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 چکیده
موضموع در  نیماسمت. ا ريبمه مسم ی و بالتبع متضمن وابسمتگ طلبدی را م  ی نش جمعک  ی عموم  یاستگذاريس

. امما باشمدی رشته م نیآن در ا  ی اثرات منف  یتوجه و واکاوا  ازمنديو ن  دهیکمتر لحاظ گرد  هااستياتخاذ س
بما قفمل و منموط  ريبمه مسم ی وابسمتگ گمردد ی نمامطلوب م تراينوع تاث  نیچگونه سبب ا  ريبه مس  ی وابستگ
مقالمه بما  نی. اگرددی و گذشت زمان م طیشرا رييدر اثر تغ هااستيس ريين اکنون در گذشته، مانع از تغکرد

بعنوان  ريوابسته به مس یندهایفرا قیو مصاد ی منف یامدهايپ ی جستجو در کتب و مقاالت گوناگون به بررس
منشمأ اثمر  ینه و در چه بسترعامل چگو نیا  دهدی پرداخته و نشان م  یاستگذاريذار در سمه  و اثرگ  ی مانع

بما  ني. همچنکندی دخالت م یريگ يو عدم تصم یريگ يدر تصم یخواهد شد و چگونه و با چه سازوکار
آن   آثار مخمرب  در طول زمان به  ی اسيو س  یاقتصاد  یعامل در بسترها  نیا  ی منف  راتياز تاث  ی قیمصاد  انيب
پرداختمه شمده، لمذا  تیریاقتصاد و بطور گذرا در مد  در  ريبه مس  ی وابستگبه    کهیيشاره شده است. از آنجاا
 . است دهیگرد یاستگذاريجلب توجه به عامل فوق در س یبرا  رو شينوشته پ  يامر محره  تنظ   نیا
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 و تعاریف مقدمه

 ایممن   در  و  پرداختممه  جامعممه  از  وسمميعی  گستره  برای  سياست  تدوین   به  عمومی  گذاریسياست 
. شممودمی  جامعه  از  وسيعی  بخش   نصيب  دولت  تصميمات  از  حاصله  آسيب  و  انتفاع  مقياس
 سممالئق، ها،تودیمحممد ها،بممهجن  از بسممياری نمممودن لحمماط بمما سياسممتگذاران طلبممدمی لممذا

 یافتممه افممزایش  هاسياست کارایی تا بپردازند هاتسياس تدوین  به مختلف  عوامل  و  انتظارات
 . گردد  موفقيت قرین  و

 و  مشممکالت.  گردنممدیم  وضع  جامعه  کل  یبرا  و  دارند  عام  جنبه  یعموم  یهایمشخط
 انجامممدیم یعممموم یهایمشخط  یري گشکل  به  جامعه  در  موجود  انتظارات  و  مردم  مسائل

 تحممت را جامعممه کل و ستندي ن فرد ای و گروه کی خاص ،یعموم یهایمشخط رون یا از  و
 .(18-19: 1392  ،ی)الوان  دهندیم  قرار  پوشش 

بمماال    انعطمماف   از   برخورداری   و   انطباق   قابليت   کارایی،   درست؛   سياستگذاری   ویژگی 
  افممراد   کممه   اسممت   جدیممد   مشممکالت   و   مسائل   و   ها بحران   و   محيط   زمان،   به   بسته   باشد و می 

  آن   کاهش  صدد   در   یا   نموده   دفع   آنان   از   را   آسيبی   یا   نماید می   منتفع   را   جامعه   از   بيشتری 
  در   و   گيرد نمی   صورت   آل ایده   شرایط   در   هميشه   گيری تصمي   و   سياستگذاری  اما .  برآید 

  مسممائل   و   مهمم    های بزنگاه   بحران،   شرایط   در   تصمي    اتخاذ   به   ناگزیر   سياستگذار   مواردی 
  بنممام   مغفممول   و   مهمم    يار بسمم   عامممل   یک   اسير   سياستگذار   آنها   از   برخی   در   که   است   ید د ج 
  از   مهمم    عامممل   ایممن.  دارد   سياسممتگذاری   بممر   مخربی   تاثير   که   گردد می   «مسير   به   وابستگی » 

  مسممير   شممدن   سممخت   سممبب   آن   بممه   توجممه   و   شناخت   عدم   و   مانده   دور   سياستگذاران   چش  
  شيوه   و   مسير   یک   در   اشتباه   چند   هر   ت سياس   یک   یت تقو   آن،   انعطاف   عدم   سياست،   یک 

  سياسممت   یممک   بقای   و   تداوم   و   شده   مثبت   بازخورد   و   شوندگی یت خودتقو   دليل   به   خاص 
  پایممان   حتممی   و   نممموده   تضمممين  سياسممتگذار   توانایی   از   خارج   را   مضر   یا   و   ناکارآمد   غلط، 
  ساخت،   هر   تشکيل   مراحل   نخستين  سویی   از .  نماید می   غيرممکن  و   مشکل   را   آن   به   دادن 
  ایممن  کممه   چممرا   اسممت،   دار برخممور   بسممياری   اهميممت   از   جامعممه   یک   در   سياسی   روند   یا   نهاد 

  اجتممماعی   و   سياسممی   وضممعيت   ترجمممان   گيری شکل   زمان   در   که   این  به   توجه   با   تاسيسات 
  و   بقمما   به   ميل   و   مانند می   باقی   جامعه   آن   متن  در   طوالنی   ساليان   تشکيل،   از   پس  هستند   آن 

  بممه   رونممدهایی   و   نهادهمما   چنممين.  ندارنممد   بقمما   اقتضممای   دیگممر   که   ی زمان   حتی   دارند،   تداوم 
  که   گيرد می   شکل   متناقضی   فرایند   اساس   این  بر .  دارند   انجماد   به   گرایش  يل، تشک   مح» 
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  و   ضممروری   نمموعی   بممه   و   آنهمما   انجممماد   مقولممه   همممين  از   ناشممی   نهادها   تداوم   اینکه   وجود   با 
  نظممام   در   را   ی اسمم اس   معضممالت   آنهمما   تممداوم   و   بقمما   حممال،   همان   در   است؛   اجتناب   غيرقابل 
  وابسممتگی   مقولممه » .  کند می   بدکارکردی   و   دی ناکارکر   دچار   را   آن   و   ایجاد   گيری تصمي  

  و   نهادها   مورد   در   پراهميتی   مقوله   چنين  وجود   به   دادن   آگاهی   و   هشدار   دنبال   به   «مسير   به 
  شممناخت   و   دره   دیممد،   از   دور   اساسمما    مواقممع   از   بسممياری   در   کممه   است   سياسی   تصميمات 

  گذاری سياسممت   در   مفهوم   این  نمودن   رو وارد پيش  نوشتار .  گذارد می   ثير ا ت   ذاران ستگ سيا 
  و   شناسمماندن   بمما   اسممت   ایممن  بممر   سممعی   و   دارد   مممدنظر   منفی   عامل   یک   عنوان   به   را   عمومی 
  هنگممام   در   مهمم    عامممل   ایممن  اهميممت   بممه   آنممان   توجممه   جلب   در   سياستگذاران   به   آن   معرفی 

  بممه   االمکان حتی   لذا .  شود   واقع   ثر مو   آن   ودن م ن   لحاظ   نيز   و   گيری تصمي    و   سياستگذاری 
  های سياسممتگذاری   در   انممده   چنممد   هممر   موجممود    های مصممداق   الب ق   در   آن   منفی   تاثيرات 
  سياستگذار   کار   کمک   تواند می   باب   فتح   این.  است   شده   بسنده   کشور   در   گرفته   صورت 

  از   مهمم    مممل ا ع   ایممن.  باشد   آن   دام   به   افتادن   فرو   و   مسير   به   وابستگی   از   احتراز   و   دوری   در 
  آن   از   بایممد   و   شممود می   ها ياسممت س   بممر   منفممی   اثراتممی   منشا   اما   مانده   دور   سياستگذاران   نظر 

  توسممط   و   مانممده   مغفممول   و   نشده   پرداخته   بدان   سياستگذاری   در   که   عاملی .  گردد   اجتناب 
  اثممر   منشمما   چگونممه   و   چيست    مسير   به   وابستگی   اما .  است   گردیده   تعریف   محدودی   افراد 
  سمموی   از   توجممه   نيازمنممد   تحقيممق   ایممن  دعمموی   طبممق   بممر   کممه   د گممرد می   سياسممتگذاری   در 

  و   مثبممت   بممازخورد   مقوله   از   مسير   به   وابستگی   تحليل   در   است    عرصه   این  در   سياستگذار 
 . شود می   گرفته   کمک   فزآینده   های بازگشت 
 یوابسممتگ از  لگممراني دارند که حممس تحل  یدو عنصر اساس  1،مثبت  بازخورد  یهاییایپو

 از  یبرخمم   در  چگونممه  کممه  دهنممدیم  نشممان  همماییایپو  ن یمم ا  :اول.  نممددهیم  شممکل  را  ري مسمم   به
 در  گممرید  ةنمم یگز  بممه  آوردن  یرو  و  نممهیگز  کی  از  دني کش  دست  نهیهز  یاجتماع  یبسترها
 بممه توجممه جلممب عامممل همماییایپو ن یمم ا :دوم.  ابممدییم  ش یافممزا  یآشممکار  طرز  به  زمان  طول

 کممه ییهممادوره از را همماهبزنگا و یري گشممکل لحظممات و انممدیتوال و یزمانبنممد مقمموالت
  .(46-47: 1393 رسون،ي )پ  سازدیم  جدا  کنندیم  تیتقو را  گریکدی همگرا  یرهاي مس

 نمممد یفرآ کیممم  توسمممط ن یآغممماز طیشمممرا کمممه دهمممدیم نشمممان یمتممموال یرخمممدادها
 یوقتمم . گممذاردیم ري مسمم  کیمم  نممدهیآ ري س دوره یرو بر یماندگار  ري تاث  شونده،تیخودتقو

 

1. Positive Feedback 
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 بمما مواجهممه در زمان طول در هانهیگز از  یعي وس  في ط  هستند،  کن مم  ابتدا  در  مختلف  جینتا
  .(157: 2000  همکاران، و  دوي س)  شودیم محدود  یشوندگتیخودتقو  از  یشکل

 همممراه  بممه  توامان  یاجتماع  و  یاسي س  ،یاقتصاد  طي مح  و  زمان  ري مس  به  وابسته  طیشرا  در
. دشممویم محممدود دیمم جد یها ي تصممم اتخمماذ آن، از حاصممل آثممار و گذشممته یهااسممتي س

 یهااسممتي س  توسط  که  است  یطیاشر  در  یري گ ي تصم  همان  ط،یشرا  ن یا  در  یري گ ي تصم
 .است دهیگرد  جادیا آنها  یاجرا  از حاصل  آثار و  یقبل

  ا یمم است کممه بممه محمم» آن کممه کشممور    نی داشته باشد ا   یی اگر معنا   ر يبه مس   ی وابستگ 
خواهممد بممود.    اد یمم ز   ار يس ب   ر يآن مس   بازگشت از   ی ها نه ی بگذارد، هز   ی ر يپا در مس   ی ا منطقه 

  ی برخمم     يتحکمم   کنيوجممود خواهنممد داشممت، لمم   ی ر يگ   يتصممم   ی ه  بممرا   ی گر ی لحظات د 
  نیمم شمموند. بمما توجممه بممه ا ی م   ه يمانع بازگشتن ساده به نقطه انتخاب اول   ی نهاد   ی ها شی آرا 
    1يکممر ه   يکب ج سازد.    ی را دشوارتر م   ر يخاص بازگشت از مس   ی هر گام در جهت  ، ی ژگ ی و 

