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Abstract 
There is a consensus among most development and modernization theorists 
about the specific consequences of economic growth and development 
programs. The concept of ‘crisis of development’ has been incorporated into 
the works of a score of contemporary theorists. Huntington argues that if the 
trends of modernization and economic growth are tied to the ‘shock therapy 
policy’, specific effects and consequences would be detected. Iran’s socio-
economic development process shows that the unbalanced growth and 
development have led to the occurrence of social, political and security 
crises. The author attempts to examine the causes and consequences of Iran’s 
social crises and security challenges during the past three decades. One 
underlying assumption of this study is that government’s economic 
policymaking has a great impact on the processes of economic growth, 
inflation, the rise in expectations, income and social inequality. Furthermore, 
many social and political crises in general stem from the socio-economic 
policies of the  state.  

The 1992-2019 social crises in Iran cannot be assumed to be solely 
related to the role of the international media or the actions of disenchanted 
social groups. Government structure has played a significant role in socio-
economic policy-making which has in turn triggered Iran's political and 
social crises over the past three decades. Consequently, if the country's 
leaders were determined to fight social threats and crises, they should pay 
closer attention to the shortcomings of the nature of government structure 
which has been impeding economic growth and political modernization 
plans in Iran. The two research questions posed by the author in this case 
study of Iran are: 1- What is the relationship between government structure, 
the process of economic development, and the crises in the 1992-2019 time 
period  in Iran? 2- To what extent is the occurrence of socio-economic and 
security crises related to the growth-oriented nature of economic policy-
making, and the lack of effective political and economic institutions which 
are able to balance conflicting policy outcomes and prevent the escalation of 
certain crises.at  
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The research hypothesis claims that the nature of the country’s political 

structure and economic development policies of the government are related 
to the occurrence of Iran’s socio-economic crises. The independent variable 
is socio-economic and political characteristics of a state (i.e., being a rentier 
state, politically underdeveloped, and socially flawed due to the bureaucratic 
structure and civil society’s weakness in relation to the dominant elites), and 
the dependent variable is the occurrence of social and economic crises. If a 
country acquires characters of a state which is dependent on substantial 
external rent from the exports of natural resources such as oil, and its 
political system is regarded as an authoritarian type, then it is more likely to 
be crisis-prone. Since the central government is the chief social and 
economic policymaking institution in Iran, its role in forward-looking 
economic planning and social restructuring is important. However,  similar 
to other oil-rich states in the region, the government has a rentier nature 
which has led to the creation of a ‘limited access structure’. It is also true 
that a rentier state basically needs to employ the mechanisms of authoritarian 
actions. Authoritarianism in any developmental state is a function of a score 
of factors such as its cultural attributes, types of economic and political 
systems, its sources of power, and its relative status in the international 
system. 

Using the theory of historical institutionalism, and the method of 
qualitative content analysis, the author evaluates Iran's economic 
development programs and explores the research findings of the relevant 
studies of economic policy in order to explain the consequences of Iran's 
economic policies. It can be argued that the causes of the occurrence of 
social crises in the country must be searched among external factors such as 
sanctions and the nature of the international economic system, but the results 
show that the ‘Limited Access Order’ has influenced Iran's socio-economic 
policies, and in turn the rise of its crises over the past decades. During 1992-
2019, signs of challenging social and economic crises were observed in Iran; 
and the root causes of these crises can be found in the rentier state and 
limited access order. A considerable part of Iran’s economic and social 
policies has been influenced by the “limited access structure”, in which 
public policies are formulated and executed in such a way that profits are 
reaped by the governing elites and dominant oligarchy. Many of the social 
and economic crises of Iran from 1992 to 2019 were the consequences of the 
growth-driven and shock-centered economic policymaking, and insufficient 
attention paid to the need to reform the  limited access structure, which has 
been an obstacle to achieve the goals of balanced development. The manners 
in which the principal political institutions attempted to regulate a variety of 
economic and social policies such as the petrol price hike and the passage of 
the 2019 Budget Act show the inadequate and ineffective supervision of the 
three branches of the government on the country’s economic policymaking 
in many areas such as income redistribution and poverty-reduction 
programs. Therefore, if the country’s policymakers were determined to 
control the sources of destabilizing threats and prevent the occurrence of 
social crises, they should overcome the weaknesses in the implementation of 
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economic growth and political modernization programs on the basis of the 
past experiences of Iran. 
 
Keywords: Iran, Social Crises, Unbalanced Development,  Bureaucratic 
Structure, Economic Policymaking  
 
Declaration of conflicting interests  
The author declared no potential conflicts of interest with respect to the 
research, authorship, and/or publication of this article.  
 
Funding  
The author received no financial support for the research, authorship, and/or 
publication of this article.  
 
References 
Calderaro, Andrea; and Anthony Craig. (2020) “Transnational Governance 

of Cybersecurity: Policy Challenges and Global Inequalities in Cyber 
Capacity Building,” Third World Quarterly 41, 6: 917-938, <DOI: 
10.1080/01436597.2020.1729729>. 

Clark, Barry. (2017) Comparative Political Economy, trans. Abbas Hatami. 
Tehran: Kavir. [in Persian] 

Delfrooz, Mohammad Taqi. (2014) Government and Economic 
Development: Political Economy of Development in Iran and 
Developmentalist States. Tehran: Agah. [in Persian] 

Dic, Lo. (2020) “Towards a Conception of the Systemic Impact of China on 
Late Development,” Third World Quarterly 41, 5: 860-880, <DOI: 
10.1080/01436597.2020.1723076>.  

Dzarasov, Ruslan; and Victoria Gritsenko. (2020) “Colors of a Revolution; 
Post-communist Society, Global Capitalism and the Ukraine Crisis,” 
Third World Quarterly 41, 8: 1289-1305, <DOI: 10.1080/01436597. 
2020.1732202>.  

Evans, Peter. (2003)  Embedded Autonomy: States and Industrial 
Transformation, trans. Abbas Zandbaf and Abbas Mokhber. Tehran: 
Tarhe-No. [in Persian] 

Foran, John. (1998) Fragile Resistance: Social Transformation in Iran from 
1500 To the Revolution, trans. Ahmad Tadayon. Tehran: Rasa. [in 
Persian] 

Fukuyama, Francis. (2016) Political Order and Political Decay, trans. 
Rahman Ghahramanpour. Tehran: Rozaneh. [in Persian] 

Halliday, Fred. (2009, September) “Post Akhoundism in Iran,” Open 
Democracy. Available at: http://www.opendemocracy.net (Accessed 12 
June 2020).  

———. (1979) Iran: Dictatorship and Development, trans. Mohsen Yalfani 
and Ali Tolouei, Tehran: Elm. [in Persian] 

Hatami, Abbas; and Kalate, Farzad. (2014, Spring) "Government in 
Periphery and Periphery in Government: Interrelatedness of Economics, 
Politics and Society Syndromes," Strategic Studies Quarterly 17, 63: 7-

http://www.opendemocracy.net/


 
568                                                                                                                           Mossalanejad  

 
36. Available at: http://quarterly.risstudies.org/article_6243.html 
(Accessed 2 June, 2016). [in Persian] 

Huntington, Samuel P. (1991) Political Order in Changing Societies, trans. 
Mohsen Thalasi. Tehran: Elm. [in Persian] 

Jafari Samimi, Ahmad. (2005) Public Sector Economics.  Tehran: Samt. [in 
Persian] 

Kordzadeh Kermani, Mohammad. (2001) Political Economy of the Islamic 
Republic. Tehran: The Ministry of Foreign Affairs Press. [in Persian] 

Lavoie, Mark. (2013) Introduction to Post-Keynesian Economics, trans. 
Mehrdad Mollai. Tehran: Donya-e eghtesad. [in Persian] 

Madani Qahfarkhi, Saeed. (2015) The Need to Combat the Phenomenon of 
Poverty and Inequality in Iran. Tehran: Agah. [in Persian] 

Migdal, Joel S. (2016) State in Society: Studying How States and Societies 
Transform and Constitute One Another, trans. Mohammad Taghi 
Delfruz. Tehran: Kavir. [in Persian] 

Mosalanejad, Abbas. (2020) Economic Policy-making: Model, Method and 
Process. Tehran: Rokhdad-e’ No. [in Persian] 

.——— (2016) Government and Economic Development in Iran. Tehran: 
Nay. [in Persian] 

Momeni, Farshad. (2017) Social Justice, Freedom and Development in Iran 
Today. Tehran: Naghsh va Negar. [in Persian] 

.———  (2016) Iran's Economy during the Period of Structural Adjustment. 
Tehran: Naghsh va Negar. [in Persian] 

North, Douglas C.; John Joseph Wallis, Steven B. Webb, and Barry R. 
Weingast. (2012). "Limited Access Orders,” in Douglas North,  et al., 
eds. In the Shadow of Violence: Politics, Economics, and the Problems of 
Development, trans. Mohsen Mirdamadi and Mohammad Hossein 
Naeimipour. Tehran: Rozaneh. [in Persian] 

Parvin, Soheila. (2006, Fall) "The Role of Income Types in Inequality of 
Income Distribution in Iran," Journal of Economic Research 
(Tahghighat-e eghtesadi) 41, 4: 128-111. Available at: https://www.sid.ir 
/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=58306 (Accessed 10 July 2020). [in 
Persian] 

Polanyi, Carl. (2017) The Great Transformation: The Political and 
Economic Origins of Our Time, trans. Mohammad Maljoo. Tehran: 
Shirazeh. [in Persian] 

Rostow, Walt. (1960) The Stages of Economic Growth; A Non-Communist 
Manifesto. Cambridge: Cambridge University Press.  

Sen, Amartya Kumar. (2002) On Economic Inequality, trans. Hossein 
Raghfar. Tehran: Publication of the Higher Institute of Social Security 
Research. [in Persian] 

Shafie’far, Mohammad. (2005)  "Democracy and Social Justice: A Case 
Study of the Islamic Republic of Iran’s Constitution,” Strategic Studies 
Quarterly 8, 27: 49-79. Available at: http://quarterly.risstudies.org/ 
article_999.html (Accessed 10 July 2020). [in Persian] 

Skocpol, Theda. (1986) “Analyzing Causal Configuration in History: A 
Rejoinder to Nichols,” Comparative Social Research 9: 187-194. 

https://www.sid.ir/
http://quarterly.risstudies.org/


 
Politics Quarterly, Journal of the Faculty of Law and Political Science  2021, 51(2)       569    

Available at: https://sk.sagepub.com/navigator/case-study-research/n68. 
xml (Accessed 12 June 2020). 

