـه اول انقـالب  و آن                بر همين اساس  مي تـوان گفـت          . آن محسوب كرد  
هـاي بـاز    اسـت كند تالش كرد بـا اجـراي سي       ها بحث مي  طوركه آرنت در مرحله اجتماعي انقالب     

بايـست بـه منظـور      هاي اجتماعي را محقق سازد كه به لحاظ نظري مـي          توزيعي آندسته از سياست   
هـاي  بنابراين  از اين حيث، اجراي سياسـت      . كردندكاهش فقر و به سود طبقات فرودست عمل مي        

اهيـت  باز توزيعي در ايران  دهه اول انقالب  وجوه سـاختارگرايانه قابـل تـوجهي داشـت كـه از م               
اين كه مصاديق  اين الزامات ساختاري كدامند        . گرفتانقالبي دولت مجري اين سياستها  نشات مي       

به جاي آن بحث اصلي . موضوع بحث تفصيلي است  كه در جاي ديگري به آن پرداخته شده است      
 مقاله اين است كه اگر بر اساس استدالالت نظري پيش گفته بپذيريم كه حركت دولت انقالبـي بـه                  

هاي بازتوزيعي را مي توان از منظر ماهيت انقالبي آن هم بحث كرد در مرحلـه بعـد                  سمت سياست 
هـاي بـازتوزيعي     اين سوال مطرح  است  كه دخالت دولت در اقتصاد از طريـق  اجـراي سياسـت                  

مقالـه در    .ها داشته باشد  متقابال مي تواند چه تاثيري بر ساخت و ماهيت دولت مجري  اين سياست             
ها بر ساخت دولت در ايران پس از انقالب تاثير          دهد كه اجراي اين سياست    احث بعدي نشان مي   مب

هاي درون نخبه اي و منازعه اي كردن، آن را غير گذاشته، حداقل به دو شيوه يعني برانگيختن جدال
  . يكپارچه ساخته است



  

   1387 تابستان ، 2شمارة ، 38 دوره ،     فصلنامه سياست                                                        100

  همباحث نظري پيرامون دولت غيريكپارچ -2-1

در تعبير اول كـه     . گردد  ارچه و غيريكپارچه از دولت به ماركس برمي       مبحث تئوريك تعابير يكپ   
شـود و دولـت       تعبير اصلي در آثار ماركس و انگلس است ماهيت عمومي قدرت دولـت نفـي مـي                

در اين تعبيـر، دولـت ابـزار سـلطه طبقـاتي            . شود  اساساً كميته اجرايي بورژوازي در نظر گرفته  مي        
اين تعبيـر   . گيرد  ر نتيجه در خدمت منافع اقتصادي آن طبقه قرار مي         بورژوازي بر پرولتاريا است و د     

 مانند  1840كه به تعبير ابزار انگارانه دولت در مباحث ماركسيستي معروف است بيشتر در آثار دهه                
از آنجا كه در اين تعبير، دولت ابزار يك طبقه براي اعمال . وجود دارد» مانيفيست حزب كمونيست«

اما تعبيـر دوم كـه      .  يك طبقه ديگر است، اساساً يك ساخت يكپارچه طبقاتي دارد          و تداوم سلطه بر   
يافـت  » هجدهم برومـر لـوئي بناپـارت      «و  » نقد فلسفه حق هگل   «اغلب در آثار اوليه ماركس مانند       

در ايـن   . شـود   شود ساخت دولت لزوماً و مستقيماً به منافع و عاليق مادي طبقه باال محدود نمي                مي
ايـن تعبيـر از دولـت    . جاي آن كه ابزار سلطه طبقاتي باشد، عامل تعادل طبقاتي اسـت       جا دولت به    

از اين منظر و از آنجا كه دولـت         . در آثار ماركس معروف شد    » استقالل نسبي دولت  «بعدها به تعبير    
نه تنها  ابزار سلطه طبقاتي يك طبقه بر طبقه ديگر نيست  بلكه برآيندي از منافع چند طبقـه اسـت،                      

   .توان از آن  به دولت غيريكپارچه تعبير كرد ابراين ميبن
گـرا    اما بخشي از   مباحث غيرماركسيستي اين  تعابير دوگانه از دولت به بحث دولـت توسـعه                  

گردد كه آن را به طـور خـاص دربـاره           گرا به جانسون برمي     اصطالح دولت توسعه  . شود  مربوط مي 
 گـرا را در قالـب        هـاي توسـعه   او نخـست دولـت    . رددولت ژاپن پس از جنگ جهاني دوم به كار ب         

بندي مفهومي كرد و با ايـن كـار ايـن نـوع دولـت را در برابـر              اي عقاليي صورت    هاي برنامه دولت
اي ايدئولوژيك قرارداد كـه در كـشورهاي سوسياليـستي داراي اقتـصاد دسـتوري                 هاي برنامه   دولت

اي دولت اساساً ماهيتي ايدئولوژيك داشتند  وسعههاي تدر گونه اخير، سياست. متمركز وجود داشتند
هـاي  تفاوت عمده دولت  . كردند  و برخودكفايي اقتصادي بيش از رقابت در اقتصاد جهاني تاكيد مي          

هاي نظارتي ليبرال دموكراسي و سوسيال دموكراسي نيز اين بـود كـه آنهـا  تنهـا               گرا با دولت    توسعه
تـري    گرانه  ساختند، بلكه رويكردهاي مداخله     راهم نمي بستر الزم را براي فعاليت بخش خصوصي ف       

داشتند و عالوه بر فراهم ساختن زمينه براي بخش خصوصي، اهداف سياسي و اقتصادي مشخصي                
گـرا   هـاي توسـعه   عالوه بر اين ، دولتAlizadeh, 2000:16). (كردند  را نيز براي آن  بخش تعيين مي

از اين بعد و تا آنجا كه به استدالالت جانسون، ايوانس . دهاي سياسي خاصي نيز هستن داراي ويژگي
)Evans 1989:561-87( وايت ) Wihte1992:97-126 (   ويـچ  و لفـت  )  ،گـردد   برمـي ) 399:1378لفـت ويـچ

    تـوان بـه لحـاظ سياسـي اسـتقالل بـاالي آن از طبقـات و                 گرا را  مـي      خصلت اصلي دولت توسعه   
گرا بايد قادر باشد تا       ا اساس استدالل اين است كه دولت توسعه       در اين ج  .  هاي منافع دانست  گروه

اي بر    تعهد خود را به طبقات موجود به حداقل برساند و از هرگونه سياسي كردن جدال درون نخبه                
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بنا براين ويژگي عمـده سياسـي ايـن دولـت اسـتقالل آن از        .  سر موضوعات اقتصادي پرهيز نمايد    
گي اقتصاد ي عمده آن هم اجمـاع نظـر بـر سـر يـك سياسـت                  طبقات و گروههاي همسود و ويژ     

. به اين معنا يكپارچه بودن اين دولت مي تواند به دو دليل اساسي باشـد              .  اقتصادي مشخص  است   
 چون اين دولت مستقل از طبقات است  فارغ از منازعات ساخت اجتماعي عمل كـرده و ايـن                    اوالً

بنـابراين ايـن دولـت بـه عرصـه          .ي منتقل نمي كند   منازعات را از ساخت اجتماعي به ساخت سياس       
 ميـان نخبگـان     ثانياً.  كندمنازعه طبقاتي تبديل نشده و در نتيجه ساخت يكپارچه خود ر ا حفظ مي             

سياسي پيرامون اتخاذ شيوه  مشخص توسعه اقتصادي اجماع نظر وجود دارد و بنابراين كـشمكش                
  .گيرد وسعه اقتصادي در ساخت سياسي شكل نمياي پيرامون شيوه صحيح دستيابي به ت درون نخبه

