
 

 

  

  
 
  

  1397 زمستان، 45سال دوازدهم، شماره 
  38 تا 21 صفحه

  

 رانیا یاسالم يجمهور نظام در توسعه و ریفراگ ينهادها

   ostovar@iaurasht.ac.irواحد رشت یدانشگاه آزاد اسالم یاسیار گروه علوم سیستادا /د استواریمج

   چکیده
مختلف و در چارچوب  يایران از زوایا یاســـالم يتوســـعه در جمهور

ـــهاي هینظر ـــت. از جمله رو یگوناگون بررس ـــده اس ن یکردها در ایش
سعه و رویان فرایرابطه منه، یزم ست. مقاله یدر ا يکرد نهادیند تو ران ا

ــر در پ ــ یحاض ــت که نقش نخبگان س ــیآن اس ند یحاکم را در فرآ یاس
سالم يتوسعه در جمهور ن یل اید. دلینما یمتفاوت بررس ياز منظر یا

 يادین پرســش بنیاســت. بنابرا ییکرد نهادگرایاز رو يریتفاوت بهره گ
 یاسالم ير در جمهوریقرار است که فقدان توسعه فراگن ین مقاله از ایا

ـــخ به اییچگونه قابل تب ییران از منظر نهادگرایا ن ین اســــت؟ در پاس
 یاسیکه عدم اجماع نخبگان س شودمی ش رو آزمونیه پیپرسش، فرض

 یاسیس يمحدود و رانت ساز و نبود نهادها یحاکم و وجود نظام رقابت
 یاســالم ير در جمهوریتوســعه فراگ ر موجب فقدانیفراگ يو اقتصــاد

ض ست. فر سیشده ا سیه مورد نظر در چهار دوره عملکرد نخبگان   یا
ــکل گ ــعه بعد از پ يریحاکم در ش ــالم يروزیروند توس به  یانقالب اس

ت یفی، کينهاد ییکارا يهاشـــاخصران از نظر یبحث گذاشـــته شـــد و ا
 یقابل قبول ت قانون و کنترل فساد نمرهی، حاکمیاسیدولت و نخبگان س

با اتکاء بر روش کیافت نکرد. ایدر عات یو از طر یفین پژوهش  ق مطال
ـــکل گ ياکتابخانه ـــعه فراگ يریتالش دارد موانع ش ران یر را در ایتوس

  قرار دهد. ییمورد شناسا
س :واژه کلید سینخبگان  سعه، يکرد نهادیر، رویفراگ ي، نهادهایا ، تو

  رانیا یاسالم يجمهور
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   مقدمه

عات جد ـــعهیمطال ن کننده در ییتع یبه عنوان عامل يکرد نهادیت رویبر اهم ياد توس

اي کند. تجارب موفق توســعهید میتوســعه در کشــورها تاک يتگزاراســین ســییخصــوص تب

در  یاســیدهد اقدام نخبگان ســمی نشــان يوان و مالزی، تایســنگاپور، کره جنوبي هادولت

هایا هاد ـــع قوانیفراگ يجاد ن ش ینه افزایزمها زهیک انگین و تحریر، کنترل فســــاد، وض

  و تحقق توسعه را فراهم کرده است. هادولت يکارآمد

ـــیدر ا ـــالمی، نخبگان س ـــیران با وقوع انقالب اس افتند و یر ییتغ يادیحاکم بطور بن یاس

د را شکل داد و یو ضدیت با غرب، گفتمان غالب نخبگان جد یعی، اسالم شینید يباورها

رغم بهن مبنا صـورت گرفت. یز بر همیکشـور ن ياصـالح نظام اداري، دانشـگاهی و اقتصـاد

رادیویی، هاي ق افزایش شــبکهی، تجدد از طریت بومیبه ســنت و هو یتوجه انقالب اســالم

س یمدرن، تاس يو شهرساز يو ارتباطی جدید، معمار هاي مجازيتلویزیونی و بعدها شبکه

  ران فراهم ساخت. یمردم ا يرا برا ینینو یو زندگ يدان فکرین، میو مدارس نوها دانشگاه

شور با این همه از آنجا س يکه توسعه در هر ک سیبه عملکرد کارآمد نخبگان  حاکم  یا

سالمی نیز از ا ست، جمهوري ا سته ا سئلهن یواب ستثن م س یم ستگزارینبود و  سعه را با  يا تو

مورد توجه قرار داد. بر همین اســــاس بعد از دوران  ینیو د يفکر يهاتوجه به چارچوب

س سیدفاع مقدس، نخبگان  سازندگ یا صالحات با در پ یدوره  ستش گرفتن یو ا  يهاسیا

سبت به ا ياتوسعه  يو رو 1384ران مبادرت کردند. با آغاز سال یط توسعه در ایجاد شراین

سیکارآمدن دولت جد ست جابجاید،  س ییا سینخبگان  س یا سبب رویار زیبا عمق ب  ياد، 

، نخبگان حاکم يگر یشــد که با شــعار مبارزه با فســاد و اشــراف يدیکارآمدن نخبگان جد

ــ ــتند. جابجایی مزبور از عدم اجماع نخبگان س ــین را کنار گذاش ــیپیش ــکل  یاس به منظور ش

ر در یفراگ يان مقاله منظور از توسعه، توسعهیاکرد. در می تیتوسعه در کشور حکا يریگ

  .شودمی ک ملتی ياست که سبب ارتقا یو فرهنگ یاسی، سي، اقتصادیهمه ابعاد اجتماع

 ير در جمهورین قرار است که فقدان توسعه فراگین مقاله از ایا يادینرو پرسش بنیاز ا 

سالم سخ به اییبچگونه قابل ت ییران از منظر نهادگرایا یا ست؟ در پا ضین ا سش، فر ه ین پر

 محدود یحاکم و وجود نظام رقابت یاسیکه عدم اجماع نخبگان س شودمی ش رو آزمونیپ

سیس ينهادها نبود و ساز رانت و صاد و یا سعه فقدان موجب ریفراگ ياقت  ریفراگ تو

ــت. یاســالم يجمهور در ــ اس  ران موردیتوســعه را در ا يریموانع شــکل گ مورد هیفرض

سا سیس نخبگان عملکرد دوره چهار در نظرقرار دهد. ییشنا  يریگ شکل در حاکم یا
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سعه روند سالم انقالب يروزیپ از بعد تو شته بحث به یا  با پژوهش نیا .شودمی گذا

   است. ياکتابخانهو با استفاده از منابع  تحلیلی-توصیفی روش

  پژوهشپیشینه -1

»  رانیا یاسالم يو توسعه در جمهور یاسیاجماع نظر نخبگان س«در کتاب  یوسف ترابی

توسعه در چهار دوره انقالب،  ياستگذاریدر س یاسیعملکرد نخبگان س ی)، به بررس1389(

ان نخبگان یو اصالحات پرداخته است و اجماع نظر و اختالفات م ی، سازندگیلیجنگ تحم

  ده است.یر کشیتصوبه  یو نقش آنها را در توسعه مل یاسیس

»  رانیدر ا يدولت و رشـــد اقتصـــاد«منتشـــر شـــده در کتاب  یپژوهشـــ یط یلیفرهاد ن

