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مقدمه

خصوصی و اجرای آن در همین دهه بودند.

ملتی ،در تــمــام کشورها موبهمو الزماالجـ ــرا اســت و
ایــن نکته مهم به فراموشی سپرده میشود که علم

عــنــوان «مکتب نــیــاوران» بــه گــروهــی منسجم از
اقتصاددانان ایرانی معتقد به سیاستهای اقتصاد

 -1تقلیل علوم انسانی به رویـکــرد تکنیکی و
مهندسی

بر قواعد و نهادهای آن کشورها است و نمیتواند در

ده ــه ابــتــدایــی بــعــد از انــقــاب بــا حــضــور در ســازمــان

این رویکرد از خــوار شمردن علوم انسانی ناشی

کشورهای دیگر با مناسبات نهادی و بستر تاریخی

برنامهوبودجه ،مسئولیت تنظیم برنامههای اول تا

میشود و دانشجویان را به مقام اجراکننده ایدههای از

متفاوت اجرا شود .این انقطاع از متن اجتماعی ،در

سوم توسعه کشور را بر عهده داشته و سیاستهای

قبل آماده در چارچوب خاصی از اقتصاد فرو میکاهد.

بلندمدت ،نتیجهای جز قطع دیــالــوگ بین اقتصاد

تعدیل ساختاری و خصوصیسازی را بــرای اقتصاد

همچنین نتیجه منطقی نگاهی تئوریک اســت که

بهعنوان یکی از مهمترین ابــزارهــای سیاستگذاری

ایران تجویز کردهاند؛ سیاستهایی که منشأ بسیاری

اقتصاد را چــون علمی کــه از زمینه خــود از حقوق و

اجتماعی با سایر علوم اجتماعی ندارد و در نهایت به

از مسائل و تحوالت اجتماعی دوران بعد از انقالب

تــاریــخ تــا فرهنگ و جغرافیا تــا فلسفه و بنیانهای

نام علم اقتصاد و نه عالم اقتصاد که درگیر گفتوگوی

بوده است .با آغاز به کار دولت یازدهم ،این گروه به

عمیق آن ،مستقل اســت جا مـیانــدازد و با تشبه به

م ــداوم بــا حــوزههــای دیــگــر دان ــش بــشــری و واقعیت

عرصه سیاستگذاری بازگشته و عــاوه بر مداخله در

علوم طبیعی مدرن ،اصول موضوعه یا هسته سخت

اجتماعی اســت ،تکنسینهایی بــدون تفکر انتقادی

سیاستهای اقتصادی روزمــره دولت ،تنظیم برنامه

هنجاری آن را پنهان میسازد .در واقــع در این نگاه

پروردش داده میشود؛ تکنسینهایی که فهم اقتصاد

ششم توسعه کشور را بر عهده گرفتهاند؛ گروهی که

علم مدرن انباشتی تاریخی است که هر لحظه نابتر

را در دل فرمولهای ریاضی میفهمند و یکسانسازی

ادامــه کــار خــود را در دهــه  80در دانشگاههای کشور

و به واقعیت نزدیکتر میشود؛ بنابراین علم پدیدهای

در پیش گرفتند و نخستین تئوریسینهای بانکداری

جهانشمول اســت کــه ف ــار غ از هــر فرهنگ و قــوم و

عینی و فوری اقتصاد کشور با کشورهای توسعهیافته را
ً
دائما تجویز میکنند.

آزاد (نــئــولــیــبــرالــیــســم) اط ــاق ش ــده اس ــت کــه در دو

اقتصاد مدرن در بستر کشورهای توسعهیافته و مبتنی