در حالي كه مباحث دولت يكپارچه در .  مباحث مربوط به دولت غيريكپارچه جديدتر است
گرا بحث شده است، تعبير غيريكپارچه از  معناي غيرماركسيستي آن در ذيل مباحث دولت توسعه

ساً معطوف به دو استدالل مهم تعبيرغيريكپارچه از دولت خود اسا. تر است دولت كمي پيچيده
. در استدالل اول بحث اين است كه دولت و جامعه دو سازه ذهني و نه عيني و واقعي هستند. است

 & Laclau &moffe,1985:254( گردد مي جديدترين چنين تبييني به الكالئو و موفه و ميچل بر

Mitchel,1991:80-1( .اي ذهني است و  ه دولت سازهبه طور كلي اساس استدالالت اول اين است ك
استدالالت دوم در تعبير غيريكپارچه هم از . الجرم تعييني بعنوان موجوديتي واحد و يكپارچه ندارد

بخشي از استدالل در اين . گيرد مباحث نئوماركسيستي و هم از تفسير سازه ذهني دولت فاصله مي
هاي  اي از نهادها و رويه  مجموعهتعبير، تبيين اين حقيقت به ظاهر بديهي است كه دولت شامل

هاي متمايزي  كنند، بلكه براساس منطق و پويش مختلف است كه بر مبناي منفعت واحدي عمل نمي
 كنند كه برخي از آنها با هم سازگار و برخي ديگر كامالً متناقض و نامسنجم هستند عمل مي

 كنش  ناهماهنگ نيروهاي سياسي و اي براي   و به عبارتي  دولت به عنوان  عرصه)301:1383اوئن،(
  . اجتماعي تعين مي يابد

اما تعبيري كه مقاله از دولت غيريكپارچه دارد تا حدي تلفيقي است و بيشتر در تقابل با تعبير 
بر اين اساس اين تعبير، دولت غيريكپارچه اوالً دولتي است كه . شودگرا مطرح ميدولت توسعه

 به واسطه همين   ويژگي ثانياً .گون بر ساير طبقات اجتماعي نيستابزار اعمال سلطه يك طبقه هم
 مستقل و فارغ از منازعات طبقاتي كه  و ديگر داليل كاركردي مورد بحث مقاله،  اين دولت نه تنها

كند، بلكه خود كارگزار و عرصه وقوع اين منازعات در ساخت اجتماعي در جريان است عمل نمي
ثالثاً اين دولت بر سر اتخاذ يك استراتژي . اي و نا منسجم دارد منازعهاست و در نتيجه ساختاري

اي كند و الجرم به عرصههاي درون نخبه اي قابل توجهي را تجربه ميواحد اقتصادي كشمكش
  .شودهاي نا هماهنگ نيروها ي سياسي  و اجتماعي تبديل ميبراي كنش
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   دولت غير يكپارچه در ايران پس از انقالب2-2

شود، استدالل مقاله  اين است كه  تا آنجاكه به ساخت دولت در ايران پس از انقالب مربوط مي 
. تعبير غيريكپارچه براي اين دولت به دو دليل به كار مي رود. اين ساخت غيريكپارچه بوده است

باره نظر عمومي در اي در اين دولت، اجماع هاي درون نخبه ها و كشمكش نخست آن كه بر اثر جدال
. گراي يكپارچه وجود نداشته است هاي توسعهاتخاذ يك سياست اقتصادي واحد همانند دولت

اي، تفاسير هرمنوتيك هاي درون نخبهچنانكه بحث خواهيم كرد دليل اصلي سر برآوردن اين جدال
 اين دليل دوم به . هاي بازتوزيعي بوده استگونه از علم پوزيتيويستي اقتصاد بر سر گستره سياست

موضوع مربوط است كه دولت در دهه اول انقالب مستقل از طبقات و فارغ از منازعات طبقاتي 
هاي بازتوزيعي دولت در اين جا بحث اين است كه اجراي سياست. ميان آنها عمل نكرده است

همانند يك تسمه نقاله منازعه طبقاتي را از ساخت اجتماعي به ساخت سياسي منتقل  نمود و بدين 
ان  در وهله اول آن ساخت  را به كارگزار منازعه طبقاتي و در وهله بعد به عرصه آن منازعه س

 پيامد اين وضعيت منازعه اي شدن ساخت سياسي، ايجاد انشقاق در آن ساخت و نهايتاً.  تبديل كرد
   .تكوين نوع غير يكپارچه دولت در ايران پس از انقالب  بود

  

هاي هرمنوتيك و پيدايش دولت غير يكپارچه  جدال، هاي باز توزيعيسياست - 2-3

 در ايران

هاي هرمنوتيك بر سر گستره و نحوي بحث اصلي مقاله در اين بخش اين است كه جدال
هاي باز توزيعي در حوزه اقتصادي ،نقش عمده اي در پيدايش دولت غيريكپارچه اجراي سياست

شود بايد گفت كه  به موضوعات اقتصادي مربوط ميتا آنجا كه . در ايران پس از انقالب داشته است
نخستين تالش نظامند در اين حوزه به سيد محمد . علم اقتصاد اسالمي سابقه نظري چنداني ندارد

.  در همانجا اعدام شد1358 در عراق متولد شد و در سال 1307او در سال . گردد باقر صدر برمي
هاي  ز زبان عربي به فارسي ترجمه شد، به آموزه ا1339كه در سال » اقتصاد ما«صدر در كتاب 

. داري را تقبيح كرد او در آن كتاب ماركسيسم و به ميزان كمتري سرمايه. اقتصادي اسالم پرداخت
صدر در آن كتاب تلويحاً پذيرفت كه در اسالم علم اقتصاد وجود ندارد و كار اسالم كشف 

هاي  وجود، او تاكيد كرد كه بايد براساس آموزهبا اين . هاي اقتصادي و عوامل آنها نيست پديده
تالش ديگر از سوي . )1350صدر، (هاي اقتصاد و نظام اقتصادي را شكل داد اقتصادي اسالم، دانشكده

او در كتاب مالكيت و اسالم اساساً در پي تبيين چهارچوب كلي . اهللا طالقاني صورت گرفت آيت
لكيت، نسبي بودن ماليكت و تحديد آن، حدود دخالت فطري بودن ما. براي اقتصاد اسالمي برآمد

ترين مباحثي بودند كه در اين كتاب مطرح دولت، زكات، خمس، خرج، جزيه و كفارات از مهم
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گيري كلي كتاب او معطوف به رابطه خرده بورژوازي تجاري، طبقات فرودست و  جهت. شدند
هاي چهارچوب ديدگاه. قتصاد اسالمي استعلي شريعتي ديگر ايدئولوگ ا. )1332طالقاني،( دولت بود

هاي حاكم  داري و ارزش او منتقد نظام سرمايه. شدشريعتي به نوعي سوسياليسم اسالمي نزديك مي
دانست و براي آن در  شريعتي مالكيت فردي را اصطالحي مربوط به حقوق روم مي. بر آن بود

امعه عاري از تضادهاي طبقاتي بود و او در پي ايجاد يك ج. حقوق اسالمي جايگاهي متصور نبود
او سوسياليسم را نه يك . دانست نمونه اعالي آن را دوره چهار ساله خالفت امام نخست شيعيان مي

شريعتي  با فقه سنتي . ديد و به آن عالقمند بود سيستم توزيع اقتصادي بلكه نوعي فلسفه زندگي مي
اره، ربا، زكات، خمس، معامالت و مكاسبات را مانوس نبود و احكامي مانند مبادله، مزارعه، اج

شريعتي (ديد كه فقه اسالمي خود را در آن محبوس ساخته بود  اشكال سنتي اقتصاد اسالمي مي

 و در خارج از كشور منتشر كرد 1356كه در سال » اقتصاد توحيدي«صدر نيز در كتاب  بني. )1378
گيري  اقتصاد توحيدي او اساساً كتابي با جهت. هاي كلي آن اقتصاد برآمددر پي تبيين چهارچوب