  از   بازگشت   تا  يماه   که   است   یی رها يمس   شی دا يپ   بر   ناظر   ر يمس   به   ی گ بست»وا :  است   د معتق  ز ين 
  ر يمسمم   در   برداشممتن  گممام   بممار   هر   با   است،   ان يم   در   مثبت   بازخورد   ی وقت.  است«  دشوار   آنها 

  کممه   اسممت   ل يدل   نی ا   به   امر   نی ا .  ابد ی ی م   شی افزا   ر يمس   همان   در   شتر يب   برداشتن  گام   احتمال 
  شی افممزا   زمممان   طممول   در   ممکن  ی ها انتخاب   ه يبق  ا ب   سه ی مقا   ر د   ی جار   ت يفعال   ی نسب  منفعت 

  شی افممزا   بودنممد   ی رفتنی پممذ   قممبال  کممه   یی ها نه ی گز   ه يبق  نشی گز   نه ی هز   گر، ی د   ان يب   ه ب .  ابد ی ی م 
  توسممط   ی متممماد   ی ها دهممه   ی طمم   ها برنامممه   . تممداوم  ( 48-49:  1393  رسممون، ي)پ   ابممد ی ی م 
دگی  شممون یمما قفل شممود کممه بممدان چسممبندگی  سممبب ایجمماد وضممعيتی می   اسممتگذاران يس 
  در   ها اسممت يس   کممه   نیمم ا   انتظممار   را ی ز   د؛ دا   ر ييتغ   را   آنها   توان ی م   ی سخت  به   ی عنند، »ی گوی می 
.  رسممد ی م   نظممر   بممه   منممافع   نی قممر   ی انتظممار   ، بممود   خواهند   سابق   ر يمس   همان   کننده   ی ط   نده ی آ 

  انتخمماب،   دامنممه   کممردن   محممدود   ق یمم طر   از   را   قممدرت   مسممند   بممر   دولممت   ر، يمس   به   ی وابستگ 
 . ( 205:  0139  )رز،   «کند ی م   2"قفل "

 يربممه مسمم   یموضوع وابستگ  ياستگذاری،سدر    يرگذارمه   تاث  يرهایاز متغ  بنابراین یکی
 ياتحال ادب  ين چندان بدان پرداخته نشده و در ع  یرانآن؛ در ا  یادز  يتاهم  رغ یاست. عل

 را بمما توجممه بممه  ياسممتگذارانمضاعف س  یاعامل بگونه  ین ندارد. بعالوه، وجود ا  يزن  یروشن 

 

1  . Hacker 

2. Lock-in 
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آن را مشممکل   ييممرغو ت  ینیحل گزمحدود و راه  یو اجتماع  ياسیس  ی،اقتصاد  يطبستر و مح
جامعممه، کمبممود در منممابع و لحمماظ  يازهممایدر ن يير. با گذشت زمان و تغیدنمایم  ینهو پرهز

در  ینسممليناحال گسممترش،  عممدالت ب  در  يطیمحیستها، معضالت زنسل  یرکردن سه  سا
ها ياسممتدر س  یتمحممدود  یجاداز ا  يزو پره  یریپذبه انعطافبلندمدت، توجه    هایياستس

توسممعه و اجتنمماب از   يراتخاذ خواهممد شممد و لممزوم گممام نهممادن در مسمم   یندگانکه توسط آ
با توجه به همه جوانب، از افتممادن بممه دام   ياستگذاراناست که س  ین مستلزم ا  یی،تمرکزگرا
تمما  شممده اسممتتممالش  نوشممته یممن ا . درینممدنما يممزآن پره  یو اثممرات منفمم   يربه مسمم   یوابستگ

 يمملتحم استگذاري به س یزمان یل  مه  در بسترهاعام ین را که ا  ییهایتمشکالت و محدود
 شود.   یکند بررسیم

  ینظر چارچوب و  نهیشیپ
 شممکل  یاسممهیمقا  اسممتي س  ،کي کالس  آثار  گونه  دو  در  ري مس  به  یوابستگ  به  مربوط  یدعاو
 و  اروپمما  یحزبمم   یهممانظام  بممه  مربمموط  (،1967)2انو روکمم   1پستي ل  لي تحل  مانند.  است  گرفته
 و  ري )کممول  ن ي الت  یکایآمر  در  کارگران  اتحاد  مانند  یموضوعات  یرو  بر  متاخرتر  یهالي تحل
 یاسممهیمقا  توسممعه  و(  1996)ارتمممن    اروپا  در  یسازدولت  یندهایفرآ  امدي پ(،  1991  ري کول
 .(251: 2000 رسون،ي )پ (1988)هاکر    سالمت مراقبت  یهانظام

 یررسمم ب  یبممرا  یگممرید  فممرد  هممر  از  ش ي بمم   ،یاقتصمماد  مممورخ  ،3نممور   سگال دا  واقع  در
 رسممون،ي )پ اسممت  کممرده  کممار  یاجتممماع  علمموم  عالمان  یبرا  ري مس  به  یوابستگ  اري بس  الزامات
1393 :141). 

 یاستگذاریس در ریمس به یوابستگ یمنف یامدهایپ و تبعات
 یدرآمممدها و نفممت بممه وابسممته کممه یاقتصمماد بستر به توجه با یاستگذاري س رانیا  کشور  در

 یاستگذاري که س  کرده  جادیسخت ا  اري و بس  دارلي تحص  یبستر  و  طي مح  است  آن  از  حاصل
 ینسب  تیخود را با توجه به مز  یعامل آثار منف   ن ینموده است. ا  ري به مس  یرا موجد وابستگ
 ،همماهدولممت، گرو  یو وابستگ  لداري تحص  یاقتصاد  طي و صادرات نفت، مح  دي کشور در تول

 

1. Seymore Martin Lipset 

2. Stein Rokkan 

3. Douglass Cecil North 
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اعمممال  ینفتمم  یرآمممدهاها بممه داسممتي همما و سطرح یو اجرا  یزیرنظام بودجه  زي و ناحزاب  
 لیمم کند که در ذیم  لي مختلف تحم  یهادر حوزه  یري گ ي ها و تصمبخش   رینموده و بر سا
 .  شودیبه آنها اشاره م

 اندک راتییتغ و یکارمحافظه
 ینهادهمما  نممهي زم  در  ه   و  یمعمو  یهااستي س  عرصه  در  ه   ،یاسي س  اتي ح  یدي کل  یژگیو

 یاگونممه  بممه  ليمم دل  دو  بممه  غالبمما  نهادهمما  و  هاتاسمم ي س.  اسممت  رييمم تغ  برابر  در  مقاومت  ،یرسم
 و نهادهمما کممه آنها است ممکن  اول، باشد؛ دشوار  آنها  کردن  سرنگون  که  شوندیم  یطراح

 هئلمسمم   را  ن یمم ا  ممموئی.  باشند  لیما  خود  اخالف  کردن  دي مق   به  کنندیم  یطراح  را  هااستي س
 در  دیمم با  یقتصممادا  کنشممگران  بممرخالف  یاسي س  کنشگران.  خواندیم  « یاسي س  تي عطق  »عدم
 رنممد؛ي گ دسممت در را تي حاکم کنترل یزود به  شانیرقبا  است  ممکن   که  باشند  داشته  نظر
 ش یمم آرا  زدن  بممره   کممه  کننممدیم  بنا  یقواعد  خودشان  از  محافظت  یبرا  کنشگران  ن یا  لذا

 .(84-85: 1393 رسون،ي )پ  سازد  دشوار  را  موجود
  ت ي وضممع   معلمموم   مشممکالت   همما، ی نان ي نااطم   بمما   یی ارو ی رو   در   اط ي احت   با   استگذاران ي س 

   دهنممد ی م   ح ي تممرج   د یمم جد   برنامممه   ک یمم   رش ی پممذ   از   برخاسممته   مخمماطرات   بممه   را   موجممود 
 . ( 246:  1396  )رز، 
و    ی سممطح   ی راتمم ييانجممام تغ   ا یمم حفظ آنهمما    ی ها و تالش برا است يس   ر ييبه تغ   ی توجه ی ب 

بممه    ، اسممت   اسممتگذاران يس   ی کار و محافظه   ی ز ی گر سک ی ر   ه يروح   برخاسته از فاقد معنا که  
انجاممممد  ی گذاران م اسمممتيس   ت يبمممه کممماهش مشمممروع   رات ييممم تغ   ی هممممان انمممدازه تممموال 

   . ( 93:  1394، ی محمد )ملک 
شممونده را   تیمم مسممتعد خودتقو  نممدیفرآ  ،در بستر زمان«   استي در کتاب »س  1رسوني پل پ

در   مقاومت  موجب سکون و  است که  ینرسینها ااز آ  یکیداند که  یم  یژگیچهار و  یدار
نماید: به مح» آنکه فرایندی تثبيت شد، گونه بيان مین یایژگی آنرا  و و  شودمی  تغيير  برابر

شود. این وضعيت تعادل، به نوبممه خممود در بازخورد مثبت سبب ایجاد نقطه تعادل واحد می
 .(87: 1393 رسون،ي )پ  کندمقابل تغيير مقاومت می

 

1. Paul Pierson 
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محتاطانه   دانسته و به لزوم برخورد  دهي چي پ  یرا امر  « ريي تغ»  زي ن  یملک محمد  احميدرض
 ر،ييمم . تغرنممدي گیبهممره م یاامر از اصطالح نقاط پروانه  ن یا  ن يي و در تب   ندینمایبا آن اشاره م

 ن یتریدر معمممول  یحتمم   رایمم آن رفممت، ز  یبممه سممو  اطي با احت   دیاست که با  دهي چي پ  یادهیپد
وان تمم یآن همم  نم یامدهاي شود، بلکه نسبت به پیرو موبهمت رمقاوها با  نه تن   ريي ها تغحالت
  .(99: 1394 ،یکامل داشت )ملک محمد  ناني اطم

 ننممد،یآفریم  تعممادل  و  کنندیم  مواجه  مشکل  با  را  هااستي س  ريي تغ  که  یگرید  عوامل  از
 بممر آنکممه »حم به کنشگران آورند؛یم دیپد تعادل نهادها  .هستند  ینهاد  باتي ترت  و  نهادها

 عممالوه، به. دهند  ريي تغ  جانبهکی  را  رفتارشان  که  ندارند  یشوق  چي ه  شدند،  هماهنگ  یزي چ
 معناسممت ن یمم ا به یق ي تطب   انتظارات  و  یهماهنگ  بر  دي تاک  است،  داده  نشان  کری  جان  چنانکه

. دارد«   یمانممدگار  بممه  ليمم م  ،یاسي س  طي مح  در  راتيي تغ  با  مواجهه  در  یحت   ینهاد  »تعادل  که
 یوهمماي آلترنات  یبرخمم   حممول  بممر  مختلممف  کنشگران  کردن  هماهنگ  ن ي سهمگ  یهایدشوار
 .(240:1393  رسون،ي )پ  سازدیم رهي ت  را یبازنگر  هرگونه  اندازچش   ممکن   ینهاد

 و یجزئمم  راتييمم تغ از اسممتفاده سمممت بممه راني گ ي تصم و  استگذاراني س  ،تي موقع  ن یا  در
 .ابندییم قسو شده رحطم  ليندبلوم چارلز مدل  توسط  که عموم یبرا  بخش تیرضا
  موجممود،   ی ها است يس   مجموعه   ی بازنگر   به   سال   هر   استگذاران يس   ، 1ليندبلوم   اعتقاد   به 

  هممر   حممات يترج   ی بنممد طبقه   و   همما حل راه   تمام   ان ی ز   و   سود   ی بررس   ، ی اجتماع   اهداف   نييتع 
  بممرعکس، .  ورزنممد ی نم   مبممادرت   موجممود   اطالعممات   تمممام   اسمماس   بر   انتخاب   ی برا   حل راه 

  تمام   یی شناسا   و   ها حل راه   تمام   نييتع   از   را   آنها   ی ا نه ی هز   و   ی هوش   ، ی زمان   ی ها ت ی محدود 
  اهممداف   ق يمم دق   نی تممدو   مانع   ی اس يس   ی ها ت ی محدود   ، گر ی د   ی سو   از .  دارد ی م   باز   آن   ج ی نتا 

  2اینکرمانتال   مدل   ب يترت   نی بد .  شود ی م   ها حل راه   نه ی هز   و   سود   روشن  محاسبه   و   ی اجتماع 
  یممی بممر اسمماس خردگرا   ی عممموم   ی ها ی ر گذا اسممت يس   ل يتحل   ی عمل ر يغ   عت يبر طب  د يبا تاک 

  نیمم در ا   سمم  ينکرمانتال ی کنممد. ا ی م     يرا ترسمم   ی ر يگ   يار از تصم ک محافظه   ی ند ی کامل، فرآ 
  و   گممذارد ی م   موجممود   ی ها نه ی هز   و   ها است يس   ها، برنامه   را   مبنا   که کارانه است  بعد محافظه 

  د، ي)وح   کند ی م   معطوف   نيش يپ   ی ها است يس   اصالح   و   د ی جد   ی ها برنامه   بر   اساسا    را   توجه 
1388  :113-112 ) . 