Volpi, Frédéric; and Johannes Gerschewski. (2020) “Crises and Critical 
Junctures in Authoritarian Regimes: Addressing Uprisings’ Temporalities 
and Discontinuities,” Third World Quarterly 41, 6: 1030-1045, <DOI: 
10.1080/01436597.2020.1729728>. 

Wilber, Donald. (1963) Contemporary Iran. New York: Praeger. 
 

 

 

This article is an open-access article distributed under the 
terms and conditions of the Creative Commons Attribution 
(CC-BY) license. 

https://sk.sagepub.com/navigator/case-study-research/n68.%20xml
https://sk.sagepub.com/navigator/case-study-research/n68.%20xml


 

  (مقاله علمی پژوهشی) 570 565-587ت صفحا ،1400تابستان   ،2، شماره 51، دوره مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،فصلنامه سیاست

 
 1371-1398 ان،ریا یاجتماع يها بحران و توسعه ولت،د

 
* نژادعباس مصلی

1 
 

 تهراندانشگاه  یاسی،حقوق و علوم س ، دانشکدهاستاد
 

 
 چکیده  

 بـه و توسعه نامتوازن  رشد يندهایفرااز  ياریبس که است آن دهنده نشان رانیا یو اجتماع يتحوالت اقتصاد روند
 1371-1398 يهـا  سال در رانیا یاجتماع يها بحران. است شده منجر یتیو امن یاسیس ،یاجتماع يها بحران بروز
 و دولتدانست. ساخت  یناراض یاجتماع يها گروه کنش ای یالملل نیب يها رسانه نقش به مربوط تنها توان یرا نم

 رانیا یعو اجتما یاسیس يها بحران يریگ در شکل ينقش مؤثر یدولت یاجتماع-ياقتصاد ياستگذاریس یچگونگ
ـ تهد با مبارزه درصددکشور  ياگر کارگزاران راهبرد ن،یگذشته داشته است. بنابرا دهه سه در  يهـا و بحـران  دهای

مطـرح  پژوهش پرسش دو. کنند توجه رانیدر ا یاسیس يو نوساز ياقتصاد رشد تیوضع به دیباشند، با یاجتماع
ـ  يا ابطهر چه .1از:  اند عبارت رانیا يمطالعه مورد نیا در شده و  ،يتوسـعه اقتصـاد   نـد یفراسـاخت دولـت،    نیب

و  یاجتمـاع  -ياقتصـاد  يهـا  تا چه حد بـروز بحـران   .2 است؟ داشته وجود 1371-1398 یزمان دوره رد بحران
 ؟شـود  یکننـده مربـوط مـ    متـوازن  يو اقتصاد یاسیس يو نبود نهادها ،ياستگذاریس يرشدمحور تیماه به یتیامن

 يهـا  بحـران  بـر  دولـت  ياقتصـاد توسـعه   ياسـتگذار یسو  ،یاسـ یس سـاختار  تیماه ریثتأ انگریب پژوهش هیفرض
ـ تحل روشاز  اسـتفاده با   و ،یخیتار یینهادگرا هیبر نظر دیتأک. با است یاجتماع -ياقتصاد و  یفـ یک يمحتـوا  لی

ـ ا يتوسـعه اقتصـاد   يها برنامه مند نظام یابیارز  نـه یدر زم پژوهشـگران  ریسـا  يهـا افتـه ی يواکـاو  بـا  همـراه  رانی
کـه بخـش    دهـد  ینشـان مـ   جی. نتـا شوند یم یبررس رانیا ياقتصاد يهااستیس يامدهای، پياقتصاد ياستگذاریس

 اگرچه ،دارد» محدود یدسترس ساختار« با میمستق ارتباط رانیا یاجتماع-ياقتصاد يها ياستگذاریس از يریچشمگ
ـ    انـد،  بـوده  اثرگذار نهیزم نیا در یالملل نینظام اقتصاد ب تیو ماه میمانند تحر یعوامل بـر   یتوسـعه نـامتوازن مبتن

 . است بوده کشور در یاجتماع ياه از بحران ياریبس يریگ و اوج جادیعامل ا دولت ناکارامد ياقتصاد يها استیس
 

  ياقتصاد ياستگذاریس ک،یبوروکرات ساختارنامتوازن،  توسعه ،یاجتماع يهابحران ران،یا: واژگان کلیدي
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 مقدمه .1
 ،یاجتمـاع  يها زهدر حو يریگ میتصم يالگو و دولت ساخت نیب هرابط ياقتصاد ياستگذاریس

ـ م بر تواند یم ياقتصاد يریگ میتصم هرگونه. کند یم نییهر جامعه را تب یاسیو س ياقتصاد  زانی
  اسـت یس. باشـد  رگـذار یاقتصـاد کـالن و اقتصـاد خـرد تأث     يهـا  شاخص تورم، ،ياقتصاد رشد

 ود،شـ  منجـر   یگارشـ یدولت و ال يبرا ياقتصاد يدرآمدها مازاد به تواند یممحور اگرچه  شوك
ـ پد نـه یزم کـه  اسـت کرده  رو هروب يشتریب ياقتصاد يتنگناها و طیشرا با را جامعه شـدن   داری

 ،پژوهش نیا در. است ساخته را فراهم  یاجتماع يها و بحران یعموم يها یتیاز نارضا ياریبس
و  يتوسـعه اقتصـاد   ندیفراساخت دولت،  نیب رابطه یچگونگ و زانیم به مربوط یاصلپرسش 

 چه .1: استاهداف مهم نگارنده  از ریبه دو پرسش ز پاسخ افتنی. شود یم یاجتماع يها بحران
 1371-1398 یزمـان  دوره در بحـران  و ،ياقتصـاد  توسـعه  نـد یفرا دولت، ساخت نیب يا رابطه
ـ یو امن یاجتمـاع  -ياقتصـاد  يها بحران بروز حد چه تا .2 است؟ داشته وجود ـ ماه بـه  یت  تی

 شـود؟  یمربـوط مـ   کننده متوازن ياقتصاد و یاسیس يود نهادهاو نب ،ياستگذاریس يرشدمحور
دولـت بـر    يتوسعه اقتصاد ياستگذاریو س ،یاسیساختار س تیماه ریتأث انگریپژوهش ب هیفرض

از  اسـتفاده و  بـا   ،یخیتـار  یینهـادگرا  هیبر نظر دیاست. با تأک یاجتماع -ياقتصاد يها بحران
ـ ا يتوسـعه اقتصـاد   يهـا  برنامـه  مند نظام یابیو ارز یفیک يمحتوا لیروش تحل همـراه بـا    رانی

 يهـا اسـت یس يامـدها ی، پياقتصـاد  ياستگذاریس نهیدر زم پژوهشگران ریسا يهاافتهی يواکاو
 يهـا  ياستگذاریاز س يریکه بخش چشمگ دهد ینشان م جی. نتاشوند یم یبررس رانیا ياقتصاد
 یدارد، اگرچـه عـوامل  » محـدود  یسـاختار دسترسـ  «با  میارتباط مستق رانیا یاجتماع-ياقتصاد

انـد، توسـعه نـامتوازن     اثرگذار بـوده  نهیزم نیدر ا یالملل نینظام اقتصاد ب تیو ماه میمانند تحر
 يهـا  از بحـران  ياریبسـ  يریگ و اوج جادیناکارامد دولت عامل ا ياقتصاد يها استیسبر  یمبتن

 ماننـد  یبـروز مشـکالت   سببرشدمحور،  ياقتصاد يها استیس در کشور بوده است. یاجتماع
کسب  يبرا بیرق يها گروه یاسیس يو تضادها یمحدود، شکاف طبقات ینظام دسترس شیدایپ

ـ توز بـر  يگـر ید مـؤثر  عامـل  هم یتورم رکود دهیپد و يساختار تورم. شد رانیا درقدرت   عی
 خواهد بود.  یمختلف اجتماع يها هیال درآمد

 يهـا  شـکاف  وجـود  بـه  توجـه  بـدون  رانیا یاجتماع يها بحران يامدهایعلل و پ یبررس
براسـاس سـنجش    يموجود اقتصـاد  يها یابیارز. ستین ریپذ نهفته امکان یو اجتماع ياقتصاد

ـ  ثـروت  شـکل  بـه  هـا  یـی دارا عمـده  بخش که است تیواقع نیا انگریکشور ب ینیج بیضر  ای
. نظـام  قـرار گرفتـه اسـت    يو اقتصـاد  یاسـ یس یگارشـ یال اریاخت در رانت از یناش يدرآمدها
 فرودسـت  اقشـار . سـازد  یمـ  ایقشر فرادست مه يرا برا ییها تیمطلوب نیچن ،محدود یدسترس

تورم گسـترده بـا    همراهبهرکود مزمن  ،يفرادستمزد ياقتصاد منابع به نداشتن یدسترس علت به



 
 1400 تابستان، 2، شماره 51ه دور ،فصلنامه سیاست                                                                              572 

 نظـام  يکارامـد . )215: 1395 گـدال، ی(م شوند یرو م روبه یمتنوع يو اقتصاد یاجتماع يها چالش
امـا آثـار آن بـر     کنـد،  یمـ  میمدت تـرم  کشور را در کوتاه يمحدود، مشکالت اقتصاد یرسدست
 ینظـام دسترسـ   يامـدها یپ و عوارض. ماند یم یکشور باق يو ساخت اقتصاد یاجتماع تیذهن

 يبوده است. نظام اقتصـاد  ریاخ يها سالدر  رانیا یاجتماع يها از بحران ياریمحدود عامل بس
 . است شده منجر یرقابت اقتصاد عادلهم در رییمحدود به تغ

 رانـت « ،»یفسـاد اجتمـاع  « ماننـد  ییهـا  ممکن است براسـاس نشـانه   يساختار يها چالش
 یاجتماع يها بحران ندیفرااز  يگرید بخش. ابدیانعکاس  »یاجتماع يها شورش« ای »ياقتصاد

