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  مقدمه

هـا،     از سوي دولت بحـث     1385هاي اخير ارائه اليحة بودجه        در ماه 
نظرانِ عمدتاً اقتـصادي در   نظرات و انتقادات بسياري را از سوي صاحب     

 غالبـاً از منظـر پيامـدهاي        85به عبارت ديگـر، بودجـه       . پي داشته است  
رشـد نقـدينگي و تـورم،       . اقتصاديِ آن مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت          

انـداز   شكاف ميان اليحه بودجه و برنامه چهـارم توسـعه و سـند چـشم              
ساله، تشديد وابستگي به درآمدهاي نفتي، گسترش بخش دولتـي           بيست

غير كارا و همچنين احتمال خطر ابتالي اقتصاد ايران به بيماري موسـوم           
نـوان پيامـدهاي    اند كه بـه ع    ترين مواردي بوده    به بيماري هلندي از مهم    

هـاي    اما سياسـت  . نامطلوب اقتصاديِ اين اليحه به آنها اشاره شده است        
اقتصادي دولت فربهي مانند دولت ايران تنها داراي پيامدهاي اقتـصادي           
نيست، بلكه در همة وجوه اجتماعي ـ فرهنگي جامعه آثار و نمودهـاي   



 هاي فرهنگي و اجتماعي معاونت پژوهش

 

ده
ت فزاين

ظارا
ن انت

حرا
ب

 /
٢

 

تـر و  هيتاً عميقآثار و پيامدهايي كه ما. بسياري را به دنبال خواهد داشت 
هاي ريزي  هاي اقتصادي بوده و تغيير آنها با برنامه         تر از سياست  بلندمدت

اين در حالي است كه در مباحث اخير    . پذير نيست   دولتي و از باال امكان    
هاي اقتصادي دولت جديد  آثار و پيامدهاي اجتماعي ـ فرهنگي سياست 

جـة كـل كـشور بـه     كه نمود جامع و اصلي خود را در قالب اليحـة بود           
  .توجهي و غفلت مواجه شده است گذارد، با بينمايش مي

ترين پيامدهاي اجتمـاعي ـ    در گفتار حاضر، سعي شده است به مهم
 85هاي اقتصادي دولت، بـا تاكيـد بـر اليحـة بودجـة                فرهنگي سياست 

» بحـران انتظـارت فزاينـده   «اين پيامدها ذيل عنـوان كلـي     . پرداخته شود 
هاي محوري كـه ايـن      بر اين اساس، پرسش   . اندار گرفته مورد بررسي قر  

  :ها دارد به شرح زير استگفتار سعي در تشريح و پاسخگويي بدان
  منظور از بحران انتظارات فزاينده چيست؟. 1
» انتظارات فزاينـده «هاي اقتصادي دولت به بحران        چگونه سياست . 2

   شد؟ فرهنگي جامعه ايران منجر خواهد ـ در حوزة اجتماعي
راهبردهاي اجتناب از بحران انتظارات فزاينده در جامعه ايران در          . 3
 هاي آتي چيست؟ سال

1  

منظور از بحران انتظارت فزاينده وقوع وضعيتي است كه در آن افـزايش         
ها همراه بـا افـزايش مـشابهي     در سطح يا اهميت انتظارات در نزد انسان     

ايـن وضـعيت بـه      . ات نباشـد  هاي آنها براي تحقق آن انتظـار        در توانايي 
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شـود كـه پتانـسيل        افزايش احساس محروميت نسبي در افراد منجر مـي        
آميـز را    هاي خشونت   نارضايتي فزاينده و همچنين دست زدن به واكنش       

  .دهد افزايش مي
ترين منـابع ايجـاد انتظـارات فزاينـده، بهبـود و ارتقـاي                يكي از مهم  

بدين معنا كـه هرگـاه      . د است مدت موقعيت فعلي افرا     مدت يا ميان    كوتاه
مـدتي از بهبـود وضـعيت اقتـصادي و            مدت يـا ميـان      پس از دوره كوتاه   

اجتماعي، بـه داليلـي ادامـه ايـن بهبـود و سـير صـعودي در وضـعيت                   
اقتصادي و اجتماعي افراد با مشكل مواجه شده و سير ثابت يا نزولي به              

بت يـا نزولـي     خود بگيرد، انتظارات افراد با همان سرعت به وضعيت ثا         
باز نخواهد گشت و همين امر، عدم تعادل و شـكاف ميـان انتظـارات و           

ايـن  . هاي افراد براي تحقق آن انتظارات را موجب خواهـد شـد             توانايي
كه گفته شد، به صورت زنجيروار بـه احـساس محروميـت              شكاف چنان 