اهللا مطهري و تا حدودي  مباحث آيت. )1357بني صدر،( طبقاتي تعديل يافته شريعتي و طالقاني بود
اهللا مطهري در موضوعات  مباحث آيت. گرفت بهشتي نيز در برخي موارد صبغه اقتصادي به خود مي

مدي فقه سنتي در موضوعات اقتصادي   خصوص ناكارآاقتصادي عمدتاً در تقابل با ايده شريعتي در
گرفت و به  رويكرد مطهري برخالف شريعتي تا حد زيادي از سوسياليسم فاصله مي. مطرح شدند

، بنيانگذار 57شك بزرگترين تئوريسين ايدئولوژيك انقالب  اما، بي. شود تر مي رويكرد بازار نزديك
 بيشتر صبغه ايدئولوژيك و  سياسي تا اقتصادي داشتند  با گرچه  مباحث ايشان . آن  انقالب بود

االسرار و هم در كتاب واليت فقيه خطوط كلي يك اقتصاد   اين وجود ايشان هم در كتاب كشف
بنيانگذار فقيد انقالب در كتاب نخست، بيشتر بر موضوع مالكيت .  اسالمي را ترسيم نمودند

در كتاب كشف االسرار نيز .  آن  تاكيد كردندخصوصي در اسالم و همين طور  حدود مشروع
  .شدند  موضوع مالكيت خصوصي و تكاليف و حقوق اقتصادي حكومت اسالمي  بحث مي

هاي اقتصاد اسالمي كه قبل از انقالب پديد آمدند، به دو علت به ساخت سياسي در   اما آموزه
از عقايد اقتصاد اسالمي كه از سوي اساساً آن دسته . گذاري اقتصادي راه نيافتند مقام عامل سياست

صدر تبيين شده بودند در ساختار فقاهتي حكومت پس از انقالب  غيرمجتهدين مانند شريعتي و بني
اهللا  عقايد اقتصادي اسالمي كه از سوي مجتهديني مانند  امام، آيت. محفلي براي بروز نداشتند

كردند و  زئي اقتصاد اسالمي را تبيين ميطالقاني و صدر مطرح شده بودند چهارچوبهاي كلي و نه ج
تالش آنها به يك معنا بيشتر بازخواني و . همچنين فاقد تفسيري واحد از واقعيات اقتصادي بودند

همچنين اين تفاسير آنها در نبود . تفسير مؤلف محور از اصول فقهاتي اسالم در حوزه اقتصاد بود
. بودند) contextual( به مراتب كمتر زمينه محور  و)Textual (يك حكومت اسالمي بيشتر متن محور

 به پس از تشكيل حكومت اسالمي منتقل )context (  بر اساس زمينه)text (در نتيجه  كار تفسير متن
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گيري نظام سياسي آن  گيري نظام اقتصاد اسالمي متأخر از شكل توان گفت كه شكل بنابراين مي. شد
  .بود

 از سوي )text(يعني  زمينه شرايط  براي تفسير متن ) context(پس از تشكيل حكومت اسالمي 
كنار رفتن عناصر   و با 1359هاي اين وضعيت به ويژه پس از سال.  فراهم شد(authors) مولفين

پس از يكنواخت شدن قدرت در ساخت . ليبرال و سكوالر و تفوق نيروهاي مذهبي تقويت شد
چنانكه  پس از اسالمي . ها فراهم آمد مي در ديگر حوزههاي اسال سياسي، زمينه براي تحقق ايده

شدن ساخت سياسي در اثر انقالب و ساخت فرهنگي در اثر انقالب فرهنگي، زمينه براي تحقق 
هاي اسالم براي اسالمي كردن اقتصاد كمك گرفته  بنابراين از آموزه. اقتصاد اسالمي هموار تر گرديد

دليل اصلي به . گرفت هاي اسالمي به آساني صورت نمي  با آموزهاما تطبيق واقعيت عيني اقتصاد. شد
چرا كه  تاكيد كمتر يا  بيشتر بر هريك از اين مولفه ها . شد  مربوط مي)context(و ) text (نوع نگاه به

شاخه . باعث پيدايش شكاف اساسي در ساخت سياسي شد و آن را عمالً به دو شاخه تقسيم كرد
.  تفسير كند context را بر مبناي textكرد تا   تالش ميداشت عمالً context به نخست كه  تاكيد بيشتر

. ناميم اين گروه را از لحاظ سياسي و اجتماعي پوپوليست و به لحاظ فقاهتي طرفداران فقه پوپا مي
 به Text را در تفسير context برآن بود تا نقش  داشت و عمالTextًگروه دوم كه  تاكيد بيشتر بر 

كاران و به لحاظ فقاهتي طرفداران فقه سنتي اين گروه را به لحاظ سياسي محافظه. داقل برساندح
  . ناميم مي

گروه . جدال ميان اين دو تفسير، ساخت سياسي در جمهوري اسالمي را غيريكپارچه كرد
مي ها و نهادهاي انقالبي را در اختيار داشتند بيشتر حا  دولت، مجلس، ارگاننخست كه غالباً

تر دولت در اقتصاد، انحصار تجارت  هاي مبتني بر عدالت بازتوريعي، دخالت گستردهسياست
طور كلي آنها خواهان تقويت به. سازي و مصادره اموال بازماندگان رژيم سابق بودندخارجي، ملي

هاي بازتوزيعي به نفع طبقات فرودست به ويژه تقسيم اراضي در حوزه شهري و روستايي سياست
پايگاه اجتماعي آنها عمدتاً . كردند ودند و بنابراين از سرعت گرفتن  اقدامات بازتوزيعي حمايت ميب

هاي مياني روحانيوني  قرار داشت كه بعدها مجمع روحانيون مبارز  در ميان طبقات فرودست و اليه
يك بودند و آنها به لحاظ ايدئولوژيك به افكار شريعتي و تا حدودي طالقاني نزد. را شكل دادند

هاي رهبر فقيد  اين طيف از برخي حمايت. كردند طلبانه فقه شيعي را نمايندگي مي هاي تساوي جنبه
  .مند بود انقالب هم بهره

شود حداقل تا نيمه دوم  كار يا جناح راست ياد مي گروه دوم كه از آنها تحت عنوان محافظه
بورژوازي  يف عموماً از سوي خردهاين ط. حضور كمرنگي در ساخت اجرايي كشور داشتند1360

. شدند هاي باالي روحانيون حمايت مي تجاري، زمينداران و برخي صاحبان صنايع و به ويژه رده
آنها خواهان تحوالت محدود در حوزه اقتصادي بودند، از حقوق مالكيت خصوصي جانبداري 
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كه صاحبان آنها از كشور فرار كردند، گستره ملي كردن را به صنايع بزرگ و آن دسته از صنايعي  مي
اقتصاد را موقتي و تنها تا زماني كه  طيف مزبور كنترل دولت بر. كردند كرده بودند، محدود مي

 مخالف .)(Behdad,1988:112  دانستند شرايط براي فعاليت بخش خصوصي فراهم آيد، مجاز مي
نقش دولت در  اقتصاد انتقاد هاي گسترده بودند و از افزايش بيش از حد  ها و مصادره سازي ملي
ي بيشتري داشت و اقدامات باز توزيعي چندان مالكيت خصوصي در نزد آنها گستره. كردند مي

. كردندتقريباً تمامي مراجع تقليد به استثناي  امام از اين ديدگاه حمايت مي. خوشايند آنان نبود
را در واقع برآيند نهادي تفسير اين شو. ترين محفل قدرت دولتي آنها شوراي نگهبان بودعمده

كار بود و اين تفسير را به ساخت سياسي منتقل  ايدئولوژيك متن محورِ طيف راست يا محافظه
در آن سو دولت و مجلس برآيند نهادي تفسير زمينه محور طيف چپ يا پوپوليست بود و . كرد مي