 

1  . Charles Edvard Lindblom 

2  . Incremental 
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 یریناپذانعطاف
 انيمم ب یریناپممذانعطاف را مثبممت بممازخورد ینممدهایفرآ یهامشخصممه از یکمم ی تممرآر برایممان

 .کندیم
شممود. یدشوارتر م  گرید  ري به مس  ري مس  کیاز    ريي تغ   ،ي حرکت کن   ري مس  کیچه در    هر

 اري بسمم  ،خمماص کيمم تکن  کیمم ه بمم  افتممهیاختصمماص   یکمک مال  کی  ،یدر کاربرد تکنولوژ
اتفمماق   رهنگممامید  یبجمما  هيمم گممر در مراحممل اولخواهد بممود ا  یینها  جهي محتمل به گذار به نت 

حممل راه کیمم  یشدگخاص ممکن است سرانجام به قفل ري مس کیدر   ی. حرکت کاففتدي ب
  .(253: 2000 رسون،ي منجر شود )پ

  شده   حساب   چندان   د ی با   نده، ی آ   ی سو   به   مختار   ست  يس   هر   حرکت   ا ی   انتخاب   ن، ی بنابرا 
  ی همما انتخاب   ا یمم   رفتارهمما   ی امممدها يپ   به   یی و پاسخگ   عهده   از   بتواند   که   باشد   ز يآم اط ياحت  و 

  د یمم نما   جبممران   و   کنممد   یی شناسمما   ممکممن  زمان   نی کمتر   در   را   خود   اشتباهات   و   د ی برآ   خود 
 . ( 27-28:  1389  )پورعزت، 

  ی ر اسممتگذا يس   ی راهنممما   د یمم با   نکتممه   نی ا   که   ی ص يتخص   تا   است   ی انطباق   یی کارا   شتر، يب 
  د يمم کل .  نهادهاسممت   از   وض مفممر   ی ا مجموعممه   بمما   سممتا ی ا   ی مفهمموم   ی صمم يتخص   یی کارا .  باشد 

  بافممت   در   کممه   اسممت   ی ر ی پممذ انعطاف   ی نهمماد   سی ممماتر   ، ی اقتصمماد   خوب   عملکرد   استمرار 
  ابممد ی ی م   ق يمم تطب  ست  يس   به   شوه   شدن   وارد   ز ين   و   ی تيجمع   ر ييتغ   و   ک ی تکنولوژ   یی شکوفا 
 . ( 102:1385  )نور ، 
 گذشممته از  ي تمموانیم کممه سممتي ن ليمم دل ن یمم ا بممه  صممرفا  خیتممار  تيمم اهم.  تسا  مه   خیتار

 بمما  جامعممه  کیمم   ینهادهمما  تممداوم  بواسممطه  نممدهیآ  و  حال  که  است  آن  لي دل  به  بلکه   یاموزي ب
 و همکمماران، ی)قنوات  دهدیم  شکل  را  فردا  و  امروز  یهاانتخاب  گذشته.  دارد  وندي پ  گذشته

 تممداوم  در  آن  تيمم اهم  و  زمان  الهسم  طرح  یبرا  ینظر  ادي بن   نگرش  ن یدرواقع ا  .(210:1396
 مممورد  پممژوهش   ن یمم ا  در  ري مسمم   بممه  یوابسممتگ  عنوان  تحت  که  ستا  هایمشخطو    هااستي س

 .گيردمی قرار  یبررس

  دیجد ماتیو تصم هااستیشدن از اتخاذ س مانع
 از.  شمموندیم  یتلقمم   مممانع  مثابممه  بممه  دیمم جد  داتيمم تمه  مقابممل  در  ري مس  به  یوابستگ  یهابرنامه

 بممه بمموطمر یهابرنامممه اسممت قممادر منتخممب دیمم جد دولممت هممر کممه یحممال در ینظر  یاهگن
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 ن یمم ا اسممت ممکممن  کند، لغو یلي ش مدل هیپا بر و آزاد بازار یهابرنامه جهت در را  یمستمر
 سممالمندان  اني م  یدست ي ته  بروز  از  اجتناب  یبرا  حال،  ن یا  در.  نجامدي ب  طول  به  نسل  چند  کار
 ن ي تممام]سممه   یامممروز  کننممدگان  پرداخت  برابر  در  خود  اتتعهد  به  کردن  عمل  ن ي همچن   و

 هایمسممتمر پرداخممت بممه گممرید قممرن  ي ن تا ن،ي شي پ ن ي قوان اساس بر است  ورمجب [،  یاجتماع
 .(206: 1390  )رز، دهد  ادامه

 در(  یمنفمم   و)مثبممت    گذشممته  یهاتجربممه.  اسممت  گذشته  بر  یمتک  یري گ ي تصم  ن ي همچن 
 ن،یبنممابرا.  دارنممد  یمهممم   نقممش   دانممد،یم  وبمطلمم   ایمم   ریذپامکان  ریمد  که  ییهانهیگز  ن يي تع

 رنممدي گیم قممرار  گذشممته  یهاتجربممه  هیمم پا  بممر  یحممد  تمما  نممده،یآ  یبممرا  تبلندمممد  یهاهدف
 .(68: 1385  ،ی)اعراب
 یپرشمممار  ن ي متخصصمم   از  یفنمماور  و  قمماتي تحق   علوم،  وزارت  یادار  دستگاه  مثال  یبرا

 ن یتممرکهن   از  دیشمما  آن  یت یریمممد  سممت ي س  اما  کندیم  استفاده  ییاجرا  مختلف  یهاپست  در
 نممه و  دیمم جد  یهاتخصممص  ورود  یبممرا  یسممازمان  زوکارسمما  چي همم .  کنممدیم  استفاده  هاروش

 و  بممورس  کممل  اداره  در  بعنمموان مثممال.  است  نشده  هي تعب   وزارتخانه  بدنه  به  دیجد  ن ي متخصص
 تصادف  سر  از  مختلف  یهادانشگاه  به  انیدانشجو  اعزام  ،یلي تحص  یهارشته  ن ي منتخب   اعزام

 رانیمم ا از فممرار یبرا یگاهدانش هر از رشیپذ اخذ تبع  به  اغلب  و  انیدانشجو  یشخص  لي م  و
 تیهممدا یبممرا اداره ن یمم ا در[،  یقممد]از    شممده  هيمم تعب   یفعلمم   یسممازوکارها.  ردي گیم  صورت
 آنچنممان رانیمم ا جامعممه یازهمماي ن بممه ییپاسممخگو یبممرا مختلممف یهارشممته بممه انیدانشممجو

 .(90:1386 ان،ی)اشتر ندارند  یچندان  ییکارآ  عمال   که اندفي ضع

 رقبا حذف و خاص انیجر کی یبرتر تداوم قدرت، دیبازتول
 یتمموال کیمم  هيمم اسممت کممه مراحممل اول ن یمم ا  ري بممه مسمم   یاز الزامات مه  مبحث وابستگ  یکی 
قرار دهد کممه بممه مممرور  یخاص یرهاي را در مس یاسي س یهااز نظام  یتواند جوانب خاصیم

 بممر  یمهممم   ري تمماث  توانممدیم  موضمموع  ن ي هممم   .(88:  1393  ،رسوني )پ  ندشویم  تیتقو  زي زمان ن
 و  عاقالنممه  یهایمشمم خط  و  هااسممتي س  یاصممل  ارکممان  از  یکی  که  باشد  داشته  یاسي س  رقابت

 .هست  خردمندانه
 ممکممن  کممه باشممند داشممته نظممر در بایممد اقتصادی کنشگران خالف بر  سياسی  کنشگران

 بممرای  کنشممگران  ایممن   لممذا  نممد؛بگير  دسممت  رد  را  حاکميممت  کنترل  زودی  به  رقبایشان  است
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 سممازد دشمموار را  موجممود  آرایممش   زدن  ه   بر  که  کنندمی  بنا  قواعدی  خودشان  از  محافظت
 تبدیل مه  هدف یک به  را  سياسی  قدرت  حفظ  مقوله  نگاه  نوع  این   .(85:  1393پيرسون،  )

 قممرار عاعالشتحت  را  درست  سياستگذاری  اصل  که  برود  پيش   جایی  تا  تواندمی  که  کندمی
 شممایان بسمميار تحليلممی نگاه  این   در  اقتصاد  حوزه  و  سياست  حوزه  تفاوت  حال  عين   در.  دهد

 در  کممه  ایممن   و  شود  متفاوت  حوزه  دو  این   در  هارقابت  نوع  شودمی  موجب  که  هست  توجه
 بممه تمموانمی سياسممت در حاليکممه در  نممدارد،  وجود  بقا  امکان  کارآمدی  بدون  اقتصاد  حوزه
 دتوانمی  سياست  حوزه  حال  عين   در.  کرد  تضمين   را  بقا  ملی،  منافع  ودیناب  و  عمومی  هزینه
 مبحممث  مهمم   الزامممات  از  یکمم ی.  بيمماورد  در  کنتممرل  تحممت  قممدرت  برحسب  را  اقتصاد  حوزه
 از  یخاصمم   جوانممب  توانممدیم  یتمموال  کیمم   هيمم اول  مراحممل  کممه  اسممت  ن یمم ا  ري مسمم   به  یوابستگ
 شمموندیم  تیمم تقو  زيمم ن  زمممان  وررم  به  که  دهد  قرار  یخاص  یرهاي مس  در  را  یاسي س  یهانظام
حوزه   به  را  یکردیرو  ن ي چن   آغاز  از  یاسي سقدرت  اگر    ثي ح  ن یا  از  .(88:  1393  رسون،ي )پ

خممود   یشمماهد نمموع  دیمم آیبممه دسممت م  قیمم طر  ن یمم که از ا  یمنافع  لي اقتصاد داشته باشد به دل
 .ابدییم   تداومگشته و   یکنندگ  تیتقو

 انيمم از روحان یب، بخشمم نخست انقال  یهاسال یاسي م س  کیدئولوژیا  یهاکشمکش   در
 یسممرکردگ  تي در موقع  جیمبارز مشهور بودند( به تدر  اني که به روحان  ین ي امام خم  رواني )پ