 کیدارد. هر ینو جامعه مد یکنش نخبگان، بوروکراس يسازوکارها در شهیر رانیا يو اقتصاد
ـ رانت اقتصـاد  سـاختار  و اقتـدارگرا  دولـت  مـوازات  به ادشده،ی مؤلفهاز سه   عوامـل  زمـره  در ری

ـ بوده است. در ا یو اجتماع ياقتصاد بحران دکنندهیتشد تـورم   ماننـد  ییهـا  نشـانه  نـد، یفرا نی
 يها حرانب. است دهیانجام درآمد عیبازتوز یدائم سازوکار به مربوط يناکارامد به ختهیافسارگس

 يجامعـه بـه فضـا    یعـ یطب واکـنش  تـوان  یرا مـ  يگسـترده اقتصـاد   يها یتیو نارضا یاجتماع
ـ اقل يسـاختار  گاهیجا به نسبت شدهيا هیحاش اجتماع تیاکثر يدیناام احساس و شده یقطب  تی

 بـا  را یاسـ یس اقتصـاد  بـر  نظـارت محـدود   یدسترس نظام در فرادست تیاقل. دانست فرادست
 .آورد یم دستبه اقتصاد و دولت رابطه بر تمرکز
 

   ينظر چارچوب. 2
 ییکشـورها  یو اجتمـاع  یاسـ یس يهـا  از چـالش  ياریرساخت بسیز »محدود یدولت دسترس«

 افتـه ی سـازمان  يو اقتصـاد  یاجتمـاع  يکـه نهادهـا   ییآورد. کشورها یوجود م ران را بهیمانند ا
 یو اجتمـاع  ياقتصـاد  يزیـ ر مـه برنا يپرمخـاطره در فضـا   يهـا  میند، قادر به اتخاذ تصـم ندار

رابطـه آن بـا    یساختار دولت و چگونگ ریتواند تحت تأث یم یاجتماع يها نخواهند بود. بحران
ـ تواند شکل جد یم يع در ساختار اقتصادیرات سرییف شود. تغینفوذ تعر يذ يها گروه از  يدی

 بنـابر باشد.  یسبک زندگر در ییش انتظارات و تغیبر افزا یجاد کند که مبتنیرا ا یروابط اجتماع
 یاسـ یتحـرك س  يالزم بـرا  ییتوانااز  ١محدود یدسترس يها نظام همکاران، و نورث مطالعات

 يبـرا » دولـت شـکننده  «سـتند. مفهـوم   یسک باال برخـوردار ن یبا ر يها میپردامنه و اتخاذ تصم
. اگـر  برخوردارنـد  يدر حـوزه اقتصـاد   ٢یدرمـان  زه شـوك یـ که از انگ رود یمکار به ییکشورها

بـا   ییکشـورها «گـر در زمـره   ید يو از سو ،استفاده کند یدرمان شوك ياز سازوکارها يکشور
 دیگران،(نورث و کند  یع رانت استفاده میتوز يباشد، از ائتالف مسلط برا» محدود ینظام دسترس

1. Limited Access Orders 
2. Shock therapy 
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 شیافـزا  شـاهد  شـد،  فـراهم  ياقتصـاد  رشـد  نهیاز دفاع مقدس که زم پس رانیا در. )29: 1396
 ییها نشانه نیچن. میا بوده ياقتصاد يها و مطالبات آنان از رانت یاسیس نانیکارآفر شمار ریفراگ

ـ  کـه  دارد اعتقاد نورث. است شده منجرشهروندان  یو مطالبات یطبقات زیتما به  یطیشـرا  نیچن
 ماننـد در اقتصـاد   تیـ موفق کـه  کنـد  یمـ  اشاره و سازد؛ یباثبات را دشوار م یاجتماع نظم يبنا

در  یاز ناکـام  ياریبسـ  يها نمونه. دارد یبستگ نهادها بهبود به نخستدر درجه  یاسیستوسعه 
 یرامـون یپ يکشـورها  در کـرده  لیتحصـ  تیـ و جمع یعیطب منابع ه،یسرما وفوروجود  باتوسعه 
 . شوند یم مشاهده

ـ  يهـا  شـاخص  يساز نهیبه ازمندین یاسیس توسعه هرگونه و  ينوسـاز  نـد یفرادر  یحکمران
. داراسـت  را کارامـد  یاسـ یس يهـا  نظـام  يهـا  شـاخص  یتمـام  ،یهد بود. حکمرانتوسعه خوا

مختلف  يها انقالب ارتباطات به حوزه يفضا در آن دهنده لیتشک يها خوب و مؤلفه یحکمران
ـ اهم نظـر  نیاز ا ١کیبرنتیسا تیامن مفهوم ،یکنوناست. در عصر  افتهیگسترش  ییایجغراف  تی
 و کـرده، را در ذهـن شـهروندان مـنعکس     یاجتماع زیو تما يداقتصا ينابرابر هرگونه که دارد
نهفتـه شـهروندان را    یاجتمـاع  انتظـارات  توانـد  یمـ  يا رسانه يفضا. کندیم دیتشد را آن ابعاد

ـ  يهـا  نشـانه  بـا  کـه  را یبهتر و کارگزاران یزندگ يو انتظارات آنان برا دهد، بازتاب  یحکمران
 است باور نیا بر نورث. )Calderaro & Craig, 2020: 772(ارتقا دهد  ،دارند یخوب هماهنگ

 ،يو اقتصـاد  یاز منـابع اجتمـاع   »محـدود  یدسترسـ  دولت« نادرست يریگ بهره صورت در که
ـ برگز يهـا  گروه و رند؛یگ یمراکد قرار  تیدر وضع یمنابع نیچن از  يو اقتصـاد  یاجتمـاع  دهی

 امـا  باشند، نییسرانه متوسط و پا درآمد ياگر کشورها دارا که یدرحال. کنند یکشور مهاجرت م
 رشـد . شـوند  ینائـل مـ   يشـتر یب يهـا  تیمطلوب و جینتا به ،استفاده کنند ينهاد يها استیس از

و  يپنهـان ماننـد فسـاد اقتصـاد     يورز گسـترش خشـونت   يالزم برا يها نهیزم عیسر ياقتصاد
هرگونـه کـنش    .سـازد  یمـ  ریناپـذ  را اجتنـاب  یاجتماع يها آشکار مانند بحران يورز خشونت

 جـاد یخاص خود را ا یتیو امن یاسیس يامدهایپ و آثار تواند یم یدرمان شوك ندیفراها در  دولت
 . )23: 1396 دیگران،(نورث و کند 
 

 رانیا یاجتماع يها و بحران ياقتصاد رشد استیس دولت،. 3
و  یمـاع اجت ،یفرهنگـ  سـاختار  در تحـول  نـه یزم تواند یم کهگونه همان ياقتصاد رشد استیس

 تجربـه . کنـد  یم جادیا یاسیس يها نظام يرا برا ییها چالش آورد، وجودبهقدرت را  يبند شکل
کشـور   يرفتـار  يالگوها در شهیر ،یلیپس از جنگ تحم يها سال در رانیا يو اقتصاد یاسیس

ـ نظر یاز انقالب داشـته اسـت. برخـ    شیپ يتوسعه اقتصاد يها در چارچوب برنامه  پـردازان  هی

1. Cyber Security 
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 توسـعه  برنامـه  ادامـه  ،یاسالم ياول و دوم توسعه جمهور يها اعتقاد دارند که برنامه ياقتصاد
ـ ا ياقتصـاد  عیسـر  رشـد  که دارند اشاره موضوع نیا به آنان. است بوده شاه زمان  هـر  در رانی

 ياسـتگذار یسشد.  خواهد دیجد يها بحران بروز سبب يریناپذ به گونه اجتناب یخیتار دوران
ـ  رابطه تواند یدولت م ياقتصاد  يبـرا  را یاجتمـاع  يو گسـترش نهادهـا   ياقتصـاد  رشـد  نیب

 ياسـتگذار یس یاصـل  محـور  ،یخیتـار  دوران کیآورد. در  وجودبه یاسیمشارکت و توسعه س
 یاجتمـاع  نـه یزم ينـد یفرا نیچن. است داده لیرشدمحور تشک يدولت را سازوکارها ياقتصاد

 اسـن یآمارت ينظـر  افـت یبـا ره   بحـران  نیا يها نشانهو  آورد؛ وجودبهرا  1371 ریبحران فراگ
از  1376در  يشـهر  متوسـط  طبقـات  و نخبگـان  گر،ید يسو از. )72: 1381(سن، دارد  یهمگون

  اسـت یانتخابـات ر  يهـا  رقابـت  يفضـا  در و گرفتنـد، آرام بهـره   يکنش انتقـاد  يسازوکارها
ـ ا« ماننـد  یمیمفـاه . کردندرا انتخاب  »یاسیس توسعه« نهیگز ،يجمهور ـ رانیا يبـرا  رانی  و »انی

ـ یدانست کـه جامعـه ا   ییها تیواقع زمره در توان یم را »ریفراگ یاسیس مشارکت« از آن در  یران
 عدالت« که شد رو روبه تیواقع نیا با 1384 در کشوراستفاده کرد.  یانتخابات يها رقابت يفضا

 و ،ار گرفتـه اسـت  قـر  یاسـ یو س يتوسـعه اقتصـاد   يها برنامه پرتو ریز »يو اقتصاد یاجتماع
 . است شده کمرنگ

ـ ا از خـود  1384 بهشـت یارد داریـ د در هابرماس از  يتـر  قیـ دق درك تـا  کـرد تـالش   رانی
ـ  هابرمـاس  کـرد یکنـد. رو  یابیباز را رانیا يو رفتار یفرهنگ يها قالب  يریکـارگ  بـر بـه   یمبتن
و  یـی گرا تکامـل  يها شهیبر اند یمبتن محور غرب توسعه اتیادب يفضا از رانیبود که ا یمیمفاه

ـ ا انگریبزمان  آندر  رانیا یاسیس ندیفراو  میاز مفاه ياریعبور کرده است. بس ییکارکردگرا  نی
خود  يدایکاند تواند یم که است شده داریپد رانیدر ا يدیجد یاسیس يروین که است تیواقع