را در  یعموم يت نهادهایفی، نقش کيرابطه دولت و رشد اقتصاد يل نظری)، در تحل1387(

  دهد.می رشد و توسعه اقتصاد مورد توجه قرار

س سعهنه مباحث یران امروز در آیا«در کتاب  یمین عظیح سعه در 1383» (تو )، موانع تو

ــعه يران را به فقدان نهادهایا ــعه امی مرتبطاي توس ــازد و توس ــارکت یس ران را در گرو مش

  داند.می توسعه يجاد و اصالح نهادهایخالق مردم و نخبگان در ا

سون در ی. رابيمز ایدارون عجم اوغلو و ج ست«ن شک شورها  »  خورند؟می کتاب چرا ک

سیس ينهادها)، به نقش 1393( صاد یا سعه و رشـد یر و بهره کش در ایفراگ يو اقت جاد تو

مختلف علل امتناع توســعه را  ياز کشــورها یخیتار يپردازند و با ذکر مثالهاي میاقتصــاد

  ق قرار داده است.یدق یمورد بررس

»  توسعه يران در تنگنایاقتصاد ا«در کتاب  ینید محمد صادق الحسید زمان زاده و سیحم

 يت نظام اقتصـــادیهمچون حاکم ید به عواملیجد ییه نهادگرای)، در چارچوب نظر1392(

ـــ يبر رقابت محدود، چارچوب نهاد یمبتن ـــعیبس ب ناکارآمد یف و ناکارآمد، ترکیار ض

  پردازند.می رانیتوسعه در ا يت ناکارآمدیبازار و نقش مخرب نفت در تقو –دولت 

که این پژوهشگران مطرح کرده اند، تاکنون کار جدي و اي مباحث نظري عمده رغمبه

ـــو ـــعه دریص تحلقابل تاملی در خص ـــورت  دیجد ییاز منظر نهادگرا ایران ل روند توس ص

ضر در پ ست. مقاله حا ست که نقش ینگرفته ا س آن ا ساز نخبگان  سینهاد ند یرا در فرآ یا

از  يرین تفاوت بهره گیال ید. دلینما یمتفاوت بررس ياز منظر یاسالم يتوسعه در جمهور

 یات توسعه تحولیت نهادها در ادبید بر اهمیبا تاک يکرد نهادیرو است. ییکرد نهادگرایرو

ـــمار در تحل یجاد کرد. علیبزرگ ا هادیرغم وجود مقاالت پر ش ـــط  يل ن عه توس ـــ توس

شرل2012، 1990ر داگالس نورث (ینظ یشمندانیاند سون ی) و عجم اوغلو و راب2008( ی)،  ن
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له2012( ـــاي ) کمتر مقا ـــوص تحل یبه زبان فارس هادیل رویدر خص ـــعه در  يکرد ن توس

سالم يجمهور ست. با توجه به و یا شتهیب یژگیبه نگارش درآمده ا کرد در ین رویااي ن ر

به  یر بانک جهانیا نظیدناي توسعه يشمندان و نهادهایژه اندیل توسعه و توجه ویل مسایتحل

ـــعه ن منظر به ین مقاله در نظر دارد از ایا)، (World Bank, 2005 نقش نهادها در توس

  متمرکز شود. یاسالم يدر جمهوراي روند توسعه

  روش شناسی-2

به صــورت  ياســناد یو بررســاي ق مطالعات کتابخانهیاز طر یفیمقاله حاضــر با روش ک

توســعه را در ط و موانع یران پرداخته اســت و شــرایر در این فقدان توســعه فراگییبه تب ينظر

بر اساس همین چارچوب روشی، ح داده است. یتوض ییاز منظر نهادگرا یاسالم يجمهور

 یق بررســیاز طرحاکم پس از انقالب اســالمی ایران،  یاســیســ با بررســی کارکرد نخبگان

 يو اقتصــاد یاســیســ يجاد نهادهایامکان ا معیارهاي فرضــیه، طبقدهیم می نشــان ياســناد

  روبرو خواهد بود. اي ران با موانع عمدهیدر ا ر و توسعهیفراگ

  يچارچوب نظر-3

   یاسیگان سنخب -3-1

ــت يانخبه به معن ــته اس ــایس ــرآمد و ش ــناســ و برگزیده، س ویلفردو پاره  یدر جامعه ش

مام) V.Pareto( )1923 –1848(تو مایاز برگزها ز تودهی، ت گان، ت مه  يزید قاطع و در ادا

ماک ـــنت  ماعيقرار دارد. از نظر و یاولیس به دو گروه نخبگان اجت گان  ی، نخبگان  و نخب

است، یمت و سهستند که در کار حکو یین نخبگان آنهایترمهمشوند و می میتقس یحکومت

 گذارندیر را بر جامعه خود مین تاثیشتریدهند و بیاز خود بروز م ياویژه ییاستعداد و توانا

   ).517-520: 1390(آرون،

ستند که در نتیجهاگروهنخبگان اشخاص و «، اساس تعریف گی روشهبر  قدرتی  هیی ه

ند یا به کنمی اتخاذ گذارند، با تصمیماتی کهآورند و تأثیري که بر جاي میمی که به دست

ــیله ایده ــات یا هیجاناتی که به وجودوس ــاس تاریخ جامعه موثر آورند، در کنش می ها، احس

). نظریه نخبه گرایی از اواخر قرن نوزدهم میالدي در  121: 1386روشـــه، (»شــوند.می واقع

 ،G.Mosca( گائتانو موســکا ،هاياروپا و ایاالت متحده آمریکا مطرح شــد. این نظریه با نام

  م ) پیوند خورده است. R.Michels، 1941 – 1876( م ) و روبرتو میخلز 1858 – 1941

معناي متفاوتی ) T.B.Bottomore(نظر باتاموردو مفهوم نخبگان حاکم و طبقه حاکم از 

با می ته و حاکم در تقابل  یاف به عنوان اقلیتی ســــازمان  یابد. وي مفهوم نخبگان حاکم را 
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ـــکل یعنی تودهاکثری حاکم یا یک طبقه  هدهد، در حالی که مفهوم طبققرار میها تی نامتش

افته یا ممکن اســت ســازمان یدهد که خود تقابل با طبقات زیر دســتی قرار میمســلط را در 

  .)44: 1392ور، ( باتامایجاد کننده سازمان شوند

در نظریه نخبه گرایی، قدرت تمایل به تمرکز در گروه کوچکی دارد، هر جامعه به دو 

  .شودمی تحت تسلط تقسیمهاي گروه سرآمدان و نخبگان و توده

ان جامعه همواره یک گروه نظریه کالســیک نخبه گرایی، حاکمان و فرمانروای بر مبناي

ملت  -هاي یک دولت دهند که در درون مرزمی اجتماعی یکدســت و متجانس را تشــکیل

شــوند. همچنین نخبگان حاکم همواره یک گروه اجتماعی بســته اند که از معین مســتقر می

ستند. هتود سی، حاکمیت یک اقلیت را در  مردم جدا ه سیا روبرت میخلز در کتاب احزاب 

ضیحقالب  شی تو سازمان در احزاب تا می قانون آهنین الیگار ساس آن پیدایش  دهد که بر ا

ـــلطه  ـــترش س ها نیازمند گردد. در حقیقت تودهمی یک اقلیتدولت، همواره موجب گس

شه از  سئولیت سنگینی بر دوش آنان خواهد گذاشت.از نظر وي، مردم همی رهبرانند و این م

ـــپارند بر اینکه امور خود را به یک قهرمان  ـــه در بالند. زیرا تودهخود میبس مقابل ها همیش