 به ساخت سياسي و تعينات آن در انتقال اين دو تفسير. كرد اين تفسير را در ساخت سياسي اجرا مي
  .  بود60هاي ناهماهنگ اقتصادي دولت، اساس تكوين دولت غيريكپارچه در دهه  گيري جهت

توان گفت  به طور كلي مي. اين تقابل خود را در بسياري از اقدامات و لوايح اقتصادي نشان داد
گهبان هر شش اليحه را رد  شوراي ن1366 تا 1359از شش اليحه مهم توزيعي دولت بين سالهاي 

رد اليحه اصالحات ارضي، اليحه اراضي شهري، اليحه دولتي كردن تجارت خارجي، اليحه . كرد
آغاز اين تقابل به . تهيه و توزيع كاال، اليحه اسالمي كار و اليحه ملي كردن صنايع از آن جمله بودند

  .شد ترين اليحه بازتوزيعي دولت مربوط مي اصلي
 اليحه اصالحات ارضي كه از سوي شوراي انقالب تصويب شده 1359بان در سال شوراي نگه

داران  بود را به دليل حرمت مالكيت خصوصي در اسالم مغاير شرع دانست و در كنار مخالفت زمين
و ديگر روحانيون بلند پايه  مانند آيت اهللا قمي، گلپايگاني و روحاني به صدور فرمان توقف كار 

از آنجا كه  رهبر فقيد انقالب حل موضوع . نفره از سوي  رهبر انقالب كمك كردهاي هفت  هيأت
 اليحه اصالحات ارضي را 1361اصالحات ارضي را به مجلس واگذار كرده بود مجلس در سال 

اما بالفاصله شوراي نگهبان آن را بنا به همان . تصويب كرد كه رويكردهاي بازتوزيعي قوي داشت
اما مجلس بار ديگر بر اليحه تاكيد كرد و شكل تعديل . ) 274:1366مدني،( كرددليل پيش گفته رد 

اما شوراي نگهبان براي .  تصويب و به شوراي نگهبان ارسال كرد1362شده آن را بار ديگر در سال 
در تمام موارد دليل اصلي شوراي نگهبان غيرشرعي بودن توزيع اراضي در . سومين بار آن را رد كرد

 و حرمت مالكيت خصوصي در "الناس مسلطون علي اموالهم"اورزان با توجه به قاعده ميان كش
 يك اليحه نيم بند 1365 ساله سرانجام مجلس در آبان 6در يك جدال . )247-8همان،( اسالم بود

هاي بازتوزيعي اوليه فاصله داشت و يك راه حل  اصالحات ارضي را تصويب كرد كه از رويكرد
شوراي نگهبان سرانجام با اين اليحه نيم بند و . شد مينداران و دهقانان محسوب ميبينابيني براي ز

   .)278همان،( پس از سه بار تعديل و اصالح موافقت كرد
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اعضاي شوراي نگهبان درنامه . شوراي نگهبان اليحه ملي كردن اراضي شهري را نيز رد كرد
 "يات قرآن، حديث و قاعده مسلمه  به مجلس شوراي اسالمي باستناد به آ29/5/1360مورخ 
گرچه نمايندگان مجلس به اين نظر . )199همان،(  اين اليحه را خالف شرع تشخيص داد"تسليط 

اي به رهبر فقيد انقالب  مجوز مربوطه را براي تصويب  شوراي نگهبان توجهي نكردند و در نامه
 با 1360ا مجبور شدند تا در آذرماه قوانيني از اين دست در قالب احكام ثانويه دريافت كردند، ام

 ماه از 24در چندين بار رفت و برگشت . انجام تغييراتي و با اكثريت دوسوم آن را تصويب كنند
اين اليحه كه سرانجام با ). Kiafar ,1992 :274( ماده اين اليحه تعديل يا كنار گذاشته شد100

  . )Ibid,244(  زيادي فاصله داشتمساعدت  امام به تصويب رسيد با متن اليحه اول تا حد
شوراي نگهبان در نامه مورخ . شوراي نگهبان اليحه دولتي كردن تجارت خارجي را نيز رد كرد

ايراد .  خود اعالم كرد كه اين اليحه هم خالف شرع و هم مغاير با قانون اساسي است11/3/61
را رأسا عامل مستقيم و اصلي شوراي نگهبان در مجموع نسبت به كل مواردي بود كه دولت 

در بخش مغايرت با قانون اساسي، . ) 231:1366مدني،( داد انحصاري صادرات و واردات قرار مي
استدالل اصلي شوراي نگهبان اين بود كه قانون اساسي امور اقتصادي را به سه بخش دولتي، تعاوني 

در .  با قانون اساسي استو خصوصي واگذار كرده است و انحصار بخش دولتي در اين زمينه مغاير
حوزه مغايرت با شرع، اساس استدالل بر آزادي داد وستد مشروع در اسالم تاكيد داشت و بنابراين 

با توجه به رد اساس . )11/9/61كيهان،( دانست اجبار به خريد و فروش با دولت را مغاير اين اصل مي
اي را با   اليحه1363م در ارديبهشت  ماه حالت انفعالي به خود گرفت و سرانجا23اليحه، مجلس 

ساخت  مجلس در اليحه جديد دولت را موظف مي. اصالحات تصويب و به شوراي نگهبان فرستاد
اما شوراي . تا ميزان ارز تخصيصي براي واردات بخش دولتي، تعاوني و خصوصي را تعيين نمايد

اي به مجلس تصريح  و در نامهنگهبان بار ديگر اين اليحه را خالف شرع و قانون اساسي دانست 
عدم مشروعيت اداره انحصاري و مستقيم بارزگاني «كرد كه نظر شوراي نگهبان در خصوص 

مجلس  .)232همان،( در اصالحيه تامين نشده است» خارجي توسط دولت در غير موارد ضروري
ه فعاليت در انجام نحو«براي بار دوم در اليحه تجديدنظر اساسي كرد و حتي اسم اليحه را به اليحه 

 براي سومين بار به شوراي نگهبان 1363تغيير داد و آن را در خرداد ماه » بازرگاني خارجي
اين . شوراي نگهبان براي سومين بار اليحه را رد كرد و به مجلس بازپس فرستاد. )233همان،(..فرستاد

 و نيز مفاد قانون اساسي 1930گرفت كه براساس قانون   اقدام شوراي نگهبان در شرايطي انجام مي
  . جمهوري اسالمي تجارت خارجي عمال دولتي دانسته شده بود

اين اليحه كه در . شوراي نگهبان اليحه مرتبط ديگر يعني اليحه تهيه و توزيع كاال را نيز رد كرد
ها و توزيع دولتي كاال و   از سوي مجلس تصويب شد عمالً سعي در حذف واسطه1364فروردين 

شوراي نگهبان در نامه خود به مجلس اين اليحه را خالف شرع و قانون اساسي . ت داشتخدما
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هاي اليحه را تشكيل  بندهايي كه روح كلي حاكم بر مواد و تبصره غالب . )368همان،( تشخيص داد
  . قانون اساسي و نيز آزادي داد و ستد در احكام اسالمي رد شدند44داد براساس اصل  مي

 از سوي 1361اين اليحه كه در سال . ن اليحه ملي كردن معادن را نيز رد كردشوراي نگهبا
شوراي نگهبان در نامه . مجلس تصويب شده بود از سوي شوراي نگهبان خالف شرع دانسته شد

 مورد مغايرت با شرع و قانون اساسي در اليحه اشاره 16 خطاب به مجلس، به 19/3/1361مورخ 
 ماه بعد اصالحاتي را در اليحه انجام داد و آن را 6س شوراي اسالمي مجل). 239-41همان،( كرد

 3/9/1361اما شوراي نگهبان بار ديگر در نامه مورخ . براي دومين بار به شوراي نگهبان ارسال كرد
  .)244همان،( خود اصالحات انجام شده را كافي ندانست و باز اليحه را به مجلس بازپس فرستاد