 يه اقتصـاد توسع يندهایفرااز  ياریرشد دهد. بس ١»یعیعدالت توز« مانند یمیرا براساس مفاه
 ينظر لیتحل نییتب در زین فوران جان ).65: 1393(دلفروز، ساز بوده است  دولت بحران يبرا رانیا

 شـده يا هیحاشـ و  يشـهر  جامعـه  در را یاجتمـاع  يروهـا ین نقـش  تا دارد تالش رانیانقالب ا
ف و شکا يروند رشد اقتصاد ریتأث تحت يشهر يا هیحاش يروهاین ،یکل طور بهسازد.  برجسته

 نهیزم ند،یفرا نیا در. آورد یم دستبهرا  یانقالب يکنشگر يبرا الزم زهیاز آن، انگ یناش یطبقات
 از يریچشـمگ . بخـش  شـد  فراهم یکنش انقالب يدر فضا یاجتماع طبقه و هیال چند مشارکت
ـ ز اریاز انقـالب، مشـابهت بسـ    پسدر دوران  رانیا یو اجتماع یاسیس يها یدگرگون بـا   يادی

: 1377(فـوران،  داشته اسـت   یانقالب اسالم يروزیاز پ شیپ رانیا یو اجتماع یاسیس يندهایفرا
567.(  

 

1. Distributive Justice 
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 یاجتماع يها ن و بحرا ياقتصاد ينابرابر شیدایپ ندیفرا. 3.1
 قـرار  ریتـأث  تحت را دیتول ،ينابرابر بهتر، عبارت به شود؛ یم آغاز د،یتول شروع از شیپ ينابرابر

 ينـابرابر . بـود  خواهـد تـامین   دیتول منافع از آنها سهم و عوامل از دهاستفا بیتتربدین. دهد یم
ـ ن یینهـا  محصول مبادله نیهمچن و مصرف لحظه در یحت  انـواع  مطالعـه  در. دارد انعکـاس  زی

 هـا  عرصـه  ریسـا  در ينـابرابر  با میمستق وندیپ در يدرآمد ينابرابر که رسد یم نظر به ،ينابرابر
 کنـد  یاستدالل م ی. مؤمندارد قرار ییروستا و يشهر ،یتیجنس ،یشآموز ،یتیقوم ينابرابر مانند
 عوامـل،  نیتـر  یاصـل  از یکـ ی رد،یگ انجام که يا حوزه هر در و وهیش هربه  ينابرابر مطالعهکه 

 يهـا  اسـت یس ياجـرا  یاصل انیمتول عنوان به ها دولتاست.  ياقتصاد نظام با آن رابطه و دولت
. کننـد  جـاد یا ينابرابر شیافزا ای کاهش در یمهم راتییتغ انندتو یم همواره ياقتصاد يها نظام
 و منـوط  کامـل،  یرقـابت  اقتصـاد  يهـا وعده همه که معتقدند نسونیراب مانند کارشناسان یبرخ

ـ د از. است يبرابر و عدالت به مشروط  و »يور بهـره « ،»ییکـارا « عنصـر  سـه  نسـون یراب دگاهی
 است ریپذتحقق عادالنه رقابت و برابر طیشرا در يانحصار طور به »ياقتصاد دیتول در ینگیبه«

 ينـدها یفرا نیـی تب بـه  تواند یم رانیدر ا یو اجتماع ياقتصاد ينابرابر لیتحل. )14: 1396 ،ی(مؤمن
نهادگرا به  پردازان هینظر یبرخ. شود منجرنهادگرا  کردیرو براساس رانیرشد و توسعه اقتصاد ا

 دراند کـه   کرده انیبو   اند؛پرداخته رانیا یو اجتماع يداقتصا ساختار تحول يندهایفرا یبررس
 ،ینگرش نیچن براساس. است افتهی شیافزا رانیا ياقتصاد يها شکاف ،يساختار لیتعد دوران

 در کـه  است رانیا معاصر خیتار ياقتصاد تحوالت نیاثرگذارتر و نیتر مهم از ياقتصاد لیتعد
 یاسـ یس اقتصـاد  بـر  يریچشمگ ریتأثو  شد، گذاشته اجرا به رانیا طیشرا نیتر حساس از یکی
. اسـت  داشـته  فقر و ينابرابر ،یمل پول ارزش فیتضع استیس ،يساز یخصوص ،يگذار متیق

 يسـازوکارها « و »لیتعـد  اسـت یس«از  يریـ گ بهـره  ازمنـد ین ياقتصـاد  رشـد  استیس ن،یبنابرا
و  یاجتمـاع  يهـا  لشچـا  گسـترش  بـه  يندیفرا نیچن. است بوده رانیدر اقتصاد ا» محور شوك
 .)46: 1395 ،ی(مؤمن است دهیانجام ریفراگ ياقتصاد

ـ  کـه  رسـد  یم جهینت نیا به انداز چشم سند و یاساس قانون یبررس با يگرید پژوهشگر  نیب
 رانیا در ها ارانهی کردن هدفمند سند ،یاجتماع نیتأم و رفاه جامع نظام قانون توسعه، يها برنامه

 توسـعه  يها برنامه حوزه در زین يگرید يها یناهماهنگ. دارد وجود یناهماهنگ انقالب، از پس
 ،یکلـ  طـور  به. شود یم مشاهده نیقوان ياجراتأخر  و تقدم نکردن تیرعا مقررات، و نیقوان با
ـ ناد سـاختارنگر،  يجـا  بـه  نگر عارضه کردیرو که دیرس جهینت نیا به توان یم  نقـش  گـرفتن  دهی

هـا   سازمان ياقتصاد يها برنامه يناکارامد علل نیتر یاصل از یمال منابع و آمارها ابهام و اشتغال
 تـر یپ. )71: 1394 ،ی(مـدن است  بوده رانیا در فقرو  ينابرابر کاهش در یدولت يزیر و مراکز برنامه

 نیـی تب درصـدد  ،یشـناخت  جامعـه  کـرد یدانست که با رو یپردازان هینظر زمره در توان یم را اوانز
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 بـه  ،یو اجتمـاع  ياقتصاد ينابرابر ادامهبرآمد. براساس نگرش اوانز،  يبرنابرا ياقتصاد توسعه
 در یمـانع  عنـوان  بـه   ای و مسلط، طبقه يدستورها اجراکننده عنوان به دولت که است آن مفهوم
 يبرا یاسیس اقتصاد بر نظارتدولت در  نقش شیافزانکرده است.  فایا يمؤثر نقش بازار برابر

از  یو اجتمـاع  ياقتصـاد  يآن اسـت کـه نهادهـا    يمعنـا  به ،یاجتماع يبرمبارزه با فقر و نابرا
در حـوزه  » ها نقش یخودگردان«از  ییها نشانه شیدایپ نهینکرده و زم تیدولت تبع يها استیس

ـ با گـرا  توسـعه  دولت اوانز،. در نگرش )54: 1382(اوانز، آمده است  وجودبه یاسیاقتصاد س  از دی
 يسـاالر  وانید چنان از یعنی باشد؛ برخوردار »١ییو خوداتکا یگردانخود« منظور بهالزم  تیقابل

ـ یب قدرتمند يجو رانت يها گروه يبرا یمجال که شوند مند بهره يقدرتمند . نکنـد  فـراهم  یرون
 نفـوذ  يذ يهـا  گروه ییجو رانت يبرا یمحمل را آن از حاصل يها تیموقع و دولت بدنه اوانز،
که دولت  ینقش. بود خواهد دور به فساد از ساالر ستهیشا تدول ینگرش نیچن در. دهد یم قرار
. دارد میمسـتق  ارتبـاط  یاجتمـاع  يهـا  گروه و نهادها باکند،  فایا تواند یم يتوسعه اقتصاد يبرا
 نخبگـان قرار گرفتن  يجاکه  ردیگ یشکل م یطیدر شرا یاجتماع يبرابر و توسعه ،یکل طور به

 یمدن جامعه ياریهم باکه  است چنان یاجتماع مناسبات ریسا و یاجتماع يها شبکه در یدولت
 کمـک  يا توسـعه  يهـا   طـرح  ياجرا به و شده فراهم يا توسعه يها برنامه يبرا الزم اطالعات

 . شود یم
ـ ا یاسـ یس اقتصـاد  يندهایفراها و  نشانه لیتحل  بـا  دولـت  ونـد یپ یچگـونگ  براسـاس  رانی

 ينـابرابر  ایـ  يبرابـر  توانـد  یم يندیفرا نینچ. است شدهانجام  یو اجتماع ياقتصاد يها حوزه
ـ پ یرامـون یپ نقش دولت اگر. کند دیرا بازتول يو اقتصاد یاجتماع  محـور  ،رامـون یو پ کنـد،  دای

 و تیماه اجتماع و استیس اقتصاد، یدگیتن درهم يها دولت شود، سندروم ياستگذاریس یاصل
 ياقتصـاد  عـدالت  گسـترش  در هـا  دولـت  کـارکرد  سهیمقا. سازند یم منعکس را دولت کارکرد

 تـا  کنند یم تالش یکل طور بهها  و دولت شود؛ یم سهیمقا دیو قدرت خر ینیج بیبراساس ضر
 ياقتصاد طیشرا. آورند فراهم کاالها عادالنه عیتوز و تورم ،ياقتصاد رشد نیب را یمتوازن رابطه

 نیچنـ  يریـ گ شـکل  در یبا اقتصـاد جهـان   یدگیتن درهم يالگو و صادرات زانیمکشور از نظر 
 . )85: 1393و کالته،  ی(حاتمالزم برخوردار است  تیاهم زین يندیفرا

 
 1371-1398 رانیا یاجتماع يها و بحران ياقتصاد ينابرابر. 4

ـ ا یاسالم انقالب نیادیبن يها از شاخص ،ياقتصاد عدالت موضوع بخـش   و اسـت؛  بـوده  رانی
 عـدالت  مفهـوم . دهـد  یم لیتشک »یاجتماع التعد« را رانیا یاسیس يها مقام اتیادب از يادیز

عـدالت بـا    ،یاجتماع يها هیال نگرش در. دارد یمتفاوت ریتفاس و فیتعار يو اقتصاد یاجتماع

1. Self-Governance and Self-Reliance 
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 و عـدالت  انگـاره . شود یم فیتعر یاجتماع يها فرصت يو برابر ياز توازن اقتصاد ییها نشانه
 یکنش اعتراض يخود را بر الگو ریثتأ تواند یم يو اقتصاد یاجتماع ضیتبع يها نشانه احساس