کارآمممد و   یقدرتمند بمما تمموده مممردم، سممازمانده  وندي پ  ک،یدئولوژیقرار گرفتند. انسجام ا
 مسمملط را در  ]طبقممه[  نقش   آنان  باعث شد که    تي رهبر انقالب از روحان  تیگسترده و حما

 تيمم موقع تمما گرفممت کممارب  را  ش یخو  کوشش   گروه  ن یا.  دنآور  دست  به  یاسالم  یجمهور
 نمموعی بممه ایممن  از بعممد .(84: 1397 تبار، ی)علو بخشد تداوم یحکومت  نظام در  را  خود  برتر
 بممر  سمملطه  بمما  نمموعی  به  دولت  و  گردید  برقرار  اقتصاد  و  سياست  حوزه  بين   الذکر  فوق  رابطه
 چنممدانی  تناسممب  اقتصادی  منطق  با  که  کرد  شروع  را  مداخالتی  اقتصاد  زهحو  در  نفتی  منابع
 هيممات کممه( ایدئولوژیک بعضا شخصی هميشه و لزوما)نه منافعی  دليل به ولی است  نداشته
 .هستي  زمان طول  در آن تداوم  شاهد  نوعی به بردمی  رابطه نوع  این   از  حاکمه

 اقتصاد  و استیدر س ییتمرکزگرا
 ومتممدا و گسست که  ي هست  اقتصاد و استي س ن ي ب یارابطه  شاهد  ینوع  به  قفو  تحول  تبع  به

 کممارل مطالعممه .هسممت رانیا ینفت  اقتصاد  از  یناش  یادیز  حد  تا  که  دهدیم  نشان  را  همزمان
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 ريمم گ  سازمشکل  یاتوسعه  یرهاي مس  در  نفت«   به  یمتک  یها»دولت  چگونه  که  دهدیم  نشان
 تیمم خودتقو حلقممه در نفممت رگزبمم  منممابع فشمم ک بمما توسممعه حممال در  یکشورها.  کنندیم

 را دولممت آن از مهمتممر و افتممهی سممازمان منممافع سمماختار ینفت   بعمنا.  رندي گیم  قرار  یاشونده
 ینفتمم  منممابع به افتن ی  دست  با  هادولت  ن یا  که  است  آن  کارل  افتهی  ن یمهمتر.  دهندیم  شکل

 نممدیفرآ.  دماننمم یم  ل نابمما  یسممازمان  لحمماظ  بممه  کن ي لمم   رسممند،یم  سرشممار  درآمد  به  سرعت  به
 آن بممارز صممهي خص کممه اسممت یاسمم ي س  یمم رژ ینمموع تي وضممع ن یمم ا از ملهمم  یسممازدولت
 نممهینهاد ییجورانممت یالگممو ن یمم ا کممه دهممدیم نشان کارل. است  خواهانهادهیز  ییجورانت
 قممدرت از و اسممت مشمماهده قابممل یمشممابه صممورت بممه نامتشممابه ییکشممورها ن ي بمم  در شممده
 .(121-122: 1393 رسون،ي )پ  کندیم  تیحکا  بازخورد  یندهایفرا

 حمموزه  ،نفممت  صممادرکننده  یکشممورها  اقتصمماد  بممه  ینفتمم   یدرآمدها  یآسالي س  ورودبا  
 آن یقممانون ینهادهمما و اقتممدار حال  ن ي ع  در  اما  ابدییم  گسترش  دولت  تعهدات  و  اراتي اخت 
 قممدرت دیشممد یممیگراتمرکز  سمممت  به  را  هادولت  ن یا  ،نفت  به  یوابستگ.  شودیم  في تضع
 یعممموم ارجمخمم  شممکل بممه  جممهي نت .  کنممدیم  تیهدا  نامنسج   و  آشفته  یادار  نظام  و  یاسي س

 ملممک  ري تممدب  و  یکشمموردار  ،یعموم  یاستگذاري س  ندیفرآ  انیز  به  که  است  یاشده  کنترل
 .(243: 1395  ،یدري )ح  شودیم  ظاهر
 و  رندهي گ ي تصممم  مراجممع  و  سممازمان  حممد  از  ش ي بمم   تمرکممز  ی،عممموم  یمشخط   ي تنظ  در

 مشممارکت زانيمم م یحممالت  ن ي چنمم  در. دیمم آ بشمممار مشممکالت از یکمم ی توانممدیم اسممتگذاري س
 یمشمم خط یغنمما  از  امممر  ن یا  و  دهي رس  حداقل  به  یمردم  یهاتشکل  و  یسازمان  یهامجموعه
 فمموق موارد تمام .(77: 1396 زاده، فیشر ،ی)الوان کاهدیم یامالحظه قابل نحو به  متخذه

 کممرده پيممدا تممداوم اسممالمی انقممالب از بعد و قبل ایران  اقتصاد  و  سياست  حوزه  در  نوعی  به
قبممل از   بممار  یک.  است  گذاشته  برجای  اقتصادی  و  سياسی  مناسبات  در  را  خود  و آثار  است

 یممک  و  کرد  ایجاد  ایران  برای  را  زیادی  معضالت  نفتی  مدهایدرآ  یش افزا  یانقالب اسالم
 یاز کشممورها ییکمم بعنمموان  یممران. ای مواجه شد یدهپد ین با ا یبار ه  بعد از انقالب اسالم

رنممج  یممیو تمرکزگرا  یه و از اقتصمماد دولتمم نبممود  یقاعممده مسممتثن   یممن صادر کننده نفممت از ا
 یو نممه اقتصمماد ياسممیس یدر دو مورد مرتبط با نهادها ییتمرکززدا ،برد. پس از انقالبیم

س او پ  ياراتجمهور و اخت   يس انتخاب رئ  ی. مورد اول با اصالح قانون اساسیرفتانجام پذ
  به خود گرفت. ییتر و تمرکززداياتیجنبه عمل یری،زخست وحذف ناز  
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کممامال حممذف  « یری، پست »نخست وز1368[ در سال  رانی]ا  یقانون اساس  یبازنگر  در
کممه در   یجممز در امممور  هی: »اعمال قوه مجردیصورت اصالح گرد  ن یشد و اصل شصت  بد

و وزراسممت  هممورجم س ي رئمم  قیمم گممذارده شممده، از طر یبممر عهممده رهبممر ماي قانون مستق   ن یا
  .(66: 1393  ،یرستم  )تناور،
 دولت  در  روستا  و  شهر  یاسالم  یشورا  جادیا  ،یاسي س  تمرکز  عدم  جهت  در  گرید  گام
 .گرفت تمرکز عدم و  یبوم  جنبه یحد  تا  یري گ ي تصم  که  بود  هفت 
  و   شممهر   ی شمموراها   انتخابممات   قالممب   در   همممه   از   شيبمم   ی محل   ی ها حکومت   تجربه   ران ی ا   در 

  ی ر يگ شممکل   ت يمم اهم   از   صممراحت   بممه   ی اساسمم   قممانون   گرچممه .  اسممت   افتممه ی   بازتمماب   ا روسممت
  اممما   اسممت،   گفته   سخن  آنها   ق ی طر   از   مردم   ی نی آفر نقش  و   روستا   و   شهر   ی اسالم   ی شوراها 
و    ی )قنمموات   اسممت   شممده   مممردم   ی واقعمم   ی اثرگممذار   مانع   ی رانت  ساختار   در   قدرت   ع ی توز   نوع 

 . ( 204-205:  1396  همکاران، 

 یاستگذاریس چرخه از اهنهیگز ندش دیتحد ای وخارج 
 گممام احتمممال ،ري مسمم  در برداشممتن  گممام بممار هممر بمما اسممت، انيمم م در مثبممت بممازخورد یوقتمم 

 منفعممت کممه اسممت ليمم دل ن یمم ا بممه امر ن یا. ابدییم ش یافزا ري مس همان  در  شتري ب  یهابرداشتن 
 بممه. ابممدییم ش یافزا زمان طول در ممکن  یهاانتخاب هي بق  با سهیمقا در یجار تي فعال  ینسب 
 ابممدییم ش یافممزا بودنممد یتن رفیپممذ قممبال  کممه ییهانممهیگز هيمم بق  نش یگممز نممهیهز گممر،ید انيمم ب
 .(49: 1393 رسون،ي )پ

 ن يممي تع چنممد هممر شممدند، جممادیا زمممان  یط  که  ییساختارها  دیگویم  نهي زم  ن یا  در  کارل
 نمموع  کننممد،  انتخمماب  را  کي کممدام  هالیبممد  محممدود  مجموعه  از  استگذاراني س  که  کنندینم
 جهي نت   در  و  ازندسیم  مشخص  را  لیبد  یهاحلراه  کنند،یم  یمرزبند  را  شده  مطرح  ائلسم

 مفهمموم  نجممایا  در  شممده  ارائه  یسازمفهوم.  دهندیم  بسط  ای  قب»  را  دسترس  در  یهاانتخاب
 .(209: 1396  و همکاران،  ی)قنوات است  ر« ي مس به  »وابسته

 یخارج یفشارها و یدرآمد منابع ر،یبه مس یوابستگ
و  راتييمم بممه تغو قممادر  دي هسممت  ري بممه مسمم  یدچممار وابسممتگ یاقتصاد یهااستي سشما در   رگا

 یاز رقبمما  یصمم ي تخص  یهابمما نسممخه  دي توانینم  د،ي ست ي بازار ن  یازهاي روز و ن  طیانطباق با شرا
 شممما  اتيمم ح  ادامممهتوانممد بممه  یو بممازار م  طیبمما شممرا  یریپذانطباق  رایز  د،یري خود سبقت بگ
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 در  بمماالخص   را  شما  انده  راتيي تغ  رقبا  شودیم  عثبا  انده  تاريي تغ  وجود.  کند  کمک
 نممموده  محدود  را  شمار  ای  ندیبربا  شما  از  را  سبقت  یگو  و  ندینما  ین ي بش ي پ  یقتصادا  عرصه

 .دهند قرار  فشار  تحت و
 را  یعموم  یهانهیهز  ن ي تام  در  آن  نقش   و  اتي مال  موضوع  همواره  رانیا  در  ینفت   اقتصاد

 ضممعف ليمم دل بممه رانیمم ا .اسممت داده قممرار نمماگونوگ اختالفممات و  همماچالش  معممرض در
 را  یروني ب  یها یتحر  و  هاشوه  برابر  در  افتن ی  قي تطب   توان  یاتي مال  و  یادجهبو  یهااستي س

 بودجممه  یکسممر  رانیمم ا  یاقتصمماد  نظممام  مشکالت  ن یبزرگتر  از  یکی  گرید  طرف  از  و  ندارد
 دولممت  و  اسممت  شممده  جادیا  حي حص  یزیربرنامه  عدم  اثر  در  که  است  مدتیطوالن  و  دیشد
 .(148: 1396  ،یاردکان)رنجبر   است کرده  نهیهز به اقدام  خود درآمد  از  ش ي ب

 حاصممل یدرآمممدها و اقتصاد که یگرید یاسي س و یروني ب عوامل فوق،  موارد  بر  عالوه
 محممدود را دولممت توسممط یمشمم خط اتخمماذ گسممتره و داده  کمماهش   ش ي پ  از  ش ي ب  را  نفت  از
 .است متحده  االتیا  سطتو  یاقتصاد  یها یتحر  کند،یم

