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ABSTRACT

This article uses analytical-descriptive methodology &correlation, relying on library resources, documents &statistical
reports to seek a comparative study of the situation of spatial justice in Iran in the discourses after the Islamic Revolution.
From these political discourses governing the post-revolutionary governments with the situation of spatial justice in the
country after the Islamic Revolution has been examined. The results show that the index of spatial justice at the national
level, considering the discourses in the Enghlab discourse, Sazandegi, Eslahat, Mehrvarzi &Etedal discourse, respectively.
A comparison between the highest &lowest levels of the justice index indicates the strong influence of the state of spatial
justice on political discourses.
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چکیده
عدالت فضایی به عنوان خروجی و اشاره به شرایطی دارد که منابع ارزشمند جامعه (قدرت ،ثروت و فرصت) از یک توزیع نسبتا متوازنی
برخوردار باشد .این مقاله با روش شناسی تحلیلی -توصیفی و همبستگی ،با تکیه منابع کتابخانهای ،اسناد و گزارشهای آماری در پی بررسی
بررسی تطبیقی وضعیت عدالت فضایی ایران در گفتمانهای بعد از انقالب اسالمی است .از این روگفتمانهای سیاسی حاکم بر دولتهای پس
از انقالب با وضعیت عدالت فضایی در کشور پس از انقالب اسالمی مورد بررسی قرار گرفته است .مقایسه بین بیشترین و کمترین میزان
شاخص عدالت حکایت از تأثیرپذیری شدید وضعیت عدالت فضایی از گفتمانهای سیاسی است .به عنوان نتیجه می توان بیان نمود از نظر
شاخص عدالت فضایی گفتمان سازندگی ،گفتمان انقالب اسالمی ،گفتمان اصالحات ،گفتمان اعتدال و گفتمان مهرورزی در رتبه های اول تا
پنجم قرار می گیرند .بهترین گفتمان ،گفتمانی است که ضمن ارتقاء شاخص عدالت فضایی فاصله استان آخر از رتبه ملی رو به کاهش باشد.
با نظر داشت این موضوع رتبه بندی عملکردی گفتمانهای پس از انقالب به ترتیب عبارت است از :اعتدال ،مهرورزی ،اصالحات ،انقالب و
گفتمان سازندگی.