  ). 39-51: 1385(میخلز،شوندمی اشخاص مشهور تسلیم

ــترش مدرنیته ــد و موج جدید نخبه  ،با گس ــیک از نخبه گرایی متحول ش تعاریف کالس

  »انقالب مدیران«آمریکا با نوشتن کتاب در ) T.B.Bottomore(برنهام طرح نظراتبا گرایی 

ـــال  ـــر تکنولوژي و جوامع  1940در س ـــیدن مدیران در عص میالدي، با طرح به قدرت رس

سط مدیران به عنوان نخبگان  سرمایه داران قدیمی تو شد. وي بر جایگزینی  پیچیده فراگیر 

ـــی رایت میلز ـــار کتاب نخبگانِ ) C.Wrighe Mills(جدید تاکید کرد و در ادامه س با انتش

سه نهاد  سیقدرت با طرح وجود  سیا صادي و نظامی در آمریکا، نخبه گرایی  -قدرتمند  اقت

  ). 38-42: 1392( باتامور،دنظریه پردازي قرار دا هرا در مسیر جدیدي در عرص

ساخت، دادن آن را با دموکراسی دشوار مینخبه گرایی کالسیک، آشتی  هتصلبِ نظری

نخبه  هســـی به شـــکل نظریهاي دموکراظریه تعدیل شـــده و با ترکیب نظریهاما امروزه این ن

و حتی  گرایی دموکراتیک تحول یافته است. زیرا دموکراسی بر نقش مشارکت شهروندان

ـــیکنمینخبگان در حکومت تاکید  ها از قدرت و نفوذ ند و نخبگان هم چنان در دموکراس

چشــمگیري برخوردارند. اداره احزاب، مدیریت حکومت و بســیاري از امور تخصــصــی در 

در عصــر حاضــر  گیرد.توســط نخبگان صــورت میاســی به صــورت انتخابی هاي ســینظام

ـــی تاثیر عمیقی بر کنش ـــیاس ـــی و اجتماعی جوامع و همنخبگان س ـــیاس چنین اداره هاي س
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م ساز ی، نخبگان تصمیاسین مقاله منظور از نخبگان سیهاي سیاسی بر عهده دارند. در انظام

  باشد. یت مد نظر میدر حاکم

  یاسیس گردش نخبگان-3-2

تواند روري در هر نظام سیاسی است که میکی از ابزارهاي ضی ،یاسیگردش نخبگان س

مایزم ظام را فراهم ن ـــودگی آن ن باتی و فرس یا بی ث کارآمدي  بات و  د. نظریه پرداز ینه ث

ــت ــئله، گردش نخبگان را "پاره تو"ایتالیایی  هبرجس ــروري براي نظاممس هاي اي طبیعی و ض

همه جوامع ســیاســی، هر از چند گاهی  یعیکند و معتقد اســت بطور طبیســیاســی معرفی م

ـــن روباه نخبگان قدیمی با نخبگان جدید جابجا می ـــوند. هر گاه نخبگان حاکم به س ش

دند و شیر صفتان(شجاع دالن) در درون بخشی از توده یصفتی(پیري و محافظه کاري) رس

شدند، گردش نخبگان به  سئلهپیدا  ضروري و اجتنم ن و نخبگا شودمی اب ناپذیر تبدیلاي 

ــ توان گفت تحولیمگردند. قدیمی با نخبگان جدید جابجا می بازتاب  یاســیدر نخبگان س

سیس يهایدگرگون ست یو اجتماع یا ز یران نی). در اQuandt, 1970: 187(درون جوامع ا

ــالم ــیترک یبا وقوع انقالب اس ــیب نخبگان س ــییتغ یاس ات یچهار دهه ح یر کرد و با بررس

ت نخبگان یدر ماه یرونیو ب یرســـد تحوالت درونمی به نظر یاســـالم يجمهور یاســـیســـ

  را بوجود آورده است.  یراتییتغ یاسیس

  ریفراگ يو اقتصاد یاسیس يتوسعه و نهادها-4

دوم به  یها در خصـــوص توســـعه از قرن هفدهم تا پس از جنگ جهانن نوشـــتهینخســـت

ـــتیپ یمباحث ـــاد یابیرامون دس ـــد اقتص  يامتمرکز بود و مجموعه يکاریکاهش بو  يبه رش

 يالدیم 1990گرفت. از دهه یه پردازان را در بر میگر نظرید از مارکس تا يمنازعات فکر

سعه ابعاد جد سعیپ يدیبه بعد، تو ساس گزارش تو ساندا کرد. برا سعه  یه ان سازمان ملل، تو

ـــاخص ـــرانید به زندگیر امینظ ییهاش را در بر گرفت و  ید ناخالص ملیه تول، آموزش و س

رد و بطور مرتب منتشـــر یگیار مقر يمورد ســنجش و رتبه بندي هاشــاخصن یســاالنه چن

ـــودمی ـــعه، توجه به مباحث جدش زان یر مینظ يدی. با تحول بوجود آمده در مطالعات توس

ه یســـرماا، ی، فرهنگ و جغرافیه انســـانیســـم بازار، ســـرمایدخالت دولت در اقتصـــاد، مکان

اســتگذاران قرار یش مورد توجه محققان و ســیش از پیخوب ب ی، نهادها و حکمرانیاجتماع

ــت. در نت ــعه، مباحث نهادیگرفته اس ــل يجه در مطالعات متاخر توس ــعه  یبه مباحث اص توس

ــیتبد ــت و بس ــده اس ــوع نهادها  یو از جمله بانک جهان یاز مراکز علم ياریل ش و به موض

  ). 103-134: 1395و همکاران،  يعباد(دهندینشان م ياژهیتوجه وکشورها  یخیمباحث تار
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، ی، اجتماعياقتصاد يهاهمه جانبه در عرصه يندیوسعه، فران مقاله منظورمان از تیدر ا

 يندیفرا« یعنی. شودمیک ملت ی يش ثروت و ارتقایافزا است که سبب یو فرهنگ یاسیس

 یاسیس يو نهادها ياقتصاد ي، نهادهایاجتماع ي، نهادهایفرهنگ يآن باورها یاست که ط

 یو ط د شوندیشناخته شده جد يهاتیشوند تا متناسب با ظرفمی متحول يادیبه صورت بن

  ). 42: 1383، یمیعظ(»ابدیمی سطح رفاه جامعه ارتقاند ین فرآیا

عه ا يتئور عه در ایمورد مطال ـــ ناخت روند توس ـــ به منظور ش له  قا ت یمران، بر اهین م

ت نهادها یهمز بر ایعه نتوس يهاهین نظریسعه استوار شده است. آخردر اقتصاد تو یینهادگرا

نانید میتاک ند. اقتصــــاددا ند داگالس نورث یکن  و، عجم اوغلو )Douglass C North(مان

ط و علل متفاوت یها، شرانظام يل اقتصادیاند تا با الحاق نهادها در تحلکرده ینسون سعیراب

 يازبن ی، در واقع زميچارچوب نهاد«ند. در ینما یمختلف بررســ يدر کشــورهاتوســعه را 

ـــت و ا ـــت که نحوه تعامل و حد مرزها ين چارچوب نهادیدولت و بازار اس  ودولت  ياس

صاد صادمی نییتع يبازار را در نظام اقت شور، م يکند. نظام اقت صول حاکم در هر ک ک یح