، )منظور احساس محروميت نـسبت بـه وضـعيت گذشـته افـراد            (نسبي  
آميز از سـوي     هاي خشونت   تي و افزايش پتانسيل واكنش    احساس نارضاي 

شـناختي در ميـان       در واقع، اين يك قاعـده روان      . افراد منجر خواهد شد   
شوند كـه فراتـر از   هاست كه افراد به سرعت خواهان چيزهايي مي  انسان

شان است و هنگامي كه مـشخص شـد ايـن ابـزار كـافي               ابزار اجتماعي 
هاي خود را به كنـدي        ند، اما محدوديت  آي نيست به سرعت به خشم مي     

  .پذيرند مي
  : آمده استصفحه بعدمدل شماتيك بحران مذكور در شكل 
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  باال

  
                  انتظارات افراد           شكاف ميان انتظارات

  وضعيت                  هاي افراد و توانايي  

  )بحران انتظارات فزاينده(
  هاي افراد توانايي                                          

  پايين

  زمان        

2  

 كوتاه بر معنا و مفهوم انتظارات فزاينده و شـرايط وقـوع             يپس از مرور  
آن، حال نوبت آن است تا به چگونگي رخداد ايـن وضـعيت در نتيجـة           

ــت ــردازيم    سياس ــران بپ ــة اي ــد در جامع ــت جدي ــصادي دول ــاي اقت   .ه
.  پرسش دوم اين گفتار خـواهيم پرداخـت        در حقيقت، به پاسخگويي به    
انتظـارات  «هاي اقتصادي دولت به بحـران         بدين معنا كه چگونه سياست    

در حوزة اجتماعي ـ فرهنگي جامعه ايران منجر خواهـد شـد؟    » فزاينده
ــر    ــاه خــواهيم داشــت ب ــز مــروري كوت بــدين منظــور قبــل از هــر چي

 روح كلـي    هـاي اخيـر و همچنـين        هاي اقتصادي دولت در مـاه       سياست
  .85حاكم بر اليحة بودجة 

رويكرد دولت جديد از زمان روي كار آمدن تاكنون عمدتاً گسترش           
بـردن پـول نفـت بـر سـر          «عدالت اقتصادي و ارتقـاي رفـاه اجتمـاعي          
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هـا و  عمـدتاً در قالـب يارانـه   اين امر . عنوان شده است» هاي مردم  سفره
كه به انحاء مختلف در     هاي متعددي تحقق يافته است      »وام«تر از آن      مهم

 ميليارد تومان وام بـه      59پرداخت بيش از    . اختيار مردم قرار گرفته است    
 ميليـارد تومـان     60، اختـصاص    )8/8/84ايسنا،  (هاي جوان تهراني      زوج

، پرداخت وام مـسكن بـه       )9/9/84ايسنا،  (بضاعت   وام به دانشجويان كم   
، )15/9/84ايـسنا،  ( برابـر حقـوق      50درآمـد تـا      كارگران و كارمندان كم   

هـاي غيـر انتفـاعي        ميليارد ريال وام شهريه براي دانـشگاه       40اختصاص  
، اعطاي تسهيالت براي كمك خريد مـسكن تـا    )3/10/84ايسنا،  ( كشور

ــقف  ــان  10س ــون توم ــسنا، ( ميلي ــسهيالت  )5/11/84اي ــت ت ، پرداخ
  ميليــون تومــان3درآمــد تــا ســقف  جران كــمأالحــسنه بــه مــست قــرض

هاي بسيار ديگري مانند موارد ذكر شده تنها گوشه           و نمونه ) 15/11/84(
هـاي اخيـر بـوده     هاي اقتصادي دولت جديد در مـاه    كوچكي از سياست  

  . است
همچنين دولت ضمن سفرهاي استاني خود به پـنج اسـتان خراسـان          

 ميليـارد تومـان     625جنوبي، ايالم، سيستان و بلوچستان، قم و هرمزگان         
 بر اين اساس، دولـت مجموعـاً در سـال جـاري     .تعهد ايجاد كرده است 

 ميليارد ريال تعهـد ايجـاد كـرده    74/3479 و براي سال آينده     2808/ 32
 ميليارد ريال تسهيالت ريـالي و معـادل         7115همچنين تخصيص   . است
 ميليـارد ريـال     2000 و   84 ميليون دالر تسهيالت ارزي براي سال        1050

ي دولـت بـراي اعطـا بـه پـنج            در سفرها  85تسهيالت ريالي براي سال     
ايـن ارقـام    ) 23/11/84نامـه برنامـه،      هفتـه (. استان مصوب شـده اسـت     
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نشانگر وسعت و گستردگي اقدامات دولـت در جهـت تحقـق اهـداف              
هـايي در     نظـران معتقدنـد چنـين سياسـت         خود اسـت؛ گرچـه صـاحب      