 پـس  که رانیا توسعه يها برنامه و یاساس قانون در. )115: 1385 ن،ی(پـرو  بگذاردجا  شهروندان به
 یاسـ یس نظـام  يمبنـا  بـر  و یاسـ یس تحوالت براساس اند، شده اجرا و نیتدو 1357 انقالب از

 انـواع  کـاهش  بر توسعه نامهبر شش و یاساس قانون کهآن با. اندگرفته شکل یاسالم يجمهور
ـ ا. اسـت  شـده  حاصل يگرید جینتا عمل در رسد یم نظر به اند، کرده دیتأک ينابرابر  را نکتـه  نی

 یعـامل  ،یطبقـات  و یمکـان  وجـه  دو در دولـت  ياقتصـاد  يهـا  اسـت یس که کرد فراموش دینبا
ـ پ یمنازعـات  و بـوده  یاجتماع و ياقتصاد يها شکاف ضعف و شدت بر رگذاریتأث  پنهـان  و دای

 . است شده آشکار یشکل بههر بار  آن از یناش
ـ ا ياقتصـاد  توسعه دوم و اول برنامه ـ ماه رانی از  ياریبسـ  تجربـه . داشـت  رشـدمحور  تی
 يهـا  بحران گسترش بهرشدمحور  استیکه س است نیا دهندهنشاندر حال توسعه  يکشورها
ـ نهادگرا. شـود  یمنجر م یتیو امن یاجتماع  نبـود از  یرا ناشـ  یتیعوضـ  نیچنـ  یاصـل  علـت  انی
 کـارگزاران  و نخبگـان  نقـش  »یپـوالن  کارل«. دانند یکننده م متوازن يو اقتصاد یاسیس ينهادها

شـدن   يا هیو حاشـ  يمختلـف اقتصـاد   يها هیال نیب ثروت مجدد عیدر توز يو اقتصاد یاسیس
اه را شکسـت شـ   یاصـل  علـت  جـه، ینت در. دانـد  یم کننده نییرا تع یاجتماع يها از گروه یبرخ

ـ را ا ییالگو نیدانست. چن يتوسعه اقتصاد يها برنامه در تناقض توان یم از انقـالب   پـس  رانی
و  گذاشـت،  آزمـون  به گریبار د ياول و دوم توسعه اقتصاد يها و در چارچوب برنامه یاسالم

. کـرد مشـاهده   1371 يو اقتصـاد  یاجتماع بحران در توان یم را يندیفرا نیچن نامطلوب امدیپ
را با  يفرودست اقتصاد يها هیبود که ال ياقتصاد رشد استیس يامدهایبه پ یواکنش بحران نیا

 يهـا  سـال  در بـار نینخسـت  يبرا يا هیحاش یاجتماع يها رو ساخت. اعتراض گروه چالش روبه
 یاجتمـاع  يروهـا ین يسـو  ازرا  یاسـ یس نظـام  تیمشـروع  ،یانقـالب اسـالم   يروزیاز پ پس
شـکل   يا براسـاس انگـاره   ياقتصـاد  توسـعه  دوم و اول برنامـه . دیکش چالش به شدهيا هیحاش

 نـده یدر آ يبتواننـد نقـش مـؤثر    يو اقتصـاد  یاسـ یاز کـارگزاران س  يدیـ گرفت که نسـل جد 
ـ ب يندیفرا نیچن. کنند فایا رانیدر ا یحکمران بـر   نظـارت هـا در   آن اسـت کـه حکومـت    انگری
ـ م در دخالـت  و نخبگان ـ یمع زانی  از ١ثـروت  عیبـازتوز . دارنـد قـش  ثـروت ن  عیدر بـازتوز  ین

 حـول  شـامدرن یپ يها نظام اغلب اما،یفوکو گفته بهاست.  یاجتماع يها نظام یاصل يکارکردها
ـ م در منـابع  و کاالهـا  عیبـازتوز  يو بـرا  یگروه درون بارز تیشخص اقتدار ـ پ انی  شـکل  روانی

محـدود   یدسترسـ  يهـا  نظام در شدهيا هیحاش یاجتماع يها گروه. )67: 1395 اما،ی(فوکو ردیگ یم
ـ  در. رنـد یگ یم بهره زیآم کنش خشونت يسازوکارها از اغلب گـردش   نبـود  ییکشـورها  نیچن

1. Wealth Redistribution 
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ــ  یعامــل اصــل ،نوظهــور يهــا گــروه وجامعــه  یعمــوم يهــا هیــال نیثــروت و قــدرت در ب
 یمدن جامعه ،یاجتماع ياز ساخت و کارکرد دولت خواهد بود. هرگاه نهادها ییزدا تیمشروع

 يهـا  هیـ شـهروندان و ال  یعمـوم  يازهایحل ن يبرا مؤثرو  الزم يکارامداز  یسایو نخبگان س
به یاسیآشوب س شیدایپ نهیزم ط،یاست که در آن شرا یعیطب نباشند، برخوردار شدهيا هیحاش

 . دیآ یم وجود
و بخـش   یاجتماع ينهادها کهاند  داشته انیب رانیا یاسیس اقتصاد مسائل گرانلیتحل یبرخ
ـ ارز با افراد نیا. کند جادیرا ا ياقتصاد توازن و تعادل نهیزم واندت یم یخصوص مشـکالت   یابی
مثبـت   ياقتصـاد  تـوازن  و تعـادل  رونـد  در را آنها عملکرد ،یردولتیغ و نهاد مردم يها سازمان

ـ ا جامعـه  در یردولتـ یغ يهـا  سـازمان  گسـترش  وهرگونه رشد  ن،یبنابرا. کنند یم یابیارز  رانی
ـ  براسـاس . سـازد  یمـ  فراهم ينابرابر و فقر کاهش يبرا را یمناسب ياه فرصت و ها نهیزم  نیچن

ـ ناد ران،یـ در ا یو اجتمـاع  ياقتصـاد  يهـا  يتداوم نـابرابر  یاصل لیدال از ،ینگرش  گـرفتن  دهی
 یبرخـ . )72: 1394 ،ی(مـدن نهـاد بـوده اسـت     مـردم  ينهادها تیو فعال یردولتیاقتصاد غ ينهادها

 یابیـ  تیاولو لزوم برو  ؛دارند دیتأک یعدالت و دموکراس یمبستگه بر رانیا مسائل گرانلیتحل
 ی. آنان با الهـام از قـانون اساسـ   کنند یم يپافشار یو اجتماع ياقتصاد توسعه ندیفراعدالت در 

 یاتیـ عملو  کننـد،  یمـ  اشـاره  یدموکراسـ  تداوم و قیتعم در عدالت نقش به ،یاسالم يجمهور
 زمـره  در یدموکراس کردن ادهیپ يبرا را آن در ها تیظرف استخراج و یاساس قانون اصول کردن

 تـالش  هرگونـه  دوم، گـروه  نگرش در. دانند یم یاسیو ثبات س ياقتصاد توازن نیادیبن عوامل
 و ياقتصـاد  عـدالت  بـر  یمبتنـ  ینظـام  بلکه ،یاسیس توسعهتنها نه یدموکراس به یابیدست يبرا

ـ ر برنامـه  و ياسـتگذار یس در تـا  است موظف دولت و بوده الزم یاجتماع  عـدالت  کـالن،  يزی
 .)65: 1384 فر، یعی(شف کند يریگیپ همزمان را یاسیس يآزاد و یاجتماع

 
   ياقتصاد يها محدود و بحران ی. نظام دسترس4.1

خـود را در ثبـات    ریتـأث  توانـد  یمـ  يو اقتصـاد  یاجتماع يها بحران که کند یم استدالل نورث
ـ اهم نظـر  نیاز ا يو اقتصاد یاسیس شهیدر اند جا گذارد. هرگونه تحول به یاسیس  کـه  دارد تی

 نظـام  مفهـوم  يو. کنـد  یمـ  نیـی را تب ياستگذاریس و قدرت ساخت ،یاسیس نخبگان نیب رابطه
کـه   یمفهـوم  است؛ کرده نییتب ١»کیگارشیال ییگرا نخبه« شیدایپ شکل بهمحدود را  یدسترس

ژن خـوب آن اسـت    یژگیو. شود یم برده منا» ژن خوب« عنوان بهاز آن  رانیدر فرهنگ عامه ا
ـ تول نیـ و ا شـود؛  یمـ انجـام  » رانت دیتول« راه ازدولت  ياقتصاد ياستگذاریکه س  در رانـت  دی
و  یاسـ یس رانیمـد . شـود  یمـ  منجـر  دیـ جد ياقتصاد طبقه زیتما بهمحدود  یدسترس يها نظام

1. Oligarchic Elitism 
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دفاع  یانقالب و حت يها يبند که خاستگاه آنان مربوط به شکل شوندیم داریپد ینینو ياقتصاد
کـه در   یمهـار کسـان   يبـرا  یاسـ یس نظامکه  کنند یم انیب همکاران و نورث. استمقدس بوده 

را در چـارچوب رانـت    ياقتصاد يها تیاند، حما مشارکت داشته یاسیس قدرت ساخت تیتثب
حـال  جوامع در «که  انجامد یم یطیشرا يریگ شکل به ،يندیفرا نیچن. کنند یم عیتوز و فیتعر

منظور خلق رانت مهـار   به يدر منافع اقتصاد یاسیدخل و تصرف نظام س باتوسعه، خشونت را 
ـ ا. کننـد  زیها و افراد قدرتمند از توسل به خشونت پره گروه تا کنند، یم  یسـازمانده  نحـوه  نی

 . )27: 1396( »شود یم فیمحدود تعر یدسترس یاسینظام س عنوان بهجامعه 
 جـاد یکشـورها ا  يرا بـرا  یخاصـ  يو اقتصـاد  یاسـ یس يها لشمحدود، چا یدسترس نظام

 يساختار اقتصـاد  يدارا یکل طور به ارند، د یرانت اقتصادنفت که  دکنندهیتول يکشورها. کند یم
ـ پ یاصـل  عامـل  دیـ محـدود را با  یدسترسـ  يهـا  نظـام . نـد محدود یدسترسـ  یاسیو س  شیدای