 در  رانیا  یزنچانه  قدرت  کشور،  یارز  ریذخا  فتن ر  لي تحل  و  ینفت   یدرآمدها  کاهش   با
 اسممت ن یمم ا تيمم واقع. افممتی  خواهد  کاهش   ریناگز  به  المللن ي ب  عرصه  در  و  یخارج  استي س
 بخصمموص  ريمم اخ  یهاسال  در  کشور  یخارج  استي س  یهانهیهز  از  یمهم  بخش   تاکنون  که
 کمماهش  تبشممد ینفتمم  یدرآمدها لهي بوس کشور هي عل یالمللن ي ب یها یتحر گسترش  از  پس 
 و یاسمم ي س قممدرت واقممع در نممدارد، قممرار یمناسممب  طیشممرا در یارز رهيمم ذخ حسمماب و افتممهی

 اسممت  شممده  في تضممع  یالمللن ي ب  عرصه  در  کشور  یهاچالش   با  مقابله  یبرا  کشور  یاقتصاد
 .(210:1387 ان،ی)پژو

و   ري بممه مسمم   یوابسممتگ  لي مختلممف بممدل  یهادولتوار و  در اد  طیراش  ن یو تکرار ا  تداوم
توسممط دولممت   ینمم ي بش ي قابممل پ  یاقتصاد  یهااستي س  شده اند،  تسلسلکه سبب    ییاهیتوال
 رانیمم برگ برنده جهت تحت فشار قممرار دادن کشممور ا  کیمتحده به    االتیا  یرا برا  رانیا

 در منطقه بدل نمود. 
  ت یمم تقو   و   کاربسممت   ی برا   را   ی مناسب  زمان   ط، ی شرا   نی ا   رصد   با   متحده   االت ی ا   واقع   در 
  ی ز ی دسممتاو   و   بهانممه   ی ا هسممته   موضمموع   و   کرد   انتخاب   ران ی ا .ا.  ج   ه يعل   هدفمند   ی ها   ی تحر 

  . ( 165:  1396  نژاد، ی مصل   ن، يمع   ی )احمد  رفت ی م  بشمار   ها   ی تحر   نی ا  اعمال  ی برا   خوب 
  بممر   ی مبتنمم   اقتصمماد   بممه   آوردن ی رو   ی فنمم   و   ی اقتصمماد ی،  اسمم يس   ل یمم دال   به   هنوز   ان يم   نی ا   در 
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  در   ی نمموع   بممه   مقولممه   نیمم ا کممه    باشممد   اشممته د   ط ی شرا   نی ا   با   ی متناسب  حرکت   نتوانسته   ات يمال 
  را   ی ممموثر   سممازوکار   دولممت   نه   که   است   ی نفت  ی درآمدها   به   جامعه   و   دولت   عادت   تداوم 
  و   دارد   آن   بممه   ی ل ی تممما   جامعممه   نممه   و   اسممت   کممرده   جاد ی ا   عادالنه   ی ها ات يمال   افت ی در   ی برا 
  ی نممموم   فرشمماد   ر يمم تعب  بممه   گر ی د   ی سو   از .  هست   دولت   دوش   بر   شدن   سربار   بال ن د   به   شتر يب 

  را   ت يصممالح   صمماحب   افممراد   و   نخبگممان   مشممارکت   جلب   امکان   ی شتابزدگ   و   ی نگر کوته 
  مات يتصممم   بلندمممدت   ی امممدها يپ   و   آثممار   بممه   ی ر يگ   يتصم   نظام   سطح   در   و   ساخته   حداقل 

 . ( 91:  1394  ، ی )مومن  شود ی م   یی اعتنا ی ب 

  ذردگزو منافع و بلندمدت توسعه
 کی  در  هاگام  ن ي اول  برداشتن   با  کنشگران  است  ممکن   نده،یفزآ  یسودها  وجود  طیشرا  در
 را  ري مسمم   همممان  و  باشممند  داشممته  نهیگز  کی  بر  شدن  متمرکز  یبرا  یاري بس  یهامشوق  ،ري مس

 .(52: 1393 رسون،ي )پ  دهند  ادامه
 رهمما  ال ب قمم   کممه  یانممهیگز  بممه  را  ري مسمم   ريي تغ  یهانهیهز  خاص  یري مس  در  یطوالن  حرکت

 دو  بمما  اسممتي س  در  یراتمم يي تغ  ن ي چن   ردنک  دنبال  ضمن،  در.  سازدیم  ن ي سنگ  اري بس  است  شده
 قواعممد  در  موجممود  وضممع  بممه  لیتما  و  کنشگران  مدتکوتاه  یزمان  افق:  شودیم  مواجه  مانع
 در را ري مسمم  بممه وابسممته راتي تاث عوامل ن ي هم. یاسي س ینهادها غالب  بر  حاک   یري گ ي تصم
 .(82: 1393 رسون،ي )پ  بخشندیم  قوت  اري بس  استي س

  حممائز  سممخت  ی، رانتمم  ی اسمم ي س  اقتصمماد   پردازان ه یمم نظر   ی بممرا   را   ی نگر کوته   ده ی پد   که   آنچه 
  نممد ی فرآ   کممل   و   دولممت   ی ها اسممت ي س   ب یمم تخر   در   آن   کننممده   ن يممي تع   نقممش   ؛ سمماخته   ت يمم اهم 

  ن یمم ا  در  ی مهدو  ن ي حس  شگام ي پ  مقاله . است  ی عموم  ی استگذار ي س  ی اب ی ارز   و   اجرا   ، ی ر ي گ شکل 
:  سممازد ی م   ز ی متممما   دولممت   ی ها گونه   ر ی سا   به   نسبت   ی د ي کل   مشخصه   دو  با  را  ی رانت  دولت  ، نه ي زم 

  و   ی رکارشناسمم ي غ   شممتابزده،   ی اسممتگذار ي س   ی الگممو   و   اسممتگذاران ي س   مممدت کوتاه   نگممرش   افممق 
  ک یمم  بممه  ل ی تبد  نده ی فزآ  صورت  به  و  ج ی تدر  به  ، ی نگر کوته  ده ی پد  که  است  ن ي نچن ی ا   ده ي ناسنج 

 . ( 91-92:  1394  ، ی )مومن  گردد ی م  ملت  سطح  در   ه    و  دولت  سطح  ر د   ه   ، مسلط   فرهنگ 

 انباریز یهااستیس تداوم و ریمس به یگوابست
  ی مشممکالت   جاد ی ا   باعث   زمان   طول   در  آن  ی شوندگ  ت ی خودتقو  به  توجه  با  است ي س  ک ی  تدوام 

.  اسممت   نممده ی فزا   ی الگممو   ی ر ي بکممارگ   و   کممار   دسممتور  در  گممرفتن  قممرار  ازمنممد ي ن  خود  که  شود ی م 
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  در   یی همما چالش  و  مشممکالت  بروز  سبب  آن  ادامه  که  شد  ی نواقص  دچار  ز ي ن  ها ارانه ی  ی د هدفمن 
  ها ارانممه ی  ی هدفمند  طرح  ی مومن  فرشاد  جمله  از  اقتصاددانان  از   ی برخ .  د ی گرد   آن   ی اجرا   روند 
 . دانند ی م  شده  انجام   ی درمان شوه   ی ها طرح  ر ی سا   وه ي ش  به   ی درمان شوه   ی نوع  را 

 عبممور  درصممد  100  مممرز  از  کممه  یمت ي ق  ش یزااف  نوع  هر  شودیم  گفته  موضوع  اتي ادب  در
 .(93: 1394  ،ی)مومن   شودیم برده نام  یدرمانشوه  عنوان با  کند

 بمما  اجممرا  قابممل  یهمماحلراه  و  اهممداف   ي تنظمم   هنگممام  در  رندهي گ ي تصممم  طبق این الگممو،
 الگممو ن یمم ا. دهممد دخالممت خممود  ي تصممم در زيمم ن را آنهمما دیمم با کممه شممودیم مواجممه یعمموامل
 روند یط اثرگذار گرمداخله یرهاي متغ  بعنوان  را  گوناگون  احتماالت  و  هادهیپد  ا،دهدایرو

 .(38: 1395  پور، ی)قل  کندیم  یبررس  یري گ ي تصم
 حال ن یا در.  شود  منجر  دیجد  مشکالت  بروز  به  است  ممکن   استي س  کی  یاجرا  ادامه

 یاوهي شمم   بممه  حممل  ایمم   اغممماض  قابل  استي س  یاجرا  اثر  در  شده  جادیا  مشکالت  که  یزمان  تا
 بممه اسممتي س ادامممه اگممر اممما دهممد،یم ادامممه خود کار به ريي تغ بدون استي س  باشد،  نهیهزک 
 اسممتي س در رييمم تغ بروز شود، منجر آن یاجرا از باالتر  ییهانهیهز  با  دیجد  یمشکالت  جادیا

 .(94: 1394 ،یمحمد)ملک   است یالزام
 سممطح  در  هانممهارای  ینممدفمهد  قممانون  یاجممرا  یرو  ش ي پمم   یهمماچالش   ن یمهمتر  از  یکی

 ن یمم ا  از  یقمم ي دق  ارقممام  تمماکنون.  هاستارانهی  یهدفمند  سازمان  بودجه  یکسر  کالن،  اقتصاد
 .(113: 1390  زاده،)زمان  است نشده  ارائه دولت  یسو  از یکسر

 یاسممتگذاري س ۀحمموز در خصوصمما و ماتي تصممم عممموم در کممه  یمهم  مسائل  از  گرید  یکی
 اسممت  اسممتي س  یاجممرا  از  حاصممل  ناخواسممته  یامممدهاي پ  هبمم   توجه  ،ردي گ  قرار  مدنظر  یست یبا
 .(62: 1392 ،یمانی)نر

 کممه  اسممت  مانممدهي باق  خانوارهمما  بممه  ینقممد  ارانممهی  پرداخممت  ها،ارانهی  یهدفمند  از  اکنون
 دهیمم نگرد  آن  بممه  دادن  انیمم پا  ای  و  دادن  سامان  آن،  پرداخت  وهي ش  ريي تغ  به  موفق  هنوز  دولت
 همممه بممر عممالوه کممه اسممت شممده گرفتممار ري مس به  یگوابست   دام  در  چنان  زي ن  طرح  ن یا.  است

 طممرح  ن یا  ییگو.  ابدی  تداوم  دیبا  همچنان  است؛  آورده  وجود  به  دولت  یبرا  که  یمشکالت
 و دارد اصممرار اسممتي س کیمم  ادامه بر استگذاراني س دسترس از  هانهیگز  ریسا  شدن  خارج  با
 .است ینقد  ارانهی  پرداخت  ه  آن
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 یلنسنایب عدالت و ریمس به یوابستگ
 بممررا ي م  آنممان  همممه  ند،انشممده  متولممد  هنوز  که  یکسان  یحت   و  کودکان  ،نوجوانان  ن،جوانا
 حممق یحتمم  و دارنممد سه   ،دیآور بدست امروز ما آنچه در زي ن آنان. هستند  ما  امروز  تمدن
 سممتي ن ریپممذامکان  مهمم   ن یمم ا  اممما  باشممند   ي سممه  امممروز  یهایري گ ي تصممم  در  ما  با  که  دارند

 .(109: 1389  )پورعزت،
 یاگونممه به  کرد،  یباز  یاقتصاد  استي س  به  دادن  شکل  در  یاساس  نقش   تي جمع  ارانفج

 خممود روزافممزون کممار یرويمم ن یبرا یکاف مشاغل ن ي تام به  قادر  سال  اني سال  رانیا  اقتصاد  که
 .(41: 1384 نژاد، ی)مصل  شد ظاهر  یکاري ب نرخ  ش یافزا  شکل  به آن گرید  جهي نت .  نبود

 و شمموند یطمموالن اري بسمم  اسممت ممکن  نده،یآ یبرا یزیربرنامه  در  هدف«   یزمان  »مقاطع
 و اجممرا مراحممل اسممت ممکممن  کممه ن یمم ا ضمممن  رنممد؛ي گ بممر در را نسل چند اتي ح  یهادوره
. گردنممد معطمموف یفرانسممل یزمممان یهامحممدوده بر  ،یمل  کالن  یهاپروژه  از  یبرخ  لي تکم

 اتيمم ح  دوره  از  هانآ  لي تکم  و  اجرا  دوره  که  است  ییهابرنامه  ،یفرانسل  یهابرنامه  از  منظور
 .(109-111: 1389  رعزت،)پو  است شتري ب نسل کی  اشتغال ای فعال

تمما 1980 یهاسممال یطمم   کشممور  نممود  دربمماره(  لفاسمموني )گ  محقق  ن یا  که  یمورد  مطالعه
 کشممورها یوابستگ ش یافزا با یانسان هیسرما یهاشاخص که دهدیم نشان ؛داد  انجام  1997

 بممه یاصممل تیمم اولو ،ريمم رانت  یهادولت در رو،ن یا از. دارگذیم  لي لحت  به  رو  ی،عي طب   منابع  به
 کشممورها ن یمم ا در یگذارهیسممرما اسمماس ن یمم ا بممر و  شممودیم  داده  یعمم ي طب   و  یکیزي ف  هیرماس

 اسممت،  بمماالتر  یامالحظه  قابل  زاني م  به  کشورها  ریسا  با  سهیمقا  در  یکیزي ف  هیسرما  به  نسبت
 ،یدريمم )ح  دهدیم  نشان  را  متوسط  از  ترن یي پا  سطوح  یانسان  هیسرما  یهاشاخص  مقابل،  در

1395 :241). 

