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چکیده
این پژوهش با هدف معرفی و آزمون عملی مدلی از سیاستگذاری نوشته شده است که میتواند برخی از
نبودن تئوری مطلوب
پیش روی سیاستسازان ـاز قبیل گسیختگی مرحلۀ تدوین از اجرا،
ِ
چالشهای مهم ِ
برای سیاستگذاری و عدم تجمیع بازخوردهای شکلگرفتۀ جوامع علمی و منتقدانـ را مرتفع کند یا کاهش
زمان سیاستگذاری و بعد از
دهد .محققان تالش میکنند به معرفی چارچوبی بپردازند که بتواند الزامات ِ
سیاستگذاری را پوشش دهد .بدین منظور ،در پژوهش کنونی سعی شده است «نظریۀ عقالنیت ترکیبی
ایگنیس اسنلن» ،بهعنوان مدل مطلوب مدنظر محققان ،در یک مطالعۀ موردی بر روی قانون «تثبیت قیمتها»
آزمایش شود و راهبردهای آن برای سه مقام طراحی ،اجرا و بازخورد استخراج گردد .روش جمعآوری دادهها
یـساختاری است .یافتهها توانایی این چارچوب
یـمصاحبهای و روش تجزیه و تحلیل دادهها نیز کیف 
کتابخانها 
نظری در ترمیم گسیختگی دو مرحلۀ طراحی نظری و کاربست عملی سیاستها را تأیید میکند ،که هم زمان
میتواند بستری مناسب برای تجمیع نظرهای خبرگان مختلف در مرحلۀ تحلیل و بازخورد نیز باشد.
کلیدواژهها :اصالح ما ّدۀ 3برنامۀ چهارم توسعه ،تثبیت قیمتها ،سیاستگذاری ،عقالنیت اسنلن،
عقالنیت اقتصادی ،سیاسی ،حقوقی ،علمی.
 .1مقدمه
سیاستگذاری شامل دو مقام تدوین و اجراست که هرچند با هم تفاوت دارند ،اما باید توجه کرد که مرحلۀ
«تدوین» مقدم و بسترساز مرحلۀ «اجرا» ست و موفقیت در مرحلۀ «اجرا» نیز در گرو مطلوبیت مرحلۀ
 .1استاد علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی؛ رایانامهbarzegar.2010@yahoo.com :
.2کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه عالمه طباطبایی(نویسنده مسئول)؛ رایانامهsayadhoseinzadeh@yahoo.com :
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«تدوین» است .این رابطه ضمن اینکه همبستگی فرایند سیاستگذاری را نشان میدهد ،بیانگر توجه به
الزامات مرحله اجرا در مقام تدوین است .هرچند مد ّونان و کارشناسان سیاسی الزامات اجرایی را به مجریان
امر سپردهاند اما در پژوهش حاضر ،محققان بر آن هستند که اهمیت توجه به مقولۀ اجرا در مرحلۀ تدوین
پیش روی سیاستگذاری به سیاستسازان و کارشناسان سیاسی یادآور شوند.
را با توجه به چالشهای ِ
سیاستسازان اغلب موانع سر راه موفقیت سیاستهای اتخاذشده را به مجریان امر نسبت داده و مدعیاند
که سازوکارهای اجرایی مورداستفادۀ مجریان ،متناسب با محتوای سیاست نبوده است .اگرچه با این دلیل
میتوانند توجه منتقدان را به سوی مجریان سوق دهند و از زیر هجمههای تحلیلگران شانه خالی کنند ،اما
نباید فراموش کرد که این به بهای عدم تحول در سیاستگذاری است و طبیعتاً در آینده نیز سیاستهای
ناکارآمدی اتخاذ خواهد شد؛ مگر اینکه مسیر توجهات علمی را از مقولۀ اجرا به مقوله تدوین تغییر دهیم.
این تحول ضمن اینکه نگاههای منتقدان و مجامع علمی را به مقولۀ تدوین و محتوای سیاستگذاری متوجه
خواهد کرد ،موجب خواهد شد که مد ّونان نیز خود را در اجرای درست و یا نادرست سیاستها مسئول
بدانند.
محققان در این پژوهش قصد دارند با معرفی الگوی «عقالنیت ترکیبی اسنلن» ،هم نقش مد ّونان در
مقولۀ اجرا را روشن سازند و هم گسیختگی مرحلۀ اجرا از تدوین را ترمیم کنند .هرچند پژوهشگران قب ً
ال
در پژوهشی مشابه با موردپژوهی هدفمند کردن یارانهها به این الگو پرداختهاند ،اما در اینجا امکانهای دیگ ِر
این مدل نظری ـهمچون تجمیع بازخوردهای شکلگرفته و توانایی آن در هضم بازخوردهاـ نیز مورد توجه
است .درواقع ،این پژوهش با موردپژوهی متفاوت ،الزامات حین و بعد از سیاستگذاری را توأمان پوشش
خواهد داد؛ یعنی ضمن توجه به گسیختگی مقام تدوین از مقام اجرا در سیاستگذاری ،به الزامات بعدی آن
نظیر تجمیع بازخوردهای متخصصان در قالب انتقاد ،پیشنهاد و بعضاً راهکار نیز توجه دارد .در پژوهشهای
مشابه قبلی محققان ـ همچون مقالۀ «بررسی عقالنیت سیاستگذاری عمومی در ایرانـمطالعه موردی
قانون هدفمندکردن یارانهها»  3و پایاننامه کارشناسی ارشد «نظریۀ عقالنیت و مصوبات عدالتی مجلس
شورای اسالمی دورۀ هفتم و هشتم» (حسینزاده)11-7 :1395 ،ـ به پیشینۀ پژوهش بهتفصیل اشاره شده
است که نشان می دهد در عرصۀ سیاستگذاری با فقر تئوریک مواجه هستیم .درواقع ،مسئلهوارۀ سیاست
سازان از یک جهت به نداشتن تئوریهای مناسب برای تصمیمگیری بر میگردد و از طرف دیگر به انباشت
تحلیلهای متفاوت و بعضاً متعارض که سیاستسازان را با ابهام روبهرو ساخته است .بنابراین ،کوشش
میشود با معرفی و کاربست چارچوب نظری عقالنیت ترکیبی اسنلن بر روی قانون تثبیت قیمتها ،اهمیت
توجه به الزامات مقولۀ اجرا در مرحلۀ تدوین بررسی شود و در نتیجۀ آن کموبیش گسیختگی دو مرحلۀ
تدوین و اجرا کاهش یابد و الزامات پساسیاستگذاری نیز مورد توجه قرار بگیرد.
 .2روشﺷناسی
روش جمعآوری دادهها کتابخانهای و مصاحبهای (غیرساختارمند) است .غیرساختارمند برای اینکه
اطالعات بهدستآمده از یک مصاحبه غیرساختارمندکام ً
ال خودانگیخته است و انطباق بیشتری با واقعیت
دارد (برزگر و حسینزاده .)59 :1395 ،روش کتابخانهای نیز برای بخش معرفی چارچوب نظری و روش
مصاحبهای برای کاربست عملی چارچوب موردنظر ،استفاده خواهد شد .مطابق روش مصاحبهای ،قرار
است برای عملیاتی کردن چارچوب عقالنیت اسنلن بر روی قانون تثبیت قیمتها ،بهصورت حضوری و
عمقی ،نظرهای متخصصان حوزههای عقالنیت چهارگانه (سیاسی ،اقتصادی ،قانونی و حرفهای) مندرج در
چارچوب عقالنیت اسنلن را جویا شوند .جامعۀ آماری مصاحبهشوندگان بهمنظو ِر تسریع در فرایند پژوهش
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 .3برزگر ،ابراهیم و صیاد حسین زاده« .)1395( .بررسی عقالنیت سیاستگذاری عمومی در ایران :مطالعۀ موردی قانون هدفمند کردن
یارانهها» .فصلنامۀ سیاستگذاری عمومی .دورۀ  .2شمارۀ  .1صص .79-51

و اعتبار دادههای کسبشده به بیست متخصص مرتبط محدود است؛ یعنی برای هر حوزۀ عقالنیت پنج
متخصص مدنظر قرار گرفته است .برای نمونه ،برای حوزۀ عقالنیت سیاسی پنج متخصص رشتۀ علوم و
برای حوزۀ عقالنیت اقتصادی نیز پنج اقتصادان مسلط به موضوع پژوهش انتخاب خواهد شد .از آنجا که
انتظار نمیرود همۀ دانشآموختگان علوم سیاسی به قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی ،بهویژه قانون
موردنظر و ابعاد سیاسی آن پرداخته و صاحبنظر باشند ،ناگزیر ماهیت و شیوۀ انتخاب مصاحبهشوندگان
قضاوتی و غیرتصادفی خواهد بود؛ چراکه تنها افراد خاصی قادر به ارائۀ اطالعات موردنظر ما خواهند بود .از
آنجا که روش جمعآوری دادهها مصاحبهای و بهصورت شفاهی خواهد بود ،مقتضی است که روش تجزیه
کمﯽ
کمﯽ ،ساختاري و تفسیري است .در تحلیل ّ
و تحلیل نیز کیفی باشد .روش کیفی خود شامل تحلیل ّ
متن نوشتاري مصاحبهها رمزگذاري و شمارش مﯽشود و با استفاده از روشهاي آماري تحلیل مﯽگردد .در
تحلیل ساختاري متن نوشتاري ،برحسب تعداد واژهها ،اصطالحات و مفاهیم و میزان تکرار آنها شمارش و
تحلیل مﯽشود .در تحلیل تفسیري ،پژوهشگر درصدد است که پیامهاي نهفته در متن نوشتاري مصاحبه
را آشکار سازد و براساس آن ،نظریۀ از قبل تعیینشدهاي را توسعه دهد یا نظریۀ زمینهاي را ارائه دهد
(کریمی .)71 :1392 ،با توجه به تعریف فوق ،محققان نوع دوم تحلیل کیفی ،یعنی کیفیـساختاری ،را در
نظر خواهند داشت تا به مدد آن ،دادههای کسب شده تجزیه و تحلیل و نتایج مورد نیاز برای پیشگیری از
چالشهای پیشگفته به سیاستسازان و کارشناسان سیاسی ارائه شود.