ـ . دانست رانیا نندمااز کشورها  ياریبس يو اقتصاد یاسیس دیجد يها چالش  يسـاختار  نیچن
 يهـا   یدگرگـون  یپـوالن . دهـد  یمـ  ونـد یپ برالیولئـ مربوط به اقتصاد ن يها رساختیخود را با ز

 اتفاق ها حوزه ریسا از اقتصاد انفکاك مورد در دنیشیاند نحوه در که کند یم مطرح را ياقتصاد
در حـال توسـعه    يکشـورها  در یاجتمـاع  يها حوزه ریسا از اقتصاد انفکاك به قائل يو. افتاد

در  ينوسـاز  يهـا  از چالش ياریبس یاصل عامل را اجتماع عرصه با اقتصاد حوزه وندیپ ست،ین
 ينوساز يو اقتصاد برا یشناس جامعه است،یس يها حوزه وندیپ برو  داند، یم رامونیپ يکشورها

 تحـت به بعد،  1368ز محدود ا یدسترس نظام). 143: 1396 ،ی(پوالندارد  دیو توسعه کشورها تأک
در  و ؛همراه شد یراتییبا تغ ییزدا و ضابطه ياقتصاد لیتعد ،يساز یخصوص يسازوکارها ریتأث
 یبا ذات نظام دسترس يتجار يدار هیسرما. افتی يشتریرونق ب يتجار يدار هیسرما دوران، نیا

 ياقتصـاد و  یاسـ یمحـدود، طبقـه س   یکه نظام دسترس گفت توان یمو  ؛دارد یمحدود هماهنگ
 کیتکنوکرات و کیبوروکرات دارانه، هیسرما یخصلت که آورد وجودبهرا در بلوك قدرت  يدیجد

 ). 206: 1395 نژاد، ی(مصلداشته است 

 یمـدن  جامعـه  ناکارامـد،  و بازدارنده یبوروکراس توسعه،در امر  نخبگان ییناهمسو علت به
بـه   يدر زمـان محـدود   ياقتصـاد  يها چالش ،ياقتصاد منابعنظارت دولت بر  نبود و ف،یضع

ـ ا ياقتصاد توسعه پردازان هینظر یبرخ. شود یم لیتبد یاسیو س یاجتماع يها بحران  ادعـا  رانی
 »محـدود  یدسترسـ  نظـام « ینوع براساس رانیا در دولت کارکرد و ساخت ت،یماه کهاند  کرده
 کـارل  شـه یندمحـدود در ا  یدسترسـ  نظـام شـد،   انیب شتریطور که پ همان وگرفته است.  شکل
 يمحـدود، نقـش نهادهـا    یدسترس نظام دراست.  یاجتماع يها از بحران ياریعامل بس یپوالن
 از خارج( یررسمیغ ينهادها و ،)یردولتیغ یعموم ينهادها و یخصوص ،یدولت بخش( یقانون

 در. دهنـد  یمـ  دسـت  از را اقتصـاد  و استیکنترل عرصه س يبرا الزم موازنه) نیقوان چارچوب
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ـ آ یمـ  وجودبه» دولت دوسر«متناقض و  ينهادها يریگ شکل نهیمحدود، زم یترسدس نظام و  د؛ی
 یاجتمـاع  بـار  خشـونت  کـنش  حـوزه  در را خود آثار تواند یم ياز موضوعات اقتصاد ياریبس

بـه اقتصاد کشور  ينهادمحدود بستر  یدسترس نظام). 118: 1396 ،ی(پوالن بگذاردجا  شهروندان به
 لیتبـد  ياقتصـاد  يهـا  بنگـاه  از مرکـب  ییهـا  نگیهلد به یردولتیغ یمومع يها سازمان همراه
 در ییگـو پاسـخ  در ياجبار و برخوردارند، یدولت ينهادها يازهایامت و ها تیمعاف از که اند شده
ـ تعارض  يبرا نهیزم ،یطیشرا نیچن درندارند.  یو قانون یاجتماع ينهادها برابر  گـروه  دو نیب

 يو اقتصـاد  یاجتماع يها هیال(شامل  فرودست و) یاسیو س ياداقتص نخبگان شامل( فرادست
 ياز شـعارها  یبرخـ . دیآ یم وجودبه) ریپذ بیاز طبقه متوسط آس یبخش همراهبه شدهيا هیحاش

ـ ا انگریب 1398و آبان  1396 يد در رانیا یاسیس يها یو ناآرام هامربوط به اعتراض  اسـت  نی
محـدود دارد.   ینظـام دسترسـ   يها استیس در شهیر رکشو يو اقتصاد یاجتماع يها بحران که

 یگارشـ یال يریـ گ شـکل  نـه یزم ،ياقتصـاد  منـابع  عیتوز یبدون توجه به چگونگ يرشد اقتصاد
 نیـی تب یمحـدود عامـل اصـل    یدر نظام دسترسـ  یگارشیال نیو ا آورد؛ یم وجودبهرا  یحکومت

 یدسترسـ  نظـام . اسـت  بـوده  زیماقشر مت يبرا ياقتصاد منابع عیبازتوز يها نشانه و سازوکارها
بـه  را یررسـم یغ ينهادهـا  از يا خـود، شـبکه   يو اقتصاد یاسیس تیموقع تیتثب يمحدود برا

 .است آورده وجود
 

  1371 یبحران اجتماع يعوامل اقتصاد یبررس. 4.2
 یاجتماع يها گروه جهینت در و است؛بوده  فیضع یمدن جامعه ساخت ران،یا مانند یجوامع در

ـ . انـد  یو اعتراض صـنف  یاسیکنش س يبرا آموزش و زهیانگ هرگونه بدون شدهيا هیحاش  نیچن
 بـه  چـه  ينـابرابر . دیانجامخواهد  یو خشونت اجتماع ياقتصاد يها به تصاعد بحران یطیشرا

ـ برانگ مناقشه یموضوع ،یلیتحل يکردهایرو لحاظ از چه و یمفهوم لحاظ  شـه یاند خیتـار  در زی
 سرچشـمه  ينـابرابر  مختلـف  فیتعار از زیچ هر از شیب که یناقشاتم د؛یآ یم بشمار یاجتماع

 بـروز  نـه یزم طیشـرا  آن در رد،یـ شکل نگ یگونه مطلوب به ياقتصاد ياستگذاریس اگر. رندیگ یم
ـ با ياقتصـاد  ياسـتگذار یس هرگونه. دیآ یم وجودبه یاجتماع يها بحران براسـاس شـناخت    دی

در هـر   یطـ یو مح يا نـه یزم عواملتوجه داشت که  دیبا. شودانجام  يا نهیو زم یطیمح يازهاین
 رکـود  زلزلـه،  ل،یسـ   جنـگ،  مهاجرت، ،یقحط طیدر شرا يکشور اگرمتفاوت است.  يکشور
 ازمنـد ین طیشرا آن در باشد، داشته قرار میتحر ای یاسیس يها تیمحدود انزوا، تورم، ،ياقتصاد

 يهـا  تیواهـد بـود. محـدود   خ ياقتصـاد  ياسـتگذار یدر س يا نـه یزم يها چالش يساز برطرف
ـ ا ياقتصـاد  يهـا  بیآسـ  زمره در توان یصادرات را م يبند هیسهم و میتحر مانند ياقتصاد  رانی

 يهـا  اسـت یس برابر در گسترده و ریفراگ یچالش اجتماع نینخست). 93: 1399 نـژاد،  ی(مصلدانست 
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را  ییهـا  لشو چـا  هـا اعتـراض  نیچن یاصل علتو  است؛ بوده 1371مربوط به  رانیا ياقتصاد
. کـرد  وجـو  جسـت  ياقتصـاد  لیو تعـد  ،یدرمـان  شوك ،يرشد اقتصاد يها استیس در توان یم

 اما ،ستا یداخل ناخالص دیتول يساز نهیبه يها در زمره ضرورت ادشدهیاز موضوعات  کیهر
از  ییهـا  در حال توسعه براساس نشـانه  يکشورها یدر تمام يرشد اقتصاد يسازوکارها جینتا
 شده است.  یابیسنجش و ارز ياقتصاد فساد و خشونت ،یاسیس یناآرام ،یثبات یب

 انیم يریبه درگ ياقتصاد رشد استیس اغلبکه  است داده نشاناز کشورها  ياریبس تجربه
 از کیـ هر یگروهـ  درون يهـا  يریـ درگ نـد، یفرا نیا در. شود یمنجر م نیو نو یسنت يها گروه
 یسـنت  نخبگان با اند، یمتک یکه به آموزش غرب يدیوپدن نخبگانو  ابد؛ییم شیافزا زین ها جناح
 سـربازان،  روشـنفکران،  سـاالران،  وانیـ د استمداران،یس نینو نخبگان درون در. شوند یم ریدرگ

 کـه  دهـد  ینشان مـ  ادشدهیموارد  یتمام. ندیآ یم دیپد يکارگر يکاهایسند رهبران و بازرگانان
ـ با خشونت و درگ ينوساز رابطه  ابـد ییمـ  شیافـزا  يسـاختار  درون یاسـ یس يهـا  گـروه  يری

 یاسـ یکارگزاران ارتـدوکس نظـام س   یبرخ کردیرو با رشدمحور استیس. )63: 1370 نگتون،ی(هانت
 فـراهم  یاقـدام  نیمحدود در واکنش به چن يها اعتراض نهیزم لیدل نیهم بهو  داشت؛ رتیمغا
 یهاشـم  بـا  مـرتبط  اهخـو  تحـول  انیـ روحان و جوان يها تکنوکرات از يشمار که یدرحال. شد

 اقتصـاد  در مشـارکت  و يسـاز یخصوص ،يآزادساز ،»عیتوز بعد رشد اول« شعار با یرفسنجان
 زده، جنـگ  منـاطق  يبازسـاز  ماننـد  یاهـداف  با توسعه اول برنامهو  دادند؛ قرار هدف را یجهان

ـ از دال ).93: 1380 ،یکرمـان  کـردزاده ( شـد  نیتـدو  و ایاح یاساس يها رساختیز توسعه  یاصـل  لی
جامعـه نسـبت بـه     یعمـوم  يها گروه واکنش توان یم را رانیا يو اقتصاد یاجتماع يها بحران
شــدن بخــش  يا هیاز حاشــ یناشــ يهــا و چــالش یاجتمــاع ضیتبعــ ،ياقتصــاد یــیگرا رانــت