واژگان کلیدی :تولید فضا ،عدالت فضایی ،اقتصاد سیاسی ،گفتمان ،ایران.
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مقدمه
مردمی که در مناطق پیرامونی کشورها زندگی می کنند ،معموالً از کانون توجه برنامه ها و سیاستگذاریهای توسعه به دور
هستند؛ همین امرسبب می شود سطح توسعة اقتصادی و اجتماعی آنها تنزل یابد .نابرابری های درون ناحیهای و بین ناحیهای
یکی از مظاهر بارز کشورهای جهان سوم است که ناشی ازشرایط اقتصادی ،اجتماعی وسیاسی آنهاست .در اکثر کشورهای
درحال توسعه ،یک یا دو منطقه و در نهایت ،چند منطقه از نظر خدمات عمومی و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی ،وضعیت
مناسبی دارند و نقش عمده ای را در ایجاد درآمد و تولید ملی ایفا میکنند .این امر به بهای عقب نگهداشتن مناطق دیگر و
افزایش شکاف و نابرابری بین مناطق و نواحی کشور صورت می پذیرد ( .)Mossayebzadeh &et al., 2021: 72عدالت فضایی
عبارت است از برابری نسبی شاخصهای توسعه جامع (اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ،امنیتی و  )...در مکانها و فضاهای
جغرافیایی (خرد و کالن) یک کشور ،منطقه و جهان با شاخصهای توسعه متناظر آن در سطح ملی(کشوری) ،منطقهای و جهانی.
متناسب با این رویکرد تعادل و توازن فضایی به عنوان خروجی سیاستهای عدالت جویانه در چارچوب رویکرد عدالت فضایی
سرزمینی /جغرافیایی ناظر بر فرآوری پتانسیلها و ظرفیتهای فضایی مکانی متأثر از در هم کنش سه گانه (قدرت ،فرصت و
ثروت) می باشد ،به نحوی که جاذبه های مناطق در پهنه سرزمین منجر به مغفول ماندن ظرفیت سایر مناطق و تقویت دافعه
های فضایی نشود .شناخت و تحلیل فضا از طریق هدف ها و فرایندهایی که آن را قوام بخشیده اند اهمیت زیادی دارد .این
اهداف و فرایندها توسط ساختارها ،قوانین و نهادهای موجود که در ایجاد ناعدالتی تأثیر بسزایی دارند تهیه و پیاده سازی
میشوند .در این میان ،سیاستگذاری عرصه مهم و قدرتمندی در تولید فضا و ایجاد عدالت یا نا عدالتی فضایی به شمار میرود.
براین اساس ،عدالت فضایی یک ابزار مفهومی است که در چارچوب آن می توان پویایی ،فرایندها و ابزارهای تولید فضای
شهری را در دست یابی به شهری عدالت محور مورد بررسی و تحلیل قرار داد ( .)Rafieyan &et al., 2019: 71گفتمانهای
سیاسی پیگیری شده سازمان اداری سیاسی فضای داخل کشور یکی از مهمترین پیشرانه های تولید فضا است .گفتمانهای سیاسی
پیگیری شده در سیستم حکمرانی یکی از مهمترین بنیادهای تولیدی فضا در سطوح خرد و کالن است که در بستری تاریخی و
فرهنگی (بر مبنای قدرت و هویت) تعیین مییابند .یکی از وجوه مهم فضا عدالت و ناعدالتی فضایی است ،رویکرد عدالت
فضایی در سه وجه توزیعی ،ساختاری و تلفیقی قابل بررسی است .در رویکرد توزیعی بیشتر توجه به توزیع امکانات در
فضاهای خرد و کالن مورد توجه قرار می گیرد و در وجه ساختاری زمینه ها ،علل و بنیان های عدالت و نا عدالتی فضایی مورد
توجه واقع می شود و در نهایت در وجه تلفیقی که اساس پژوهش حاضر بر آن استوار است توجه به یکی از زمینههای
شکلگیری فضا به عنوان یک شاکله قابل ادراک یعنی گفتمان های سیاسی و وضعیت استانهای کشور از منظر برخورداری از
شاخصهای کالن توسعه مورد توجه قرار گرفته است .از آنجایی که گفتمانهای سیاسی پس از انقالب در چارچوب دولتهای
مختلف به اجرا در آمده و اثرات خود را بر فضا به جا گذاشته اند نیاز است در حوزه های مختلف این اثرات مورد سنجش و
ارزیابی قرار گیرد .در واقع ضرروت پژوهش حاضر نیز از واقعیت نشأت گرفته است که وضعیت عدالت فضایی در هریک از
گفتمانهای سیاسی به چه صورتی بوده است؟ برقراری توازن و رسیدن به تعادل در بین مناطق ،به عوامل عدیدهای بستگی دارد
که جریان ثروت و قدرت از مهمترین آنها بهشمار میرود .هندسه توزیع و ترسیب این دو عامل ،تحت امر جریان اقتصاد سیاسی
حاکم بر فضا شکل میگیرد ( .)Afrakhte &Hajipour, 2015: 87از آنجایی که کشور ایران بنابر سرشت قومی مذهبی خود
دارای یک هویت ویژه است ،رشد نابرابری های منطقه ای عالوه بر پیامدهای اجتماعی مانند مهاجرت و حاشیه نشینی ،پیامدهای
سیاسی و امنیتی نیز خواهد داشت .مسئله اصلی این مقاله بررسی وضعیت عدالت فضایی در مقیاس ملی با نظر داشت گفتمانهای
سیاسی حاکم بر دولتهای پس از انقالب اسالمی است.
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مبانی نظری
تولید فضا
در دهه  1970این دیدگاه مطرح بود که فضا به عنوان یک ساخت اجتماعی مطرح میباشد یعنی اعتقاد بر این امر بود که
روابط اجتماعی و اعمال مادی اجتماعی شکل دهنده به مفهوم فضا است .در دهه  1980و  1990اندیشمندانی از جمله میشل
فوکو ( ،)1986آنتونی گیدنز ( ،)1995پیر بوردیو ( )1985و هانری لفور ( )1991اشاراتی به این مفهوم داشتهاند .از سویی دیگر
لفور ( )1991بر این اعتقاد است که اقتصاد سیاسی جدید باید نقدی بر اقتصاد سیاسی تولید فضا باشد .او بیان میدارد که
رویکرد مارکسیستی باعث افزایش فشار بر محصوالت (مارکسیسم ساختاری) نمیگردد ،بلکه عاملی برای پیشبرد تولیدات
فضایی است .او همچون مارکس اعتقاد دارد که انسانها موجوداتی اجتماعی هستند که زندگی و شعور خود را با بازتولید
فضای تولید مینمایند ( .)Fuchs, 2019: 131در نهایت میتوان بیان نمود که این نوع فضا به بازتولید صورتبندیهای اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی متفاوتی با توجه به تحوالت موجود در طبیعت میپردازد.
عدالت فضایی
عدالت ،اساسی ترین مفهوم در حقوق انسانی است .در واقع یکی از عالیترین مفاهیم زندگی بشری است ،به طوری که
می توان گفت عدالت ،فضیلت اولیه و اساسی و تا حدی که ،انسانها ممکن است در مورد آزادی ،رفاه و حتی برابری شک
نمایند ،لکن نمیتوانند به عدالت یا مذموم بودن بیعدالتی به مفهوم عام آن اعتراف ننمایند ( Khakpour, Sayadsalar, 2018:
 .)188یکی از مهمترین نظریه پردازان عدالت ،جان رالز است که اندیشة اساسی در مفهوم عدالت را «انصاف» میداند .از نظر