ﺷکﻞ  .1مدل مﻔﻬﻮمی ﻋقﻼنیﺖ ﺗﺮکیبی اسنلﻦ
منبﻊSnellen, 2002: 331 :

4. Ignace Snellen
5. super rationality
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 .3مﻌﺮﻓی نﻈﺮیﮥ ﻋقﻼنیﺖ اسنلﻦ
ایگنیس اسنلن 4،محقق برجستۀ مدیریت دولتی ،با توجه به رویکرد پنجم پستمدرنیسم یعنی عدم
وجود ابرعقالنیت 5،سعی میکند مدلی ارائه دهد که در آن الزامات مختلف عقالنیتهای بازیگر در عرصۀ
سـیاستگذاری مورد خـدشه قرار نگیرد و یا یکی بر دیگری اولـویت نیابد ( .)Snellen, 2002: 326به
نظر این محقق ،هر رویکردی در سیاستگذاری باید الزامات عقالنیت چهارگانۀ اقتصادی ،سیاسی ،قانونی
و حرفهای (عملی) را رعایت کند .به عقیدۀ اسنلن ،چهار رویکرد مذکور باهم مرتبطاند و در اساس ،اولویتی
نسبت به هم ندارند؛ بلکه برحسب شرایط هر یک از جنبهها میتواند بر دیگر جنبهها اولویت پیدا کند
( .)Snellen, 2002: 325وی الگوی مدنظر خود را مطابق شکل 1مفهومسازی میکند.
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ﻋقﻼنیﺖ سیاسی 6.براساس این عقالنیت ،ما ّدۀ اولیۀ علم سیاستکشمکش بر سر سیاست است .در
این کشمکش ،قدرت متقاعدسازي طرف مقابل با رویههای رأیدهی و قدرت قانونگذاری انجام میشود.
این کشمکش سیاسﯽ از نزاع و ستیزههای سخت جلوگیري میکند و جامعه را از دیکتاتوري و الیگارشﯽ
حفظ و آرامش جامعه را ممکن میسازد .یکﯽ از عناصر این عقالنیت این است که حتﯽ در یک سیستم
دموکراتیک ،دولت بتواند در عین ادعاي برابري ،توزیع نابرابر (منابع مختلف) را برقرار سازد .عنصر دوم
عقالنیت سیاسﯽ به استمرار قدرت فرد یا گروههای موجود در فرایند سیاستگذاری توجه میکند و بدین
ترتیب بیان میکند که بدون توجه به این امر خطر عدم پذیرش سیاست توسط آن افراد و گروهها اتفاق
میافتد .عنصر سوم در این عقالنیت به یکپارچگﯽ جامعه و مشارکت جمعﯽ در حل مسائل عمومﯽ توجه
میکند .بنابراین ،مشاهده میشود که با نادیده انگاشتن این عناصر کیفیت و پایداري جامعه و حکومت به
مخاطره میافتد (.)Snellen, 2002: 327-328
ﻋقﻼنیﺖ اﻗتﺼادی 7.از این حقیقت ناشﯽ میشود که ابزار پاسخ به نیازها محدود است و هرچقدر
از ابزار در دسترس استفادۀ اقتصادیتری شود ،تعداد نیاز بیشتري را میتوان پاسخ گفت .عناصر این
عقالنیت به دو دسته تقسیم میشوند که شامل کارآمدي اقتصاد خرد و اقتصاد کالن است .در بسیاري
از سیاستهای حکومتﯽ ،عنصر کارآمدي اقتصاد کالن بسیار مهمتر از اقتصاد خرد است .لزوم رعایت این
نوع عقالنیت کام ً
ال بدیهﯽ است و ضرورتاً باید به «اصول اقتصادي» و «انگیزه اقتصادي» نیز توجه کرد
(.)Snellen, 2002: 329
ﻋقﻼنیﺖ ﻗانﻮنی 8.سیاستﯽ از عقالنیت قانونﯽ برخوردار است که با اتکا به قانون اساسﯽ و سایر
قوانین ،تدوین ،اجرا ،ارزیابﯽ و تغییر و خاتمه یابد .براساس این نوع عقالنیت ،دولت در پﯽ توجه به
الزامات قانونﯽ است تا بدینوسیله «اطمینان قانونﯽ» در رفتارهای دولت رعایت شود .اولین عنصر این
نوع عقالنیت برابري در پیشگاه قانون است که ادعاي حکومت در مورد برابري را توجیه میکند .عنصر
دوم محافظت از بروز عمل خودسرانه ،و عنصر سوم اطمینان یافتن از حداقل درجه خردمندي در اقدامات
حکومت است که میتواند مکمل دیگر عناصر نیز باشد .شفافیت و انسجام در سیستم قانونﯽ و رعایت این
عناصر از الزامات رسمﯽ و اساسﯽ براي عقالنیت قانونﯽ است و این وظیفۀ کسانﯽ است که سیستم قانونﯽ
را به وجود آوردند و وظیفه حفظ آن را دارند (.)Snellen, 2002: 328-329
ﻋقﻼنیﺖ ﺣﺮﻓهای )ﻋلﻤی( 9.مدنظر قرار دادن دانشﯽ که از تجربیات عملﯽ کسب میشود ،دانش
عملﯽ در مورد الگوهاي رفتاري در بخشها و حوزههای سیاست و توجه به امکانسنجی مداخالت دولت
از پیشفرضهای یک سیاستگذاری عقالنﯽ است .همچنین ،در این عقالنیت جامعهشناسی سازمانها،
روانشناسی جامعه ،علوم ارتباطات ،شاخههای محور علوم اجتماعﯽ و دانش فنﯽ ،نقش مهمﯽ ایفا
میکنند .این علوم مستق ً
ال بر اقدامات واقعﯽ تکیه دارند (.)Snellen, 2002: 329-330
اسنلن با سه حوزۀ عقالنیت سیاسی ،اقتصادی و قانونی به مقام نظریهپردازی و الزامات آن توجه دارد؛
ولی در حوزه عقالنیت حرفهای الزامات اقدامات عملی و علمی مورد توجه است که نشان میدهد که وی
نیز در کنار معدود اندیشمندانی چون پرسمن و ویلداوسکی تمهیدات اجرایی در مرحله تدوین را مهم تلقی
میکند .پرسمن و ویلداوسکی بزرگترین مشکل در اجرای سیاستها را عدم توجه به تمهیدات خاص
در مرحله شکلگیری آن تلقی میکنند (دنهارت .)223 :1380 ،محققان دیگری نیز قبل از اسنلن سعی
کردهاند عوامل مربوط به ناکارآمدی سیاستها را صرفاً به مرحله اجرا محدود نکنند؛ دانشمندانی چون فرمن
6. political rationality
7. economic rationality
8. legal rationality
9. professional rationality

که میگفت :در حقیقت نکتۀ کلیدي در فرایند سیاستگذاری عمومﯽ ،فاصله بین سیاستها و اجراي موفق
آنهاست ( .)Ferman, 1990: 48هرچند پرسمن و ویلداوسکی به پر کردن خﻸ «اجرا» در مطالعات
سیاستگذاری عمومی کمک کردند ( )Pressman and Wildavsky,1973با اینحال به گواهی جیمز
اسالک تحقیقات حوزۀ اجرای سیاست ،از اواسط دهۀ  80تا اواسط دهۀ اول قرن بیستویکم میالدی
پیشرفت چندانی نداشته است ( .)Slack, 2005: 3درهرصورت ،تحقیقات انجامشده در مورد نحوۀ اجرای
سیاستهای عمومی به نتیجۀ واحدی رسیدند :عدم موفقیت در اجرای سیاستگذاری را نمیتوان صرفاً
به عملکرد مجریان تقلیل داد .این یافتۀ پر ارزش مقدمۀ توجه به تمهیدات اجرایی در تدوین سیاستها
خواهد بود که در این پژوهش نیز پیگیری میشود .با توجه به مؤلفههای مطرحشده در متن هریک از
عقالنیتهای چهارگانه ،محققان پرسشهایی را استخراج و در مصاحبه حضوری به کار خواهند برد؛ البته
شایان ذکر است که پرسشهای بهدستآمده با سپهر سیاسی ،اقتصادی ،حقوقی و حرفه ای ایران منطبق
شده است .این انطباقسازی در الیۀ چهارم الگو مطابق مدل زیر صورت گرفته و سعی شده است ضمن
توجه به شاخصههای مختلف عقالنیتها در جامعۀ ایران ،از تغییر و دگرگونی چارچوب نظری اسنلن پرهیز
شود .علت این انطباقسازی نیز به مقولۀ تفاوت و بعضاً تعارض در زیستبوم «مد ّون الگو» و زیستبوم
«مصرفکنندۀ الگو» برمیگردد .بهعبارتدیگر ،علوم انسانی وارداتﯽ از خاستگاه غربﯽ آن نمیتواند در
بسیاري از عرصهها مانند علوم سیاسی ،اعتماد مخاطبین سیاستگذاری را تأمین کند یا بهراحتی در
دستگاه نظري و ذهنیت ایرانﯽ و اسالمﯽ پذیرفته شود (برزگر و حسینزاده )57 :1395 ،و علت اینکه
محققان الیههای دیگر الگو را جرح و تعدیل نکردند نیز برمیگردد به مقام بهرهگیری ،یعنی پژوهشگران
سعی کردهاند فع ً
ال در مقام مصرفکننده باشند.
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ﺷکﻞ  .2طبقهبندی ﻻیههای مدل مﻔﻬﻮمی ﻋقﻼنیﺖ ﺗﺮکیبی اسنلﻦ