 يهـا  اسـت یجامعه نسـبت بـه س   ینییپا يها هیال ،تورم شیافزا بااز جامعه دانست.  یتوجه قابل
 يهـا  گـروه  کـنش  تیـ واقع. دهنـد  یواکنش نشـان مـ   یاسینظام س یمو ساخت عمو ياقتصاد
 شیافزا با و دارندقرار  ياقتصاد يفضا ریتأث تحتاست که  يا گونه به رانیا يا هیحاش یاجتماع

 . سازند یم منعکس را خود اعتراض ،یعموم يدرآمدها کاهش و تورم
 
 1388 یبحران اجتماع يعوامل اقتصاد ی. بررس4.3

ـ بر رو یو مبتن یجناح يها نشانه يدارا آنکه از شیب 1388 یعاجتما بحران  يهـا  گـروه  ییاروی
 يرشـدمحور اقتصـاد   ينـدها یفراو  توسـعه  يها هینظر قالب در را آن دیباشد، با یاسیس بیرق

ـ تول سـاختار  درون از را خـود  دشـمنان  و انمحدود، مخالف یدانست. نظام دسترس  کنـد؛  یمـ  دی
 ازخـود را   یو اجتمـاع  یاسـ یس نقش که کنند یاحساس م یومتحک نظام کارگزاران از يشمار

رو  روبـه  یو اعتبـار عمـوم   ياز درآمد اقتصاد یناش يها تیمحدود با نیبنابرا و اند، دادهدست 
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اقتصـاد   يسـازوکارها  از تـا  برآمـد  درصـدد  1384-1388 يهـا  سـال  در نژاد ياحمد. شوند یم
 . کندخود استفاده  یاسیس گاهیو توسعه پا یعاجتما يها گروه بر نظارت يبرا انهیگرا جماعت

و  یانتخابـات  ،یاجتمـاع  گـاه یپا ونـد یبـر پ  یدولت نهم و دهم مبتنـ  ياقتصاد ياستگذاریس
 يدولـت معطـوف بـه حداکثرسـاز     ياقتصـاد  يها استیس ند،یفرا نیبوده است. در ا ياقتصاد

 يو سـازوکارها  ،هـر نـام در مسـکن م   سهام عـدالت، ثبـت   ياعطا با یرامونیحوزه پ يدرآمدها
ـ تن درهم ینوع ،يندیفرا نیچن. است بوده ها ارانهی يساز مربوط به هدفمند  اقتصـاد،  انیـ م یدگی

 اثر در کهاند  کرده ادعا گران لیتحل یبرخ و دهد، یم نشان را معاصر رانیا در اجتماع و استیس
ـ پد ياقتصاد و یاسیس ،یاجتماع سطوح در ییها سندروم ارتباط نیا و  ی(حـاتم  اسـت  آمـده  دی

 و علـل  و ،ينـابرابر  نیـی بـر تب  یمبتن توسعه، اقتصاد به انهیگرا جماعت کردیرو). 82: 1393کالته، 
ـ بوده اسـت. در ا  ياقتصاد و یاجتماع يها يقشربند و ،یطبقات يساختار و يداریپد عوامل  نی

ـ توز در یعمـوم  بخـش  ينهادها و دولت یاسیس يهانقش بر ند،یفرا  يهـا  دهـک  و درآمـد  عی
 نیدولت از ا ياقتصاد يکردهایبا رو یشناخت جامعه يها افتیره وندیپ. شود یم تمرکز يدرآمد

. آورد وجودبهرا  ينابرابر کاهش و کنترل ،ينابرابر شناخت نهیزم تواند یم که دارد تیاهم نظر
: 1392 ،یـی (الوودارد  یاسیس اقتصاد در طلبانه مشارکت تیماه اغلب انهیگرا جماعت يکردهایرو

24( . 
 مشـاهده  1380 دهـه  نیآغاز يها سال از رانیگرا در ا دولت جماعت ياقتصاد يها استیس

، 1382 يهـا  طلـب در سـال   اصـالح  يهـا  گـروه  یشکست انتخابات یاصل لیاز دال یکی. شد یم
 يجامعـه بـرا   یعموم يازهایو ن یاسینظام س يها از ضرورت یتابع توان یرا م 1388و  1384

و ساخت  یاسیس ينهادهاگرا  دانست. دولت جماعت یطیمح يها چالش با ییارویروکاهش و 
ـ  و آورد؛ در خـود  نظـارت  ریـ ز یانتخابات يسازوکارها باقدرت را   نـه یزم ،یطیشـرا  نیدر چن

در بحـران انتخابـات    تـوان  یمـ  را هـا  رقابت دیتشد. شد فراهم رانیا یاسیس يها رقابت دیتشد
ـ ا یتیو امن یاجتماع يها بحران يتصاداق لیدل نینخستو  کرد؛مشاهده  1388  تـوان  یمـ  را رانی

دانست. حـوادث   یاجتماع يبا گسترش نهادها يتوسعه اقتصاد يها تقارن برنامه نبوداز  یناش
 یاسیرقابت نخبگان س يگرا در فضا مشارکت یاسیس شهیاند در شهیر 1388 در رانیا یانتخابات

 شـدن  بـاز  ،يرشـد اقتصـاد   ماننـد  ییها نهیزمدارد. بحران مشارکت انعکاس وجود  يو اقتصاد
 اغلبمختلف  يکشورها یاجتماع يها بحرانو گسترش انتظارات است.  ،یاسیس يفضا ینسب

در  یرنگـ  يهـا  انقالبکه  يطوربه  رد؛یگ یشکل م یو اجتماع ياقتصاد يها مؤلفه ریتأث تحت
 ادشـده ی مؤلفهاست. دو  سمیبرالیو ل یدموکراس به جامعه شیگرا انگریبه بعد، ب 1991 يها سال

 دهد.  شیافزا را شهروندان انتظارات تواند یم
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 یدولـت دسترسـ   ياقتصاد يها مؤلفه نییبراساس تب 1388 یاسیو س یاجتماع بحران درك
  یسازمانده يرانت اقتصاد يها يبند براساس شکل اغلب یدولت نیچن است؛ ریپذ محدود امکان

 خواهـد  محـدود  اریمتعادل بسـ  يشهروندان در فضا يصاداقت يازهاین عیو امکان توز شود، یم
 یدموکراسـ و  ؛اسـت  یاجتماع یزندگ يساز نهیبه يبرا يبر رقابت اقتصاد یمبتن سمیبرالیل. بود
در عصـر   یاسـ یو س یاجتمـاع  یهرگونـه زنـدگ   ن،یبنـابرا . دارد توجـه  مشـارکت  گسترشبه 

ـ پ ونـد یپ سمیبرالیل يارهایمع با يپساشورو  :Dzarasov & Gritsenko, 2020( اسـت  کـرده  دای

بـر درآمـد    رگذاریتأث يها گروه سهم سهیمقا ،ياقتصاد ينابرابر و درآمد عیتوز یچگونگ. )745
ـ ن ن،یزم شامل( »درآمد دیتول عوامل« براساس تواند یم یمل  عوامـل « و)، هیسـرما  و کـار،  يروی

 دولـت . ردیجـام پـذ  مختلـف ان  يهـا  دهک مانند يدرآمد مختلف يها گروه نیب »درآمد عیتوز
طبقات فرودست جامعـه را   هیاول يازهاین نیتأم يالزم برا يها نهیزم تا دارد تالشگرا  جماعت

 يسـاز  همبسـته  يبه مفهـوم آن اسـت کـه دولـت از سـازوکارها      يکردیرو نیچن. سازد فراهم
 يجعفـر ( کنـد  یاسـتفاده مـ   یانسان یزندگ هیاول يها ضرورت نیتأمبراساس  یاجتماع يروهاین

 . )123: 1384 ،یمیصم
احسـاس   يا هیحاشـ  يهـا  شکل گرفته بود کـه گـروه   يا گونه به نژاد ياحمد يرفتار يالگو

بـا   یاز طبقه مسـلط حکـومت   یبخش اهداف لیدل نیهم بهو  کردند؛ دایپ يشتریب خطر و دیتهد
و  یاسـ یس يهـا  گروه رشیبه پذ یلیتما نژاد يطبقه متوسط هماهنگ شد. احمد یاهداف عموم

 براسـاس  نـژاد  ياحمـد  يرفتـار  يالگـو . نداشـت  رانیا یاسیس قدرت حوزه در بیبگان رقنخ
 يو سـازوکارها  یاسیس نخبگان حلقه قدرت، ساخت در رییتغ يبرا انهیجو مقابله يسازوکارها

و  یاسیس يتضادها شیافزا نهیزم یطیشرا نیبوده است. در چن يو اقتصاد یاداره امور اجتماع
تجمـع و  « يها ضرورت قالب در نژاد ياحمد يرفتار يکه با الگو شد همفرا ییها گروه یجناح
 بـه کنش در حلقه قـدرت،   یعموم طیشرا گرفتن دهیناد. داشت رتیقدرت نخبگان مغا» تداوم
. جبهـه  کنند ینقش م يفایا بیرق یاسیس يها جناح در که دیانجام ییها گروه نیبتعارض  بروز

از  یناشـ  نـد یفرا. افـت ی دسـت  يتـر  يقـو  تیـ موقع بـه  جیتدربه نژاد، ياحمد هیعل جادشدهیا
ـ ا یاسـ یس يهـا  رقابـت  اغلـب آن است کـه   انگری، ب1388 یانتخابات يها یناآرام  دوران در رانی
 . ابدییتداوم م جیتدر به اما رد،یگ یماوج  یکوتاه
 
 1398و آبان  1396 يد یبحران اجتماع يعوامل اقتصاد یبررس .4.4

ـ  بـروز  یاصـل  علـت و  افت؛یبه بعد گسترش  1396 از رانیا يدو اقتصا یاجتماع بحران  نیچن
در قـدرت   یـی اجرا يها مسلط گروه یگارشیال نقش ،ياقتصاد رانت در توان یرا م ییها یناآرام