ـــت. نهادها به مثابه قواعد باز یخیند تاریفرآ ـــتند و چارچوب  ياس به  يهادنهر جامعه هس

شاره دارد يدمان قواعد بازیو چب ینحوه ترک س(»ا  ). در22-23: 1393، ینیزمان زاده و الح

ر یفراگ یاسیس ي، توسعه کشورها را با گسترش نهادهاين مقاله با اتکاء بر چارچوب نهادیا

ضع سیس ينهادها فیو ت ان حفظ ر امکیفراگ يرا در نهادهایم. زیدانیکش همراه مبهره  یا

  آن کمتر است.  یدار وجود دارد و امکان فروپاشیپا يو تداوم رشد اقتصاد

س 2بهره کش يو نهادها 1ریفراگ ينهادها  صاد  شگر اقت ساخته دو پژوه سیبر  يهابه نام یا

ن یاســت. ا )Daron Acemoglu & James A Robinsonm (»نســونی. رابيمز یدارون عجم اوغلو و ج«

 يت قهریبا ظرف ين وجود نهادیهمگان و همچن يبرابر برا يهاجاد فرصتیپژوهشگران بر ا

  کنند. ید میط توسعه تاکیفراهم کردن شرااعمال نظم و ممانعت از فساد به منظور  يبرا

تمرکز و تکثر هســـتند  يکه به تناســـب دارا یینســـون، نهادهایاز منظر عجم اوغلو و راب

بهره کش  یاسیس يود نهادهاط نقض شین شرایند و هرگاه اگویمی ریفراگ یاسیس ينهادها

قرار  يمعدود یاسیدست نخبگان سبهره کش قدرت را در  یاسیس يرد. نهادهایگیشکل م

نابع اقتصــــادیم نات و م فاً در اخت يدهند و امکا ـــر ن نخبگان و وفادارانشــــان یار ایرا ص

                                                      
1 Inclusive Institutions 

2 Extractive Institutions 
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ـــ يگذارند. نهادهایم ـــیس ع قدرت و تمرکز منابع مانع هرگونه یبهره کش با عدم توز یاس

را به قبضه  یاسیقدرت س ینظام يروهایاز ارتش و ن يریو تحول هستند و با بهره گ ينوآور

نده ین آیسپارند. بنابرامی وفادار یاسیرا به نخبگان س ياقتصاد يآورند و نهادهامی خود در

  رد. یگمی ن نخبگان قراریمعدود ا يار انحصاریاختتوسعه کشور در 

ـــت تا حدیا ـــد ا ين نهادها ممکن اس رات ییب خالق و تغیجاد کنند اما بدون تخریرش

سیتکنولوژ شکننده و ناپایک ب سد و با  ییهان نظامیچنهاي تیمحدود یدارند. وقتیار  فرا بر

ـــود امکان بقا و تداوم ا ـــد يد جدیتردها با ن نظامیندرت منابع مواجه ش  روبرو خواهد ش

  ).106-128: 1393نسون، یعجم اوغلو و راب(

صاد ينهادها ست ير در اجرایفراگ ياقت سعهي هاسیا ازمندند و از آن یلت نبه دو ياتو

ـــتفاده م بازارهایکنند. ایاس هادها  نه کنند که امکان امی جادیر ایفراگ یین ن نتخاب آزادا

ـــاغل به افراد م ـــئلهن یدهند. همیمش ـــودمیي باعث نوآور مس ـــ ش ر ییرا تغ یوه زندگیو ش

ــتم دقیود آمده در قرن ببوج يدهد. نوآوریم ــط چنیس ــاد ين نهادهایقاً توس ا یدر دن ياقتص

ک، یتکنولوژ يج نوآوریاست که با ترو یین عملکرد جوامع و نهادهاین، ایجاد شد. بنابرایا

ــرما ــتعدادها و یافراد و تجه يبر رو يه گذاریس ــد  ياز افراد برا يریکثهاي مهارتز اس رش

ــاد ــاز خلق افرادیزم ياقتص ــون و بیمانند توماس اد ينه س ــرکتیل گیس انند م ییهاتس و ش

  شوند.یوندا میسامسونگ و ه

ـــ ينهادها یبطور کل ـــیس ـــاد یاس ـــول منازعه بزرگ میفراگ يو اقتص ان یر اغلب محص

که  ییکنند و آنهایمقاومت م یاسیرات سییو تغ يتصاداست که در مقابل رشد اق ینخبگان

هاي ر در بزنگاهیفراگ يرا محدود کنند. نهادها يو اقتصــاد یاســین قدرت ســیند اخواهمی

از تحوالت، قدرت نخبگان را کاهش داده و اي که مجموعه یشوند، زمانمی ظاهر یخیتار

ـــ ين نهادهایا کنند.می جاد تکثر حرکتیرند و به دنبال ایگمی مخالفان قدرت ـــیس ، یاس

شوند. یو موجب اضمحالل روابط بهره کش مکنند می تیر را تقویفراگ ياقتصاد ينهادها

کنند تا منافع یم قدرت مخالفت میبا هرگونه تقســـ ت نخبگانیز با هدایبهره کش ن ينهادها

  ).405: 1393نسون، ی( عجم اوغلو و راب یندخود را حفظ نما یاسیو س ياقتصاد

ــاس تعر ــ يکه از نهادها یفیبراس ــیس ــاد یاس م، یکرد ارائهر و بهره کش یفراگ يو اقتص

ـــعه در جمهور ـــالم يموانع توس ـــ یاس ـــیبا اتکاء بر نقش نخبگان س ت یحاکم در تقو یاس

ساز قابل تب ينهادها ست. به نظرییبهره کش و رانت  سال می ن ا شت چهل  سد پس از گذ ر

 یابد و تا زمانی یران سامان نمیر در ایوجود دارد که توسعه فراگ ی، موانعیاز انقالب اسالم
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توان از رفع موانع توســعه در  ینمجاد نشــود، یت این وضــعیر اییتغ يط مناســب برایکه شــرا

سخن گفت. ایا شرایجاد ایران  سب، نین  سعه  یازمند بزنگاهیط منا شت تو سرنو ست که  ا

ــخص خواهد کرد. ایا ــکل ن بزنگاهینکه ایران را مش ــتگیگمی چگونه ش ــم یرد بس م یبه تص

سینخبگان س ضرورتها یا ا بخت و شانس ین یتحول آفراي ر، حادثهیاجتناب ناپذ يحاکم، 

که  یفیتعر يران بردارد. بر مبناین توسعه را از سر راه ایادیتواند موانع بنمی دارد که یخیتار

ت یفی، کينهاد ییکاراي هاشــاخصدادند،  ارائهر یفراگ ينســون از نهادهایعجم اوغلو و راب

س سیدولت و نخبگان  ساد از ی، حاکمیا سنجهیترمهمت قانون و کنترل ف ستند کههایی ن   ه

را در کشــورها مورد ســنجش اي توســعهي هاســیاســتت یزان موفقیتوان با اتکاء بر آن ممی

  قرار داد.