 تصويب و به 1361بار در اليحه اصالحات انجام داد و آن را در دي ماه مجلس براي سومين 
 شوراي نگهبان باز در نامه بهمن ماه خود اين اليحه را رد كرد. شوراي نگهبان ارسال كرد

 1362مجلس ناگزير شد تا براي چهارمين بار متن اليحه را اصالح و آن را در خرداد ماه  .)244همان،(
شوراي نگهبان متن چهار بار اصالح شده اليحه را در .  نگهبان ارسال نمايدتصويب و به شوراي

آخرين متن اليحه تا حد زيادي از اهداف اوليه اليحه . )245همان،(  تصويب كرد1362خرداد ماه 
استدالل اصلي در غالب موارد اصالحي مدنظر شوراي نگهبان، اصل احترام به . فاصله گرفته بود

  . وع در اسالم بودمالكيت خصوصي مشر
 و پس از 1366مجلس اين اليحه را در آبان . مورد آخر به اليحه اسالمي كار مربوط شد

اما شوراي نگهبان در اظهارنظر خود اعالم كرد كه .  روز تصويب كرد45جلسات كاري متعدد در 
شرع و مغاير با  اليحه آن را خالف 100 ماده اين اليحه 200 فقره ايراد اساسي دارد و از 73اليحه 

اساس استدالل فقهي در نظريات شوراي نگهبان . )Rahnema&et al,1990:267( قانون اساسي دانست
اين بود كه رابطه ميان كارگر و كارفرما يك عقد شخصي ميان آنها ست و تحميل الزاماتي خارج از 

اين اساس، رابطه بر. )Behdad,1995:107( اين عقد از سوي طرف سوم بر كارفرما خالف شرع است
ميان كارگر و كارفرما يا نيروي كار و صاحبان ابزار توليد براساس قراردادهاي اسالمي تعريف 

آن به صورت اختياري بودند و ورود طرف سوم توجيهي شرعي  شد كه تعهدات و حقوق در  مي
اي درماني، ه بنابراين، شوراي نگهبان غالب الزاماتي كه اليحه كار در خصوص هزينه. يافت نمي

كرد را خالف شرع دانست و تنظيم  رفاهي، از كارافتادگي و ساير مزاياي رفاهي بركارفرما تحميل مي
  . چگونگي رابطه كاري ميان آنها از سوي دولت را خالف عقود اسالمي دانست

كه اي از رهبر فقيد انقالب   نظر خواستند  با رد گستره مواد اين اليحه، وزيركار وقت در  نامه
تواند در قبال اعطاي  خدماتي مانند آب، برق و غيره   به واحدهاي توليدي   آيا دولت اسالمي مي

ايشان در .  ) Rahnema &et al,1990:267( كارگري شرايطي را در حوزه كاري بر آنها تحميل كند
 تمامي اين نظر . )17/10/1366كيهان،( پاسخ دولت اسالمي را براي انجام اين كار مجاز شناخت
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استدالالت شوراي نگهبان در باره شخصي بودن عقود مربوط به كار را زير سوال برد و مخالفت 
اي خطاب به  رهبر انقالب بارديگر به  فقهاي اين شورا در نامه. فقهاي آن شورا را برانگيخت

ي تصويب غيراسالمي بودن اين شروط و قيود الزامي بركارفرمايان، تاكيد نمودند و پيامدهاي اجرا
اين اليحه سرانجام . اما  پاسخ قاطع، صريح و تاكيد بر نظر اوليه بود. گونه لوايح را بحث كردنداين

  . تنها با مساعدت رهبر فقيد انقالب  امكان عملي شدن پيدا كرد
اي از  به طور كلي در يك سوي اين تقابل  هرمنوتيك گونه، فقه سنتي قرار داشت كه آميزه

هاي فقاهتي بود كه در متن يك ساخت اجتماعي مبتني بر   توليد تجاري و آموزههاي شيوه ويژگي
هاي خرده بورژوازي تجاري را منعكس چنين وجوه توليدي شكل گرفته بود و بيشتر خواست

بنابراين ايدئولوژي اقتصادي آنها از يك شيوه توليد تجاري خرده بورژوازي سنتي و جامعه . كرد مي
كردند تا چنين ايدئولوژي  در حالي كه فقهاء كالسيك اسالمي تالش مي. تگرف تجاري ريشه مي

داري خاورميانه منطبق كنند، اكنون مفسرين  اقتصادي را با يك اقتصاد شبه فئودال يا ماقبل سرمايه
. داري پيراموني سازگار سازند خواستند تا آن را با يك اقتصاد سرمايه اين ايدئولوژي اقتصادي مي

خواستند بدون آنكه از  شد كه مفسرين آن مي اقض اين ايدئولوژي زماني آشكار ميماهيت متن
اشان خارج شود روابط توليد حاكم بر شيوه توليد خرده بورژوازي  هاي اعتقادي اوليه چارچوب

نگاه فقاهتي . داري پيراموني  تعميم دهند تر سرمايه تجاري بسيط را به شيوه توليد به مراتب پيچيده
تابيدند  غالب مصوباتي كه آنها بر نمي. ساخت نگهبان عموماً چنين تفسيري را منعكس ميشوراي 

كرد، اما  الزاماتي بود كه يك شيوه توليدي متفاوت از شيوه توليدي جامعه بسيط تجاري ايجاب مي
با يافت و بنابراين به دليل مغايرت  در چارچوب ايدئولوژي اقتصادي نامنعطف آنها امكان تفسير نمي

هاي  هاي مذهبي اسالم كه بر مناسبات اقتصادي خاص مترتب بود، آموزه آموزه. شدند شرع رد مي
 درصد از كل مصوبات مجلس اول و دوم 48رد . شود عام براي تمامي وجوه توليد در نظر گرفته مي

Iran times June 1989) .( از سوي شوراي نگهبان مبين چنين وضعيتي بود
آنها اساساً بنابراين تفسير  

بنابراين تأكيد بر . كرد  متن محور و معطوف به گذشته بود و تفسير حال از منظر گذشته را دنبال مي
هاي مذهبي اسالم به  متن به جاي زمينه، تأكيد بر گذشته، تفسير حال بر آن اساس، تعميم آموزه

يري محدود آن، اساس پذ هاي توليد و نامعطف ساختن تفسير از متن به دليل تفسير تمامي شيوه
  .داد ايدئولوژي اقتصادي آنها را تشكيل مي

اين فقه بيشتر در پي . اما در آن سوي اين تقابل  هرمنوتيك گونه ، يك فقه پويا وجود داشت
بنابراين بر . Ehteshami,1995:323)(  بود57تحقق اهداف بازتوزيعي و مساوات طلبانه انقالب 

هاي بازتوزيعي  گيري طلبي اسالم و شيوه توليدي اساساً دولتي با جهتهاي برابري اي از آموزه آميزه
اساس استدالل در اين فقه اين بود كه مناسبات اقتصادي كه در عصر طاليي اسالم . را تأكيد داشت

حاميان اين . تواند كارآمد باشد وجود داشته است به دليل تغيير اين مناسبات در عصر جديد نمي
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كردند كه به دليل اين تغييرات، دولت بايد براي   اهللا صدر تأكيد مينظري مانند آيترويكرد در ابعاد 
 هاي خاصي را برعهده گيرد ايجاد تعادل اجتماعي در مناسبات توليد دخالت كند و نقش

)Behdad,1990( .بنابراين آنها به جاي تأكيد بر . تأكيد اساسي آنها به جاي متن بيشتر بر زمينه بود
هاي اقتصادي  آموزه. كردند و درصدد تفسير حال بر اساس گذشته نبودند ر حال تأكيد ميگذشته ب