 ساختار از حاصل یهابیآس یبرخ جبران در یناتوان
ها در همممه عرصممه یو دگرگون  ريي حالت، تغ  ن یترنانهي برا در خوش  رانیا  1979انقالب    اگر
لممت اسممت سمماختار دو  ريي ناکام بوده و آن تغ  زي چ  کی  ريي انقالب در تغ  ن یمتاسفانه ا   ؛ي بدان
 یهمماچهار دهممه دولتحاصل از نفت است. پس از گذشت    یهنوز وابسته به درآمدهاکه  

بممه  ش ي از پ ش ي ها بسال ن یدر طول ا صهي نق  ن یهستند و ا ري شکل گرفته در بستر انقالب، رانت 
 شود. یم  شتري و ب  شتري ب ر،ي به مس  یعلت وابستگ
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  ی همما تفاوت   تمما ي ه ا م   کممه   آورد   وجممود   بممه   را   ی دولتمم   ی اسممالم   انقممالب  که  داشت  اذعان  د ی با 
  قابممل   ر ييمم تغ   نفممت   بممه   ی وابسممتگ   در   اممما   اشممت، د   ی پهلممو   دولممت   ی عنمم ی   ی قبلمم   دولممت   بمما   ی اد یمم ز 

ه  برشمممرد  ر يمم رانت  دولممت  ک ی  ی برا  که  یی ها ی ژگ ی و  تمام  ب، ي ترت   ن ی بد .  امد ي ن   د ی پد   ی ا مالحظه 
 . ( 237:  1395  ، ی در ي )ح   کند ی م  صدق   ز ي ن  ران ی ا   ی اسالم   انقالب   از   بعد   ی ها دولت   درباره  شد 
 جامعممه و دولت یارهاساخت  به یخیتار تجربه  بواسطه  که  یعناصر  و  ن ي شي پ  نظام   راي م
 رانیمم ا در یممیتمرکززدا برابممر در یمهممم  مممانع و شمموندینم متحممول کبممارهی اند،شممده وارد

 رانیمم ا  در  ییسمماختارها  ،نفممت  یمبنا  بر  که  دهدیم  نشان  ري مس  به  وابسته  لي تحل.  بود  خواهند
 یبرجمما  دولممت  تيمم ماه  و  رانیمم ا  یاسمم ي س  نظممام  بممر  ییرپمماید  و  قي عم  راتي تاث  و  گرفته  شکل
 .(210:1396  و همکاران،  ی)قنوات است  تهگذاش

 جیتممدر بممه معممموال یررسمممي غ یهنجارهمما یولمم  ابندی ريي تغ  شبهکی  است  ممکن   قواعد
 ت« ي »مشممروع  قواعد  از  یامجموعه  یبرا  که  هستند  یهنجار  که  آنجا  از.  شوندیم  دگرگون

 عملکممرد  و  بممود  نخواهد  انقالب  آن  اني حام  لي م  مطابق  هرگز  یقالبنا  یدگرگون  آورند،یم
 .(296: 1385  )نور ، بود  خواهد  متفاوت  شودیم  ین ي بش ي پ  آنچه  از

 ریمس شدنسخت و بزنگاه
 « یري گ»سممهل  ایمم   ینسب   « ی»گشودگ  ،ري مس  به  یوابستگ  یندهایفرآ  مه   یهایژگیو  از  یکی

 ن یمم ا. اسممت یبعممد مراحل یماهو بودن«  ی»قهر  ای  بودن«   هست »ب  مقابل  در  یتوال  يةاول  مراحل
 یري مسمم   آنکممه  محمم»  بممه  اممما  باشممند،  داشته  یمتفاوت  یندهایبرا  توانندیم  ابتدا  در  ندهایفرآ
 همما« »بزنگاه. هسممتند شدن نهینهاد و   ي تحک  مستعد  شونده  تیخودتقو  یندهایفرا  شد،  تي تثب 
 .(97: 1393  رسون،ي )پ  کنندیم  خلق را  یاسي س  تحول  مستحک   یرهاي مس

 رخ حممواد  کممه یزمممان  دارنممد؛  همماانیپا  در  یآغمماز  عمممدتا  ممما  یهاواکنش   و  هاکنش 
 امکممان عممدم طیشممرا مشخص، لي تحل و اطالعات فقدان. اندشده حاد  هابحران و  اندداده
 را یسممتمي س ییناکممارکردگرا نمموع کیمم  و داشته همراه به را  مختلف  یهاعرصه  در   ي تصم

 .(243: 1379  ک،ي اج)ت  است شده  موجب
 دو  بممه  کنممد،یم  بممروز  جامعممه  در  یتعارضمم   ای  موضوع  یزمان  چه  نکهیا  یلي تحل  ن ي چن   در

 یبممرا  روش ي پمم   یهانممهیگز  لحظممه،  آن  در  کنشگران  دسترس  در  منابع  :اول  است؛  مه   لي دل
 اسممت ممکممن  شممد، داده یپاسممخ آنکممه محمم» بممه :دوم. کنممدیم مشممخص را دادن پاسممخ
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 مشممخص  درازمممدت  ري مسمم   در  را  اسممتي س  که  کند  جادیا  یاندهوش  تیخودتقو  یهاییایپو
 .(137: 1393 رسون،ي )پ  دهد قرار
 یوقمموع و همزمممان ؛مهمتممر یند ولهست   مه   ،دهندیم  یرو  یها در چه زمانبزنگاه  نکهیا

بممه   یري گ ي توانممد بمما تصمممیسممت کممه متدریجي   آرام و  یندهایفرآ  ایرخدادها    ریآنها با سا
سممفارت  ري امممر، تسممخ ن یمم شممود. مثممال بممارز ا تیهممدا  شونده  تیقوخودت  یندهایسمت فرآ

بزنگمماه همزمممان بمما انقممالب حمماد   ن یمم خط امام بود. اگر ا  روي پ  انیست دانشجوبد  کایآمر
توانسممت آنقممدر در ینم ون،ي و همراه با شدت عمل انقالب  عیسر  یندهایدر فرآ  دیشا  شدیم
 کممامال امممر  کیاقدام  ن یود اممکن ب ونچ. دینما  فاینقش ا  کایانقالب و رابطه با آمر  ندهیآ

دانسممتند یشمماه م  یرا دشمممن خممود و حممام  کممایکه آمر  یوني بو انقال   گرانید  یاز سو  یعاد
 ادآوریمم کممه موسمموم بممه روز دانشممجو و  1358آذر    16بزنگمماه مهمم  در    ن یگردد. اما ا  یتلق 

 و امتنمماع نرایمم ا یبا درخواسممت اسممترداد شمماه از سممو  یو از طرف  انیدانشجو  یزي استکبارست 
گممذار در ري مه  و تاث  اري امر بس  کیرهبر انقالب به     ي با تصم  ،همراه و همزمان بود  کایآمر

حضممور  رانیمم روز در ا 444سممفارت  یهمما. گروگاندیمم گرد  لیتبممد  کممایبمما آمر  رانیرابطه ا
 یمتحممده بممرا االتیمم ادر هر مرحله بر وخامممت اوضمماع افممزود.    ن ي طرف  ماتي داشتند و تصم

. اممما نشممدممموثر واقممع   کی  چي زد که ه  یدامات مختلف ت به اقخود دس  یهاگروگان  ییرها
کممارتر طممرح و اجممرا  یبممود کممه از سممو یاقتصاد یها یتحر افتیادامه  ري مس ن یآنچه در ا

ماننممد طممرح  ،شممد دیو تشممد دیمم تمد کممایمختلممف آمر  یهمماها در دولت یتحر  ن ی. ادیگرد
عممزم   کمما،یسممفارت آمر  ري ت. بمما تسممخنممام معممروف اسمم   ن ي که به هم  داماتوسناتور    یمیتحر
 نهاد.    یرا به کنار دیو ترد دیراسخ گرد  یاسالم  یجمهور  یسرنگون یمتحده برا  االتیا

 جلسممه  کیمم   در  ،کممایآمر  یجمهور  س ي رئ  ،کارتر(  1358  آبان  25)  1979  نوامبر  16  در
 هيمم عل  یهمم ي تنب   اقممدامات  رشممته  کیمم   دارد  نظممر  در  که  داشت  اظهار  یمل  تي امن   یشورا  یسرّ
 کنممدیم شممروع کممایآمر طممرف از رانیمم ا  نفممت  دیمم خر  قطممع  با  را  کار  ن یا  و  دن ک  آغاز  رانیا

 بممه دیمم با  ي تصم ن یا و کاستیآمر ن یمتحد یبرا ما  ي تصم از یروشن   نشانه  کار،  ن یا  بعالوه
 .(97: 1381  ،ی)واعظ   ي هست   آنها طرف از  یمشابه اقدامات  خواهان ما  که  بفهماند آنها

 ن یمم ا. شممد آغاز کایآمر سفارت ري تسخ زمان  از  یعن ی،  1979  سال  از  رانیا  هي عل  ها یتحر
 یالمللمم ن ي ب  و  یامنطقممه  گاهیجا  با  ارتباط  بر  و  کرده  داي پ  ش یافزا  یامرحله  هگون  به  اه یتحر
 .(804: 1394 نژاد، ی)مصل  است  گذاشته  ري تاث رانی.ا.اج
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 یختارهاو بممر اقتصمماد و سمما وسممتي که پممس از انقممالب بممه وقمموع پ  یگریمه  د  بزنگاه
 یبممود کممه در بعممد اقتصممادو عراق  رانیا ن ي گذاشت، جنگ ب ري آن تاث یو اجتماع  یهنگفر

 . دیدولت در اقتصاد گرد یپا  یو محک  شدن جا  یمنجر به تداوم اقتصاد دولت 
  ی اقتصمماد  م  ی اجتممماع   ی فضا   ر ي تاث   تحت   انقالب   از   پس   شده   اتخاذ   ی اقتصاد   ی ها   است ي س 