 .4کاربﺴﺖ ﻋﻤلی نﻈﺮیﮥ ﻋقﻼنیﺖ اسنلﻦ
کوشش میکنیم مطابق مدل اسنلن ،قانون تثبیت قیمتها و یا اصالح ما ّدۀ  3قانون برنامۀ چهارم توسعۀ
اقتصادي ،اجتماعﯽ و فرهنگﯽ جمهوري اسالمﯽ ایران را که در دهۀ اخیر در مجلس اصولگرای هفتم
در جلسۀ علنﯽ سهشنبه مورخ  1383/10/22با اصالحاتﯽ تصویب و به تأیید شوراي نگهبان نیز رسیده
بود ،واکاوی کنیم بیش از یک دهه از تصویب و اجرای قانون فوق میگذرد و بالﻎ بر صدها گزارش و تحلیل
به مد ّونان و مراکز پژوهشی ارائه شده است .انباشت تحلیلها و آسیبشناسیها در کنار نداشتن الگوی
متناسب جهت طبقهبندی این تحلیلها موجب شده است که بازخوردهای صورت گرفته به نحو صحیح
و راهبردی به مد ّونان و مسئوالن انتقال نیابد .در این بخش ،کوشش میشود با مراجعه به نخبگان چهار 115
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عقالنیت مدل اسنلن ،زوایای پنهان و آشکار قانون مذکور که به دالیلی هنوز کشف نشده و یا در قالبی
مطلوب تجزیه و تحلیل و در اختیار مسئوالن ذیربط قرار نگرفته است ،واکاوی و ارائه گردد.
قانون تثبیت قیمتها و یا اصالح ما ّدۀ  3برنامۀ چهارم توسعه چیست؟ ما ّدۀ  3برنامۀ چهارم توسعه به
افزایش تدریجی قیمت سوخت طی  5سال تا رسیدن به قیمت «فوب» خلیجفارس میپرداخت .در این
ما ّدۀ مهم که پس از تصویب مجلس ششم ( )1383/۶/11و شورای نگهبان شکل قانونی به خود گرفته
بود ،پیشبینیشده بود که در پنجسالۀ منتهی به سال آخر برنامۀ چهارم ،قیمت حاملهای انرژی تا سطح
قیمتهای عمدهفروشی خلیجفارس واقعی شود (قانون برنامۀ چهارم توسعه :1383 ،ذیل ما ّدۀ  .)3در واقع
از اواخر دهۀ  13۶0تا سال  ،1383دولت هرسال در الیحۀ بودجه درصدي بین  5تا  25درصد بر نرخ
خدمات یا کاالهاي شرکتهاي عظیم دولتﯽ (پخش و پاالیش فراوردههاي نفتﯽ ،مخابرات ایران ،ملﯽ
گاز ایران و )...میافزود و نمایندگان مجلس اغلب با درخواست مدیران این شرکتها موافقت مﯽکردند.
در تدوین قانون برنامۀ چهارم توسعه در نیمل اول  ،1383مجلس و دولت وقت تصمیم گرفتند دربارۀ
فراوردههاي نفتﯽ ،به جاي افزایشهای تدریجﯽ و ساالنه ،کار را یکسره کنند و به شرکت ملﯽ پخش و
پاالیش اجازه دهند از ابتداي فروردین  ،1384محصوالتش (بنزین ،گازوئیل ،نفت سفید ،نفت کوره و)...
را به نرخ فوب خلیجفارس (آزاد بینالمللﯽ) عرضه کند .این تصمیم به تصویب مجلس ششم رسید؛ اما
مجلس هفتم در نخستین مصوبات خود ،ما ّدۀ  3قانون برنامه چهارم را حذف کرد .ما ّدهاي که در صورت
اجرا ،شرکت ملﯽ پاالیش و پخش را مجاز مﯽکرد قیمت بنزین را از لیتري  80تومان به لیتري  320تومان
(به قیمتهاي آن روز) افزایش دهد؛ اما مجلس هفتم با این استدالل که این ما ّدهقانونی تورمزا است ،با
تصویب اصالحیهای که بعدا ً نام «طرح تثبیت قیمتها» به خود گرفت ،آن را ملغی کرد .براساس طرح
تثبیت قیمتها ،ما ّدۀ سوم برنامۀ چهارم توسعه حذف شد و دولت مکلف شد قیمت یازده قلم کاال و خدمات
دولتی چون قیمت بنزین ،گاز ،گازوئیل ،آب ،برق ،مخابرات ،فاضالب و ...را بر مبنای قیمتهای تابستان
 1383محاسبه و از مردم اخذ کند .اکنون بهدور از جنجالهای سیاسی و رسانهای بعد از ده سال به محک
این قانون پرداخته خواهد شد.
 .5ﺟﻤﻊآوری دادهها

 .1 .5ﻋقﻼنیﺖ اﻗتﺼادی ،کد اﺧتﺼاﺻی مﺼاﺣبهﺷﻮندگان )(E
ـ ﻗانﻮن ﺗﺜبیﺖ ﻗیﻤﺖها به چه میﺰان رﻓاه ﺷﻬﺮوندان را ﺗﺄمیﻦ کﺮده اسﺖ؟
10

 :E1جلوگیری از افزایش بیرویۀ نرخ کاالهای انحصاری دولت نظیر بنزین ،گازوئیل ،نفت و ،...به نفع
همۀ شهروندان بود؛ وگرنه طبق ما ّدۀ  3برنامۀ چهارم توسعه ،قیمت انرژی به قیمت منطقهای میرسید
که شوک توری  150درصدی ایجاد میکرد.
 :E2با این قانون مجلس هفتم توانست جل ِو تورم باالی 40درصد در سبد کاالهای خانوارهای ایرانی را بگیرد
که این امر هم موجب تأمین رفاه مالی شهروندان شد و هم موجب کنترل بیرویۀ هزینههای دولتی گردید.
 :E3باید توجه کرد که منابع مالی موردنیاز این قانون از حساب ذخیرۀ ارزی تأمین میشد و ناخواسته
آثار تعدیلی برخی حاملهای انرژی به دلیل کسری بودجه خنثی میگردید و این مسئله نهتنها مؤید
کنترل تورم نبود بلکه به تورم دامن میزد.
ً
 :E4این قانون باعث ثبات و رونق اقتصادی در کشور شد و متعاقبا قدرت خرید و رفاه شهروندان افزایش
مییافت؛ چراکه با این طرح قیمت آب ،برق ،تلفن و بنزین در سال  84ثابت ماند و برای مهرومومهای آتی
هرگونه افزایشی مشروط شد.
 .1٠جهت صیانت از اطالعات مصاحبهشوندگان ،از افشای مشخصات پرهیز شده است؛ بنابراین بهجای اسامی از کدهای اختصاصی
مجزا برای هر حوزۀ عقالنی استفاده خواهد شد.

5
اهم کاالهای اساسی مصرفی شهروندان و دولت شد؛ بیشتر
 :Eاین طرح مانع از افزایش نرخ ّ
شهروندان از آن بهرهمند شدند.

ـ ﺗﺄﺛیﺮ ﻗانﻮن ﺗﺜبیﺖ ﻗیﻤﺖها بﺮ درآمد ملی چقدر بﻮده اسﺖ؟

 :E1با کنترل هزینههای مصرفی دولتی و هدایت منابع مالی به سمت توسعۀ زیرساختهای حملونقل
عمومی مندرج در تبصرۀ  13بودجۀ  ،1385ضمن افزایش ظرفیت سرمایهگذاری خارجی و اشتغالزایی
داخلی ،با افزایش درآمد ملی مواجه شدیم.
 :E2حاملهای انرژی همچون بنزین یک کاالی تورمی است که اثربخشی آن در جامعه بسیار
باالست و وقتی تصمیم گرفته میشود که برای سال بعد قیمت آن تثبیت شود؛ یعنی کنترل تورم ،کنترل
تورم بر درآمد ملی تأثیر مثبت دارد.
 :E3برداشت  3/3میلیارد دالری از حساب ذخیرۀ ارزی و کاهش بیش از  200/000شغل متعاقب
این قانون در سالهای اولیه ،نشاندهندۀ کاهش درآمد ملی است.
 :E4بعد از اجرای این قانون و درنتیجه ثبات و رونق اقتصادی شکلگرفته ،شاهد عملکرد عقالنی
عامالن اقتصادی داخل کشور بودیم که موجب رشد شاخص درآمد ملی شد.
 :E5برنامهریزی برای نرخ عرضه کاالهای اساسی بر اساس سطح قدرت خرید داخلی از یکطرف
موجب حفظ قدرت خرید شهروندان و از طرفی دیگر تقاضا برای کاالهای داخلی همچنان محفوظ
میماند که باعث افزایش تولید و اشتغال میشود.
ـ میﺰان ﺗﺄﺛیﺮ ﻗانﻮن ﺗﺜبیﺖ ﻗیﻤﺖها بﺮ اﺷتﻐال ملی را چﮕﻮنه ارزیابی میکنید؟

ـ رابﻄﮥ ﻗانﻮن ﺗﺜبیﺖ ﻗیﻤﺖها با امنیﺖ اﻗتﺼادی )مقاومﺖ در بﺮابﺮ هﺠﻤه اﻗتﺼادی دﺷﻤﻦ /ﺛبات
اﻗتﺼادی داﺧلی( چﮕﻮنه اسﺖ؟