وی عدالت عبارت است از «حذف امتیازات بیوجه و ایجاد تعادل واقعی در میان خواستههای متعارض انسانها در یک ساختار
اجتماعی» ( .)Ahmadi, Shamsipour, 2020: 74همانگونه که بیان شد فضا به مثابه یک امر تولیدی دارای وجوه مختلفی است،
عدالت فضایی ارتباطدهندة عدالت اجتماعی و فضا است؛ از این رو تجزیه و تحلیل برهمکنش بین فضا و اجتماع در فهم
بیعدالتیهای اجتماعی و شیوة تنظیم سیاستهایی برای کاهش یا حل آنها ضروری است ( .)Tabei &et al., 2016: 26عدالت
فضایی در برگیرنده مفاهیم تولید ،توزیع ( ،)Israel, 2015: 579قدرت ( )Armstrong, 2012: 609سرمایه ( Hadjimichalis,
 ،)2011: 256محیط و فرهنگ ( )Cutter, 2001: 32, Yin, 2019: 2است .از این رو تحقیقات مرتبط با عدالت فضایی بیشتر در
زمینه توزیعی متمرکز شده است ( .)Wang, 2018: 159در عدالت فضایی توزیع عادالنه منابع و فرصتهای باارزش در فضای
جامعه مد نظر قرار دارد که میتواند هم یک خروجی و هم به عنوان یک فرآیند مد نظر قرار گیرد برای مثال به عنوان الگوهای
جغرافیایی یا توزیعی که عادالنه یا ناعادالنه هستند یا فرآیندهایی که این خروجی را تولید مینمایند ( Hafeznia &et al., 2014:
 .) 35در واقع این مفهوم اشاره دارد به توزیع مزایای مادی و غیر مادی ناشی از سیاست عمومی که بیان میکند باید به روشی
عادالنه این توزیع صورت گیرد .در واقع این موضوع اشاره به قوانینی دارد که حقوق و آزادی مردم را تضمین نموده و باید به
همان اندازه که بر برابری تاکید دارد این تمایالت را در افراد شکل دهد که توزیع منابع و امکانات به صورت یکنواخت و برابر
انجام گرفته است (  .)Fainstein, 2014, ereira et al, 2017در این ارتباط یانگ ( )2011موارد غیرمادی مزایا و سازوکارهایی
که از چارچوب اجتماعی برخوردار بوده را به نوعی عدالت توزیعی میداند که مزایای غیر مادی را نیز در برداشته است .بعد
از آنکه لوفور ( )1996شعار حق بر شهر را مطرح نمود و از این طریق به دنبال عدالت شهری برآمد ادعا کرد که ساکنان موجود
در یک فضا دارای حق فضایی هستند که در برگیرنده چهار بعد است :حق منصفانه درگیر در فرآیند تولید فضای شهری باشد،
حق برای دستیابی به مزایایی که شهر تولید میکند ،جق اجتناب از فضایی تفکیک پذیر و حق دسترسی به خدمات عمومی
( .) Soja, 2010باتوجه به شناخت روزافزون جغرافیا و تاثیرات آن بر زندگی اجتماعات انسانی و تاثیراتی که از محیط فیزیکی
می گیرند سبب شده است تا به تدریج صاحب نظران به سمت و سوی تولید اجتماعی و اقتصادی حرکت نماید ( & Steil
 .)Delgado, 2019عدالت فضایی بیشترین تاکید را بر فضایی بودن عدالت و با در نظر داشتن مالحظات مرتبط با دموکراسی و
حقوق بشر دارد  .در اصل میتوان بیان نمود که بحث عدالت فضایی مربوط به درک متقابل بین فضا و عدالت است ( Dabinett,
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 .)2011: 239بنابراین باید به فضای جغرافیایی با دیدگاه عادالنه نگریسته شود و این موضوع نیز در نظر گرفته شود که چگونه
مکانیسمهای اساسی میتواند بر اشکال موجود در راستای عدالت یا بی عدالتی تاثیر بگذارد.
اقتصاد سیاسی
اقتصاد سیاسی به عنوان یک الگوی در حال رشد در جهان با تمرکز بر زمینههای اجتماعی ،سیاسی و عقیدتی بستری را
برای فهم سرمایه داری و حفظ روابط قدرت ،منافع و تنشها فراهم میآورد ( .)Chertkovskaya et al, 2019, Koch, 2020در
واقع اقتصاد سیاسی به مطالعه تولید و تجارت و روابط آنها با قانون ،عرف و دولت در راستای توزیع درآمد و ثروت ملی
میپردازد .اقتصاد سیاسی ممکن است صرفا به توصیههای اقتصاددانان به دولت یا مردم در مورد سیاستهای کلی اقتصادی و
یا پیشنهادات اقتصادی خاص از سوی صاحب نظران سیاسی خالصه شود ( .)Groenwegen, 2008; 907ادبیات اصلی مرتبط
با اقتصاد سیاسی از دهه  1970تحت تاثیر نیروهای سیاسی در انتخاب نمودن سیاستهای اقتصادی به ویژه در مورد توزیع و
نهادهای سیاسی مورد استفاده حداکثری قرار گرفته است ( .)Bertholet, 2020: 2تعامالت اقتصاد سیاسی در هر دو عرصه
داخلی و بینالمللی جریان دارد .امروزه با نفوذپذیر شدن حاکمیت ملی کشورها ،به سبب گسترش ارتباطات بینالمللی و
شکلگیری الگوهای جدیدی از حاکمیت میان کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه ،تمایز میان داخل و خارج به شدت
تحت تاثیر قرار گرفته و مرزهای معنایی آن در حال تغییر و تحول است .سرشت و قلمروی مشارکت یک کشور در اقتصاد
جهانی به شدت متاثر از تصمیمات سیاسی اتخاذ شده در داخل مرزهای آن کشور است.)Mosallanejad, 2019: 8-9( .
گفتمان سیاسی
گفتمان سیاسی را میتوان عملی ارتباطی دانست که شرکت کنندگان در آن سعی میکنند معانی خاصی را به واقعیتها
بدهند و دیگران را تحت تأثیر قرار دهند  /متقاعد کنند .به عبارت دیگر ،گفتمان سیاسی را میتوان به عنوان یک استراتژی زبانی
دستکاری شده تعریف کرد که در خدمت اهداف مشخص (ایدئولوژیک) باشد .گفتمان سیاسی ممکن است شامل بحثهای
رسمی ،سخنرانیها و شنودها و گفتگوی غیررسمی در مورد سیاست در میان افراد باشد ( .)Liebes & Ribak, 1991گفتمانهای
سیاسی دارای انواع مختلفی است ازجمله آنها می توان به مواردی بدین شرح اشاره نمود :برخی از گفتمانهای بازتاب دهنده
مواضع ایدئولوژیک هستند .بنابراین نوعی ارتباط خاص بین ایدئولوژی و گفتمانها شکل میگیرد زیرا مردم اغلب برای بیان
خود از ایدئولوژی بهره میگیرند و از این رو دارای اهمیت بسیاری است ( .)Van Dijk, 2006از سویی دیگر میتوان بیان نمود
که گفتمان سیاسی به عنوان یک عمل عمدی شناخته میشود که در مورد شرایط و موقعیتهای خاصی به کار گرفته شده است
و به دنبال رسیدن به اهداف و کسب منافع منحصر به فردی نیز میباشد ( .)Amaglobeli, 2017; 18از این رو اهداف دارای
ویژگی مادی هستند .به عبارتی دیگر گفتمان سیاسی در خدمت یک هدف ،حفاظت ،به چالش کشیدن و تجربه دستیابی به
منافع خاص است.