بلندمدت نه تنها اهداف مورد نظر دولت را تحقق نخواهد بخشيد، بلكه            
هاي اقتصادي نـامطلوبي را بـه خـصوص بـراي اقـشار محـروم و                پيامد
  .  درآمد در پي خواهد داشت كم

هاي اقتصادي فوق، در پنج ماه تصدي دولت جديد در سال             سياست
 شد كـه    84 ، در نهايت باعث ارائه دو اليحة متمم بودجه براي سال             84

هـاي  اندر تاريخ بعد از انقالب سابقه نداشته است؛ زيرا در زمـان بحـر             
جنگ تحميلي، محاصرة اقتصادي و كاهش درآمدهاي نفتي حداكثر يك          

هاي وقت تقديم مجلـس شـوراي اسـالمي           متمم بودجه از طرف دولت    
  . شده بود

نظران اقتصادي معتقدند روح حاكم       در عين حال، بسياري از صاحب     
مـدت بـه شـكل         ايجاد يك رفـاه اقتـصادي كوتـاه         85بر اليحة بودجة    

مزدها، جلوگيري از افزايش قيمت كاالهاي اساسي، افزايش        افزايش دست 
رفـاه  . اسـت ... بهـره و    هـاي كـم   ها و تـسهيالت بـانكي ماننـد وام        يارانه

شود كه پس از مـدتي      مدت تلقي مي    اقتصادي ايجاد شده از آن رو كوتاه      
هـاي در     آثار سوء و پيامدهاي ناخواسته و نامطلوب اقتـصادي سياسـت          

وي دولـت نمايـان شـده و ادامـه رونـق و رفـاه               پيش گرفته شده از سـ     
كـه در   امـا چنـان  . وجود آمده را با مشكالت جديد مواجه خواهد كرد    هب

ابتداي اين گفتار نيز اشاره شـد، هـدف اصـلي مـا در اينجـا برشـمردن                  
هاي دولت جديـد نيـست؛ چراكـه     پيامدهاي نامطلوب اقتصادي سياست   
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ــه صــاحب ــن زمين ــسياري نظــران و متخصــصان اظه در اي ارنظرهــاي ب
كيد بر پيامدهاي اجتمـاعي ـ    أرويكرد اصلي ما در اين گفتار ت. اند نموده

كل كـه گفتـه شـد در شـ          هاي اقتصادي است كه چنـان       فرهنگي سياست 
  .شود بحران انتظارات فزاينده ظاهر مي

هاي اقتصادي تشريح شده در سطور قبل، حـاكي از ارتقـاي              سياست
ـ       ايـن ارتقـاي وضـعيت      . مـدت اسـت    اهوضعيت اقتصادي افـراد در كوت

انتظارات آنان را بر مبناي ادامه اين سير صعودي و يا حـداقل ثبـات آن                
اين در حالي است كه شرايط داخلي و خارجي كشور         . شكل خواهد داد  

نمايـد، بلكـه بـروز      به هيچ وجه ادامة اين روند را نه تنها تـضمين نمـي            
ـ  متفاوت   يشرايط تـر   را محتمـل 85ال هـاي دولـت در سـ    بينـي  ا پـيش  ب

  . نمايد مي
اي عمـل   هاي اقتصادي دولـت بـه گونـه         در داخل مكانيسم سياست   

. گـردد   خواهد كرد كه ادامـه رونـد موجـود در بلندمـدت نـاممكن مـي               
سابقه در نتيجة رشد نقـدينگي تحقـق بـسياري از           كه نرخ تورم بي     چنان
قـشار كـم    هاي دولت در زمينة افزايش رفاه اقتصادي محرومان و ا         وعده

تر از شـرايط داخلـي،     اما مهم. كنددرآمد را با مشكالت جدي مواجه مي   
بيني خوشبينانة دولـت    المللي و خارجي است كه پيش     شرايط خاص بين  

دربارة ادامه روند درآمدهاي باالي نفتي را با ترديـدهاي جـدي مواجـه              
 در  كه ارسال گزارش پرونده ايران به شـوراي امنيـت         در حالي . نمايدمي

يـابي  كنار مواضع سرسختانه نظام جمهوري اسالمي ايران در حق دست          
هاي آمريكا و برخي كـشورهاي      اي و كارشكني  آميز هسته  به انرژي صلح  
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دهـد،  هايي را در مـورد ايـران شـكل مـي            اروپايي، احتمال وضع تحريم   
افزايش انتظارات اقتصادي عموم مردم تا حد زيادي از عقالنيت بـه دور          

راكه در صورت مواجهة كشور با شرايط دشوار، انتظـار دولـت            است؛ چ 
حالي اسـت    اين در . هاي اقتصادي است  از مردم بيشتر بر محور رياضت     