.  بممود  ی اقتصمماد  نظممام  در  دولممت  شتر ي ب  چه   هر   لت دخا   ی راستا   در   انقالب   بر   حاک    انتظارات   و 
  طممول   در   اقتصمماد،   در   دولممت   دخالممت   ش ی افزا  تداوم  در  ران ی ا  ه ي عل  عراق  ی ل ي م تح  جنگ  وقوع 
 . ( 36:  1384 نژاد،   ی )مصل  بود  موثر  ی موسو   ن ي رحس ي م  ی ر ی وز   نخست   ی ها سال 

 ریمس به یوابستگ و یریادگی
 ییخطاهمما  و  آزمون  از  یري ادگی  و  رمزبو  یهاتاسي س  یواکاو  که  گفت  توانیم  ناني اطم  با
 کی ردي گیم قرار دسترس در شده  اعمال  یهااستي س  جینتا  و  ثارآ  شدن  آشکار  اثر  در  که

. اسممت  یکشممور  هممر  در  یملمم   توسممعه  آهنممگ  بممه  یبخشمم شتاب  یبرا  اثرگذار  و  مه   کانون
 کیمم   ازشود،  نگاه می  ما  کشور  در  یعموم  یاستگذاري س  تجربه  به  هیزاو  ن یا  از  که  یهنگام
 یشممگرف یهابي نشمم  و فممراز و راتييمم تغ شممده اعمممال یهااستي س که گرددیم مالحظه  سو

 گمماهي ب و گمماه کممه اسممت یگوناگون یهاهینظر شگاهیآزما ما کشور  ییگو  که  یبطور  دارند
 ظمماهر آنها کاربست آثار که یهنگام یحت  گرید یسو  از  و  شوندیم  مطرح  جهان  سطح  در
 بممه  سممازدیم  یمتجلمم   را  خممود  ،مفقمموده  حلقممه  کیمم   ابممهث م  بممه  « یري گادیمم »  عنصر  زي ن  شودیم

 ليمم تحل  و  هيمم توج  چي همم   بممدون  ن ي شمم ي پ  خممورده  شکست  یهاآزموده  گاهي ب  و  گاه  که  یاگونه
 .(90:1394  ،ی)مومن  شوندیم  گذاشته آزمون به  مجددا ،ضابطه با و  روشمند
 شکسممت از  یري ادگیمم   از  ترسمماده  اري بسمم   کشممورها  گممرید  شکست  از  یري ادگی  اصل،  در

 افممراد  متوجممه  را  یري تقصمم   ،گرانمشاهده  شودیم  موجب  ییاي جغراف  فاصله  رایز  است؛  دوخ
 .(149: 1396  )رز،  نکنند  یداخل

 غلط فرهنگ و نگرش کی اصالح یبرا هاتیمرجع رییتغ لزوم
  ی اثبممات   و   ی وجممود   ل یمم »دال   را   آنهمما   همما ت يمرجع   بحممث   در   ی محمممد   ملممک حميدرضمما  

.  شمموند ی م   ه يتوج   و   ابند ی ی م   معنا   آنها   به   ارجاع   با   ها است يس   ه ک   کند ی م   ی معرف   ها«است يس 
  آنهاسممت   ت يمم مرجع   در   ر ييمم تغ   مسممتلزم   نخسممت،   وهلممه   در   ها اسممت يس   ر ييمم تغ   ب، يترت   نی ا   به 

 . ( 15:  1395  د، يوح   )صفار، 
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  ر ييمم جامعممه دسممتخوش تغ   ک یمم در    ی بخشمم   ی همما ت يمرجع   ا ی کالن    ت يکه مرجع   ی زمان 
خود را    ی بوجود آمده است، جا   نيش يپ   ی ها ت يکه بر اساس مرجع   یی ها است يشود، س ی م 

ممکممن اسممت برخاسممته از    د یمم جد   ی ها ت يشدن مرجع   دا يد. پ ده ی م   د ی جد   ی ها است يبه س 
  ، ی محمممد نممو باشممد )ملممک    ی همما   ی و ظهممور پارادا   نه يزم   ک ی در    د ی جد   ی ها ه ی نظر   د يتول 

1394  :107 ) . 
هنممگ و فر  در  رييمم خواهممد بممود. بممدون تغ  تيمم موفق   ن یقممر  طي محمم   رييمم با تغ  یاستگذاري س

دارد. با توجممه بممه نمموع نگممرش ها وجود ناستي س  دني رس  جهي امکان به نت   ،جامعه  یستارهایا
 تي ماه لي به دل رانیرا مشخص نمود. در ا  هااستي س  تي موفق   زاني توان میمردم به دولت، م

نمموع   ن یرود. ایاز دولت م  یاستگذاري انتظار س  ن یشتري دولت و نوع تفکر و نگرش مردم، ب
از  یادیمم ز یهادرست و بلندمدت اصالح گردد. در نمونممه یاستگذاري س با دیبا  اهتي مرجع

امر به نمموع   ن یهستند توسعه رخ داده و ا  یکم  یکیزي و ف  یعي منابع طب   یکه دارا  ییکشورها
 دولت و نگرش مردم از آن استوار است.  

 قممرن در. دارد  معکمموس  رابطه  یعي طب   وفور  با  یاقتصاد  رشد  زي ن  یتجرب  شواهد  اساس  بر
 بمما  هي روسمم   ماننممد  یکشور  از  ژاپن   و  س یسو  مانند  ري فق   منابع  با  ییکشورها  ست ،ي ب  و   نوزده
 و  رشممد  عملکممرد  دارنممدگان  ن یبهتر  گذشته  سال  یس  در  ن،ي همچن .  گرفتند  یشي پ  یغن   منابع
 تجربممه  کممه  یحممال  در  انممد،بوده  ريمم فق   منممابع  بمما  یشرق  یاي آس  یگراتوسعه  یهادولت  توسعه

 را  یف ي ضممع  یاقتصاد  رشد  ،ینفت   یکشورها  مانند  ،یغن   یعي طب   منابع  با  یکشورها  از  یاري بس
 .(217: 1395  ،یدري )ح  دهدیم نشان

 یمقاومت اقتصاد
 قممرار  کشممور  کیمم   کننممده  مصرف  و  وابسته  اقتصاد  با  تقابل  و  ییارویرو  در  یمقاومت   اقتصاد

 یسمماختارها  ريي تغ  در  یسع  و  نموده  یستادگیا  سلطه،  یاقتصاد  اهداف  مقابل  در  و  ردي گیم
 دولممت سمماختار کنممد، رييمم تغ دیمم با کممه یاقتصاد  یساختارها  از  یکی.  دارد  موجود  یاقتصاد
 محممدود  سمممت  به  شتري ب  چه  هر  دیبا  یمقاومت   اقتصاد  یهااستي س  اهداف  تحقق  یبرا.  است
 کممرد  حرکممت  منبممع  ن یمم ا  بممه  کشممور  اقتصمماد  یاتکا  از  ییرها  و  ینفت   منابع  از  استفاده  کردن
 .(135: 1395  ،همکاران و  ی)جواد
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 اسممتقالل  بمما  شممدن  مواجممه  یبممرا  اسممت  ییفضمما  یمقاومت   اقتصاد  اقتصاددانان،  دگاهید  از
 یاقتصمماد  سمملطه  اهممداف  برابممر  در  و  سممتي ن  منفعل  یاقتصاد  ن ي چن .  ییگرامصرف  و  وابسته

 خمماص یدئولوژیمم ا و اهممداف اسمماس  بر  را  اشیاقتصاد  ساختار  تا  کندیم  یسع  و  ستدیایم
 دهممد قممرار خممود نگممرش و همماارزش یراسممتا در را اقتصمماد کندیم  یسع  و  داده  ريي تغ  خود
 .(142: 1396  ،یاردکانجبر  )رن

 دولممت نفت، به وابسته ري غ اقتصاد و یمقاومت  اقتصاد به  ینفت   اقتصاد  از  گذر  در  ن ي همچن 
 یمممال منممابع دیمم با ن یبنممابرا  و  کنممد  رهمما  نفت  رانت  به  یوابستگ  از  را  خود  ،اول  وهله  در  دیبا
 سمماختار دیمم با ابتممدا رسدیم نظر به منظور ن یبد. بکاهد خود مصارف از و زي تجه  را  یگرید

 همکاران، و ی)جواد دهد  قرار  خود  کار  دستور  در  را  یمال  ییزدا  تمرکز  و  اصالح  را  خود
1395 :137). 
 و جونتممائو توسممط یاقتصمماد تیمم فنر مممورد در قيمم تحق  بممه یاردکممان رنجبممر مقالممه در

 ییهااسممتان دهدیم نشان آنها قي تحق   جینتا.  است  هدیگرد  ارهشا  ن ي چ  کشور  در  همکارانش 
 را  یمنممابع  ن ي چن   که  ییهااستان  نسبت  به  ،ندارد  وجود  نفت  ای  سنگ  ذغال  معادن  آن  در  که
 یهااسممتي س ضممعف  ليمم دل  بممه  رانیمم ا.  برخوردارنممد  شممتري ب  یاقتصمماد  مقاومت  از  هستند  دارا

 از  و  نممدارد  را  یروني ب  یها یتحر  و  هاشوه  ربراب  در  افتن ی  قي تطب   توان  ی،اتي مال  و  یابودجه
 و دیشممد  بودجممه  یکسممر  ،رانیمم ا  یاقتصمماد  نظممام  مشممکالت  ن یتربزرگ  از  یکی  گرید  طرف
 از  ش ي بمم   دولممت  و  اسممت  شممده  جادیا  حي صح  یزیربرنامه  عدم  اثر  در  که  است  مدتیطوالن
 .(146-148: 1396  ،یاردکان)رنجبر    است کرده  نهیهز به اقدام  خود درآمد

 استیس کی انیپا ای بقا و ریمس به یتگوابس
 یهمماتي توقممف فعال افممتیشکل گرفت و توسممعه  نهي زم کیدر  یمشکه چرخه خط  یزمان

د کرد متوقف  دیرا با  یادیز  یهاتي تعهدات و مسئول  راینخواهد بود. ز  سري م  یآن به سادگ
 هابرنامممه و همماتي فعال ادامممه در یسممع ی،مشخط در مدخلیذ افراد. است  یکه کار دشوار

 .(123: 1396  زاده،فیشر  ،ی)الوان گردد  حفظ  موجود  تي وضع  تا دارند
 ارانممهی  افممتیدر  مممردم،  شممدن  رتممري فق   و  تيمم جمع  ش یافممزا  تورم،  ها،ارانهی  یهدفمند  در
 ن یمم ا  بممه  دادن  انیپا  در  ازده ی  دولت  ییتوانا  عدم.  است  کرده  نهینهاد  جامعه  یبرا  را  ینقد
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 ینقممد  ارانهی  از  داوطلبانه  انصراف  قالب  در  که   ي رمستق ي غ  یپرسهمه  کی  با  اشتباه،  استي س
 .دي انجام  شکست به  ،بود  خانوارها از دیجد نام  ثبت آوردن عمل  به و

 یریگجهینت
  ی اد یمم ز   ی زهمما يچ   را یمم ز   پرداخممت،   ر يمسمم   به   ی وابستگ   مقوله   به   شتر يب   د ی با   رسون يپ   نظر   طبق 
آن را لحمماظ    همما، اسممت يس همممه جوانممب    ی بمما بررسمم   د یمم با   استگذاران ي. س دارد   گفتن  برای 
  ر ی بممودن؛ سمما   1تحصمميلدار   و   ی تصمماد نفتمم بسممتر اق   ل يبممدل   ی اسممتگذار يس   ران یمم . در ا نممد ی نما 