چارچوب نظری
چارچوب مفهومی رئالیسم انتقادی روی باسکار و تولید فضای هنری لفور به عنوان رویکرد فلسفی تبیین تحوالت و پویایی
های فضایی در این مقاله مورد توجه واقع شده است .به منظور ارزیابی وضعیت شاخص عدالت فضایی در گفتمان دولتهای
پس از انقالب با استفاده از شاخص برخورداری استانهای مختلف از منظر توسعه توجه و مداقه قرار خواهد گرفت .در واقع
رئالیسم انتقادی شرایط پروراندن یک هستی شناسی الیهای را فراهم میکند ،و در این چارچوب واقعیت در برگیرنده سه الیه
مجزا اما در هم تنیده است ،سطح ژرف یا ساختاری ،سطح فعلیت یافته و سطح تجربی ( .)Bhaskar, 1978:35-44از دید روی
باسکار ،واقعیت در یک فرایند سلسله مراتبی شکل میگیرد ،جهان واقعی ،مکانیسمها ،گرایشها و نیروها که زمینه اولیه و در
واقع زیر ساختیترین الیه محسوب شده دوم سطح عملی و یا بالفعل که از توالی جریانها و رویدادها ،شکل میگیرد و در
نهایت سطح تجربه شده که واقع ملموسترین وجه شناخت که رویداد مشاهده شده و تجربه شده را در بر میگیرد .این امر در
قالب نمودار  1به نمایش درآمده است.
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نمودار  - 1چارچوب مفهومی رئالیسم انتقادی.ترسیم :نگارندهگان.

تولید فضا به عنوان شق دوم فلسفی پژوهش ناظر بر شکل گیری فضای جغرافیایی به عنوان فرم تولیدی
در برگیرنده مجموعهای از مناسبات سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میباشد که در روند تولید و بازتولید آن نقش بسزایی دارند.
در این ارتباط لفور بیان میکند که فضا نوعی شیوه تولید محسوب میشود و روابط اجتماعی تنها زمانی موجودیت اجتماعی
خواهند یافت که دارای عملکردی فضایی باشند .بنابراین به خوبی میتوان مشاهده نمود که هر جامعه و امور مرتبط با آن در
هر مقیاسی که باشند به نحوی فضایی عمل میکنند و سازمان فضایی شکل گیرنده آن دارای کارکردهای متفاوت خواهد بود
(.)Saidi, 2013: 13

روش تحقیق
ماهیت پژوهش حاضر ترکیبی (کمی-کیفی) است و از نظر نوع تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی-توسعه ای می باشد .چرا
که در زمینه سیاستهای اجرایی از نتایج آن میتوان بهره برد .برای گردآوری داده ها بخصوص در بخش مربوط به ادبیات و پیشینه
پژوهش از شیوه اسنادی-کتابخانهای استفاده شده است .با توجه به نقش اساسی و مبنایی اقتصاد سیاسی در تولید فضا و ایجاد
تعادل یا عدم تعادلهای فضایی ،تالش خواهد شد ،تحلیلی فضایی از گفتمانهای اقتصاد سیاسی ایران پس از انقالب با وضعیت
عدالت فضایی و تعادل سرزمینی به عمل آید .دادههای مورد استفاده در قالب چهار مولفه اصلی و  21متغیر برای دوره آماری
پس از انقالب از طریق مطالعات اسنادی تهیه شده (جدول شماره یک) است ،الزم به ذکر است داده های موردنظر با توجه
پوشش تمام دوره های مورد نظر یعنی سالهای( )1368،1375،1385،1390،1397انتخاب شده اند .به منظور تجزیه و تحلیل
دادهها از روش تصمیمگیری  COPRASاستفاده شده است و نتایج در قالب نقشههای توزیع شاخص در محیط نرمافزار GIS
ارائه شده است.
جدول  - 1مولفهها و متغیرهای به کار رفته در پژوهش