 :E1با تثبیت قیمت اقالم سوختی نظیر بنزین و گازوئیل و برق ،رونق و ثبات اقتصادی و کاهش تورم
به جامعه رو کرد که درنتیجۀ آن ،هم از ورود کاالهای مشابه ارزان خارجی به داخل کاسته شد و هم
امنیت اقتصادی داخلی حاصل گردید.
 :E2از اهداف این قانون همین حفظ ثبات اقتصاد داخلی از طریق کنترل تورم و برنامهریزی نرخ
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 :E1توسعه زیرساختهای حملونقل عمومی کشور بهعنوان خدمت جانشین درنتیجه این قانون که
در تبصره  13بودجه سال  85آمده است خود مؤید افزایش اشتغال و توان سرمایهگذاری داخلی است.
 :E2تأثیر مثبت داشت؛ چراکه به دولت اجازه میداد عایدات حاصل از صرفهجویی در مصرف کاالهای
مشمول این طرح را در بخشهای تولید و اشتغال سرمایهگذاری کند.
 :E3تأثیر منفی این طرح بر اشتغال مشهود بود .این طرح با تثبیت نرخ اهم کاالهای سوختی،
هزینههای مربوط به بخش تولید و اشتغال که میتوانست از محل درآمد افزایش تدریجی این کاالها عاید
سرمایهگذاران شود را عم ً
ال به صفر رساند.
 :E4با بهرهمندی صحیح دولت و عامالن اقتصادی از این قانون ،بنگاههای تولیدی و اشتغالزا توانستند
زمینههای جدید سـرمایهگذاری و سود بیشتر را در دسـتور کار قرار دهند ،ازجملۀ آن تبصرۀ  13قانون بودجۀ
سال  85بود که بعدا ً به «قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» تغییر یافت.
 :E5این قانون خللی در روند سرمایهگذاری و اشتغالزایی ایجاد نکرد بلکه با کاهش تورم و حفظ
ارزش پول در جامعه ،دولت و نهادهای ذیربط اجازه سرمایهگذاری و اشتغالزایی بیشتری پیدا کردند.
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کاالهای اساسی مصرفی دولت و شهروندان بود؛ بهطوریکه شهروندان در  1388با کمترین میزان تورم
و با باالترین قدرت امنیت اقتصادی مواجه شدند.
 :E3دولت با طرح تثبیت قیمتها مستمسکی برای دستاندازی به صندوق ذخیرۀ ارزی ملی پیدا
کرد و از طرفی دیگر ،با تثبیت قیمت کاالهای سوختی داخلی و افزایش نرخ کاالهای سوختی خارجی،
فساد اقتصادی داخلی رونق گرفت.
 :E4تصویب طرح تثبیت قیمت کاالهای چون آب ،برق ،تلفن و بنزین و دیگر کاالهای اساسی موجب
باال رفتن امنیت اقتصادی در کشور شد.
 :E5تأمین مصالح عمومی کشور درگرو اجرای این قانون بود و با تصویب این طرح همدست سودجویان
کوتاه شد و مصالح عمومی تأمین گردید که متعاقب آن امنیت اقتصادی نیز حفظ شد.
ـ میﺰان رﻋایﺖ ﺗﺤلیﻞهای هﺰینه /منﻔﻌﺖ در ﻗانﻮن ﺗﺜبیﺖ ﻗیﻤﺖها را چﮕﻮنه ارزیابی میکنید؟
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 :E1برآورد هزینههای تحمیلی به شهروندان درنتیجه اجرای ما ّدۀ  3برنامۀ چهارم توسعه توسط
نمایندگان مجلس هفتم که تورم  150درصدی را رقم میزد و جلوگیری از اجرای آن ،نشانگر منفعت
تصویب طرح تثبیت قیمتهاست.
 :E2سود بیشتر و ضرر کمتر ،چراکه منفعتهای چون کاهش تورم ،کنترل هزینههای مصرفی،
کنترل رکود ،بهینهسازی مصرف سوخت ،توسعۀ زیرساختهای حملونقل عمومی برای صرفهجویی در
مصرف بنزین و  ...داشت.
 :E3زیانهایی چون کاهش توان سرمایهگذاری ،به خطر انداختن مصالح ملی و عمومی ،افزایش
بیکاری ،افزایش تورم ،ضد توسعه بودن ،افزایش گسترۀ فساد و قاچاق ،افزایش رانتخواری ،افزایش قدرت
دولت در برابر شهروندان (اقتصاد دستور بنیان) ازجمله زیانهای واردشده متاثراز اجرای این طرح بود.
 :E4منافع حاصل از قانون موجب رونق اقتصادی ،ثبات اقتصادی ،باال رفتن امنیت اقتصادی و تأمین
رفاه شهروندان بود که در برابر هزینههای آن ناچیز به شمار میرود .بله این قانون هزینههای داشت و آن
مخالفت شرکتهای متصدی تأمین کاالهای مورداشارۀ این طرح بود .البته میدانیم که هیچ قانونی وجود
ندارد که متحمل هزینههایی نگردد.
 :E5این طرح برای جلوگیری از ضرر و زیان ما ّدۀ  3برنامۀ چهارم مطرح شد و قرار بود برای صیانت از
طبقات زیرین و فقیر جامعه و بهینهسازی مصرف سوخت این قانون جایگزین ما ّدۀ 3برنامۀ توسعه چهارم شود.
 .2 .5ﻋقﻼنیﺖ سیاسی ،کد اﺧتﺼاری مﺼاﺣبهﺷﻮندگان )(P

ـ آیا ﻗانﻮن ﺗﺜبیﺖ ﻗیﻤﺖها ﺗﻮانﺴته اسﺖ ﺷﻬﺮوندان طبقات باﻻی ﺟامﻌه را بﺮای ﺗﻮزیﻊ منابﻊ به نﻔﻊ
طبقات زیﺮیﻦ و کﻢدرآمد اﻗناع کند؟

 :P1اقالم مشمول این قانون مخصوصاً بنزین جزء کاالهایی بودند که بیشتر طبقات اجتماعی مرفه
و پردرآمد ماشیندار از آن بهره میبردند بنابراین تثبیت و ثابت نگهداشتن نرخ آنها بیشتر به نفع
شهروندان طبقۀ متوسط به باالبود.
 :P2مجلس هفتم با شعار حمایت از اقشار آسیبپذیر جایگزین اصالحطلبان مجلس ششم شد .این
قانون نیز مؤید عمل به وعده توسط اصولگرایان در اوایل کار مجلس هفتم به شمار میرود؛ اما در عمل
بیشتر اقشار متوسط به باال از آن بهره بردند.
 :P3این قانون را مجلس هفتم با هدف تخریب دولت وقت اصالحطلب و به کرسی نشاندن اصولگرایان

در انتخابات دولت نهم ،به تقریر درآورد.
 :P4همزمانی این قانون با اتمام دوران دولت آقای خاتمی و اوایل کار مجلس اصولگرایان هفتم،
جنبههای کارشناسی این قانون را ازنظر مد ّونان دور نگه داشت؛ بنابراین وعدۀ حمایت از اقشار آسیبپذیر
در البهالی رقابت سیاسی به خاک سپرده شد.
 :P5اقناع یا عدم اقناع شهروندان ثروتمند برای توزیع ثروت بیشتر بین اقشار ضعیف ،به نظر من ،نه با
قوانین شیک و خوشاسم ،بلکه با اصول اخالق سیاسی و اجتماعی ممکن میشود .برای همین این قانون در
مرحلۀ وعده دادن لباس عدالت به تن کرد ولی در واقعیت امر نتوانست از منافع طبقات محروم دفاع کند.
ـ ﭘﺬیﺮش ﻗانﻮن ﺗﺜبیﺖ ﻗیﻤﺖها از طﺮف اﺻﻮلگﺮایان چﮕﻮنه بﻮده اسﺖ؟

 :P1اکثریت حاضر در مجلس که اصولگرایان بودند از این قانون استقبال کردند و آن را بازیچهای
برای زیر فشار گذاشتن دولت وقت و تخریب مجلس قبلی (ششم اصالحطلبان) قراردادند؛ و موفق هم
شدند بهنحویکه دولت نهم با ریاستجمهوری فرد ناآشنایی عرصۀ سیاسی رقم خورد.
 :P2جناح اصولگرایان این قانون را ابزار حمایت از اقشار محروم تلقی میکرد؛ به همین دلیل ،با
اکثریت آرا از آن حمایت و صیانت کردند که متأسفانه در عمل و در شرایط موجود آن زمان ،این قانون
به نفع رانتخواران و اقشار مرفه تمام شد.
 :P3طیف اصولگرایان مجلس هفتم که اکثریت را تشکیل میدادند با هدف کسب کاخ ریاستجمهوری
در انتخابات آتی ،به تصویب قانون اصالح ما ّدۀ  3برنامۀ چهارم توسعه همت گماشتند که موفق هم شدند.
 :P4اغلب نمایندگان این جناح و دیگر افراد مسئول و شاخص ،موافق این قانون بودند و آن را روزنهای
برای موفقیتهای سیاسی بعدی و نقطۀ مثبتی در کارنامۀ خود بشمار میآوردند.
 :P5قانون تثبیت قیمت حاملهای انرژی از ابتدا مدنظر اصولگرایان مجلس هفتم بود و اغلب
نمایندگان این طیف از این قانون استقبال کردند .البته از طیف اصالحطلبان هم افرادی در مجلس بودند
که بهصورت تلویحی به تصویب این قانون کمک کردند.
 :P1طیف اصالحطلبان (مغلوبان مجلس هفتم) این قانون را بازیچۀ اصولگرایان برای پیروزی در
انتخابات ریاست جمهوری آینده تصور میکردند و در پی تخریب آن برمیآمدند .از افراد شاخص این
طیف میتوان به رئیسجمهور وقت اشاره کرد.
 :P2اصالحطلبان برای حفظ موقعیت خود و غلبه بر رقیب سیاسی یعنی اصولگرایان ،هرگونه اقدامی
از طرف آنها را محکوم به شکست معرفی میکردند؛ بهنحویکه نمایندگان طیف اصالحطلب مجلس
هفتم ،این قانون را لکهای سیاه بر کارنامۀ اصولگرایان مجلس به شمار میآورند.
 :P3این طیف مخالف جدی این طرح بود؛ چراکه این قانون موجب شد به منافع ملی کشور ضرر
برسد و دولت دچار کسری بودجه شد و بیش از  8هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه چاپ کرد و به
بازار ریخت که نتیجۀ آن تورم سرسامآور بود.
 :P4کارشناسان اقتصادی و سیاسی طیف اصالحطلب با موضع مخالف ،در مقابل کارشناسان اقتصادی
و سیاسی اصولگرایان به نقد این قانون پرداختند که متأسفانه طیف اصولگرایان بدون توجه به آنها به
تصویب و اجرای قانون اقدام کردند.
 :P5بازیگران سیاسی اصالحطلب برای رقابت با رقیب سیاسی خود به مخالفت با این طرح به پا
خواستند بدون آنکه از مزایا و معایب این قانون مطلع باشند.
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ـ مﻮﺿﻊ اﺻﻼحطلبان نﺴبﺖ به ﺗﺼﻮیﺐ ﻗانﻮن ﺗﺜبیﺖ ﻗیﻤﺖها را چﮕﻮنه ارزیابی میکنید؟
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ـ ﺣﻤایﺖ ﺷﻬﺮوندان از ﻗانﻮن ﺗﺜبیﺖ ﻗیﻤﺖها چﮕﻮنه بﻮده اسﺖ؟