مدت شكل گرفته و مقايسة آن با شرايط دشوار كـشور در             كه رفاه كوتاه  
المللـي احـساس محروميـت نـسبي را در مـردم       هاي بين صورت تحريم 

ايتي آنهـا را افـزايش داده و بعـضاً بـاور بـه              افزايش خواهد داد و نارض    
توجـه  . ناكارآمدي دولـت در زمينـة اقتـصادي را تقويـت خواهـد كـرد              

گذاران به ايـن نكتـه ضـروري اسـت كـه شـرايط              دولتمردان و سياست  
ـ روحي ـ رواني اكثريت افراد جامعه بسيار متفاوت   ا شـرايط روحـي ـ    ب

هـاي   ص سياسـت بـه خـصو  . رواني آنها در زمان جنگ تحميلـي اسـت     
بـه رفـاه    » هـا   تثبيـت قيمـت   «مجلس هفتم و دولت جديد مانند رويكرد        

گرايي منجـر   ناپذير به تقويت فرهنگ مصرف    نسبي و به صورت اجتناب    
 60ا شرايط مـردم در دهـة    بشرايط فعلي مردم تا حد زيادي       . شده است 

هاي اقتصادي بـه دور   متفاوت است و انتظار از آنها براي تحمل رياضت        
سـابقة قيمـت نفـت و        كه با افزايش بي   هم در زماني    ز واقعيت است، آن   ا

هـاي اخيـر، واردات كاالهـاي مـصرفي           افزايش درآمدهاي نفتي در سال    
  .شدت يافته و فرهنگ مصرف در جامعه نهادينه شده است

تجربة تاريخي جامعة ايران نيز شاهدي بر مدعاي اصلي ايـن گفتـار             
برانگيـز در    ملأاي نفتي داراي يك سابقة ت     افزايش ناگهاني درآمده  . است

نظـران شـرايط اقتـصادي        به طوري كه بـسياري از صـاحب       . ايران است 
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 1352 -1353هـاي     امروز كشور را با شرايط اقتـصادي كـشور در سـال           
با اين تفاوت كـه حكومـت محمدرضـا پهلـوي در آن             . كنندمقايسه مي 

 نظـام جمهـوري     هاي خـارجي كـه امـروز        ها به هيچ وجه با چالش       سال
هاي مـالي ايـران     مرور حساب . رو نبود  هاسالمي با آنها درگير است، روب     

 1352 تا آسـتانه افـزايش ناگهـاني قيمـت نفـت در سـال                1338از سال   
رقمي و رشد اقتصادي دورقمي طي اين مدت         دهنده نرخ تورم يك    نشان
 به بعـد كـه قيمـت نفـت خـام افـزايش          1352ل    اين نسبت از سا   . است

رقمـي و نـرخ تـورم دو          ت، معكوس گشت و رشد اقتصاد ايران تك       ياف
شايد ذكر ايـن نكتـه خـالي از فايـده نباشـد كـه بـسياري از        . رقمي شد 

ها در باب انقالب ايران عامل بحران انتظارات فزاينده را به عنوان              تحليل
. نماينـد مـي  ثيرگذار در وقوع انقالب در ايـران مطـرح        أيكي از عوامل ت   

مـدت   ها را به سرخوردگي ناشي از افـول كوتـاه           وع انقالب وق» ديويس«
داند كه انتظار افزايش مـستمر را       دستاوردها در پي افزايش بلندمدتي مي     

هاي مـردم  نيز به همين ترتيب شكاف ميان خواسته      » لرنر«. آورد  پديد مي 
كنـد و پيامـدهاي انقالبـي    و آنچه را دارند عامل سرخوردگي معرفي مي       

تر اي آرام  شيوع سرخوردگي در مناطقي با توسعه     «. سازد  يآن را مطرح م   
از آنچه مردمانشان خواهانند، ممكن است نتيجة عدم تعادل شديد ميـان            

ــود    ــا تلقــي ش ــتاوردها و آرزوه ــالتي، آرزوهــا و   . دس در چنــين ح
گيرند، تـا آن حـد كـه بـسياري از          ها از دستاوردها پيشي مي      بلندپروازي

يز به سمت اهداف خود داشته باشند، ناراضي        مردم، حتي اگر پيشرفتي ن    
از ديـدگاه  . »آورند خواهند، به دست مي  شوند؛ چون كمتر از آنچه مي     مي
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 و تزريق نسجيدة    1352اين نظرات، افزيش ناگهاني قيمت نفت در سال         
بـا  . اين منابع مالي انبوه در جامعه موجب توقعـات فزاينـده مـردم شـد              

ين سـال و رشـد ناگهـاني درآمـدهاي          چهار برابر شدن قيمت نفت در ا      
نفتي، دولت محمدرضا پهلوي با طرح شعار آموزش رايگـان و كـاهش             