 یحاکم پس از انقالب اسالم یاسیعملکرد نخبگان س-5

  یشمس 1367تا  1358نخست، از دوره  -5-1

ـــال  يروزیپ ياز ابتدا ـــعه ا يادیبن يطرز تفکر و راهبردها 1358انقالب تا س ران یتوس

ـــخص نبود. تعم ـــیق رکود و افزایمش نگ تحمهاي بیش نرخ تورم و آس مات یلیج ، لط

ـــ ـــاد يهاتیبه ظرف ياریبس ـــاخت. کاهش ذخا ياقتص ـــور وارد س و اعتبارات  ير ارزیکش

هر  يانقالب، اجرا ییابتدا يهاسالاز جنگ در ناشی و مشکالت  ياقتصاد می، تحریعمران

  ساخت.می توسعه را ناممکن ياستگذاریگونه س

ضع1365-67دوره  یط سریدولت تداوم  یت نامطلوب مالی، و سبت ک به کل  يافت و ن

ــ 50ش از یبودجه به ب ــد رس ــاله  یدولت ط ید و مخارج بودجه عمومیدرص -67روند ده س

ساالنه ا 1357 سط  شد متو سهم اعتبارات عمران 5/7ز ر صد برخوردار بود و  از مخارج  یدر

دولت به  یدرصــد و نســبت مخارج بودجه عموم 19درصــد به  32دولت از  یبودجه عموم

: 1387و همکاران، یلی(ن یافتدرصــد کاهش  8/20درصــد به  41از  ید ناخالص داخلیتول

 ياســـتگذاری، ســـیور و کمبود منابع مالط خاص کشـــیهم رفته به ســـبب شـــرا ي). رو131

 یو هماهنگ یث همبســـتگیانه نداشـــت و از حیتوســـعه گرا يکردیکشـــور رو ياقتصـــاد

امام (ره)، از  يو وجود رهبر یلیحاکم بواســطه جنگ تحم یاســیک، نخبگان ســیدئولوژیا

 ينهادها يرین سخن گفتن از شکل گی. بنابرابرخوردار بودند یاسین سطح انسجام سیباالتر

ن یت است. در ایساله به دور از واقع 8و جنگ  ین المللیو ب یر در بستر منازعات داخلیفراگ

 يط مطلوب برایجاد شــرایر امکان ایفراگ يو اقتصــاد یاســیســ يجاد نهادهایدوره با امتناع ا

  توسعه وجود نداشت.
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 یشمس 1384تا  1368دوره دوم، از سال  -5-2 

اســت و توجه به محاســبه یاز ســ ییو آغاز روند قداســت زدا یلیان جنگ تحمیپس از پا

 يجمهور یو خارج یداخلي هاســـیاســـتن در یادیبن يرییاســـت، تغیدر ســـ یعقالن يگر

انه به دنبال یعمل گرا يکردیس جمهور با رویبه عنوان رئ یشــکل گرفت و هاشــم یاســالم

ـــیمدرن ـــور بود. هواداران ویزاس ـــمیا حمایمخالفت  يون کش را به مخالفت و  یت از هاش

ــیســ يغمبر نســبت داده و رقبایت از پیحما ــیدان ســیلف را از ممخا یاس  طرد ســاختند یاس

با رو18-19: 1395فرد،  یمی(کر نابع  ي).  ـــص و تکتوکرات م گان متخص کار آمدن نخب

در دســترس دولت قرار گرفت. برنامه اول توســعه  يانجام اصــالحات اقتصــاد يبرا يشــتریب

صاد سالم يجمهور یو فرهنگ ی، اجتماعياقت هاي هیر رویی) با هدف تغ1368-72ران (یا یا

مت یو ق ینرخ ارز رسم یر منطقیاز ارتباط غناشی و رفع مشکالت  ياقتصاد ياستگذاریس

ستقراض دولت از بانک مرکز ياست نرخ گذاریس و یواقع  يکاالها و خدمات و کاهش ا

 يه گذاریق سرمایو تشو يساز یخصوصي هاسیاست ين دوره با اجرایبه اجرا درآمد. در ا

)، نســبت به 1368-76( یشــکل گرفت و دولت هاشــم يد اقتصــادیجد ياز نهادهااي پاره

ش یو مشکالت پ یاسیسهاي انیل اصرار کرد. اعتراض جریتعدي هاسیاستاجرا و تداوم 

صاد شد يآمده اقت سبب  ست،  سعهي هاسیا ن یا يابد و دولت در اجرایر ییدولت تغاي تو

  روبرو شود. یبا ناکام هاسیاست

ـــ یباقر مدن  ـــوص منازعات نخبگان س ـــیدر خص ـــت: یران در ایا یاس ن دوره معتقد اس

از مقامات و  ی) از طرف بعض73تا  68چند سال گذشته ( یط يادیو انتقادات زها مخالفت«

 ید اقتصـــاد دولت (هاشـــمیاســـت جدینســـبت به ســـ یاســـالم يندگان مجلس شـــوراینما

و فقدان  یانگر عدم هماهنگیانجام گرفت، بها و مصاحبهها ید، سخنرانی) در جرایرفسنجان

ــت. در اثر همیان مقامات و مجریاتفاق نظر در م ــارها از جوانب ین ایان برنامه اس رادها و فش

ت یجلب رضـــا يم، دولت ناچار برایر ناظر بوده ایاخي هاســـالمختلف، همان طور که در 

مات تازه و خط یشـــده را با تصـــمش اتخاذ یاز پي هاســـیاســـتوســـته یمختلف پي هاگروه

ش ست تا ازیگزید جایجد يهایم ساخته ا شود.یا ن  سته  : 1374، یمدن(»رادها و انتقادها کا

148.(  

 1373اجرا شــد و کشــور در ســال  1374) از ســال 1373-77برنامه دوم توســعه کشــور (

ح یر و تصحیینامه دوم در خصوص تغبر يهاسیاست یبدون برنامه توسعه بود. به لحاظ عمل

ست سریاتیمال يهاسیا و  ی، کاهش حجم بخش دولتیدولت يهاشرکت يع در واگذاری، ت
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ضیا شکل ییاجرا یاط مالیجاد نظم و ان شد و به  سال یغ ین  1377ر کامل به اجرا درآمد. در 

انحصـــارات و ، با حذف ياقتصـــاد ین برنامه ســـاماندهیتالش کرد تا با تدو یدولت خاتم

به درآمد نفت و توســـعه  ی، کاهش وابســـتگيه گذاریاصـــالح مقررات و ضـــوابط ســـرما

ـــادرات غ ـــعه دوم را کاهش دهد و با تدو ياجرا يش روی، موانع پیرنفتیص ن یبرنامه توس

سعه ( سوم تو ست) 1378-82برنامه  سعهي هاسیا  جاد نهادها دنبال کندید بر ایتاکرا با اي تو

 يهاســـیاســـت ين عامل در اجرایترمهمن همه ی). با ا134-138: 11387 و همکاران، یلی(ن

 ياجرا يهاســال ینخبگان حاکم اســت. ط یاســیو انســجام ســ یدار، هماهنگیپا ياتوســعه

ها و برخوردار بودند و تنش یاسیسجام سن انیاز کمتر یاسیبرنامه سوم، مجموعه نخبگان س

ــ ــیمنازعات س ــعه به عنوان اولو یخاتمپر دامنه در دوره  یاس ــد که توس ــبب ش  يادیت بنیس

س شور نزد نخبگان  سیک اقدامات موثر  یلیب و تعطیمواجه گردد و حذف رق يمهر یبا ب یا

نه را یرد و زمیمخالف دولت قرار گ یاســـیر مورد توجه نخبگان ســـیفراگ يجاد نهادهایدر ا