در . اسالم تا آنجا مورد توجه بودند كه مناسبات توليد در شيوه توليد فعلي با آن تناقض نداشته باشد
ويت گرفت، اول هاي مذهبي اسالم و مقتضيات شيوه توليد رايج تناقض در مي صورتي كه ميان آموزه

رهبر انقالب   19/7/1360مصداق عملي چنين وضعيتي نامه مورخ . شد به مقتضيات توليد داده مي
در پاسخ به استمداد مجلس از ايشان در خصوص رد اليحه ملي كردن اراضي شهري از سوي 

ايشان در اين نامه به مجلس اين اختيار را داد تا در صورتي كه ضروري . شوراي نگهبان بود
مجلس بر اساس اين نامه . دهد قوانيني را تصويب كند كه با احكام اوليه در تضاد باشندتشخيص 

قادر شد تا اليحه نيم بند اصالحات ارضي و نيز ملي كردن اراضي شهري را تصويب كند و به تأييد 
بنابراين در بحث نظري اين سوي تقابل، اساس بر يك فقه پويا گذاشته . شوراي نگهبان برساند

بايست با توجه به الزامات شيوه توليد جديد و مناسبات اقتصادي برآمده از آن، خود را  د كه ميش مي
هاي فقه  همچنين در صورت عدم انطباق ميان الزامات شيوه توليد جديد با آموزه. ساخت منطبق مي

در . ندكرد هاي فقه سنتي تحميل مي سنتي، اين الزامات جديد اقتصادي بودند كه خود را بر آموزه
اين ديدگاه و در جدال ميان الزامات خاص شيوه توليد جديد و مباني نظري فقه سنتي، عموماً 

» متن«به جاي » زمينه«بنابراين تأكيد بر وجوه فقه پويا تأكيد بر . الزامات شيوه توليد پيروز ميدان بود
بورژوازي تجاري بر ساير هاي مبتني بر وجوه توليد خرده  و تفوق اولي بر دومي و عدم تعميم آموزه

  .هاي ايدئولوژي اقتصادي آنها بود وجوه توليد از ويژگي
توان استدالل كرد كه جدال  هرمنوتيك بر سر سياست هاي بازتوزيعي  بر اين اساس مي

هاي اقتصادي ميان حاميان فقه سنتي و حاميان فقه پويا و تعينات نهادي و سياسي آن در قالب جدال
 را 1360يان شوراي نگهبان با دولت و مجلس، ساخت دولت در ايران دهه اي مدرون نخبه

. هاي بازتويعي در عرصه سياسي نبوده استبا اين وجود، اين تنها تأثير سياست. غيريكپارچه كرد
هاي بازتوزيعي  بر غيريكپارچه  كردن ساخت دولت  در ديگر تأثير عمده حركت به سمت سياست

ر حوزه منازعات طبقاتي، دستكاري در اين منازعات و تبديل دولت به ايران از طريق  تحول د
  .اي براي اين منازعات نيز بوده است عرصه
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 تحول در حوزه منازعه طبقاتي و تقويت دولت ،هاي بازتوزيعي سياست-2-4

  يريكپارچه در ايرانغ

هاي لچنانكه بحث شد حركت دولت به سمت سياست هاي بازتوزيعي با بر انگيختن جدا
اما . گيري ساخت غيريكپارچه دولت در ايران پس از انقالب گرديد هرمنوتيك گونه   باعث شكل

هاي بازتوزيعي به شيوه ديگر بحث مقاله در اين جا اين است كه حركت دولت به سمت سياست
در اين شيوه كه به لحاظ شكلي  نه .  هم به تكوين دولت غير يكپارچه در ايران كمك كرده است

در اين جا  اساس بحث اين است كه دولت با انجام .  نزديك مي شود" اوكانر"ماهوي  به نظريا ت
اين دخالت  باعث شد بخشي از منازعه طبقاتي . اقدامات باز توزيعي در حوزه اقتصادي دخالت كرد

 كه در ساخت اجتماعي در جريان بو د به دولت  منتقل شده و دولت به كارگزار و عرصه منازعه
  .طبقاتي تبديل شود

هاي آغازين انقالب و با وقوع آنومي سياسي، دولت با كاهش سلطه  همانطوركه ديديم در ماه
همين وضعيت راه را براي . خود در مناطق شهري و با بحران نفوذ در مناطق روستايي مواجه شد

 شهري ميان تهي اين منازعه طبقاتي در حوزه. سر باز كردن منازعات طبقاتي معمول  هموار كرد
ها و كارگران در  هاي مسكوني و نيز ميان مديران كارخانه نشين و مالكان آپارتمان دستان حاشيه

هاي مسكوني، ويالها و  دستان و حاشيه نشينان شهري در تصرف مجتمع اقدام تهي. گرفت
ي ميان طبقات اي از سرباز كردن منازعه طبقات ها در تهران و چند شهر عمده كشور نمونه آپارتمان

اين جدال پس . اين وضعيت در مورد كارگران و مديران نيز وجود داشت. پايين و باالي جامعه بود
هاي  براي مثال در يكي از كارخانه. ها به اوج خود رسيد از تشكيل شوراهاي كارگري در كارخانه

 دستمزد آنها موافقت شودتهران كارگران مدير كارخانه را به پاي كوره ذوب فلز بردند تا با افزايش 
هاي عمومي ماههاي پس  هاي كارگري و اعتصابات يكي از ويژگي شورش . )17:1383احمدي امويي،(

ها به سرعت تقاضاي مشابه از سوي  از انقالب بود؛ چنانكه افزايش دستمزد در يكي از كارخانه
  .)17همان ،( هاي ديگر را به همراه داشت كارگران در كارخانه

ازعه در مناطق روستايي هم وجود داشت و خود را در جدال ميان دهقانان و زمينداران همين من
چنانكه برخي از دهقانان به تصرف اراضي اربابي پرداختند و برخي از زمينداران نيز . نشان داد

.  از دست داده بودند1340گيري اراضي برآمدند كه در اثر اصالحات ارضي دهه  درصدد باز پس
زمين، تصرف اراضي مالكان بزرگ و اراضي دولتي بود، اما اقدام آنها به  اول دهقانان بيگرچه هدف 

بنابراين منازعه طبقاتي ميان . Moaddel,1991:320) ( تصرف اراضي مالكان متوسط نيز كشيده شد
زمين از طرف ديگر در گرفت و در برخي موارد  زمينداران و خوانين از يك طرف و دهقانان بي

شدت اين منازعه طبقاتي تا آن حد بود كه در نه ماه اول . ي دولتي را نيز درگير ساختنيروها
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  كشته به جاي گذاشت100 مورد درگيري از اين دست در سطح كشور رخ داد كه 300انقالب 
Ibid,320). (   

بر همين اساس . گسترش دامنه اين منازعات طبقاتي دولت را به دخالت در اين منازعات كشاند
ها و لوايح بازتوزيعي را تصويب كردند كه حداقل سه د كه دولت ،شوراي انقالب و مجلس طرحبو

اليحه نخست مربوط به اصالحات اراضي كشاورزي . مورد آنها  موضوع بحث ما در اين  جاست
اليحه دوم كه  مربوط به . شد كه ماهيت كامالً بازتوزيعي داشت و برآورنده خواست دهقانان بود مي

دار شدن طبقات فرودست شهري متضمن مناقع اين   كردن اراضي شهري بود با نويد خانهملي
اليحه سوم، اليحه اسالمي كار بود كه از حقوق رايج كارگران در برابر كارفرمايان . طبقات بود

هاي طبقات فرودست شهري و روستايي را  اين سه اليحه اساساً خواست. حمايت مي كرد
منافع  يك طرف حوزه منازعه طبقاتي اكنون از   بنابر اين  با اين لوايح  حداقل.كردند نمايندگي مي

سوي بخشي از  ساخت سياسي يعني دولت و مجلس نمايندگي و حمايت  شد و الجرم به اين 
تر با اين لوايح دولت و مجلس به كارگزاران به عبارتي دقيق. بخش از  ساخت سياسي  منتقل گرديد