 یمربـوط بـه نظـام دسترسـ     يو سازوکارها کشور، کیبوروکرات تیقابل يا مرحله افول ،یاسیس
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شهر  يشورا و مجلس بافت در رییتغ نهیزم 1396 و 1394محدود دانست. اگرچه در انتخابات 
 ژهیـ و شهروندان بـه  يو اقتصاد یاجتماع یدر زندگ يریتأث گونه چیه یراتییتغ نیچن شد، فراهم

و  1392در انتخابـات   یحسـن روحـان   يروزیپجا نگذاشت.  جامعه به نییپا ياقتصاد يها هیال
ـ    يصـاد اقت طبقـات  از تیـ حما به معطوف کهآن از شیب زین 1396 بـر   یفرودسـت باشـد، مبتن
ـ  ییجا از جابه ییها جلوه ـ بـوده اسـت. پ   یحکـومت  يهـا  هیـ ال نیقدرت در ب ادامـه   ،يو يروزی

 1388 یاجتمـاع  جنبش اگرچه. آمد یم بشمار 1388در  يمتوسط شهر ياقتصاد طبقهمطالبات 
 تـوان  یمـ  را يجمهـور  اسـت یر انتخابـات در  یروحان يروزیپ د،ینرس جهیمدت به نت در کوتاه

 یاجتمـاع  يهـا  هیـ ال 1388دانسـت. در   1388انتخابـات   يهـا  یبه حـوادث و نـاآرام   یواکنش
 یاجتمـاع  بحـران  در کـه  جامعـه  نییپـا  يها هیال و ؛کننده به طبقه متوسط تعلق داشتند اعتراض
احسـاس   1398و  1396 يها سال در آوردند، یم عملبه تیحما نژاد ياحمد از 1388 انتخابات

آنـان نـدارد.    یاجتمـاع  یو زنـدگ  ياقتصـاد  تیدر موقع يریقدرت تأث ییجا جابه هک کردند یم
 و کرد؛ وجو جست 1392-1396 يها در سال یروحان تیفعال نهیشیپدر  دیآن را با یعلت اصل

طبقـه متوسـط    يبـرا  تنهـا بهره گرفت کـه   یمیمفاه و اتیاز ادب ها سال نیادر  یروحان که نیا
 وردار بوده است. الزم برخ تیاز مطلوب يشهر

 تـوان  یمـ  را آن  نشـانه و  ؛دارد يادیـ ز تینسبت به تقـارن درآمـدها حساسـ    یرانیا  جامعه
کـه در   یاصـل  نیدومـ . کرد یابیجامعه در دوران دفاع مقدس ارز يرفتار يها شاخص براساس

» درآمـدها  يو صـعود  ینزول انتقال« به مربوط موضوع دارد، تیاهم رانیجامعه ا یادراک يفضا
 جامعـه  افراد نیب درآمد انتقال به نسبت تیحساسبوده است. اصل  یاسیطبقات مسلط س يراب
 براسـاس  و سـازد،  یمرا منعکس  ها ییدارا نیب زیداشته باشد که تما تیاهم نظر نیا از تواند یم

ـ   ياقتصـاد  نییپا يها هیال یابیارز. ردیگ یشکل م یاجتماع واکنش آن  دامنـه  نیجامعـه و همچن
انـد، آن اسـت    متولد شده یانقالب اسالم يروزیاز پ پس يها که در سال یاز جوانان يا گسترده

ـ   ییاجرا يتنها الگوها که نه ـ   یزمامـداران مبتن  يدارا بلکـه  ،خـوب نبـوده اسـت    یبـر حکمران
 تـوان  یرا م 1398و  1396بحران  يریگ شکل یاصل علت. هستند زین» حکومت بد« يها یژگیو

ـ بوروکرات ضـعف  ،ياقتصاد فساد ،يپرور یدود، حاممح یدسترس ساختار تداوم  کـاهش  و کی
 يهـا  سـال  ریفراگ يها یو ناآرام یاجتماع بحران روند در. دانست جامعه و حکومت در اعتماد
خـود تـالش    یابیـ  گـاه یجا يخارج از کشور بـرا  یاسیس ونیسیاپوز يها ، گروه1398و  1396

تالش کردنـد تـا    یجهان استیس ریتأث تحت زین یلالمل نیب يها رسانه. دادند انجام يا جانبه همه
. سـازند  رو روبـه  عیـ و بحـران توز  ،ساختار قدرت را با گسترش بحران مشارکت، بحران اقتدار

ـ بـود، امـا بـه تغ    رگـذار یتأث ها یناآرام دیدر تشد ادشدهی يها نشانه از کیهر در  یاسـ یس راتیی
 يطبقه متوسط شهر یابی از نقش یناش نتوا یم را آن علتو  نشد؛منجر  رانیا یساختار حکومت



 
  585                                                                                                اجتماعی ایرانهاي دولت، توسعه و بحران

 و بودنـد، نگران  زیآم قدرت خشونت ییجا جابه خصوص در یاجتماع يها گروه نیدانست. چن
 . کردند ینم تیحما آن از

 
 جهینت. 5

خـود را در ارتبـاط بـا     ياقتصاد ياستگذاریس یمحور اصل ،محدود یدسترس یاسیس يها نظام
ـ یو امن یاجتمـاع  يهـا  از چـالش  ياریبس مطالعه. دهند یرانت قرار م عیبازتوز يسازوکارها  یت

 مـوازات  بـه  ریرانت یاسیس ساخت که است تیواقع نیا انگریب 1371-1398 يها سال در رانیا
کشور  یتیو امن یاجتماع يها از چالش ياریبس یمحدود، عامل اصل یدسترس ياقتصاد ساخت

ـ فیکـه ک  دهـد  یم نشان يندیفرا نیچن. است هبود  از کـم یو سـت یب سـده در  يدار مـت حکو تی
 هبرخــوردار شــده اســت. مطالعــ ياقتصــاد ياســتگذاریو س يزیــر در برنامــه يا ژهیــو تیــاهم

ـ ا يو اقتصـاد  یاجتماع يها بحران ـ ا در رانی . دارد میمسـتق  ارتبـاط  یینهـادگرا پـژوهش بـا    نی
 ایـ  حـاکم  نخبگـان  نگـرش  ها، حکومت يکارامد زانیم ،يدار حکومت تیفیکچون  ییرهایمتغ
 کاهش جمله از آن يها مؤلفه و ياقتصاد توسعه روند در يآشکار ریتأث یالملل نیب طیشرا یحت

و  هـا  اسـت یس نهادها، ازمندین ياقتصاد موازنه کنترل ،ینگرش نیچن براساس. اند داشته ينابرابر
 . باشند داشته يو کارکرد ينهاد ،يساختار کردیرواست که  یکارگزاران

 بحران نیا و است؛ داشته »عیتوز بحران« در شهیر 1371 یتیو امن یاسیس ،یاجتماع  بحران
 ياقتصاد يها از چالش ياریبس. است بوده ها متیق شیو افزا یدرمان شوك استیبه س یواکنش

 بـا  اسـت،  رانیـ قدرت در ا یگارشیال ریناپذ انیپا يها بر رانت یعصر موجود که مبتن یاسیو س
دارد. بحـران   يا دهیتن درهم وندیپ کیگارشید و نقش نظام المحدو یساختار دسترس يها تیواقع

و  یاجتمـاع  يهـا  گـروه  ندهیفزا انتظارات و ،گسترده یاسیمشارکت س ندیفرا ریتأثتحت  1378
 دیجد يها چالش شیدایپدر  يمؤثر نقش حاکم نخبگان نیب رقابت. آمد وجود به رانیا یاسیس

 نـورث،  مـوردنظر  کیگارشـ یال يهـا  در نظـام  یعاجتما يها بحران از يادیزداشته است. بخش 
 نشـان  1378دارد. بحـران   ياقتصـاد  رانت عیتوز یچگونگ با میارتباط مستق یپوالن و امایفوکو

 نشـود،  دهیرسـ  یتـوافق  بـه   رانت عیتوز یچگونگ مورددر  یاسیس قدرت حوزه در اگرداد که 
 . شود یم فراهم یاسیتعادل س نبودو  یثبات یاز ب ییها نشانه شیدایپ نهیزم

حاکم از  نخبگانکه  ندیآ یم وجودبه یدر حال توسعه، زمان يکشورها يادوار يها بحران
 يها یو ناآرام یاسیس بحران. باشند ناتوان بیرق یاسیس يها جناح نیب متوازن رانت عیتوز

ن مربوط به بحرا يها قالب با که بود بیرق یاسیس يها مربوط به نقش گروه 1388 یانتخابات
را  1371 یبحران اجتماع نهیزم ياقتصاد یینهادگرا نبودداشته است.  وندیپ یاسیمشارکت س

 يبرا انتظارات شیبه موازات افزا یاسیس ينهادها يناکارامدکه  یحال دروجود آورد.  به
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اقتصاد  يها شاخص یبود. بررس 1378 یبحران اجتماع بروز یعامل اصل یاسیمشارکت س
جامع اقدام  هاز برنام یناش ياقتصاد منابع عیتوز که است آن انگریب مپسابرجا رانیا یاسیس

 يها یقرار گرفته است. ناآرام يمحدود گروه اریو در اخت است، هنامتوازن داشت یتیمشترك، ماه
سطح درآمد افراد ثروتمند و  ینزول انتقال« با میارتباط مستق 1398و  1396 یو اجتماع یاسیس

 وجودبهشهروندان  ياقتصاد يها درآمد زانیدر م یهرگاه انتقال نزول داشته است.» درآمد کم
 يریکارگ به ازمندین دولت. است بوده ریناپذ اجتناب یتیو امن یاجتماع يها بحران د،یآ

 فراهم رادر جامعه  درآمد ينابرابر کاهش يالزم برا يها نهیاست که بتواند زم ییسازوکارها
  .سازد
 

 افعبیانیه نبود تعارض من
که تعارض منافع وجود ندارد و تمام مسائل اخالق در پژوهش را که شامل پرهیز از دزدي  کنده اعالم مینویسند

سازي و جعل ها، منبعسازي یا جعل دادهادبی، انتشار و یا ارسال بیش از یک بار مقاله، تکرار پژوهش دیگران، داده
 اند. طور کامل رعایت کردهشوند، بهرفتار و غیره میوءشونده، سمنابع، رضایت ناآگاهانه سوژه یا پژوهش
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