  د.ینژاد فراهم نما ياحمد یاسالم يظهور دولت اصولگرا يبرا

  یشمس 1392تا  1384وره سوم، از سال د 5-3

سیاز ح 1384سال  سیاس حاکم در تاریث گردش نخبگان  سیخ  سالم يجمهور یا  یا

نژاد،  يکار آمدن دولت احمد ي. با روشــودمی خ ســاز محســوبیمهم و تار یران ســالیا

به  یابیده گرفته شد و به منظور دستیتوسعه ناد ياستگزارین در سیشیساله پ 16 يهاسیاست

سیدولت نهم، اکثر يآرمانها شته شدند.  یاسیت نخبگان   "فرزانگان"حاکم کنار کنار گذا

نژاد معتقد است که در دوره هشت ساله دولت  يدولت احمد روي کار آمدندر خصوص 

شان توسط یطبقات گارگر جامعه از عدم تحقق خواسته ها ران مخصوصاًیاصالحات، مردم ا

. در سال /396از  يدر مناطق شهر ینیب جیدهد ضرمی نشان بودند. آمارها یدولت ناراض

ــ 2004/2003. در ســال /415به  1998 و  یاســیافت و ثبات ســیش یز افزاین يد. نابرابریرس

سال  27/11ن تورم از یدا کرده بود. همچنیحکومت کاهش پ يکارآمد صد در  به  2001در

  ). Farzanegan,2009: 7-10افت. (یش یافزا 2004درصد در سال  76/14

شرایدر چن ضا یطین  ستان از  یتیموج نار سو و نیفرود سیک ساختار  سیاز  به گردش  یا

سو سیسم در تاریپوپول نژاد به ياحمد ، آمدنگرید ينخبگان حاکم از  سیخ  ران مدد یا یا

ضاف بر آنکه با آغاز روند افزا ساند. م سال یق یشیر ضع 1383مت نفت در  ت مطلوب یو و

 ياحمد یســتیو پوپول یعیتوز يهاســیاســت ياجرا ينه را برایدر آن ســال، زم ير ارزیذخا

بلند باال از بذل و  یســـتیل يو یســـتیو پوپول یعیتوز يهاســـیاســـتســـاخت. می نژاد فراهم
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کرد. ینم يرویپ ياشد که بعضاً از منطق توسعهمی ملرا شا یاسیو س ياقتصادهاي بخشش

ست تثبیس سمتیت قیا ستیها،  سفرها يارانه نقدیع یتوز ا ستان يبه مردم،   يو برگزار یا

، یعموم يهایبزرگ به مردم در سخنرانهاي عدهها، دادن وات دولت در استانیجلسات ه

ــاها یونیلیم يجمع آور ــ یکتب يتقاض ــندویمردم، تاس ــا، حماس ص جاد یت از ایق مهر رض

ع سهام عدالت یو توزها ارانهی يزود بازده، ساخت مسکن مهر، طرح هدفمند ساز يهابنگاه

ـــور بودیاز اقدامات دولت نهم و دهم در ا یمهم يهابخش چ یکه در ه جاد عدالت در کش

  توان آن را احصاء کرد.یک از متون توسعه نمی

سال زمامدار یط شت  شتغال اینژاد، م ياحمد يه صله یزان خالص ا شده تنها در فا جاد 

 1391تا  1384 يهاسال یران طیزان اشتغال در ایمصفر بوده است.  1390تا  1385ي هاسال

هزار نفر در نوسان بوده  100ون و یلیم 21هزار نفر تا  500ون و یلیم 20باً ثابت و در بازه یتقر

شاغالن از  ییجاد نکرد و صرفاً جابجایا یچ شغلیباً هیهشت سال تقر یران طیاست. اقتصاد ا

شاورز ست يبخش ک شاهد ه ساختمان و حمل و نقل را  صنعت به بخش  که با اي م. دورهیو 

صد باالی یتیپنجره جمع سل جوان و برخوردار يا همان در صل از  يزان باالیاز م ين ارز حا

توسعه کشور  يبرا را ییاستثنا یتیح موقعیصح ياست گذاریتوانست با سمی صادرات نفت

  ).44-45: 1393، یلی(نفراهم کند

همچون  یین دوره که به انحالل شوراها و نهادهایع ایوس یاسیو س يات اقتصاداصالح

د، دولت را قادر ســـاخت با یپول و اعتبار انجام يو شـــورا يزیت و برنامه ریریســـازمان مد

ـــتاز  يامجموعه یهنگفت نفت يء بر درآمدهااتکا ـــیاس ـــتیپوپول يهاس ـــه  یس را در عرص

 ي، واجد کارکردهایاســیســ یبه اجرا گذارد و از منظر جامعه شــناســ یاســیو ســ ياقتصــاد

  پرور بود.  ی، کورپورات و حامیستیپوپولي هادولت

ـــندگان زین نظر نویاز ا ـــند محدود کردن رقابیفرا«ر معتقدند: یس جاد و یر ایت، از مس

ـــم ياز نهادها يامجموعه ياجرا ـــورتي(قواعد باز یرس ـــویگمی ) ص از  ییرد که از س

سترس آزاد مردم برا سیسي هاسازمانجاد یا يد صاد یا آزادانه هاي تیو انجام فعال يو اقت

م دولت در نظام ینه مداخله مســـتقیگر زمید يکند و از ســـوي میریدر دولت و بازار جلوگ

ان یآورد. در واقع روابط ممی مت در بازار را فراهمیق يبازار و محدود ساختن ساز و کارها

جاد و حفظ یکه به هدف ا ين چارچوب نهادیچن يبر مبنا يزار در نظام اقتصـــاددولت و با

زمان زاده و (»رد.یگمی م مســتقر شــده اســت، شــکلخاص در ائتالف حاکي هاگروهمنافع 

  ). 88-89: 1393، ینیالحس
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از  یو نهاد بوروکراســ يزان فســاد در بخش اداریش میبزرگ شــدن اندازه دولت و افزا

دهد می نشــان یجهان يبوده اســت. آمارها هاســالن یدر ااي ســت توســعهایگر تبعات ســید

ـــــاد  ـــــاخـــص فس ـــــال رایـــا) cpi(ش ـــــ 105بـــه رتـــبـــه  2006ن در س ( د.یـــرس

www.data.worldbank.org/topic/govindicators .(له ـــئ ـــتق يامس طه مس م یکه از راب

  ت دارد. ین دوره حکایدر ا يزان فساد اداریش میو افزا ینفت يش درآمدهایافزا

ـــعه يت نهادهاین دوره مجموعه اقدامات دولت در محدودیدر ا یبطور کل به  ياتوس

با غرب و  ین المللیر عمل کرد. با گســترش منازعه بیفراگ ينهادها يریعنوان مانع شــکل گ

ـــو ـــوراهاي و قطعنامهها میب تحریتص ـــازمان ملل علیامن يش ش از هر زمان یران بیه ایت س

سيگرید سی، نخبگان  ست يرا در اجرا یا سعهي هاسیا شاي تو شکل گیبه حا  يریه راند و 

  توسعه را با امتناع روبرو ساخت. ينهادها

 یشمس 1397تا  1392دوره چهارم، از سال  -5-4

است یو برآمدن دولت اعتدال، بواقع شکست س 1392سال  ياست جمهوریانتخابات ر

 يهاســال یکه ط ین بود. نخبگانیشــیگردش نخبگان حاکم و بازگشــت به دوران نخبگان پ

ـــم 1392تا  1384 ـــازیاز قطار تص ـــده بودند. دولت روحانیدولت پ يم س ه بر یبا تک یاده ش