 :P1خبر مسرتبخش رئیس مجلس شورای اسالمی در نزدیکی عید نوروز مبنی بر عدم افزایش قیمت
کاالهای مصرفی انرژی ،عموم شهروندان را خرم و خرسند گرداند.
 :P2مردم از اینکه قیمت گاز و برق و تلفن و بنزین برای سال آتی افزایش نخواهد یافت خوشحال
شدند و به قول رئیس مجلس وقت ،عیدی خوبی از مجلس هفتم گرفتند.
 :P3عموم شهروندان متوسط به پایین علمی جامعه از خبر ثابت بودن قیمت کاالهای مهمی چون
بنزین و برق و گاز و ...خوشحال شدند و از عواقب آن چندان مطلع نبودند؛ بنابراین از آن استقبال کردند.
 :P4اکثر مردم از این قانون استقبال کردند اما آن دسته از شهروندانی که بهنحوی به تولید و عرضه
و فروش این کاالها مشغول بودند از این خبر چندان استقبال نکردند و حتی شرکتهای عظیم متصدی
دولتی این قانون ،به اعتراض و انتقاد پرداختند.
 :P5مردم با شنیدن خبر ثابت ماندن قیمت کاالهای اساسی روزمره ،بسیار خوشحال شدند و آن را
اقدامی انقالبی در برابر زیادهخواهیهای دولت وقت تلقی میکردند.
ـ آیا ﻗانﻮن ﺗﺜبیﺖ ﻗیﻤﺖها مﻮﺟﺐ ﺣﻀﻮر بیﺸتﺮ مﺮدم در ﺻﺤنههای سیاسی ﺷده اسﺖ؟

معرفی و کاربست نظریۀ عقالنیت اسنلن درسیاستگذاری تثبیت قیمتها در ایران

 :P1بدون شک ،استقبال عظیم مردم از انتخابات ریاستجمهوری سال  ،1384متأثر از سیاستهای
اقتصادی تثبیت قیمتها در مجلس هفتم بود که موجب پیروزی اصولگرایان در انتخابات ریاستجمهوری
گردید.
 :P2قانون تثبیت قیمتها که اقدامی در جهت صیانت از حقوق شهروندان بود خود موجب رضایت
آنها از دستگاه سیاسی شد و متعاقب آن ،میزان مشارکت سیاسی شهروندان افزایش یافت.
 :P3با جوسازیهای مد ّونان این قانون ،مردم فکر کردند که دیگر گرانی ،تورم و رکود حل خواهد شد
و ارزانی خواهد آمد و درنتیجه طیف اصولگرا در سال بعد که انتخابات ریاست جمهوری بود با دخالت
دیگر عوامل بیشترین اقبال مردمی را کسب کرد.
 :P4قانون تثبیت قیمتها هم به جهت ثابت نگهداشتن نرخ کاالهای اساسی موردمصرف مردم
موجب رضایت شهروندان و درنتیجه موجب استقبال بهتر از فعالیتهای سیاسی شده بود.
 :P5اصولگرایان با تصویب قانون مذکور جایگاه خود را در بین مردم تقویت کردند و درنتیجه
توانستند بر حضور و مشارکت زیاد شهروندانهم تأثیر مثبت بگذارند.
ـ نقﺶ ﻗانﻮن ﺗﺜبیﺖ ﻗیﻤﺖها در گﺮایﺶهای گﺮیﺰ از مﺮکﺰ و ﺟداییطلبی اﻗﻮام به چه اندازه بﻮده اسﺖ؟

 :P1این قانون مشمول کاالهای اساسی میشد که همۀ شهروندان مخصوصاً شهروندان مناطق محروم
از ثابت ماندن نرخ آنها خوشحال شدند و این عاملی شد در جهت گسترش رابطۀ دولتـ ملت در این
مناطق ،نه جدایی و گسست.
 :P2نقش مانع را بازی میکرد؛ چراکه با تصویب قانون تثبیت قیمتها ،قدرت خرید و رفاه اقتصادی
خانوارهای مناطق محروم و دورافتاده نیز افزایش یافت و بهنوبۀ خود گرایشهای گریز از مرکز را در این
مناطق کاهش داد.
 :P3این قانون توانست بهصورت کوتاهمدت اذهان شهروندان جامعه را تسخیر و وانمود کند که این
قانون موجب توسعه و آبادانی و تضمین حقوق شهروندان خواهد شد و این وعدههای عملینشده در بازۀ
زمانی انتخابات  1384موفق به گسترش میدان فعالیت سیاسی در مناطق محروم و حاشیهای شد.
 :P4موجب جلب نظر شهروندان و رضایت آنها از عملکرد دولت و نظام شد و هرگونه شایعاتی از قبیل
 120عدم توجه دولت به مردم و ...را خنثی کرد و درنتیجه باعث افزایش اعتماد و رضایت مردم از دولت شد.

 :P5به نظرم این قانون با ثابت نگهداشتن قیمت کاالها و خدمات اساسی از قبیل برق و بنزین و گاز و...
توانست رضایت حداکثری شهروندان را از سال  1384تا  138۶کسب و در خدمت فعالیتهای دولت قرار دهد.
 .3,5ﻋقﻼنیﺖ ﻗانﻮنیُ ،کد اﺧتﺼاری مﺼاﺣبهﺷﻮندگان )(R

ـ آیا ﻗانﻮن ﺗﺜبیﺖ ﻗیﻤﺖها مﻮﺟﺐ ﺗبﻌیﺾ بیﻦ طبقات داﺧلی ﺷده اسﺖ؟

 :R1توزیع منابع با یک قیمت به همۀ طبقات و شهروندان بدون توجه به عایدات اقتصادی آنان
تبعیﺾ و ظلم است ،هرچند این کاالها با قیمت کم مدتی ثابت بمانند.
 :R2این قانون مشمول شهروندان دارا و ثروتمند نیز شده است و این با عدالت اجتماعی منطبق
نیست که قیمت تمامشدۀ بنزین به همان قیمتی به شهروند محروم عرضه شود که به شهروند ثروتمند
عرضه میگردد.
 :R3در علم حقوق ،تبعیﺾ به معنای در نظر نگرفتن موقعیت مختلف شهروندان و توجه یکسان به
موقعیتهای مختلف تصمیمگیریهاست .قانون تثبیت قیمتها هم از این دسته قوانینی بود که به یک
میزان همۀ شهروندان از آن بهره بردند.
 :R4در ایران ،فاصلۀ طبقاتی رضایتبخش نیست؛ برای همین ،هر قانونی که موجب نادیده گرفتن
این فاصله شود موجب اشاعۀ بیعدالتی خواهد بود .گرچه شهروندان طبقات محروم متوجه این بیعدالتی
نشدند و از این قانون استقبال کردند.
 :R5وقتی همۀ شهروندان فارغ از میزان درآمد و وضعیت معیشت به یک اندازه هزینه پرداخت
میکنند ،این بیعدالتی است و به نظرم باید آنان که درآمد بیشتری دارند نسبت به کمدرآمدها هزینۀ
بیشتری برای تأمین کاالهای موردنیاز متحمل بشوند.
ـ استﺜنا ﻗاﺋﻞ ﺷدن بدون ﺗﻮﺟیه منﻄقی در ﻗانﻮن ﺗﺜبیﺖ ﻗیﻤﺖها به چه میﺰان بﻮده اسﺖ؟
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 :R1همانطور که گفتم توزیع برابر منابع با یک قیمت به همۀ اقشار بدون توجه به وضعیت اقتصادی
خانوارها ،ظلم است و این اقدامی سلیقهای و بدون توجیه منطقی است.
 :R2توزیع منابع انرژی به اقشار پردرآمد به نرخ اقشار محروم هیچ پشتوانۀ منطقی ندارد و دولت
مجبور است یارانۀ متعلق به طبقات محروم را به اقشار ثروتمند نیز اختصاص دهد.
 :R3عدم توجه به اختالف طبقات اجتماعی و اقتصادی در تدوین قوانین و سیاستگذاری نمونۀ بارز
استثنا قائل شدن به نفع طبقات ثروتمند و داراست که بیشتر جنبۀ سلیقهای دارد نه منطقی.
 :R4چنانکه بیان کردم ما در ایران فاصلۀ طبقاتی رضایتبخشی نداریم و هرگونه بیتوجهی و کمتوجهی
به آن هم بیعدالتی است و هم موجب فساد و ناهنجاری بیشتری میشود .این قانون هم بدون در نظر گرفتن
فاصلۀ طبقاتی و بدون هیچ توجیه منطقی ،قیمت کاالها را برای همۀ شهروندان ثابت نگه داشت و به نوبۀ
خود به بیعدالتی دامن زد.
 :R5خروجی غیرمنطقی این قانون در وهلۀ اول مشخص بود؛ چراکه برای تأمین منافع طبقات
محروم ،قیمت کاال و خدمات مهم و اساسی همچون گاز و نفت و بنزین و قیر و برق و ...را برای همه به
یک اندازه ثابت نگه داشت ،درحالیکه میتوانست طبقات محروم را ثابت و برای طبقات برخوردار طبق
الگوی هرساله افزایش دهد.