  ی همما در حوزه   ی اسممتگذار يرا تحت الشعاع قرار داده، بر س   ی و اجتماع   ی اس يس   ی ها حوزه 
از    شيدر پمم   شه ی کرده که ر   ر يبه مس   ی گذاشته و آنها را موجد وابستگ   ی منف  ر يمختلف تاث 
با آن از    یی ارو ی حاصل از رو   مات يمه  و تصم   ی ها وجود بزنگاه   یی، و دارد. از س انقالب  

  ک یمم رفممتن در    شيبستر با گذشت زمان و پ   نی در ا   دادها ی رو   ی برخ   ی و همزمان   کطرف ی 
ممکممن    ر يمم را غ   رات ييمم انجامد و تغ ی به سخت شدن و عدم انعطاف م   از طرف دیگر   ر يمس 
مطلوب از دسترس خارج و منجممر    ی ها نه ی گز   در هر مرحله   ر يبه مس   ی . با وابستگ د ی نما ی م 

ولممو اشممتباه را    ر  يمسمم   ک یمم و بازگشت از    ر ييتغ   نه ی هز   ، گردد ی در انتخاب م   ت ی به محدود 
  ت ی به تقو   و   ده ی آن گرد   شی افزا   ا ی  د ی دهد؛ در هر مرحله مسبب مشکالت جد ی م   شی افزا 
و قدرت  انجامد  ی م   ی قشر اقتصاد   ا ی گروه حاک     ا ی حزب     ان، ی نگرش، جر   است، يس   ک ی 
را کنممار    ی اقتصاد   ا ی   ی اس يجمع س   ک ی واردها به  تازه   ا ی رقبا    . کند ی م   د يآنرا بازتول   ی بقا   ا ی 

  زنممد؛ يدامممن م   یی و تمرکزگرا   ی کار به محافظه   برد؛ ی م   نيرقابت را از ب   ، زده و با انحصار 
  ک ی   ی و اصالح نهادها را منکر و به ناکارآمد   جاد ی و ا   ی قيو مطالعات تطب  ی ر يادگ ی لزوم  

  شممود ی م   شممنهاد يگممردد. پ ی دولت م   ت يشود که منتج به کاهش مشروع ی منجر م    ت اس يس 
  ی بممرا   ی و اصممالح نهمماد   ی بلندمممدت، نهادسمماز   ی اسممتگذار يعامل؛ س   نی اجتناب از ا   ی برا 

  نیمم ا   گممر ی د   شممنهاد ي. پ رد يمم صورت گ   ی و اجتماع   ی اس يس   ، ی اقتصاد   ط يدگرگون کردن مح 
  ف يالط ع يمنعطف و وس   ی ا به گونه   ؛ ط يبا توجه به زمان و مح   ها است ياست که در طرح س 

بممازخورد  برونممدادها    افممت ی و در   همما اسممت يس   ی اجممرا   از   ی عمل نموده تا با گذشت مراحل 
اقدام نمممود. بعنمموان    ل ی بد   ی ها است ينمودن س   نی گز ی جا   ا ی و اصالح آنها و    ر يينسبت به تغ 

  یی همما ت ی به محممدود   ها است يس   ل يو تحل   ی نی گز است يدر مرحله س   د ی با   ، شتر يب   ی شنهادها يپ 
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خته شممود و از آن اجتنمماب  گردد، پردا ی م   ل يتحم   استگذار ير مرحله از اجرا به س در ه که  
  ی وابسممتگ   ل يموجود به دل   ی ها نه ی گز   د ی گردد و در نظر داشت که با هر مرحله از اجرا نبا 

الزم اسممت بممه اقتصمماد و    ، شممنهادها يخارج شود. در ادامه پ   استگذار ياز دسترس س   ر يبه مس 
حاصل    ی به نفت و درآمدها   ی ه و به سمت کاهش وابستگ اد د   ت ياهم   ی تنف  ر يصادرات غ 

  ، ی نفت  ر يمحصوالت غ   ر ی کردن سا   نی گز ی رشد و جا   ی صادرات نفت حرکت کرد. برا از  
و    ی اسمم يس   ، ی اقتصمماد   ی ها حوزه   ر ی رانت نفت به سا   ی منف  رات يکرد تا از تاث   ی استگذار يس 

سامان دادن بممه    ران، زعف  ی بند ه و بست  د يتول   ی برا   ی استگذار ينمود. س   ی ر يجلوگ   ی اجتماع 
که از ارزش افممزوده    ی م يپتروش محصوالت    د يتول پسته و    ، ی ران ی صادرات فرش دستباف ا 

و    ات يمم اخممذ مال   ی بممرا   ی اسممتگذار يس   نيبرخمموردار اسممت و همچنمم   ی و درآمد قابل توجه 
از معضممالت کشممور را مرتفممع    ی ار يتوانممد بسمم ی نوع درآمدها م   نی بر اساس ا   ی بند بودجه 
  افممت ی   ی خالص به نفت    ی در ابتدا از وابستگ   ، ی اقتصاد   ی گذار استيبا س   د ی با   نی ابرا سازد. بن

بخش    . کند   ر ييزد تا نوع نگرش به دولت تغ   ی و فرهنگ   ی اس يو همزمان دست به توسعه س 
و بخممش    د یمم آن را توانمند ساخت تا دولت به آن اعتممماد نما   ا ی   جاد، ی توانمند ا   ی خصوص 
در    شممتر يو دولت ب   رند يدست بگ د را به  ره اقتصا دا ا   ی طبق قانون اساس   ی و تعاون   ی خصوص 
  نیمم از ا   ی توان با کنار نهادن اقتصاد رانتی هنگ کنند ظاهر شود. م و هما   ی حام   ک ی نقش  
 .  افت ی   یی رها   شونده   ت ی خودتقو   بستر 
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 :چمماپ هجممده ، تهممران  ،یدولت  یمشخط  نييتع  و  یريگ يتصم(،  1392)  ی،مهد  ديس  ،یالوان -
 سمت.

چمماپ   ،یعممموم  یگذاریمشمم خط  نممدیفرآ(،  1396)  ،فتمماح  زاده،  فیشر  ی ومهد  ديس  ،یالوان -
 .ئیدانشگاه عالمه طباطبا :پانزده ، تهران

 .زانيم :چاپ اول، تهران ،نرایا یعموم یاستگذاريس(، 1386) ،ومر يک  ان،یاشتر -
 منممافع بممه پژوهانهنده یآ کردیرو مدار؛ عصر یراهبرد  تیریمد(،  1389)  ،اصغر  یپورعزت، عل -

 دانشگاه امام صادق )ع(. :چاپ اول، تهران ،یعموم
 .ین : نشرتهراناول،  چاپ ،یمحمد فاضل ،زمان بستر در استيس(، 1393) ،پل رسون،يپ -
 در  بحممران  ريتممدب  و  ليمم تحل  یهاوه يش  بر  ینقد؛  بحران  یتریمد(،  1379)  ،محمدرضا  ک،يتاج -

 .گفتمان فرهنگ :تهراناول،  چاپ ،رانیا
 آگاه. :چاپ اول، تهران ،رانیا در یانسان هیسرما یاستگذاريس(، 1395) ،رضايعل ،یدريح -
 ،یملممک محمممد  درضممايحممممه  ترج  ،یاسممهیمقا  یعموم  یاستگذاريس(،  1390)  ،چاردیررز،   -

 .یراهبرد مطالعات پژوهشکده  :تهران، ولا چاپ
چاپ  ،رانیا  به نگاه   با  ؛یعموم  یگذاریمشخط  و  یاسيس  اقتصاد(، 1395)  ،رضايتبار، علیعلو -

 .ین : نشراول، تهران

هفت ،   چاپ  ،یعموم  یگذاریمشخط  و  یسازمان  یريگ يتصم(،  1395)  ،پور، رحمت الهیقل -
 .تسم :تهران

 :تهممراناول،    چمماپ  ،رانیا  در  یاقتصاد  توسعه  یاسنشبيآس(،  1384)  ،نژاد، غالمعباس  یمصل -
 .قومس

 :چاپ اول، تهممران  ،یعموم  یاستگذاريس  اصول  و  یمبان  ،(1394)  ،درضايحم  ،یمحمدملک   -
 سمت.

بممر   ديمم تاک   بمما  یاجتممماع  ،یاقتصمماد  یسممازوکارها  یطراح  در  یتامالت(،  1392)  ،ث يم  ،یمانینر -
 .مهکامه :انتهراول،  چاپ ،یعموم یاستگذاريحوزه س

چمماپ سمموم،   ،رانیمم ا  در  کایآمر  یهااستيس  یبررس  کا؛یو آمر  رانیا(،  1381)  ،حسن  ،یواعظ -
 سروش. :تهران

 .زانيم :چاپ دوم، تهران ،یعموم یاستگذاريس(، 1388) ،ديمج د،يوح -
 و  رانیمم ا  یاسمم يس  یاقتصاد  طی»شرا(،  1396)  ،نژاد، عباسیمصل  ی ومحمد مهد  ن،يمع  یاحمد -

 ،یعممموم  ياسممتگذاریس  «،یاقتصمماد  داریمم پا  توسممعه  یالگممو  یاحطر  الزامات  بر  آن  راتيتاث
 .2 شماره ، 3تابستان، دوره 
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 انقممالب از پممس یهممادولت  یاقتصمماد  عملکممرد  ليمم تحل  و  سممهی»مقا(،  1387)  ،ديجمش  ان،یپژو -
 .15 شماره  ز،یي، پاراهبرد عملکرد«، و توسعه یهابرنامه ها،استيس اهداف، ؛یاسالم

جمهممور در نظممام   سيرئ  ژه یو  ندگانینما  گاه یجا  ی»بررس(،  1393)  ،یول  ،یتمرس  و  تناور، آتنا -
 .6 شماره  زمستان، و زیيپا ،یحقوق عموم یهایشهاند ران«،یا یحقوق

دولت در   یو ساختار ادار  ینیکارآفر  ،ینفت  یها»رانت(،  1395)  ،و همکاران  نيشاه  ،یجواد -
 .1شماره  ،2بهار، دوره  ،میعمو سياستگذاری ران«،یا

 ران«،یمم ا  یاسممالم  یجمهممور  در  یمقاومت  اقتصاد  تحقق  »موانع(،  1396)  ،صمد  ،یکانرنجبر ارد -
 .39 شماره  تابستان، انقالب، يافتره

 یهمماتممازه  همما«،چالش و هانممهیهز دسممتاوردها، ها،ارانهی ی»هدفمند(، 1390) ،ديزاده، حمزمان -
 .133 شماره  ز،یي، پااقتصاد

 تیمم محور بمما یفرهنگمم  یاسممتگذاريس یقمم يتطب  ی»مبممان(،  1395)  ،ديمم مج  د،يمم ، محمد، وحصفار -
 .20 شماره  ،2 دوره  تابستان، ،یعموم ياستگذاریس ها«،تيمرجع

 ،یعموم  ياستگذاریس  ران«،یا  در  یرانت  اقتصاد  دي»بازتول  ،(1396)  ،همکاران  و  نینسر  ،یقنوات -
 .25شماره ، 7 دوره  زمستان،

 ران«،یمم ا  یاقتصمماد   یتحممر  یاسممتگذاريس  در  ییگرا»چندجانبممه(،  1394)  ،نممژاد، عبمماس  یمصل -
 .3 شماره ، 45 دوره  ز،یيپا ،ياستس

 ؛یعممموم یاسممتگذاريس عرصممه در یملمم  مهمم  تجربممه ی»واکمماو(، 1394) ،فرشمماد ،یمممومن -
 .1 شماره ، 1بهار، دوره  ،یعموم ياستگذاریس ها«،ارانهی یهدفمندساز
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