ـــ يروهایاز توان ن يریاعتدال و بهره گ ـــیس با غرب به  ییتنش زدا يریگ یو پ یمیقد یاس

 ران بود.یا يدنبال تحقق توسعه اقتصاد

نخبگان،  يریک دولت و بکارگیدستگاه بوروکرات يایبه منظور اح ياز اقدامات و یکی

ن یا يایاحن حذف شده بود. یشیاست که در دولت پ يزیت و برنامه ریریسازمان مد يایاح

 رفع يتوسعه بزود يو اقتصاد یاسیس يم سازیتصم یداد که آشفتگید را مین نویسازمان ا

د. تنش یت نخبگان توســعه گرا به مقصــد خواهد رســیو قطار توســعه کشــور با هدا شــودمی

 يران و امضایااي مذاکره با غرب بر سر پرونده هسته يریگیبا پ یاست خارجیدر س ییزدا

ـــرما ـــ يازدهم در اجرایدولت هاي گر برنامهیاز د یه خارجیبرجام و جذب س اســـت یس

ـــعه ـــور بود. اما ااي توس نخبگان  يریدر بکارگ ییر عدم نوگراینظ یلین اهداف به دالیکش

ران ناکام ماند. عالوه بر آن یه ایعلها میکا و آغاز تحرید، ظهور ترامپ در آمریجد یاسـیسـ

شــدن و  ین المللیحاکم بدور از الزامات ب یاســینخبگان ســ يو فکر یارزشــ ينظام باورها

 رامونیپ یبه اجماع مل یابین موضـــوع دســـتینده شـــکل گرفته اســـت و ایفزا ییدرون گرا

ر کشورها اهداف و منافع یدر سا«روبرو کرده است.  یتوسعه را با موانع سخت يارذاستگیس

ستند و آنها عمدتاً در  یدهنده منافع مل ياری، یآرمان را مقدم  یورت تعارض، منافع ملصه
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سالم يدانند، اما در نظام جمهوریم  یبر منافع مل هاارزشو  یاهداف آرمان یران، گاهیا یا

قدم پ با رویکند. ایدا میت له  مدن  ين مقو لتکار آ  يفکرهاي انیمختلف و جري هادو

  ).348: 1393، یعیو شف يباقر(».ر نکرده استییمتفاوت، تا به حال تغ

 رانیر در ایعلل فقدان توسعه فراگ-6

ن موانع یترمهمر از یرســد عوامل زمی حاکم به نظر یاســیبراســاس عملکرد نخبگان ســ

  باشد. می رانیر در ایتوسعه فراگ يریشکل گ

  حاکم یاسیو ضعف نخبگان س یناهماهنگ-6-1

، فقدان انسجام و اجماع يتوسعه ا يهاسیاستاز مشکالت عمده کشور در انجام  یکی 

ــیاســت يحاکم در اجرا یاســیان نخبگان ســیم اســت. نخبگان حاکم با اي توســعهي هاس

س یناهماهنگ ستگزاریدر  سبب افزا يا سعه،  وان ینظام د يو کاهش کارآمدها نهیش هزیتو

و ضــعف  یو ناهماهنگ يریم گیجه تعدد مراکز تصــمیشــوند. در نتمی در کشــور يســاالر

شراینخبگان، توسعه ا سیران را با  سیط  د یدر روند توسعه را پد یثبات یمواجه کرده و ب ینو

ــت. به عنوان مثال دولت نهم و دهم با انتقاد از آور ــتده اس ــعهي هاســیاس ــیپاي توس ن و یش

پول و اعتبار، عمًال  یتخصــصــ يکشــور و شــوراها يزیت و برنامه ریریانحالل ســازمان مد

سعه فراهم کرده بود. ا يثبات را برا یو ب ینیش بیرقابل پیغ یمنطق که  ستا یحالن در یتو

شورها سعه در ک سعه  يتجربه تو شایافته جدیتو ساالرید،  سيسته  سجام نخبگان  سی، ان  یا

. ثبات و گرددمی ن عوامل توســعه آنها محســوبیترمهماز  ينهاد ییحاکم و ثبات و کارا

ش ينهاد ییکارا صله گرفتن از انگ یوه حکمرانیبا  ست که به فا صهاي زهیمرتبط ا از  یشخ

ضع یانجامد. نگاهی میرفاه اجتماع شد ایبه و صادت ر شانیناموزون در ا يقت دهد می ران ن

ــبب عملکرد مبتن ينهاد ییثبات و کارا ــهاي زهیبر انگ یبه س ــخص ــ یش ــیو س نخبگان  یاس

دهد و به اتالف می شیرا در بازار و دولت افزا یاســیو ســ ينه مبادالت اقتصــادیحاکم، هز

رتبه کارایی  ،2016. براساس آمارهاي بانک جهانی در سال شودمی و منابع منجرها فرصت

با نمره  2017بوده است و امتیاز کارایی دولت در سال  103کشور  193دولت ایران از میان 

ـــد – 0,19 ـــی ده ـــم ــــــان ن ـــه نش ــــــت ـــذش ــــــال گ ـــا س ـــی را ب ـــاوت ـــف  ت

https://www.theglobaleconomy.com/rankings)( .  

باالست.  ياقتصاد يت رشدهایرمز موفق یفیک یانسان يرویافته، نیتوسعه  يدر کشورها

شکالت بن یکی صادیادیاز م سعه اقت سان يرویست که نا نیران ایف ایضع ين تو اش از  یان

ـــوص یدانش، تجربه و مهارت الزم برخوردار ن ـــت. بر مبناي آمار بانک جهانی در خص س
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در  ییاجراهاي از دســتگاه ياریبســ یو کارشــناســ یتیریت مدیکارایی دولت در ایران، ظرف

 يوانساالریشد که نظام د یتوان مدعمی ) و(World Bank,2019ف است یحال حاضر ضع

  از دست داده است. ییو اجرا یاسیو س يخود را در حل مشکالت متعدد اقتصاد ییما کارا

 وجود نظام رقابت محدود-6-2

به دنبال خواهد  يت اقتصــادیدخالت دولت در اقتصــاد، محدود شــدن مردم را در فعال

صلن نظر رقابت یداشت. از ا اي توسعه يجاد نهادهایاست و بدون رقابت ا ییکارا یعامل ا

 انحصــار گر مبادرت يجاد نهادهایســت. مصــادره کنندگان رقابت به ایر نیر امکان پذیفراگ

شان حفظ نمایرا صرفاً در م ياقتصادهاي کنند تا منافع و رانتمی ند. در یان خود و هواداران

 ير کارآمدینظ یحکمران يهاشاخصبر رقابت محدود، سبب نزول  یران وجود نظام مبتنیا

ـــال یفیدولت و ک ـــت. رتبه کیفیت دولت ایران در س ـــده اس  193از میان  2017ت دولت ش

 دهد.می ي جهان نشانهادولترسیده است که عملکرد نامطلوبی را در میان  173کشور به 

https://www.theglobaleconomy.com/rankings).( نا ـــرایبراب ران یا یط کنونین در ش

ساختار ی یفزون ياقتصادهاي تیکه دخالت دولت در فعال افته است، سخن گفتن از وجود 

ــیانگ ــادهاي تیش فعالیبه منظور افزا یزش ــالم و تول ياقتص ــراب يدیس ــت و با یش نیب یس س