مولفه
زیرساختی -زیربنایی

آموزشی  -فرهنگی
بهداشتی
اقتصادی

متغیر
شبکه برق ،آزادراه و بزرگراه ،راه آهن سهم جمعیت تحت پوشش استفاده از فاضالب شهری از کل جمعیت شهری ،نسبت جمعیت
روستایی باالی  20خانوار بهره مند از آب آشامیدنی سالم ،نسبت خانوارهای روستایی دارای گاز به کل خانوارهای روستایی.
پوشش واقعی تحصیلی در مقطع متوسطه دوم  ،تراکم دانشآموز در کالس دورههای تحصیلی مدارس دولتی ،نرخ باسوادی ،تعداد
کتابخانه های عمومی به ده هزار نفر جمعیت ،سرانه تعداد سینما.
تعداد تخت های فعال بخش های بیمارستانی ،تعداد درمانگاه ،کلینیک و پلی کلینیک به ده هزار نفر جمعیت ،تعداد داروخانه.
نرخ اشتغال ناقص ،نرخ بیکاری ،متوسط هزینههای خوراکی و دخانی ساالنه یک خانوار شهری ،سرانه درآمدهای مالیاتی دولت -میلیون
ریال ،تعداد خانوارهای مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور ،ضریب نفوذ بیمه اجتماعی کشور ،ضریب نفوذ بیمه درمان کشور.
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ربرسی تطبیقی وضعیت عدالت فضایی اریان رد گفتمانهای بعد از انقالب اسالمی
م صطفی اقردی حاجت و هم کار
روش کوپراس
در سال های اخیر استفاده از روش کوپراس ) (coprasبه عنوان یکی از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه زیاد شده است
و دلیل آن سادگی محاسبه ،رتبه بندی کامل گزینه ها و درنظر گرفتن معیارهای مثبت و منفی می باشد .در مدل های تصمیم
گیری چند معیاره هدف یا وزن دهی به معیارها می باشد و یا رتبه بندی گزینه ها این روش نیز هدف دوم را دنبال می کند
یعنی رتبه بندی گزینه ها.
این روش که در این مقاله مورد استفاده واقع شده است مشتمل بر گامهای ششگانه به شرح ذیل است:
گام اول تشکیل ماتریس تصمیم کوپراس :ماتریس تصمیم کوپراس همانند روشهای تاپسیس ،ویکور یا الکتره ،ماتریس معیار-
گزینه است.
گام دوم محاسبه وزن معیارها :در این گام باید وزن معیارها را با یکی از روش های محاسبه وزن از جمله روش آنتروپی بدست
آورد.
گام سوم تعیین معیارهای مثبت و منفی :معیارهای مثبت معیارهایی هستند که افزایش آن باعث بهتر شد شرایط شود .و
معیارهای منفی معیارهایی هستند که کاهش آن به صرفه تر باشد و باعث بهتر شدن شرایط شود.
گام چهارم نرمال سازی ماتریس تصمیم :در این گام باید ماتریس تصمیم روش کوپراس را بر اساس رابطه زیر نرمال کرد:
گام پنجم محاسبه مجموع مقادیر نرمال شده :در این گام باید مجموع مقادیر نرمال معیارهای مثبت را جدا و معیارهای منفی
را جدا برای هر گزینه بر اساس رابطه زیر محاسبه کرد.

گام ششم رتبه بندی نهایی (گزینه ها) :در این گام با توجه به رابطه زیر که محاسبه شاخص کوپراس است که استنه با توجه
به وضعیت شاخص عدالت فضایی رتبه بندی می شوند .هر چه مقدار  Qjبزرگتر باشد نشان دهنده رتبه بهتر آن گزینه در
اولویت بندی است.