ـ انﻄباق ﻗانﻮن ﺗﺜبیﺖ ﻗیﻤﺖها با ﻗﻮانیﻦ دیﮕﺮ را چﮕﻮنه ارزیابی میکنید؟
 :R1تثبیت قیمت حاملهای انرژی ناخواسته کنترل مصرف آن را از دست خارج میکند و در درازمدت،
که اکنون شاهد آن هستیم ،موجب افزایش مصرف انرژی در کشور میشود و صدمات جبرانناپذیری بر 121

محیطزیست وارد میکند که هر دو اینها هم با قانون اساسی و هم با سند چشمانداز آتی همخوانی ندارد.
 :R2حمایت از اقشار محروم و کمدرآمد که از اهداف این قانون بود ازجمله اهداف اصلی قانون اساسی
و اهداف برنامۀ چهارم و پنجم توسعه و سند چشمانداز است اما در مرحلۀ اجرا که در بخش تبعیﺾ گفتم
خالف قانون اساسی است.
 :R3ازجمله وظایف دولت و مجلس صیانت از حقوق شهروندان است که این قانون نیز بدان صحه
گذاشته و درصدد اجرای عدالت و کاهش فقر است .اما در طوالنیمدت بهدلیل مصرف انرژی بیشازاندازه،
محیط زیست متضرر شد که با اصل  50قانون اساسی یعنی ممنوعیت فعالیتهای مخالف محیطزیست،
مغایرت داشت.
 :R4در متن قانون تثبیت قیمتها هیچ ما ّده و بند مخالف با قانون اساسی وجود ندارد اما در مرحلۀ
اجرا و عملیاتی برخی کاستیها وجود دارد که ناخواسته شرایط خالف قوانین باالدستی را رقم میزند.
 :R5دامن زدن به تبعیﺾ و بیعدالتی و توجه نکردن به ظرفیتهای شهروندان در توزیع کاال و
خدمات مشمول این قانون ،خالف روح و ماهیت و اهداف قوانین اساسی و باالدستی است.
ـ دوﻟﺖها چقدر به ﻗانﻮنﻤندسازی ﻗانﻮن ﺗﺜبیﺖ ﻗیﻤﺖها هﻤﺖ گﻤاﺷتهاند؟

معرفی و کاربست نظریۀ عقالنیت اسنلن درسیاستگذاری تثبیت قیمتها در ایران
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 :R1این قانون فقط در دولت نهم اجرا شد و در دولت دهم جای خود را به سهمیهبندی بنزین و سپس
قانون یارانهها داد .در همین دولت نهم نیز اقدامات خالف قانون به یاد ندارم.
 :R2دولت منتخب در اجرای این قانون کوتاهی نکرد و به شرکتهای متصدی وابسته به دولت که به
کار تولید کاالهای مشمول قانون مشغول بودند ،دستور تثبیت قیمتها را داد و حتی برای سالهای آتی
نیز طرح افزایش قیمتها با توجیه منطقی را هم ارائه نداد.
 :R3هماهنگی بین نهادها و قانونمندسازی برای اجرای مناسب تثبیت قیمتها در دولت وقت که
اواخر دوران خود را میگذارند ،چندان خوشایند نبود؛ چون دولت مخالف قانون بود اما دولت نهم که از
موافقان بود در اجرای آن از هیچ اقدامی کوتاهی نکرد.
 :R4دولت به اجرای آن همت گماشت و طبق مصوبۀ مجلس ،قیمت کاالهای اساسی حامل انرژی تا
پایان شهریورماه  1394طبق قیمت پایان شهریور  1393تعیین شد.
 :R5تثبیت قیمتها با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان ،بهصورت قانونی درآمدها بود و دولت
موظف به رعایت قانونی آن بود .هرچند دولت وقت از این قانون استقبال نکرد اما دولت نهم برای اجرای
آن اقدامات الزم را به عمل آورد.
ـ ﺗﻮﺟه به سازوکارهای اﺟﺮایی ﻗانﻮنﻤند در ایﻦ سیاسﺖ به چه میﺰان بﻮده اسﺖ؟

 :R1اساساً در متن قانون ،مرحلۀ اجرا موردبررسی و اشاره قرار نمیگیرد؛ برای همین به سازوکارها و
مکانیزمهای اجرایی مبتنی بر قانون نیز در آن اشاره نشده بود.
 :R2مجلس شورای اسالمی قبل از تصویب قوانین در گروههای مربوط به ابعاد اجرایی نیز توجه
میکند اما هنگام تدوین در متن قانون ذکر نمیشود؛ برای همین مجریان متصدی نیز بعضاً بهصورت
سلیقهای عمل میکنند و کارآمدی آن را با بحران مواجه میسازند.
 :R3یکی از وظایف نمایندگان نظارت بر عملکرد اجرایی قوانین توسط نهادهای مجری است و همین
وظیفه نمایندگان را وامیدارد نسبت به سازوکارهای قانونی اجرای قوانین حساس باشند؛ به همین دلیل،
در اجرای این قانون نیز نمایندگان مجلس به کار نظارت توجه داشتند.
 :R4نهاد متصدی بهخصوص دولت بهخاطر پاسخگویی به مجلس شورای اسالمی سعی دارد که قانون

مصوب مجلس را بهخوبی اجرا کند .برای همین از سازوکارهای قانونی بهره خواهد گرفت.
 :R5قانونسازان با فرض توجیه بودن مجریان متصدی ،سازوکارهای اجرایی را در تدوین قوانین
موردنظر قرار میدهند که نتیجۀ آن موفق نشدن در عمل است.
 .4 .5ﻋقﻼنیﺖ ﺣﺮﻓهای؛ کد اﺧتﺼاری مﺼاﺣبهﺷﻮندگان )(G

ـ مکانیﺰمها و مدلهای ارﺗباطی در ﻗانﻮن ﺗﺜبیﺖ ﻗیﻤﺖها به چه میﺰان مﻮردﺗﻮﺟه ﻗﺮارگﺮﻓته اسﺖ؟

 :G1قانون مذکور مؤید بیتوجهی تئوریسینها به مکانیزمهای ارتباطی برای بهبود مرحلۀ اجراست.
این بیتوجهی میزان موفقیت قانون مذکور را بهشدت کاهش میدهد.
ـ نﺤﻮة ابﻼغ دستﻮرها و اراﺋﮥ گﺰارشها در ﻗانﻮن ﺗﺜبیﺖ ﻗیﻤﺖها به چه میﺰان ﭘیﺶبینیﺷده اسﺖ؟

 :G1متأسفانه در این قانون نیز همچون دیگر قوانین مصوب ،بهاستثنای برنامههای توسعۀ پنجساله،
در متن قانون به سازوکارهای ارسال و دریافت دستورها و گزارشها توجهی نشده است و بهواقع پل
ارتباطی تدوینکنندگان با مجریان قطع شده است.
ـ آیا به هنﮕام ﺗقنیﻦ ﻗانﻮن ﺗﺜبیﺖ ﻗیﻤﺖها ،به نﺤﻮة ﺗﻌامﻞ بیﻦ نﻬادها و ساﺧتارها مﺠﺮی
ﺗﻮﺟه ﺷده اسﺖ؟
 :G1دولت به نحو مقتضی متصدی اجرای این قانون شد .به همین علت ،رابطه بین نهادها و دستگاههای
دولتی مدنظر قانون مذکور بود؛ اما چنانکه مشهود است به نحوۀ تعامل این نهادها اشاره نشده و آن را در
اختیار نهاد مجری یعنی دولت گذاشتهاند.
ـ میﺰان بﻬﺮهمندی از نﻈﺮیههای ﺟامﻌهﺷناسی سازمان در ﻗانﻮن ﺗﺜبیﺖ ﻗیﻤﺖها را چﮕﻮنه ارزیابی
میکنید؟

ـ آیا در ﺗقنیﻦ ﻗانﻮن ﺗﺜبیﺖ ﻗیﻤﺖها از نﻈﺮیات روانﺷناسی اﺟتﻤاﻋی استﻔاده ﺷده اسﺖ؟

 :G3نظریههای زیادی در روانشناسی اجتماعی وجود دارد که مؤید بازتاب روانی جمعی شهروندان در
قبال تصمیمی مسئوالن و مجریان است که میتواند برای بهبود عملکرد متصدیان مفید باشد  ،اما متأسفانه
نه صرفاً در این قانون ،بلکه به جرئت میتوان گفت در اغلب قوانین مجلس مورد اغماض قرارگرفته و از نظر
دورنگه داشته شده است.
ـ نقﺶ اﻓﺮاد متﺨﺼﺺ در ﺗقنیﻦ ﻗانﻮن ﺗﺜبیﺖ ﻗیﻤﺖها چقدر اسﺖ؟
 :G4این قانون دستپخت اساتید علوم اقتصاد معتبری بود که در مجلس هفتم نشان عقل کل هم
گرفته بودند .این اساتید اقتصاددان با ارائۀ این قانون و تصویب آن از کارشناسیهای سیاسی ،فرهنگی و
اجتماعی پیرامون آن چشم پوشیدند که به خاطر بازیهای سیاسی حاکم بر مجلس هفتم ،در اسرع وقت
با کسب آرای اکثریت تصویب و اجرایی شد.
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 :G2جامعهشناسی سازمان با هدف بهکارگیری و بسیج همۀ منابع موجود برای رسیدن به هدف
معینشده ،سعی دارد همۀ توان موجود را در اختیار دستیابی به نیاز قرار دهد .بههرتقدیر ،از امکانات این
دانش در تدوین قوانین بهره گرفته نمیشود.
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ـ میﺰان بﻬﺮهمندی از ﺗﺠﺮبههای مﺸابه در زمینﮥ سیاسﺖگﺬاری را در ﺗدویﻦ ﻗانﻮن ﺗﺜبیﺖ ﻗیﻤﺖها
چﮕﻮنه ارزیابی میکنید؟