  ندارد. یر همخوانیفراگ يالزامات نهادها

 ع رانتیاثرات مخرب توز-6-3

روند. می ع رانت در جوامع به شـــماریص و توزیتخصـــهاي کانونترین یاصـــل هادولت

هاي نهیتوانند زمي میاقتصـــاد يو دخالت در روندها ين قواعد بازییق تعیاز طر هادولت

ع ی). توز74: 1393،ینیا بلوکه شدن رانت را فراهم آورند. (زمان زاده و الحسیع یخلق و توز

که به منظور تسلط بر منابع  شودمیی فرصت طلبي هاگروهرانت توسط دولت، سبب ظهور 

ــاختارها ــترده در س ــتریدولتند تا ب يبه دنبال نفوذ گس نفعان یار خود و ذین منابع را در اختیش

نابرا قرار دهند.  يبهره مند شـــدن از رانت را برا یاز دولت چگونگ يا دوری یکین نزدیب

و  ياقتصادهاي تیاز رانت و موقع يد. بهره مندیت، پشتکار و تولیزند نه خالقمی افراد رقم

سته به رژ شودمی سبب یاسیس بمانند و در جهت حفظ و  یم باقیکه نخبگان در ائتالف واب

ـــونت مبادرت کنند. (  :North, Wallis & Weingast, 2009تداوم آن و ممانعت از خش

60.(  

 ير حاکم از اجرایبگان غت نخی، جلب حماهادولتانبار رانت در یگر از آثار زید یکی

ست س يهاسیا سترش نظام بوروکرا ستگاه ادار یگ ساختی، زيو د صادهاي ر  ارائهو  ياقت
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ماعي هاگروهق یاز طر يبه توده هاســــت. افراد متعدد یخدمات عموم ن یجذب ا یاجت

دولت از  یو استقالل مال يپرور یشبکه حام يریشدند و به شکل گی میم رانتیدستگاه عظ

ــاد داخل ــی. اانجامدی میو طبقات اجتماع یاقتص ــتگذارین نوع س بهره  يت نهادهایتقو ياس

ن یاسازد. اثرات می ر مواجهیر را با تاخیکش و فساد را به دنبال خواهد داشت و توسعه فراگ

(بهره)  ی، اعالم نرخ سود بانکیفیالت تکلیتسه يتوان در اعطامی مخرب را ياستگذاریس

ر متعارف نرخ یو رشــد غ يو نرخ ارز توســط دولت و مخدوش شــدن اســتقالل بانک مرکز

عملکرد کسب و کار و  يفضا ی) مشاهده کرد که موجب آشفتگینگی(نقد رشد حجم پول

ایران در زمینه  ن اساسیبر هم توسعه شده است.ي هاشاخصران از بعد ینامطلوب اقتصاد ا

ساد و حاک شاخص کنترل ف سال  193میت قانون از میان دو  شور در  و  152به رتبه  2017ک

ـــت 139 ـــت یافته اس همچنین ). (https://www.theglobaleconomy.com/rankings دس

ساد را از  28از ید و امتیرس 138به  2018کشور در سال  180ان یران از میدر ا 3رتبه ادراك ف

ه ینه نو و روســیک، پاپوا گیمکزنه، لبنان، یگ يکســب کرده اســت و در کنار کشــورها 100

  ).www.transparency.org(قرار گرفت. 

وسعه تدولت  يری، توهم شکل گیسرشار نفت يسندگان، درآمدهایاز نواي از نگاه پاره

سگرا را در ذ ستگذیهن  سببمی جادیااران ا س شودمی کند و  شوریم سعه ک  ینفت يهار تو

ــ ــال اخ ینفت يکه درآمدها یدر حال مختل گردد. یت نفتیله ذهنیبوس ــد س ب ر موجیدر ص

 یرت خارجا کرده است و بودجه دولت، تجایران به نفت را مهیاقتصاد ا يساختار یوابستگ

شد يو تراز تجار شور را  ست (زمان زاده  یداً به درآمد نفتیک ساخته ا سته  س وواب ، ینیالح

شرای). در چن169-134: 1393 صاد یطین  س يتمرکز قدرت اقت سیو  شیدر م یا از  یان بخ

وسعه از خود نهادها و ت يریبه شکل گاي رد و آنها به همراه دولت عالقهیگمی نخبگان قرار

ک یو بوروکرات يم ســازینظام تصــم ين موضــوع ضــعف و ناکارآمدیدهند و ا ینشــان نم

  ز به همراه خواهد داشت.یدولت را ن

  گیريجهینت

ران در پاسداشت اسالم شیعی است و نخبگان حاکم در یجمهوري اسالمی ا یتیان هویبن

باشند. می عهبا الزامات توس ینیهاي دق حساسیتیازمند تلفی؛ نايوسعهتي هاسیاستاجراي 

 ينهادها يرینســون، شــکل گیرســد براســاس نظر دارون عجم اوغلو و رابین به نظر میبنابرا

                                                      
3 Corruption Perception 
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موثر بر توســعه  یاســت. عامل داخل یرونیو ب یازمند دو عامل داخلیران نیر و توســعه ایفراگ

ــ ــور از مس ــازیکش ک و یرش الزامات دموکراتیقدرت در پذ يو نهادها هاگروه ير اقناع س

سازیحاکم ساختار يت قانون، کوچک  صالح  صاد ا يدولت، ا ستگیاقت  یران و کاهش واب

سه ضایبه درآمد نفت و ت شکل يل ف سب و کار  سیرد که ایگمی ک  يریز با بکارگیر نین م

عه گرا، آموزش د ـــ عامل یافت. ایده و کاردان تحقق خواهد ینخبگان توس ن همه بدون 

ــرانجام نم یرونیب ــد.  یبه س ــالح روابط خارج یرونین عامل بیترمهمرس  يریو بکارگ یاص

ــلح آم ــه بیروابط تنش زدا و ص ــرما ین المللیز در عرص ــت. جذب س و ورود  یه خارجیاس

اســـت که موجبات  يو رشـــد اقتصـــاد يش بهره وریزاد از خارج و افیجدهاي يتکنولوژ

  د.ینمامی توسعه کشور را فراهم

ـــ یبطور کل ـــینقش نخبگان س ر به منظور ید و فراگیجد يرش نهادهایحاکم در پذ یاس

ـــت و بر همیبدیقابت محدود به نظام رقابت باز بگذار از نظام ر ـــالح ن ایل اس ـــاس، اص س

رامون یحاکم پ یاسینخبگان س یمنوط به اجماع نظر ملران یدر ا هادولت يو نهاد يساختار

عدم  یخواهد بود. بعد از انقالب اسالم یجاد توسعه ملیمشترك در ا ياستگزاریرش سیپذ

سبب شد که  84حاکم در سال  یاسیدر گردش نخبگان س یو ناکام یاسیاجماع نخبگان س

د در مدار توسعه خواهمیان ریا یاسالم ين اگر جمهوریرارد. بنابیر شکل نگیفراگ ينهادها

ک و محدود یرش الزامات دموکراتیر، پذیفراگ يازمند گسترش نهادهایرد نیقرار بگ یافتگی

نخبگان توســعه گرا و منطبق  يریبکارگهاي نهیبهره کش، فراهم کردن زم يســاختن نهادها

سعه است که بتواند از گذرگاه سخت تو یاست خارجیو س يساختن الزامات توسعه اقتصاد

  ش رو عبور کند.یپ يهاسالدر 
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