یافتههای پژوهش
گفتمانهای سیاسی حاکم بر ایران پس از انقالب
در ادامه به صورت مختصر به بررسی گفتمانهای سیاسی بعد از انقالب اسالمی ایرانی پرداخته شده است .زیرا این گفتمانها
قادر هستند تا روند سیاستگذاری ،فرآیندهای مرتبط با آن و  ...را تعیین نمایند و از سویی دیگر میتوانند بر جامعه و ساختار
آن تاثیرات مثبت یا منفی داشته باشند.
گفتمان انقالب :در ابتدای انقالب اسالمی به علت ایدئولوژی انقالبی و روح انقالبی و ائتالف نیروهای سیاسی با همدیگر و
حضور قدرتمند رهبر کاریزماتیک انقالب ،حضرت امام گفتمانی نیروهای سیاسی بودند که به غیریت سازی با دالهای گفتمان
مسلط پهلوی و سکوالریسم تاکید داشتند .پس از پیروزی انقالب اسالمی و ائتالف نیروهای سیاسی مذهبی با لیبرالهای مذهبی،
زمینه غیریت سازی متفاوت گردید .ابتدا سکوالرها ،حامیان ایدئولوژی شرق و غرب به حاشیه رانده شدند .با گروگانگیری
دیپلماتهای آمریکایی و در نهایت استعفای بازرگان از دولت موقت و حمایت نهضت آزادی از جمهوری دموکراتیک اسالمی،
زمینه حاشیه رانی آنها فراهم شد و کم کم از دایره نیروهای خودی کنار گذاشته شدند ( .)Hesabi &Idar, 2018: 11در مقیاس
ملی با وقوع انقالب اسالمی و مطرح شدن گفتمانهای دینی مبتنی بر آزادی بیان و عقاید براساس قانون اساسی در خالل این
دوره نوعی اصطکاک بین بازیگران اصلی در تفسیر آن وجود داشت .در سطح منطقهای در این دوره گفتمان غالب مخالفت با
موجودیت اسرائیل و حمایت از فلسطین بود .متأثر از شرایط انقالبی دال مرکزی گفتمان این دوره در تضاد با غرب قرار داشت.
گفتمان سازندگی :سیاست اقتصادی ایران در زمان جنگ به سمت تثبیت تجارت و مدیریت جنگ از طرق گوناگونی نظیر
محدودسازی واردات ،نظارت و دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی و عدالت به مردم و بی توجه به نظام سرمایه داری در
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پیش گرفته شد .در زمان تصمیم به پذیرش قطعنامه  598شورای امنیت که شرایط جنگ در مجموع به ضرر ایران بود ،بسیاری
از ناظران داخلی و خارجی بر این نظر بودند که تنگناهای اقتصادی در پذیرش قطعنامه از سوی ایران نقشی اساسی داشت.
پایان یافتن جنگ تحمیلی هشت ساله ،بازنگری قانون اساسی ،حذف شرط مرجعیت از رهبری ،حذف پست نخست وزیری
و دادن قدرت اجرایی به ریاست جمهوری ،کنار گذاشتن آیت اله منتظری از قائم مقامی رهبری ،شکل گیری مجمع تشخیص
مصلحت نظام و در نهایت رحلت رهبر انقالب زمینه ساز تحوالت بعد گردید ( .)Hesabi &Idar, 2018: 13پس از اتمام جنگ
و رسیدن هاشمی به مقام ریاست جمهوری ،دولت جدید تالش خویش را بر ترمیم خرابیهای ناشی از جنگ و تسریع فرآیند
رشد و توسعه اقتصادی کشور متمرکز کرد .در آن زمان ،دولت به لحاظ اقتصادی تحت تأثیر متغیرهای دیگری همچون اقتصاد
بحرانی ممالک بلوک شرق و برنامههای صندوق پیشنهادی بینالمللی پول و بانک جهانی مبنی بر ضرورت تعدیل ساختاری در
کشورهای در حال توسعه قرار داشت که نهایتاً حاکمیت را به سمت برنامههای آزادسازی حرکت نمود .نشانههای این گرایش
در تدوین برنامه اول توسعه آشکار شد .برخالف دوره جنگ که ایران به انزوا گرایش داشت در زمان هاشمی تمایلی قوی به
تعامل فعال در عرصه بینالمللی بهوجود آمد .استراتژی دولت برای تغییر فضای اقتصادی کشور ،سیاست تعدیل ساختاری بود
که سه مؤلفه کلیدی آن عبارت بودند از :اصالح سیاست ارزی و پولی ،خصوصی سازی ،آزادسازی قیمتها و کاهش یارانه.
در این فرآیند ضمن اهمیت دادن به نیروهای بازار تالش شد تا دولت دارای کمترین مداخله در اقتصاد باشد .بر این اساس
ایران در دوران هاشمی از استراتژی جایگزینی واردات به توسعه صادرات روی آورد ( .)Vazirian, Toloui, 2017: 63بنابراین
گفتمان سیاسی غالب در این دوره بر مبنای توسعه همه جانبه اقتصادی و در عرصه سیاسی نیز باز شدن باب تعامالت اجتماعی
بوده است.
گفتمان اصالحات :ضعفها و کاستیهایی چون نادیده گرفتن عدالت اجتماعی ،توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی ،طرح
یکسویه توسعه اقتصادی و طرح توسعه آمرانه و از باال به پایین و بیتوجهی به مردم ،باعث شد گفتمان اصالحات بستر مناسبی
را برای طرح ایدهها و نشانههای خود بیابد .دوم خرداد از ضعفها و کاستیهای گفتمان سازندگی نشأت گرفت و نقدی بر آن
بود ( .)Momeni, 1999: 224سالهای پایانی ریاست جمهوری هاشمی و گفتمان سازندگی ساختار جمعیتی جوان با ورود به
مدارس ،مراکز آموزشی و دانشگاهها باعث افزایش نرخ سواد و بهره مندی از آموزش عالی در جامعه شده بود .افزایش سواد و
آگاهی از مسائل اجتماعی و سیاسی زمینه پدید آمدن ذائقه جدید سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر ارزشهای کثرت گرایانه
شد ( .)esabi &Idar, 2018: 13اصول کلی این گفتمان را می توان در مواردی چون تحقق جامعه مدنی ،حقوق شهروندی،
آزادی بیان ،کثرتگرایی در فهم دین ،تسامح و تساهل در مسائل اجتماعی ،تشنجزدایی در دنیا ،گفتوگوی تمدنها ،احتراز از
خشونت ،قانونگرایی ،شایستهساالری صورت بندی کرد .در فرایند ناکامی گفتمان سازندگی ،دال توسعه سیاسی توسط گفتمان
دوم خرداد از فضای گفتمانی آزاد شد و در مرکز آن نشست .برای ظهور گفتمان دوم خرداد تغییر هندسه ارزشها نقش مهی
ایفا کرده بود .سیاستهای دوران هاشمی به ویژه در زمینه اقتصادی نقش بسزایی در تغییر ارزشها و هنجارهای جامعه و
همچنین ایجاد ناهماهنگی بین ارزشها و واقعیتهای محیطی داشت .به گونهای که نتایج کوتاه مدت این سیاست را در فضای
حاکم بر جامعه ایران در دوم خرداد مشاهده شد ( .)Qobadzadeh, 2002: 129رشد طبقه متوسط مرفهی که در جستجوی آزادی
سیاسی بود ،فضای تقریباً باز مطبوعات ،گسترش ارتباط با جهان خارج ،گسترش وسایل ارتباط جمعی ،تغییر هرم جنسی جامعه،
افزایش باسوادان ،گسترش دانشجویان ،شهرنشینی از عوامل ظهور گفتمان توسعه سیاسی است .تا جاییکه غالمحسین کرباسچی
معتقد است توسعه سیاسی را باید دنباله توسعه اقتصادی آقای هاشمی دانست (.)Karbaschi, 1999: 181در این دوره میتوان
شاهد نوعی گفتمان سیاسی عملگرا در غالب همکاری و همگرایی بین المللی و منطقهای بود به ویزه بعد از خرداد  1376این
عامل نمود بیشتری یافت .بنابراین عملگرایی اسالمی وابسته به الگوهایی از همکاریگرایی در سیاست خارجی ایران بوده است.
هنگامی که روند نوینی در این بازه زمانی شکل پیدا کرد ،ایران تمایل بیشتری به همکاری با کشورهای منطقه و نهادهای
بینالمللی داشت؛ در این دوران فاکتورها و مولفههای بینالمللی نیز در راستای ارتقاء بخشیدن به موقعیت ایران در منطقه به
عنوان یک قدرت صاحب نفوذ نمود پیدا کرد .این موضوع را به خوبی میتوان در جنگ خلیج فارس مشاهده نمود که ایران به
عنوان یک اهرم اصلی و مهم در این بازه زمانی در منطقه به ایفای نقش پرداخته است .در این دوران جمهوری اسالمی ایران به
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دنبال این بود تا روابط خود را با سازمانهای بینالمللی و منطقهای بهبود بخشد .این امر را میتوان در رویکردهای نوینی که
ایران با سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس اسالمی داشته است مشاهد نمود (.)Motaghi, Jamalipour, 2016: 105
گفتمان مهرورزی :باپیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال  84وتداوم آن در سال  ،88تاریخگخفتمان حاکم
برجمهوریاسخالمی ایران نخیز دستخوش تخغییروتخحول درونخیشد؛ به گونه ایکه گخفتمان چپ مدرن یا صلح گرایی مردم
ساالر یا اصالح طلبی جای خود را به اصولگرایی عدالت محور داد .مفصل بندی و معنایابیمفاهیم و عناصرگفتمانی درگفتمان
اصولگرایی حول نقطهکانونی یا دال متعالی"عدالت" صورتگرفت .اینگفتمان دارای دالهایی مانند «مهرورزی» و«پیشرفت
وتخعالی مخادی ومعنوی» و «خدمت رسانی» است که برحول محوردال مرکزی مفصلبندی شدند؛ بنابراین ،محورومبنای
سیاستهای جمهوریاسالمی ایران درچارچوب گفتمان اصولگرایی ،عدالت طلبی وعدالت گستری درعرصه داخلی و بین
المللیاست ونشانه هاییچون والیت فقیه و استکبار ستیزی و ماهیت فراملی انقالب اسالمی در نظام معنایی این گفتمان
بهچشممی خورد (" .)Majidi, Rahiminia, 2018: 134والیت فقیه" دال مرکزی گفتمان احمدینژاد و "دولت اسالمی"" ،توسعه
اقتصادی اسالمی"" ،تهاجم فرهنگی"" ،عدالت اجتماعی"" ،رشد سیاسی" دقایق گفتمان او را تشکیل میدادند .گفتمان
احمدینژاد از نشانههای گفتمان انقالب و گفتمان سنتی دهه  70حاصل شده بود ( .)Tajik &Rozkhosh, 2008: 84مضامین
محوری مورد تأکید احمدینژاد را دولت اسالمی ،پاکدستی مدیران ،ساده زیستی مسؤوالن ،دیپلماسی عزت آفرین ،عدالت،
مبارزه با مفاسد اقتصادی ،تمرکززدایی ،مدیریت جهان ،مدیریت صالح ،امام عصر(عج) ،رهبری ،مردم ،جامعه اسالمی ،فرهنگ
امام ،استکبار ستیزی وحرکت بر خالف خواسته دشمن را تشیکل می دهند .در مرکز گفتمان مهر ورزی "ملت" به عنوان نقطه
کانونی نشسته بود .در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران باتوجه به اینکه در دهههای قبلی ایران نوعی اقدامات مناسب با
عرصه بین الملل داشته است اما بازخورد مناسبی از کشورهای این عرصه دریافت ننمود سبب شد تا نوعی گفتمان نوین در
تقابل با گفتمان قبلی شکل گیرد.
گفتمان سیاسی اعتدال :ظهور گفتماناعتدال در وضعیتی رخ داد که گفتمان حاکم برجمهوریاسالمی ایرانگفتماناصولگرای
عدالت محور با نمایندگی محمود احمدی نژاد بود ( .)Majidi Rahiminia, 2018: 134گفتمان سیاسی اعتدال مبتنی بر حل نزاع
و تنش بوده است .در این راستا ضمن تالش هایی مبتنی بر برجسته سازی برخی از اتفاقات و رویدادهایی دوران ریاست
جمهوری قبلی ،از این گفتمان برای افزایش تعامالت و ارتباطات با عرصه بین المللی به ویژه غرب استفاده شد .این گفتمان به
دنبال اقناع سازی افکار عمومی در مسائل مرتبط با روابط خارجی همچون تحریمها ،پرونده هستهای و مذاکره با آمرکیا بود .در
واقع گفتمان سیاست خارجی روحانی در این دوره مبتنی بر تعامل سازنده با جهان است که بیشتر با تئوری دولت توسعه گرا
در ارتباط بود .این تئوری در واقع بیان کننده این موضوع است که دولت در عرصه سیاست خارجی باید تمامی تالش خود را
برای ایجاد و زمینه الزم در راستای توسعه اقتصادی فراهم آورد و فضا را برای تولیدات بیشتر ایجاد نماید و این عالئم نیز در
تعامل با جهان ،جذب سرمایه گذاری خارجی و تکنولوژیهای بین المللی مهیا میشود .در این زمینه کشورهایی همچون چین
و کره نمونههای موفقی از این تئوری محسوب میشوند ( .)Mohagheghnia &et al., 2018: 239از سویی دیگر وی به دنبال
توازن بخشی بین حق و تکلیف در سیاست خارجی و حفاظت از منافع ملی از طریق اعتماد سازی و تنش زدایی در راستای
گفتمان سیاسی بوده است (.)Majidi Rahiminia, 2018: 126
بررسی وضعیت عدالت فضایی در ایران با نظرداشت گفتمانها
برمبنای تجزیه و تحلیل دادههای استانی مرتبط با عدالت فضایی ( 21شاخص) و ارتباط آنها با گفتمانها و تحریمها در هر
گفتمان سیاسی میتوان این تجزیه و تحلیل را در غالب جدول 7بیان نمود.
جدول - 7شاخص عدالت فضایی استان ها نرمال شده با گفتمان های سیاسی پس از انقالب
استانها/گفتمان