هاي اما در آن سو خواست.  هاي شهري تبديل شدندخانمانگران،دهقانان و بيمنافع طبقاتي كار
مثالً در مورد . طرف دوم منازعه نيز به تدريج به بخش ديگري از ساخت سياسي منتقل گرديد

 اليحه 1361منازعه طبقاتي روستايي اين انتقال زماني صورت گرفت كه شوراي نگهبان در سال 
اين تفسير و نظر شوراي نگهبان با منافع .  و آن را مخالف شرع دانست رداصالحات ارضي را رد ك

بدين سان . مادي زمينداران همسو بود و خواسته يا ناخواسته منافع آنها را نمايندگي مي كرد
بعبارتي ديگر  . هاي طرف ديگر منازعه نيز به اين بخش از ساخت سياسي منتقل گرديدخواست

 ميان دهقانان و زمينداران در ساخت اجتماعي جريان داشت پس از سال منازعه طبقاتي كه ابتدا
اكنون .  به بخش هايي از  ساخت سياسي يعني دولت، مجلس و شوراي نگهبان منتقل شد1361

ساخت سياسي به عرصه منازعه طبقاتي تبديل شده بود كه ميان دولت و مجلس از يك سو و 
همين وضعيت در مورد اليحه ملي كردن اراضي . ودشوراي نگهبان از سويي ديگر در جريان ب

دستان فقير و مالكان شهري زمين را  كرد منازعه طبقاتي ميان تهي شهري وجود داشت كه سعي مي
اين اليحه با محدود كردن ميزان اراضي شهري عمالً راه را بر سودجويي خرده . مديريت كند

 اين اراضي به دولت زمينه واگذاري آن به بست و با انتقال بورژوازي تجاري در بخش مسكن مي
افزايش عرضه زمين از اين طريق، كاهش قيمت زمين در . ساخت طبقات فرودست را هموار مي

مناطق شهري را به همراه داشت كه در هر دو وضعيت به زيان سطوح مياني و باالي خرده 
ين اليحه و مخالفت شوراي در اين جا نيزحمايت دولت و مجلس  ازا. بوروژازي تجاري مالك بود

اي از منازعه طبقاتي ميان خرده بورژوازي تجاري مالك و حاشيه  نگهبان با آن  عمالً بخشي عمده
  .نشينان و بي خانمانهاي شهري  در ساخت اجتماعي  را به ساخت سياسي منتقل كرد
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گر و اصوالً دخالت دولت در روابط كار. اين وضعيت باز درخصوص اليحه كار تكرار شد
 عملي 1366كارفرما بعنوان يك واسط سوم در ايران پس از انقالب، عمالً با ارائه اليحه كار در سال 

ساخت به نفع  هاي شبه كورپوراتيستي دولتهاي را منعكس مي اين اليحه كه برخي كارويژه. شد
نعتي و تا  حد هاي متوسط و باالي بورژوازي ص كارگران و در براي احقاق حقوق قانوني آنها از رده

در اين جا دولت و مجلس حامي اين اليحه و شوراي نگهبان . كمتري تجاري تنظيم شده بود
بنابراين از طريق اين اليحه هم بخشي از منازعه طبقاتي كه در ساخت اجتماعي . مخالف آن بود

سياسي هايي از ساخت هاي اول انقالب در جريان بود به بخشميان كارگر و كارفرما و در سال
بدين سان و با انتقال اين منازعات طبقاتي از ساخت اجتماعي  به ساخت سياسي در  .منتقل شد

ايران پس از انقالب، اين ساخت  به  كارگزار  و عرصه اين منازعات طبقاتي  تبديل شد و در نتيجه 
دولت در دهه بنابر اين، . هاي ساخت دولت، آن را غيريكپارچه كردبا ايجاد انشقاق در ميان بخش

اول انقالب نه تنها مستقل از منازعه طبقاتي عمل نكرد بلكه در هيات كارگزار و عرصه  وقوع اين 
  . منازعات ظاهر گرديد و با نوع غير يكپارچه دولت همساني هايي يافت

  
  نتيجه گيري

ا بر هاي اقتصادي راي از سياست دولت در ايران پس از انقالب با يك فاصله زماني، مجموعه
اليحه اصالحات ارضي، . هاي باز توزيعي تعبير كردگزيد كه به يك معنا مي توان از آنها به سياست

اليحه ملي كردن اراضي شهري، اليحه انحصار تجارت خارجي،اليحه تامين و توزيع كاال و در 
ب به سمت اين كه چرا دولت در ايران پس  از انقال. نهايت اليحه اسالمي كار از  آن جمله بودند

اما مقاله با تكيه بر . هاي باز توزيعي  حركت كرد از جنبه هاي متفاوتي قابل بحث استاين سياست
بخشي از ادبيات مربوط به انقالب به ويژه مباحث  هانا آرنت به صورت مختصر   استدالل مي كند 

-مومي دولتهاي عها از  خصلتكه حركت دولت در ايران پس از انقالب  به سمت اين سياست

همين طور اين كه  اين . هاي انقالبي محسوب شده و به اين معنا وجوه ساختاري قابل توجهي دارد
  ايران 57وجوه ساختاري تا حد زيادي ريشه در ماهيت و خصوصا  مرحله  اجتماعي انقالب سال 

ب  و ماهيت از اين حيث دولت در ايران پس از انقالب تحت الزامات مرحله اجتماعي انقال. داشت
اما  بحث اصلي و بعدي  مقاله اين  بود كه . ها كشانده شداش تقريباً به سمت اين سياستانقالبي

هاي باز توزيعي تا چه حد بر ساخت و ماهيت دولت مجري اين در مرحله بعد اجراي اين سياست
دولت شناسان سياسي حوزه نانكه گفتيم برخي جامعهچ. ها تاثير گذار بوده استسياست

اند كه  در هرحال دخالت دولت در اقتصاد بايد بر ساخت و ماهيت آن  استدالل كرده"اوكانر"مانند
دهد كه اي متفاوت   نشان ميگونهمقاله  در ادامه  همين بحث نظري  اما به. دولت موءثر ظاهر شود

 اقتصاد بر ساخت تر دخالت دولت درهاي باز توزيعي مورد بحث  يا به عبارتي كلياجراي سياست
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.  دولت در ايران پس از انقالب نيز  تاثير گذاشته  حد اقل به دو شيوه آن را غيريكپارچه كرده است
هاي باز توزيعي عمال در حكم تسمه نقاله هايي اساس بحث در اين دو شيوه اين بود كه سياست

ت طبقاتي را از ساخت  هاي هرمنوتيك را از ساخت ايدئولوژيك و منازعاعمل مي كردند كه جدال
در شيوه اول . اجتماعي به صورت همزمان  به يك ساخت يعني  ساخت سياسي منتقل مي كردند

هاي هرمنوتيك هاي باز توزيعي به جدالنشان داديم كه بحث بر سر گستره و نحو اجراي سياست
اقتصاد را به وادي گونه  ميان حاميان فقه پوپا با حاميان فقه سنتي دامن زد و علم پوزيتويستي 

اين جدال بين دولت و مجلس به عنوان محمل نهادي حاميان فقه پويا از يك سو . هرمنوتيك كشاند
 و شوراي نگهبان بعنوان محمل نهادي حاميان فقه سنتي در گرفت كه اولي با تفسير مبتني بر زمينه

contextهاي باز توزيعي و دومي با تفسير مبتني بر متن موافق سياست  textاين  . مخالف آن بود
هاي درون  نخبه اي در ساختار تفاسير متفاوت  با  انتقال به ساخت سياسي و با برانگيختن جدال

در شيوه دوم نيز بحث كرديم كه .دولت  انشقاق ايجاد كرد و در نتيجه آن را غير يكپارچه ساخت 
مان  تسمه نقاله پيشين، منازعه طبقاتي هاي باز توزيعي دهه اول انقالب  به مانند  هلوايح و سياست