ايـن در حـالي     . قيمت كاالهاي اساسي انتظارات عمومي را افـزايش داد        
مـدها  هاي اقتصادي در پيش گرفته شده پس از مـدتي پيا          است كه برنامه  

تـرين ايـن   تورم شديد يكي از اصلي. و آثار منفي خود را نمايان ساخت   
نهايت، كاهش قيمت نفـت، وقـوع ركـود اقتـصادي در             در. پيامدها بود 

يا حداقل يك مكـث     ( و عدم موفقيت اقتصادي      1356 -1357هاي    سال
باعث ناكامي انتظارات فزاينده مردم در دوران رفاه و         ) در روند اقتصادي  

در واقـع، از    . اقتصادي، ايجاد نارضايتي و نهايتاً بحران سياسي شد       رونق  
 نرخ تورم سـاالنه كـشور تـا    ، به دليل افزايش حجم نقدينگي 1355سال  
دليـل    در همين حال، بـه    .  درصد رسيد  35 به طور متوسط به      1357سال  

 14رشــد واردات و كــاهش ســطح توليــد داخلــي همزمــان بــا كــاهش 
اي از   دوره 1357 تـا    1355هاي    ر فاصله سال  درصدي درآمدهاي نفتي د   

اين در شرايطي بود كه دولت خود را متعهد به          . ركود اقتصادي آغاز شد   
هاي هنگفت عمومي كرده بود و كاهش درآمدهاي نفتي به          صرف هزينه 

دليل كاهش قيمت نفت در پي پايان مناقـشة اعـراب و اسـرائيل سـبب                
بـه مطالبـات عمـومي شـده        كاهش توانايي عملي دولت در پاسخگويي       

البتـه  .  سير صعودي داشت   1357بنابراين، نارضايتي عمومي تا سال      . بود
هـاي اقتـصادي      وجه اين نيـست كـه سياسـت       معناي اين سخنان به هيچ    
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دولت جديد ايران را در وضعيت انقالبي قرار خواهد داد؛ چراكه وقـوع             
 ـ فرهنگـي   ها و علل اجتماعييك انقالب اجتماعي معلول وجود زمينه

رسد جامعـة ايـران در حـال حاضـر داراي           بسياري است كه به نظر نمي     
ها و شرايطي باشد، اما تشابه بسيار زياد وضـعيت اقتـصادي            چنين زمينه 

ماننـد   (50هاي نيمـة دهـة        هاي اقتصادي سال    امروز با شرايط و سياست    
بينـي نـرخ تـورم        مدت بـه همـراه پـيش       گيري رفاه اقتصادي كوتاه   شكل

هـاي  بحـران ) سـابقه و همچنـين احتمـال سـقوط درآمـدهاي نفتـي             بي
ــاالً       ــراد و احتم ــده اف ــارات فزاين ــامي انتظ ــي، ناك ــاعي ـ فرهنگ اجتم

اي هاي منطقـه    آميز در مقياس كوچك مانند شورش      هاي خشونت   واكنش
وابـسته نمـودن   . به ويژه در مناطق محروم را بـه دنبـال خواهـد داشـت       

آمد به  منابع حاصل از فروش نفـت خـام           در  مستقيم اقشار ضعيف و كم    
ها، وام و تسهيالت ديگـر آنهـا را بـيش از ديگـر                از طريق اعطاي يارانه   

 نفت و كاهش محسوس درآمـدهاي نفتـي         اقشار در مقابل سقوط قيمت    
  . پذير، ناراضي و نهايتاً خشمگين خواهد ساختآسيب

مالحظـه  هاي جهاني نشانگر آن است كه         هاي پژوهش در واقع، يافته  
هاي مـادي اسـت، تقريبـاً نيمـي از            اصلي مردم جهان معطوف به ارزش     

هاي ذكر شده از سوي مردم در كشورهاي مختلف جهان در ايـن               ارزش
بـيم و اميـد نـسبت بـه سـطح زنـدگي، بهداشـت،               : دسته هستند، مانند  

ملـل  . هاي فناوري، ثبات اقتـصادي و مالكيـت خانـه يـا زمـين          پيشرفت
يت دادن به ارزش هاي مادي تفاوت چشمگيري با         مختلف از حيث اهم   

دهندگان هـر كـشور بـيم يـا            درصد از پاسخ   60حداقل  . يكديگر ندارند 
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اميـدهاي  . اميد خود را نسبت به وضعيت اقتصادي شخصي ابراز داشتند         
ترين اميدهايي بود كه در ميان هر ملت ابراز شد          اقتصادي شخصي شايع  