انقالب اسالمی

سازندگی

اصالحات

مهرورزی

اعتدال

آذربایجان شرقی

0,27698

0,30345

0,30805

0,3377

0,3093

آذربایجان غربی

0,21226

0,19905

0,13893

0,1549

0,2151
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اردبیل

*

*

0,14014

0,0794

0,1015

اصفهان

0,56514

0,57669

0,40238

0,2619

0,2909

البرز

*

*

*

0,1171

0,1244

ایالم

0,12008

0,20429

0,08837

0,0987

0,1102

بوشهر

0,19916

0,294199

0,24873

0,0696

0,2978

تهران

0,601975

0,66715

0,53404

0,493

0,5423

چهارمحال بختیاری

0,20002

0,25763

0,2248

0,0614

0,1575

خراسان جنوبی

*

*

*

0,0653

0,0981

خراسان رضوی

0,3004

0,26919

0,34487

0,3339

0,3202

خراسان شمالی

*

*

*

0,0373

0,1315

خوزستان

0,36794

0,43899

0,17675

0,2587

0,3061

زنجان

0,29104

0,30798

0,2147

0,0723

0,1032

سمنان

0,54565

0,53622

0,38549

0,3283

0,1543

سیستان و بلوچستان

0,07991

0,0141

0,03163

0,1005

0,1509

فارس

0,3294

0,34182

0,28239

0,2582

0,2852

قزوین

*

*

0,24101

0,0674

0,1039

قم

*

*

0,19474

0,0761

0,1222

کردستان

0,11881

0,15753

0,10902

0,0897

0,2969

کرمان

0,501092

0,54653

0,27323

0,2777

0,2043

کرمانشاه

0,13575

0,15179

0,14198

0,1129

0,1739

کهگلویه و بویر احمد

0,10637

0,1179

0,08807

0,0746

0,1463

گلستان

*

*

0,16741

0,1051

0,1636

گیالن

0,49547

0,59097

0,2992

0,1386

0,1737

لرستان

0,09978

0,11722

0,14141

0,1101

0,1459

مازندران

0,47594

0,42276

0,36053

0,1904

0,1825

مرکزی

0,42048

0,46615

0,3655

0,3343

0,3181

هرمزگان

0,17067

0,21484

0,17314

0,16

0,1994

همدان

0,16821

0,18164

0,17342

0,2131

0,153

یزد

0,55268

0,53172

0,48114

0,1134

0,1676

شاخص ملی

0,305634

0,328400375

0,238136071

0,167470968

0,201606452

Source: the authors calculations, 2021

ذکر این نکته الزم است که تقسیمات کشوری در طی سالهای  1368تا  1383برخی از استانها همچون استان خراسان
جنوبی ،خراسان رضوی ،خراسان شمالی ،البرز ،قم و قزوین را در بر ندارد که تجزیه و تحلیل دادهها با توجه به این مورد
صورت گرفته است.
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تهران
بوشهر
ایالم
البرز
اصفهان
اردبیل
آذربایج…
آذربایج…
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مهرورزی

اصالحات

سازندگی

انقالب اسالمی

نمودار - 2وضعیت شاخص عدالت فضایی و گفتمانهای حاکم در استانها به تفکیک.
جدول - 8شاخص عدالت فضایی با توجه به گفتمانهای سیاسی
گفتمان

شاخص عدالت فضایی

انقالب

0,321267

سازندگی

0,2348

اصالحات

0,253183

مهرورزی

0,277550667

اعتدال

0,3551
اعتدال
مهرورزی
اصالحات
سازندگی
انقالب

نتایج نمودار  3نشان میدهد که همبستگی زیادی بین
گفتمان سیاسی غالب در هر دوره با پراکنش فضایی شاخص
عدالت فضایی در سطح ملی و استانهای کشور وجود دارد.
این امر در نقشه شماره یک نمایش داده شده است.

0

0.1

0.2

0.3

0.4

شاخص عدالت فضایی

نمودار - 3شاخص عدالت فضایی وگفتمانهای سیاسی.