 :G4اکنونکه یک دهه گذشته است ،با اطمینان خاطر میتوان گفت که هیچ پشتوانۀ تجربی در آن
نقش نداشت؛ چراکه اصالح ما ّدۀ  3قانون برنامۀ چهارم توسعه یک توطئۀ سیاسی برای براندازی رقیب
انتخاباتی ریاستجمهوری آینده بود.
ـ در ﺗقنیﻦ ﻗانﻮن ﺗﺜبیﺖ ﻗیﻤﺖها ،به آمﻮزش کارگﺰاران مﺮﺗبﻂ چه میﺰان ﺗﻮﺟه ﺷده اسﺖ؟

 :G5علیاالصول نقش کارگزاران در تدوین قوانین به فراموشی سپردهشده است .برای همین ،ارتقای
کیفیت عملکرد آنان نه در نظر تدوینکنندگان و نه در متن قوانین مورداشاره قرار میگیرد.
ـ چه میﺰان در مﻮرد ﻗانﻮن ﺗﺜبیﺖ ﻗیﻤﺖها ،ﻗبﻞ از ﺗﺼﻮیﺐ ﭘﮋوهﺶ نﻈﺮی انﺠام ﺷده اسﺖ؟

 :G5جدالهای زبانی زیادی از جانب موافقان و مخالفان در مجلس و توسط رسانههای چاپی و
دیجیتالی مطرح شد که فارغ از اینها کمی هم پژوهشهای علمی و کارشناسیشده توسط مرکز
پژوهشهای مجلس تقدیم نمایندگان شد که به نظرهای موافقان و مخالفان دامن میزد.
ـ آیا از ﻋلﻮم نﻈﺮی و ﻋﻤلی در دستﺮس ،در ﺗقنیﻦ و ﺗﺼﻮیﺐ ﻗانﻮن ﺗﺜبیﺖ ﻗیﻤﺖها استﻔاده ﺷده اسﺖ؟

 :G5تئوریسینها و موافقان از افراد تحصیلکردۀ دانشگاهی و علمی کشور هستند؛ اما اینکه از همه
امکانات علمی موجود و در دسترس استفاده شده باشد ،باید بگویم که خیر؛ چراکه بهجز علوم اقتصادی
و سیاسی نمایندگان و موافقان به دیگر دانشهای موجود و مورد ضرورت همچون فرهنگ و اخالق و
ارتباطات و امنیت و ...توجهی نداشتند.
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ـ چه سیاسﺖهای دیﮕﺮی بﺮای بﻬبﻮد اﺟﺮایی ایﻦ سیاسﺖ در نﻈﺮ گﺮﻓتهﺷده و یا اﻋﻤال گﺮدیده اسﺖ؟

 :G5توسعۀ زیرساخت حملونقل عمومی کشور که در تبصرۀ  13بودجۀ سال  1385موردتوجه قرار
گرفت یکی از سیاستهای مکمل بود و باالخره بعد از مدتی به «قانون توسعۀ حملونقل عمومی و مدیریت
مصرف سوخت» تغییر نام یافت؛ و این ازجمله پایههای کمکی برای تقویت و موفقیت این قانون بود.
 .6ﺗﺠﺰیه و ﺗﺤلیﻞ دادهها
 .1 .6بﺮرسی میﺰان رﻋایﺖ ﻋقﻼنیﺖ اﻗتﺼادی در ﻗانﻮن ﺗﺜبیﺖ ﻗیﻤﺖها
عقالنیت اقتصادی بیانگر این است که در قانون مذکور الزامات عقالنیت اقتصادی موردتوجه قرارگرفته
است .از پنج صاحبنظر حوزۀ اقتصادی ،چهار تن بر رعایت عقالنیت اقتصادی در این قانون و یک نفر بر
غفلت از این عقالنیت در تدوین قانون مذکور تأکید داشت .رتبهبندی گزارههای مندرج در جدول 1نشان
میدهد که قانون تثبیت قیمتها در عرصۀ اقتصادی موفقیتآمیز عمل کرده است« .رفاه شهروندان»،
«امنیت اقتصادی»« ،افزایش درآمد ملی» گزارههای «افزایش اشتغال» ازجمله گزارههایی هستند که
موردتوجه مصاحبهشوندگان قرار داشتند .نکتۀ اساسی این است که رابطۀ گزارههای جدول  1یک رابطۀ
همافزایی است؛ یعنی افزایش اشتغال وقتی رتبۀ اول در جدول را دارد نمیتوان انتظار داشت که کاهش
اشتغال در رتبۀ دوم قرار گیرد؛ چراکه رفاه شهروندان ،امنیت اقتصادی و ...هستند که در رابطۀ همافزایی
با گزارۀ افزایش اشتغال قرار دارند.

ﺟدول  .1رﺗبهبندی گﺰارههای وﺿﻌیﺖ ﻋقﻼنیﺖ اﻗتﺼادی در ﻗانﻮن ﺗﺜبیﺖ ﻗیﻤﺖها

ﺟدول .2رﺗبهبندی گﺰارههای وﺿﻌیﺖ ﻋقﻼنیﺖ سیاسی در ﻗانﻮن ﺗﺜبیﺖ ﻗیﻤﺖها
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 .2 .6بﺮرسی میﺰان رﻋایﺖ ﻋقﻼنیﺖ سیاسی در ﻗانﻮن ﺗﺜبیﺖ ﻗیﻤﺖها
عقالنیت سیاسی در الگوی پژوهش بر توانایی توزیع نابرابر منابع مختلف در عین ادعای برابری به نفع
طبقات محروم ،توجه به استمرار قدرت فرد یا گروه در فرایند سیاستگذاری ،یکپارچگی جامعه و مشارکت
جمعی در حل مسائل عمومی تأکید داشت .در جدول 2گزارههای  2و  3نشانگر موضع اصولگرایان و
اصالحطلبان بر سر قانون تثبیت قیمتها است که نشان میدهد این قانون در یک بازی سیاسی از استقبال
جناح رقیب (اصالحطلب) محروم بوده است که موفقیت آن در عرصۀ اجرایی را کم و بیش مورد خدشه قرار
دهد .گزارههای  5 ،4و  ۶از گسترش میدان اقتدار سیاسی دولت نهم و مجلس هفتم خبر میدهد؛ یعنی
دولت و جناح حامی این قانون توانسته است مشروعیت سیاسی و دینی خود در جامعه را بهبود ببخشند.
رابطۀ گزارههای زیر نیز یک رابطۀ همافزایی است .در واقع جذب مردم به صحنه سیاسی وقتی در رتبۀ اول
قرار دارد ،انتظار میرود گزارههای «حمایت شهروندان» و «کاهش گرایشهای گریز از مرکز» نیز در جدول
رتبهبندی باالیی کسب کنند؛ بنابراین کارنامۀ عقالنیت سیاسی این قانون همانند کارنامه اقتصادیاش
درخشان به نظر می رسد.
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 .3 .6بﺮرسی میﺰان رﻋایﺖ ﻋقﻼنیﺖ ﻗانﻮنی در ﻗانﻮن ﺗﺜبیﺖ ﻗیﻤﺖها
بر اساس این نوع عقالنیت ،دولت در پﯽ توجه به الزامات قانونﯽ است تا بدینوسیله «اطمینان قانونﯽ» در
رفتارهای دولت رعایت شود .اینکه این الزام به چه میزان در قانون تثبیت قیمتها موردتوجه بوده است
در جدول زیر برحسب رتبهبندی گزارههای مورداشاره صاحبنظران حقوقی موردتوجه قرار میگیرد.
گزارۀ  1و  2نشان میدهد که برحسب نظر مصاحبهشوندگان این قانون بر تبعیﺾ و بیعدالتی در بین
شهروندان دامن زده است که با ماهیت اسالمی نظام حاکم همخوانی ندارد .با توجه به گزارههای جدول
زیر باید برچسب عدالتی بودن را این قانون پس بگیریم .یکی از دالیلی که وعدههای عدالتی فع ً
ال محقق
نشده ،همین اقدامات منافی با عدالت است .گزارههای دیگر بهترتیب بیانگر رفتار دولت در قانونشکنی،
بیتوجهی به سازوکارهای اجرایی مطابق قانون ،بیتجربگی نهاد دولت و مجری در امر اجراست .گزارههای
زیر در رابطۀ منطقی با هم به سر میبرند .بدین معنی که گزارۀ «تبعیﺾ بین طبقات» با رتبۀ اول در
جدول  3با گزارۀ استثنائات غیرمنطقی و بیتوجهی به سازوکارهای قانونی اجرایی رابطۀ منطقی دارد.
آمارهای جدول 3نشان میدهد که عقالنیت قانونی در تدوین و اجرایی این قانون چندان موردتوجه
سیاست سازان نبوده است.
ﺟدول .3رﺗبهبندی گﺰارههای وﺿﻌیﺖ ﻋقﻼنیﺖ ﻗانﻮنی در ﻗانﻮن ﺗﺜبیﺖ ﻗیﻤﺖها
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 .4 .6بﺮرسی میﺰان رﻋایﺖ ﻋقﻼنیﺖ ﺣﺮﻓهای در ﻗانﻮن ﺗﺜبیﺖ ﻗیﻤﺖها
در این عقالنیت ،جامعهشناسی سازمانها ،روانشناسی اجتماعی ،علوم ارتباطات ،شاخههای محور علوم
اجتماعﯽ و دانش فنﯽ ،نقش مهمﯽ ایفا میکنند .در این عقالنیت ،به جای رتبهبندی گزارههای موردتأکید
مصاحبهشوندگان ،بر وضعیت رعایت مؤلفههای موردنظر عقالنیت حرفهای در قانون تثبیت قیمتها
برحسب نظر مصاحبهشوندگان اشاره شده است .چراکه اقتضای این عقالنیت تخصصمحوری بود .الزاماً
برای هر پرسش ،یک مخاطب و یا برای چند پرسش ،یک مخاطب مدنظر قرارگرفته است .وضعیت رعایت
مؤلفههای حوزۀ عقالنیت حرفهای در مورد قانون تثبیت قیمتها بهجز دو مورد که مثبت بودند ،بیانگر
توجه نکردن دولتمردان و سیاستمداران بر بُعد عقالنیت حرفهای و عملی به هنگام سیاستگذاری است که
نتیجۀ آن ،دوگانگی وعدهها و عملهاست؛ چراکه حوزۀ عقالنیت حرفهای مهمترین پایۀ عقالنیت ترکیبی
در بحث کاربست عملی سیاستهاست .توجه نکردن به این حوزۀ عقالنی نشانگر غفلت از تمهیدات اجرای
قوانین به هنگام تقنین است .همین توجه نکردن به الزامات عملی قانون مذکور موجب افول کارنامۀ
درخشان سیاسی و اقتصادی قانون در بازۀ زمانی طوالنی میشود.