ملل، به استثناء سه ملت غربي كه بيـشتر  ترين بيم در ميان تمامي      و شايع 
  1.دادند، هراس از وضعيت وخـيم اقتـصادي بـود       به بهداشت اهميت مي   

بر اين اساس، اعالم يك برنامه اصالحي اقتصادي براي فـائق آمـدن بـر               
نارضايتي عمومي، ممكن است پتانسيل آني نارضايتي و بعضاً خـشونت           

ه شود، پتانسيل نارضايتي و     كه با شكست مواج   اما زماني . را كاهش دهد  
خشونت را در بلندمدت افزايش خواهد داد و نوك تيز خـود را متوجـه          

  .گران آينده خواهد ساخت اصالح
 كـه ذيـل   85گذشته از پيامدهاي اجتماعي ـ فرهنگيِ اليحة بودجـة   

بندي بوده و محور اصـلي       قابل صورت » بحران انتظارات فزاينده  «عنوان  
دهد، بر اليحة بودجه از منظر اجتمـاعي ـ   يل مياين گزارش را نيز تشك

  :فرهنگي حداقل دو انتقاد ديگر نيز وارد است
رويه و فراتر از آنچه در قانون برنامه چهارم توسـعه         استفاده بي ) الف

 3/39بـا احتـساب نـرخ       (بيني شده است از صندوق ذخيـره ارزي         پيش
 ميليارد  4/16ت    دالر براي هر بشكه نفت خام در بودجه سال آينده دول          
، منجر بـه رشـد   )دالر از منابع حساب ذخيره ارزي برداشت خواهد كرد   

قابـل اجتنـاب     مين ارقام ريـالي بودجـه غيـر       أكه براي ت  (شديد واردات   
: خواهد شد و اين امر گذشته از پيامدهاي اقتـصادي ماننـد           ) خواهد بود 

                                                      
چرا انسانها شـورش    «)  1376(گار، تد رابرت    : ك به   . براي اطالعات بيشتر ر    .1

 .115ات راهبردي، صع، پژوهشكده مطال»كنندمي
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يش تضعيف قدرت رقابت كاالهاي توليد داخل، كـاهش اشـتغال و افـزا        
زايي نيز به دنبال خواهـد داشـت كـه          بيكاري، پيامدهاي فرهنگي آسيب   

  . گرايي در ميان تودة مردم استترين آن رواج فرهنگ مصرف مهم
 از منظـر اعتبـارات تخـصيص يافتـه بـه            1385اما اليحة بودجة    ) ب

. هاي آموزشي و پژوهشي نيز قابل نقد و ارزيابي اسـت           نهادها و سازمان  
ايـران كـشوري    « : ساله كشور آمده اسـت     از ملي بيست  انددر سند چشم  
يافته با جايگاه اول اقتـصادي، علمـي و فنـاوري در سـطح                است توسعه 

بخش در جهان اسالم و با تعامـل     منطقه با هويت اسالمي و انقالبي الهام      
همچنين روح حاكم بر قانون برنامه      . »المللثر در روابط بين   ؤسازنده و م  

ساله است، رشد اقتصاد    انداز بيست  و شروع چشم   أدچهارم توسعه كه مب   
بنابراين، براي تحقـق    . محور در تعامل با اقتصاد جهاني است       ملي دانايي 

بينـي شـده    گونه كه در برنامه چهـارم پـيش        بايست آن اهداف مذكور مي  
گـرا در   هـاي تقاضـامحور و مأموريـت       ويژه پـژوهش    است، تحقيقات به  

رسـد،  اما به نظـر مـي     . سب خود را داشته باشد    ها جايگاه منا  ريزيبرنامه
 متناسب بـا اهـداف دو       1385كنندگان اليحه بودجه سال      رويكرد تدوين 

الذكر نبوده است كه اين يك آسيب جـدي در فرآينـد توسـعه                سند فوق 
 قـانون برنامـه چهـارم       46در مـاده    . علمي و تكنولوژيكي كـشور اسـت      

لـت در امـر پـژوهش و    گـذاري دو  افـزايش يكنواخـت سـرمايه    ،توسعه
درصـد توليـد ناخـالص داخلـي از محـل            2فناوري بـه ميـزان حـداقل        
 درصــد درآمـد عمليــاتي  1هـاي اجرايـي و    اعتبـارات عمـومي دســتگاه  

و ) هـاي بـانكي  بـه اسـتثناي سـود سـپرده      (هـا   هاي دولتي، بانك  شركت
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سسات انتفاعي وابسته به دولت و بخش غيردولتـي تـا پايـان برنامـه               ؤم
هـاي  هـاي فـوق در جهـت پـژوهش        گذاريدهي سرمايه  سمت چهارم و 
بر اين اسـاس،    . گرا و تقاضامحور مورد تأكيد قرار گرفته است       مأموريت