بعبارتي ديگر  نشان داديم كه دخالت . را از ساخت اجتماعي به ساخت سياسي منتقل مي نمود
هاي باز توزيعي باعث شد تا منازعه طبقاتي كه در ساخت دولت در اقتصاد در قالب انجام سياست

هاي  شهري خانماننشينان و بي داران وحاشيهاجتماعي ميان كارگران با كارفرمايان، دهقانان با زمين
هايي از دولت منتقل شده و دولت به شبا مالكان اراضي و خانه هاي شهري در جريان بود به بخ

هاي  با ارائه لوايح و طرح گونه كه دولت و مجلسبدين. عرصه منازعه طبقاتي تبديل شود
 شهري و اليحه  اسالمي كار عمالً به عنوان بازتوزيعي مانند اليحه اصالحات ارضي، اليحه اراضي

هاي شهري و كارگر عمل كردند و   با اين كار  بخشي خانمانكارگزاران  منافع  طبقات دهقان، بي
هايي از ساخت از منازعه طبقاتي سر بر آورده در اوايل انقالب  را از ساخت اجتماعي به بخش

داران، مالكان اراضي شهري و كارفرمايان هم به ناما در آن سو خواست زمي. سياسي منتقل كردند
ها دليل آن بود كه شوراي نگهبان با اين طرح. تدريج به بخش ديگري از ساخت سياسي منتقل شد

به  كرد و با اين كار خواسته يا ناخواستهو لوايح مخالفت و در برخي موارد آنها را كامالً اصالح مي
سان و به بدين. نموداران، مالكان شهري و كارفرمايان عمل ميعنوان كارگزار منافع طبقات زميند

ها طرف دوم منازعه طبقاتي هم به بخش ديگري از  ساخت دولت منتقل شد و واسطه اين مخالفت
بنابراين  دولت در دهه اول انقالب نه تنها . دولت به عرصه منازعه طبقاتي اين كارگزاران تبديل شد

عمل نكرد بلكه در هيات كارگزار و عرصه  وقوع اين منازعات ظاهر مستقل از منازعه طبقاتي 
اين وضعيت كه به ترتيب  محصول دخالت دولت در اقتصاد، دستكاري در فرايند منازعه . گرديد

طبقاتي  يا  انتقال حوزه منازعه طبقاتي از ساخت اجتماعي به ساخت سياسي  و سپس پيامد آن  
ت بود در نهايت آن ساخت را دچار انشقاق نمود و به همراه اي شدن ساخت دوليعني  منازعه
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اي هرمنوتيك گونه موجد پيدايش نوع غيريكپارچه دولت در ايران پس از هاي درون نخبهجدال
  .انقالب گرديد

  
  اشارات

تا حدي   مبتني بر نظريات   به لحاظ تئوريك بخشي از اين بحث به صورت شكلي -1
 كرد هر نوع دخالت دولت در اقتصاد بر ساخت و ماهيت آن اوكانر است كه استدالل مي

اوكانر كه بر كاركردهاي دولت سرمايه داري متمركز بود استدالل مي . دولت تاثير مي گذارد
كرد اين دولت دو كاركرد اساسي و عمده يعني ايجاد زمينه براي تداوم انباشت سرمايه و كسب 

 از يك طرف بايد شرايط را براي ايجاد و تداوم  به عبارت ديگر، اين دولت.مشروعيت دارد
هاي رفاهي كه مستلزم باز انباشت سرمايه فراهم كند و از طرف ديگر از طريق اجراي سياست

توزيع درآمدها و منابع است،  براي خود مشروعيت دموكراتيك دست و پا  كند؛ يعني كاركردهايي  
اما دخالت دولت در اقتصاد به . ر اقتصاد استكه انجام آنها در هر حال  متضمن دخالت دولت د

بدين گونه كه كارويژه  كمك به انباشت سرمايه . شد اين نحو باعث تحوالتي در ساخت دولت مي
دار و كاركرد كسب مشروعيت از طريق اقدامات رفاهي  از سوي دولت  متضمن منافع طبقه سرمايه

ده شدن منافع اين  طبقات به ساخت دولت  در كشان. و باز توزيعي  متضمن منافع طبقه كارگر بود
اثر  اين وضعيت، عمال باعث مي شد تا  تضاد طبقاتي كه قبالً در حوزه توليد اقتصادي  ميان كارگر 

 دار وجود داشت به دولت بعنوان كارگزار انباشت سرمايه و كسب مشروعيت منتقل شود و سرمايه
)O’Conner, 1973(  .ه دخالت دولت در اقتصاد باعث مي شود تا دولت كرد كاوكانر تصريح مي

به فرايند منازعه طبقاتي كشانده شده و بخشي از منازعه طبقاتي كه در ساخت سياسي در 
جريان است به به ساخت سياسي منتقل شود و نهايتاً دولت را  به عرصه منازعه طبقاتي تبديل 

كند تفاوت است چرا كه اوالً  بحث ميم.  اما بحث مقاله كمي متفاوت و گسترده تر است.نمايد
اي شدن ساخت دولت در ايران پس از انقالب در اثر دخالت دولت در اقتصاد  تنها كه منازعه

داري پيراموني صورت گرفته در قالب  انجام اقدامات بازتوزيعي و در يك دولت شبه سرمايه
 خود را در وجه ديگر اين اي شدن ساخت دولت در ايران پس از انقالبثانيا منازعه. است

ثالثاً فرايند منازعه طبقاتي را عالوه بر . دولت يعني غيريكپارچه شدن آن تعين بخشيده است
هاي تهي دست با متموالن شهري خانمانداران با دهقاتان و بيمنازعه كارگر با كارفرما به زمين

اد موجد يك تحول عمده چرا كه استدالل مي كند دخالت دولت در اقتص. دهدمي نيز بسط 
هاي درون نخبه اي شده، ساخت دولت را از اين طريق نيز غير ديگر يعني برانگيختن جدال

  .ه ساخته استچيكپار
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هاي كرين برينتون  اين بحث برخي همساني هايي نيز  با بحث تاريخ طبيعي انقالب-2
امات  دولت بازرگان را مي توان تا آنجا كه به ايران مربوط مي شود اقد.   دارد )1366: برينتون(

در قالب مرحله سياسي انقالب و اقدامات  شوراي انقالب و بخش عمده  اقدامات دولت در 
براي تفسير و  تفصيل بحث هانا آرنت  . را در قالب مرحله اجتماعي انقالب بحث كرد 60دهه 

تفسير نظري  ارائه .  )1385حاتمي  ( و همين طورbashiriyeh,1984) : 139-162 (نگاه كنيد به 
نتيجه گيري نهايي بحث  .  شده از آراء آرنت در مقاله در اصل   بر پايه  تفسير بشيريه است

هانا آرنت   و تعميم آن به انقالب ايران موضوع بحث اين مقاله نيست و بنابراين تعميم نسبي 
  . است
به اين معناست كه دولت استقالل در اين معنا به معناي جدايي از جامعه نيست بلكه  -3

استقالل دولت . هاي همسود آزادي عمل نسبي داشته باشدهاي گروهبتواند در برابر درخواست
براي تفصيل اين بحث نگاه كنيد به . در اينجا به بحث استقالل ريشه دار ايوانس نزديك ميشود

   .)399: 1378لفت ويچ،(
امل در ايجاد دولت غيريكپارچه نبايد تلقي  با وجود اين، اين به معناي نفي نقش ساير عو-4

اي انقالب تعينات ديگر خود را در جدال پيرامون سياست خارجي،  چنانكه ويژگي چند طبقه. شود
صدور انقالب و موضوعاتي از اين است نيز آشكار ساخته و به سهم خود بر ايجاد و تقويت 

  .ساخت غير يكپارچه تأثير گذاشته است
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