ﺟدول  .4رﺗبهبندی گﺰارههای وﺿﻌیﺖ ﻋقﻼنیﺖ ﺣﺮﻓهای در ﻗانﻮن ﺗﺜبیﺖ ﻗیﻤﺖها
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 .7نتیﺠه
تجزیه و تحلیل دادههای مرتبط با عقالنیتهای چهارگانۀ اقتصادی ،سیاسی ،قانونی و حرفهای در قانون
تثبیت قیمتها نشان میدهد که این قانون توانسته است با افزایش اشتغال ،تأمین رفاه شهروندان و کمک
به حفظ امنیت اقتصاد داخلی ،افزایش درآمد ملی و ،در پی ،آن افزایش توان سرمایهگذاری ،عملکرد
رضایت بخشی به جای بگذارد .نتیجۀ مطلوب اقتصادی به دست آمده با تحوالت سیاسی متعاقب قانون
نیز همپوشانی دارد .در واقع ،دولت مجری و مد ّون را پیش مخاطبان محبوب و به تعبیر دیگر مقبول
گردانده بود .مقبولیت عملکرد دولت اصولگرا نزد شهروندان موفقیت در دیگر عرصههای موردنظر را برای
دولتمردان و نهادهای حاکم سهل و ممتنع میگرداند .متخصصان علوم سیاسی موافق و منتقد منتخب
برآن بودند که در عرصۀ عقالنیت این اقدام موجب بهبود مشروعیت سیاسی و افزایش گرایشهای تمایل
به مرکز شده است که این هم نتیجۀ آن عملکرد اقتصادی مناسب میتواند به شمار رود .هرچند مخالفان
(اغلب اصالحطلبان) نیز مشمول این قانون بودند اما در تداوم و کاربست عملی آن خطری بزرگ به شمار
میرفتند .نکتۀ دیگر در عقالنیت سیاسی حائز اهمیت مقولۀ «کارگزار سیاستزده» است؛ طیف منتقدان
اقدام صورتگرفته از طرف مجلس هفتم و اصولگرا را عملی سیاسی برای کسب ،حفظ و تداوم قدرت
داخلی خود میپنداشتند و در جاهای مختلف مصاحبه بدان اشاره کردند .هرچند این نظرها ممکن است
برآیند مواضع سیاسی طیف مخالف هم باشد اما دور از ذهن نیست که منافع سیاسی در تصمیمگیریها
اولویت نخست را داشته باشد.
در عقالنیت قانونی با اشاعه و گسترش بیعدالتی ،تبعیﺾ و بیتوجهی به قوانین باالدستی مواجه
هستیم .این بیتوجهی به عقالنیت قانونی میتواند مرحلۀ اجرایی را به مخاطره اندازد و عالوه بر آن ،در
طوالنیمدت بدعت«عدم امنیت قانونی» را برای سیاستگذاریهای آتی به ارث بگذارد؛ که این هم
می تواند در مراحلی از اجرا ازجمله عوامل ناکارآمدی این قانون باشد .در عقالنیت حرفهای که مهمترین
رکن موفقیت سیاستها در عرصۀ علمی و اجرایی به شمار میرود ،مشهود است که متأسفانه جز دو مورد
در جدول فراوانی مربوط ،دیگر موارد بهکلی مورد غفلت قرار گرفتند .بیتوجهی به این بُع ِد عقالنیت در
سیاستگذاریها ،مرحلۀ دوم یعنی مرحلۀ اجرایی سیاستها را با مشکل مواجه میسازد .توجه نکردن به
مکانیزمهای ارتباطی و اجرایی ،بازخوردهای روانشناختی و جامعهشناختی ،تجربههای پیشین و نظرهای
افراد متخصص مرتبط ،به مرور زمان ،ضمن خدشهدار کردن مرحلۀ کاربست عملی قوانین ،موجب
گسست رابطۀ ملت از دولت و مسئولین خواهد شد؛ یعنی کمتوجهی در مرحلۀ حرفهای سیاستها ممکن
است آن موفقیتهای سیاسی و اقتصادی را خدشهدار کند که تا حدودی چنین نیز شده است .باالخره در
سال  1388اغلب مد ّونان و مدافعان اصالح ما ّدۀ  3برنامۀ چهارم توسعه ،به قانون هدفمندکردن یارانهها
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رأی مثبت دادند .هدفمندکردن یارانهها پوششی دیگر بود برای افزایش تدریجی قیمت حاملهای انرژی
که ما ّدۀ  3برنامۀ چهارم توسعه در سال  1383بیان میکرد و این شکستی تدریجی برای قانونی است که
سد راه افزایش قیمت بیسامان حاملهای انرژی شده است.
مدعی بود ّ
چند نکتۀ کلیدی را میتوان از البهالی پاسخ های بهدستآمده در ناکارآمدی قانون معروف به تثبیت
قیمتها برشمرد:
ـ کارگﺰار سیاسﺖزده .طبق نظر طیف منتقد و مخالف ،این قانون در اوایل مجلس هفتم بهدلیل
اینکه میتوانست وعدههای اصول گرایان را در بدو ورود به مجلس عینیت بخشد و مقدمهای برای پیروزی
آنها در انتخابات ریاستجمهوری دورۀ نهم ،یعنی سال  ،1384باشد ،موردتوجه قرار گرفته است .اگر آنچه
طیف منتقد گفتهاند ،صادق باشد ،در واقع منافع گروهی و جناحی محرک این قانون بوده است و این امر
موجب میشود قانون اخذشده بعد از مدتی بهدلیل کسب منافع موردنیاز به تعلیق و یا بهدلیل تأمین منافع
دیگری تغییر کند و کم و بیش نیز نتیجه چنین به نظر میرسد؛ چراکه هدفمند کردن یارانهها با موضعی
کام ً
ال متفاوت در بازۀ زمانی دیگری موردتوجه این طیف قرار گرفت.
ـ ناهﻤﺴانﭘنداری ﻋقﻼنیﺖهای مﺆﺛﺮ در سیاسﺖگﺬاری .نتیجۀ حاصل از کارنامۀ قانون تثبیت
قیمتها نشان میدهد که نمیتوان با ناهمسانپنداری ابعاد مختلف عقالنیت به سیاستگذاری پرداخت.
اسنلن تأکید داشت که موفقیت یک سیاست در گرو توجه الزم به ابعاد مختلف عقالنیت در سیاستگذاری
است و باید از یک ابرعقالنیت پرهیز کرد .این درحالی است که ما در قانون تثبیت قیمتها متوجه
ناهمسانپنداری ابعاد مختلف عقالنیت شدیم .ناهمسانپنداری لزوماً به معنای توجه یکسان به همۀ ابعاد
عقالنیت نیست بلکه منظور توجه الزم و در نظر گرفتن الزامات همۀ عقالنیتهاست ،بیآنکه دامنۀ یک نوع
از عقالنیت را دیگر عقالنیتها مورد خدشه قرار دهند.
ـ ﺗﻮﺟه نکﺮدن به ﺗﺌﻮریهای ﻋلﻤی و ﺗﻤﻬیدات اﺟﺮایی .علت دیگر عدم موفقیت در مرحلۀ
اجرای این قانون را باید در مرحلۀ تقنین و توجه به ابعاد و مکانیزمهای اجرایی جستجو کرد که به اذعان
نخبگان ،حوزۀ حرفهای این عقالنیت بهکلی مورد غفلت قرارگرفته بود .توجه نکردن به حوزههای علمی چون
روانشناسی ،جامعهشناسی سازمان ،تئوریهای ارتباطی علوم ارتباطات و الزامات اجرایی سیاستها نظیر
توجه به تجربههای پیشین و مشابه ،اتخاذ سیاستهای مکمل و نظیر آنها ،همه میتوانند از عوامل گذر
از این قانون به شمار روند .شایسته است گفتۀ پرسمن و ویلداوسکی ،محققان برجستۀ مدیریت دولتی ،را
مجددا ً مرور کنیم :بزرگترین مشکل در اجرای سیاستها را باید در توجه نکردن به تمهیدات خاص در
مرحلۀ شکلگیری آن تلقی کنیم (دنهارت ،1380 ،ص .)223
در مجموع ،چارچوب نظری اسنلن میتواند الزامات حین سیاستگذاری ،نظیر توجه توأمان به هر
دو مرحلۀ تدوین و اجرا ،را در نظر بگیرد و برای سیاستسازان محملی مطلوب رقم بزند .از طرفی دیگر،
این چارچوب میتواند الزامات بعد از سیاستگذاری ،نظیر تجمیع بازخوردهای جوامع عملی برای بهبود
سیاستگذاریهای انجامگرفته یا آتی ،را برای سیاستسازان و تحلیلگران مهیا کند .همانطور که در این
پژوهش عملیاتی شد ،نظرهای بیست متخصص در بیش از ده حوزۀ علمی جمعآوری و در چند صفحۀ
کوتاه تجزیه و تحلیل شد ،که از نتایج و دستآوردهای این مدل به شمار میرود .عالوهبر اینها ،میتوان از
توانایی این الگو در الزامات قبل از سیاستگذاری (آمایش) نیز بهره برد؛ هرچند این مقام هنوز آزمون نشده
است و پژوهش مستقلی میطلبد ،اما به نظر محققان ،میتوان با این الگو قبل از اتخاذ سیاستی ،الزامات
عقالنیتهای چهارگانه ـو عقالنیتهای بیشتر بعد از جرح و تعدیل مدل اسنلنـ را از متخصصان جویا شد
و نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی و رفع کرد.
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