 درصـد توليـد     5/1 بـه    1385بايست اعتبار تحقيقات كشور در سـال        مي
 45/0ناخالص داخلي برسد، اما مطـابق اليحـة بودجـه ايـن اعتبـار بـه                 

شـده   بينيسوم ميزان پيش    كمتر از يك   درصد كاهش يافته است كه عمالً     
اين ميزان  .  نيز كمتر است   1384بوده و حتي از بودجة پژوهشي در سال         

هـا   بودجه پژوهشي كه مطابق اليحـه بـه صـورت مـستقيم بـه دانـشگاه           
شـود و همچنـين حـذف اعتبـارات ويـژه تحقيقـات بـراي            پرداخت مي 

ات پژوهـشي  سـس ؤهاي دولتي، عمالً باعـث تعطيلـي بـسياري م       شركت
سـسات را بـه دنبـال    ؤمستقل شده و بيكاري فزاينده پژوهشگران ايـن م      

  .خواهد داشت
توان اليحة بودجه را از منظر عدم رشد بودجه بـسياري             همچنين مي 

هاي فرهنگي مورد انتقاد قرار داد كه از سوي نماينـدگان عـضو       از بخش 
ايـن در   . تكميسيون فرهنگي مجلس مورد اشاره و تأكيد قرار گرفته اس         

حالي است كه تدارك رديف بودجه بـراي بـسياري از نهادهـاي مـدنيِ               
هـاي مردمـي    مذهبي، اين نهادها را از حالت مستقل و اتكا بـه حمايـت            

هـاي دولتمـردان    خارج كرده و آنها را به درآمـدهاي دولتـي و سياسـت        
نمايد و از ايـن منظـر، در بلندمـدت آنهـا را در مقابـل                وقت وابسته مي  

پذير خواهـد   مات دولتي و همچينين افول درآمدهاي دولت آسيب       تصمي
اي برخي نهادهاي عمومي غيردولتي در حالي از        اعتبارات هزينه . ساخت
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 درصد در اليحة بودجه برخوردار شده كه اين رقم          100هاي باالي   رشد
عـدم رشـد    . دربارة آموزش و پرورش حدود صفر درصـد بـوده اسـت           

حالي صورت گرفته اسـت كـه در سـاليان    بودجه آموزش و پرورش در      
هاي فزاينده از سـوي كاركنـان آمـوزش و پـرورش و             اخير با نارضايتي  

هاي مردم از دريافت هزينه به انحاء مختلـف توسـط           همچنين نارضايتي 
كسري بودجة آموزش و پرورش هر ساله تكرار        . ايممدارس مواجه بوده  

هـاي چندسـويه و   تيشود و عمالً كاهش كيفيت آموزشـي و نارضـاي      مي
هـاي  در عين حـال، وعـده     . فزاينده اقشار مختلف را موجب خواهد شد      
ن، بهبود وضعيت آمـوزش و  امتعدد دولت و مجلس در حمايت از معلم     

پرورش و همچنين تحقق آمـوزش رايگـان، انتظـارات اقـشار مختلـف              
كه دولت تدابيري در      در حالي  ؛ن را افزايش داده است    اخصوص معلم  به

 جهت تحقق اين انتظارات كه خود عامـل تـشديد بخـش             1385 بودجة
هـاي حمـايتي بـوده اسـت، نينديـشيده          اي از آنها به واسطه وعده     عمده
دهنـدة    در عين حال، عدم افزايش بودجة آموزش و پرورش نشان         . است

هـاي جـاري اسـت كـه بـه رشـد            عدم توجه دولت به آن دسـته هزينـه        
  .هاي انساني منجر خواهد شدسرمايه

3  

  چه بايد كرد؟

  راهبردهايي جهت اجتناب از وقوع بحران انتظارات فزاينده

كه گفته شد بحران انتظارات فزاينده نتيجه غير مـستقيم و در عـين                چنان
مـدت را     هاي اقتصادي است كه رونق كوتـاه        ناپذير سياست   حال اجتناب 
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-به واسطه تزريق مستقيم منابع مالي گسترده در جامعه هدف قـرار مـي             

پرسش اينجاست كه آيا هرگونه تـالش در جهـت افـزايش رفـاه              . دهند
ــل      ــه را در مقاب ــزايش داده و جامع ــراد را اف ــارات اف ــصادي، انتظ اقت

پـذير خواهـد    هاي اجتماعي ناشي از وقوع ركود اقتصادي آسـيب          بحران
تر، هـيچ   به عبارت ساده  . ال منفي است  ؤپاسخ نگارنده به اين س    . ساخت

 موجود اقتصادي و سطح معيني از فقر در ميان          ضرورتي در حفظ وضع   
انتظارات فزاينده در صورتي حالت بحرانـي بـه خـود      . توده مردم نيست  