نقشه شماره  - 1اثرگذاری گفتمانهای سیاسی در شاخص عدالت فضایی پس از انقالب اسالمی.
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بحث
همانگونه که از جدول و نقشه ها استنباط می شود ،در گفتمان انقالب با توجه به نوپا بودن انقالب اسالمی توزیع فضایی
شاخض عدالت فضایی بیش از آنکه از شرایط گفتمانی متأثر باشد ناشی از انباشت شرایط پیش از انقالب و مناسبات ناشی از
جنگ تحمیلی بوده است .از نظر وضعیت عدالت فضایی در این دوره استانهای تهران ،اصفهان ،یزد ،سمنان وکرمان پنج استان
اول و برخوردار کشور محسوب می شوند و استانهای ایالم ،کردستان ،کهگلویه و بویر احمد ،لرستان و سیستان و بلوچستان
پنج استان آخر کشور در این دوره را به خود اختصاص داده اند .در این دوره مطابق محاسبات صورت گرفته شاخص عدالت
فضایی در سطح ملی  ،0,305634برخوردارترین یعنی استان تهران  ،0,601975کم برخوردارترین استان یعنی سیستان و
بلوچستان ،0,07991فاصله رتبه اول از شاخص ملی ،0,296341فاصله رتبه آخر با شاخص ملی  -0,22572و تفاوت بیشترین
وکمترین میزان عدالت فضایی برابر با  0,522065بوده است .پس از رحلت امام خمینی(ره) و پایان جنگ تحمیلی مصادف با
دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی ،گفتمان غالب سازندگی با تکیه بر لزوم بازسازی خرابی های ناشی از جنگ
در کشور شروع به کار کرد .این گفتمان با تکیه بر رویکرد لیبرالیسم اقتصادی و سیاستهای تعدیل اقتصادی در پی ساخت
مجدد اقتصاد کشور بود .هاشمی به عنوان یک سیاستمدار عملگرا با اشاره به سرعت سریع تحوالت در دنیای امروز ،لزوم
هماهنگی با تغییرات یاد شده را خواستار بود .از نظر وضعیت عدالت فضایی در این دوره استانهای تهران ،گیالن ،اصفهان،
کرمان و سمنان پنج استان اول و برخوردار کشور محسوب می شوند و نکته مهم جایگزینی استان گیالن با استان یزد در رتبه
بندی ملی است .استانهای کردستان ،کرمانشاه ،کهگلویه و بویر احمد ،لرستان و سیستان و بلوچستان پنج استان آخر کشور در
این دوره را به خود اختصاص داده اند .در این دوره مطابق محاسبات صورت گرفته شاخص عدالت فضایی نسبت به دوره
پیش در سطح ملی  ،0,328400375تا حدودی ارتقا یافته است .برخوردارترین استان مانند دوره قبل استان تهران با 0,66715
می باشد امری که نشان از تشدید نابرابری در کشور دارد ،کم برخوردارترین استان یعنی سیستان و بلوچستان با  ،0,0141می
باشد که این مؤلفه هم نشان از بدتر شدن اوضاع این استان در این دوره دارد .فاصله رتبه اول از شاخص ملی ،0,338749625
فاصله رتبه آخر با شاخص ملی  ،-0,314300375می باشد شکاف و تفاوت بیشترین وکمترین میزان عدالت فضایی استانها در
این دوره برابر با 0,65305بوده است ،که این امر هم موید افزایش نابرابری است .پس از پایان دوران ریاست جمهوری هاشمی
رفسنجانی با پیروزی جریان موسوم به دوم خرداد در انتخابات سال  1376در دوره ریاست جمهوری خاتمی ،گفتمان اصالحات
در ایران بر سرکار آمد .در گفتمان اصالحات ،توسعه سیاسی دال مرکزی بوده و سایر عناصر گفتمانی در اطراف دال توسعه
سیاسی معنا شده بودند ،بدین معنا که توسعه سیاسی پیشران اصلی و اساسی محسوب می شده است .سیاستگذاران و برنامه
ریزان در دولت اصالحات ،بر این باور بودند که تنها راه کاهش فقر و محرومیت زدایی حرکت در جهت توسعه است .هر چه
کشور به سوی توسعه گام بردارد ،همگام با آن محرومیت زدایی روندی صعودی پیدا خواهد نمود .اصالح طلبان در دوره سید
محمد خاتمی ،به ضرورت توسعه سیاسی و انجام اصالحات سیاسی  -اجتماعی در این مرحله جدید از بلوغ سیاسی کشور
معتقد بودند و اعتقاد داشتند که بنا بر تجربه دوم خرداد ،باید فضای سیاسی -اجتماعی کشور و فرآیند تجمیع تقاضاهای مردم
در قالبهای جدید و پایداری مانند جامعه مدنی و احزاب ،ساماندهی نهادینه شود .ادعای جریان اصالح طلبی ،تحقق ظرفیتهای
قانون اساسی ،در راستای تحقق همزمان دو بنیاد اساسی انقالب اسالمی ،یعنی اسالمیت و جمهوریت بود( Haji Hosseini
 .)&Sam Aram, 2014: 18از نظر وضعیت عدالت فضایی در این دوره استانهای تهران ،یزد ،اصفهان ،سمنان و مرکزی پنج
استان اول و برخوردار کشور محسوب می شوند .استانهای آذربایجان غربی ،کردستان ،ایالم ،کهگلویه و بویر احمد و سیستان
و بلوچستان پنج استان آخر کشور در این دوره را به خود اختصاص دادهاند .در این دوره مطابق محاسبات صورت گرفته
شاخص عدالت فضایی در سطح ملی برابر با  ،0,238136071که نشان می دهد این شاخص در سطح ملی تا حدودی کاهش
یافته است .البته نباید از نظر دور داشت که در این دوره تعداد استانهای کشور از  24به  28استان تغییر پیدا کرد و استانهای
اردبیل ،قم ،قزوین و گلستان برای اولین بار به استانهای کشور اضافه شدند .برخوردارترین استان مانند دوره قبل استان تهران
با  0,53404می باشد ،کم برخوردارترین استان یعنی سیستان و بلوچستان با  ،0,03163می باشد که این مولفه هم نشان بهبود
جزئی اوضاع این استان در این دوره نسبت به دوره قبل دارد .فاصله رتبه اول از شاخص ملی  0,295903929و فاصله رتبه
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آخر با شاخص ملی  ،-0,206506071تفاوت بیشترین وکمترین میزان عدالت فضایی استانها در این دوره برابر با 0,50241بوده
است ،که این امر موید کاهش نابرابری نسبت به دوره قبل است .با پایان یافتن دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی ،محمود
احمدی نژاد با تکیه بر شعارهای بر اساس آنچه اقتصاد اسالمی و اقتصاد عدالت محور خوانده بود وارد پاستور شد .احمدی
نژاد با شعار «آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم» نظر مردم را به خود جلب کرد و اجرای طرح های تحول اقتصادی،
احداث بنگاه های زود بازده ،طرح مسکن مهر ،هدفمندسازی یارانه ها و صندوق مهر امام رضا را در اولویت کاری در  8سال
دوران ریاست جمهوری خود قرار داد ( .)Khodabakhshi &et al., 2018: 99بر اساس مطالعات به عمل آمده« ،حمایت از توده
فرودست» دال مرکزی گفتمان دولت محمود احمدی نژاد به حساب می آمد ( .)Qoreishi &et al, 2017: 143گفتمان اصولگرایی
عدالت محور که با غیریت سازی خود با گفتمانهای پیشین بر مبنای تعریف خاص از عدالت اقدام به اجرای طرح تحول
اقتصادی کرد و ان را به معنای توزیع فرصتها و امکانات مساوی به همه افراد و مناطق کشور دانست ( .)Ibid: 161در واقع
عدالت مورد استفاده احمدی نژاد تلفیق پوپولیسم و اقتصاد نئوکالسیک بود .وجه پوپولیستی آن توزیع پول در جامعه به اسم
یارانه نقدی و وجه نئوکالسیک آن را می توان در نوع اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و آزاد سازی قیمتها دید .از نظر وضعیت
عدالت فضایی در این دوره استانهای تهران ،آذربایجان شرقی ،مرکزی ،خراسان رضوی و سمنان پنج استان اول و برخوردار
کشور محسوب می شوند .استانهای قزوین ،خراسان جنوبی ،چهارمحال بختیاری ،خراسان شمالی و زنجان پنج استان آخر
کشور در این دوره را به خود اختصاص دادهاند .نکته قابل توجه در این دوره این است که برای اولین بار استان سیستان
بلوچستان از پنج استان انتهایی فاصله می گیرد .در این دوره مطابق محاسبات صورت گرفته شاخص عدالت فضایی در سطح
ملی برابر با  ،0,16747که نشان می دهد این شاخص در سطح ملی نسبت به دوره قبل کاهش داشته ،البته افزایش تعداد
استانها به  31استان تا حدودی موثر افتاده است .در این دوره استانهای البرز ،خراسان شمالی و جنوبی به فهرست استانهای
کشور اضافه شدند .برخوردارترین استان مانند دوره قبل استان تهران با 0,493می باشد ،کم برخوردارترین استان یعنی خراسان
شمالی با  ،0,0373می باشد .فاصله رتبه اول از شاخص ملی  0,25843و فاصله رتبه آخر با شاخص ملی  ،-0,19727تفاوت
بیشترین وکمترین میزان عدالت فضایی استانها در این دوره برابر با 0,4557بوده است ،که این امر موید کاهش نابرابری نسبت
به دوره قبل است .ریاست جمهوری روحانی با پیروزی گفتمان اعتدال در خرداد  1392شروع شد ،روحانی و نهاوندیان در
همایش «ملی تبیین مفهوم اعتدال» به تشریح ابعاد و محورهای اصلی شعار اعتدال پرداختند .پنج محور اصلی گفتمان اعتدال را
آرمانخواهی واقعبینانه ،نه گفتن به افراط ،ریشهدار بودن اعتدال در علم ،اخالق صحیح ،متانت در تصمیمگیری و پرهیز از
شتابزدگی تشکیل می داد .گفتمان دولت روحانی بر تعریف نئولیبرالی خصوصا با رویکرد نهادگرایانه و نئوکینزی استوار بود .از
نظر وضعیت عدالت فضایی در این دوره استانهای تهران ،خراسان رضوی ،مرکزی،آذربایجان شرقی و خوزستان پنج استان اول
و برخوردار کشور محسوب می شوند .استانهای ایالم ،قزوین ،زنجان ،اردبیل و خراسان جنوبی پنج استان آخر کشور در این
دوره را به خود اختصاص دادهاند .در این دوره مطابق محاسبات صورت گرفته شاخص عدالت فضایی در سطح ملی برابر با
 ،0,298826که نشان می دهد این شاخص در سطح ملی افزایش یافته است .برخوردارترین استان مانند دوره قبل استان تهران
با 0,5423می باشد ،کم برخوردارترین استان یعنی خراسان جنوبی با  ،0,0981جای خراسان شمالی را می گیرد .فاصله رتبه
اول از شاخص ملی  0,340693548و فاصله رتبه آخر با شاخص ملی  -0,103506452می باشد .تفاوت بیشترین وکمترین
میزان عدالت فضایی استانها در این دوره برابر با 0,4442بوده است که این امر موید کاهش نابرابری نسبت به دوره قبل است.
مقایسه تطبیقی گفتمانها از نظر شاخص عدالت فضایی در قالب جدول  2و نمودار  4در هریک از گفتمانهای بعد از انقالب
آورده شده است.
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