هاي اقتـصادي     خواهد گرفت كه افزايش رفاه اقتصادي از طريق سياست        
تزريق دالرهاي نفتي به جامعـه از طريـق واردات          . خاصي پيگيري شود  
وق و دستمزد كاركنان دولت، افـزايش       ها، افزايش حق  كاال، افزايش يارانه  

هـا و تـسهيالت بـانكي، گذشـته از پيامـدهاي            تعداد و ميزان انـواع وام     
هـاي دولتـي بـدون اينكـه          نامطلوب اقتصادي، مردم را به دريافت كمك      

ها در قبال كار و توليـد اقتـصادي و خـدماتي بـه افـراد                  لزوماً اين كمك  
در زمان افول درآمدهاي دولتي     در نتيجه،   . تعلق گيرد، عادت خواهد داد    

نيز افراد دولت را مقصر اصلي وخـيم شـدن وضـعيت اقتـصادي خـود                
هـا و تـسهيالت دولتـي بـه منظـور           خواهند دانست؛ چراكه ارائه يارانـه     

افزايش رفاه اقتصادي، به تدريج دولت را مـسئول افـزايش رفـاه مـردم               
زمينه، تلقي  دانسته و بديهي است در صورت عدم توانايي دولت در اين            

ناكارآمدي آن در انجام وظايف خود در ميـان مـردم را تقويـت خواهـد        
بر اين مبنا، راهبرد اصلي اجتناب از ايجاد انتظارات فزاينده جامعـه            . كرد

اي كه افـزايش رفـاه      هاي اقتصادي است به گونه      از دولت، تغيير سياست   
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ي و خـدماتي  افراد نه در نتيجه اعانات دولت بلكـه در ازاي كـار توليـد             
بر اين مبنا، نـه تنهـا نبايـد درآمـدهاي نفتـي را              . افراد به آنها تعلق گيرد    

بـه جامعـه تزريـق كـرد، بلكـه          ... هـا و   ها، وام مستقيماً و در قالب يارانه    
راهبرد مفيدتر در اين زمينه صرف درآمدهاي سرشار نفتي بـراي ايجـاد             

چراكـه در   . ي اسـت  هاي توليدي تا خـدمات    هم بيشتر در زمينه     اشتغال آن 
 كار و تالش خود آنها      ، در نتيجة  اين صورت افزايش رفاه اقتصادي افراد     

يابد و حتي در صورت بروز بحران در درآمدهاي نفتي دولـت       تحقق مي 
گيرد و دولـت    الشعاع قرار نمي   نيز وضعيت اقتصادي آنها مستقيماً تحت     

 آنجـايي   از. شـود مسئول وخيم شدن وضعيت اقتصادي آنها شمرده نمي       
كه افزايش درآمدهاي افراد در مقابل رنج و زحمت خود آنها بـه دسـت       

انـداز و  توان اميدوار بود اين درآمدها بيشتر به سمت پس    آمده است، مي  
گذاري جهت يابـد تـا بـه سـمت خريـد سيرناشـدني كاالهـاي                سرمايه

يابي بـدون رنـج و زحمـت افـراد بـه      مصرفي كه معموالً در زمان دست   
  .يابدتحقق مي) مانند وام(متمركز پول مقادير 

در پايان، ذكر اين نكته ضروري است كه هدف اصلي ايـن گـزارش              
هشدار نسبت به پيامدهاي اجتماعي ـ فرهنگي پنهان و غالبـاً ناخواسـته    

علي رغم نيت خيـر و       هاي اقتصادي دولت جديد بوده است كه        سياست
 جهـت تـضعيف     توانـد بـه عـاملي     گذاران اقتـصادي مـي    هدف سياست 

. شودرضايت افراد از وضعيت اقتصادي و در نهايت از حكومت تبديل            
شك، ارائه راهبردهـايي جهـت جلـوگيري از پيامـدهاي اجتمـاعي ـ       بي

ن افرهنگي تشريح شده در اين گزارش بيشتر در حوزه كـاري متخصـص         
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هـاي اقتـصادي       آثـار سياسـت    ،اقتصادي است؛ چراكه پيامدهاي مـذكور     
هـاي جـايگزين اقتـصادي هـم بايـد از سـوي               لـذا سياسـت   انـد و    بوده

كارشناســان فرهنگــي و اجتمــاعي . كارشناســان آن حــوزه ارائــه شــود
اي اشاره كننـد كـه      شناختي شناختي و جامعه  هاي روان توانند به قاعده   مي

هاي اقتصادي را از مسير اصلي آنها منحرف كرده و يا بـالعكس               سياست
و هموارتري در جهت تحقق اهدافشان قرار       آنها را در مسيرهاي مفيدتر      

  .خواهد داد


