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Introduction 

The Islamic Republic of Iran has implemented six five-year development programs 

from 1989 to 2021 to achieve national development. More than 17 years have passed 

since the announcement and implementation of the twenty-year vision of the country. 

The main concern of the aforementioned mid-term and long-term plans is to 

transform the Islamic Republic of Iran into an advanced and inspiring country in 
various economic, political, social and cultural fields in the future. But the political 

economy of the Islamic Republic of Iran, despite achieving some balanced 

development goals, is still facing to various economic, political and social 

bottlenecks. According to the statistical reports, available in the mentioned areas, 

despite decades of development experience, the Islamic Republic of Iran is one of the 

countries that have a considerable gap between the goals and ideals envisioned in the 

high-level development documents and their realized achievements. The question is 

why, despite the formulation and implementation of various development plans, the 

political economy of the Islamic Republic of Iran is still encounter with development 

problematic? The hypothesis of the research is designed in such a way that the 

priority of the political over politics in policy-making and the pattern of confrontation 

of political forces with each other has become the basis for the formation of the 

difficulty of development in the Islamic Republic of Iran. The claim of the research is 

that the predominance of the mentioned model in the formulation and 

implementation of development programs in the Islamic Republic of Iran is closely 

related to the complexity of the national development process. In the current 

research, an attempt is made to analyze the logic of the dominant pattern of 
organizing and politicizing the forces, which operates in the context of friend and 

enemy confrontation and antagonistic relations between the forces, in the process of 

the Islamic Republic of Iran's national development. 
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Theoretical Framework 

In this research, while being aware of the existing theoretical and analytical 

plurality regarding the conceptualization of the category of development in the 

Islamic Republic of Iran, an attempt is made to look at the problem from a 

foundational perspective. Propositions and concepts such as the political, politics, 

antagonism, agonism, friend and enemy, and the balance of forces in the 

intellectual-philosophical system of thinkers such as Carl Schmitt and Chantal 

Mouffe as the most important theorists of the category of the political, constitutes 

the article analytical and theoretical framework. In Schmitt's intellectual system, 

the dominance of the political is associated with a kind of antagonistic and hostile 

relations between the forces, by which each of them acts in the direction of 

removing and setting aside the other from the political sphere. The rigidity of 

politics, the refusal to make community-oriented decisions, the priority of self 

interest over the public good, and the concentration of political procedures instead 

of paying attention to the public good are clear manifestations of the decision-

making processes in the conditions of the priority of the political. Unlike Schmitt, 

thinkers such as Chantal Mouffe, theorize the political matter and the relations 
between competing forces not based on antagonism or hostility, but on the basis of 

agonism and interaction. Although in the recent situation, there is still a conflict 

between the opponents of our ruling, but in the opinion of Mouffe, while they are 

opposite and competing with each other, they consider and recognize each other as 

legal perspectives. The thought of thinkers like Mouffe, the theoretical support of 

creating a new concept, is placed under the title of the political as the opposite of 

politics. In the context of the primacy of politics, not only the competing actors 

have legitimacy, but also the society-oriented elites, scientific and academic 

centers, non-governmental organizations and development think tanks find more 

space for action than the forces present in the political situation. In general, Schmitt 

and Mouffe's view of the political theme provides a theoretical framework by 

focusing on the issue of the relationship between the political and politics in 

development policy-making, to analysis the challenges facing the issue of national 

development and the possibilities of getting out of it in the political economy of the 

Islamic Republic of Iran. The propositions and the theoretical model of the 

research are classified in the table below. 

Table 1. The different formation of forces in the context of the political 

or politics in the process of national development 

the political politics 
The political implies the ontological aspect 

of the phenomena 
 politics implies the methodological and 
epistemological aspects of phenomena 

Decision making happens in the political 
structure of power 

Decision making happens in the society 

Actors are often parties, political elites, 
political groups and medias 

Actors are mostly scientific elites and experts, 
think tanks, scientific centers and non-

governmental organizations. 
Political competition based on expediency 
and group benefit and focused on power 

interests 

The focus is on social dialogue based on 
knowledge and aimed at the common good. 

Othering relationships take precedence. Participation, synergy and coordination of 
forces is a priority 
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Research method 

The method of this research is descriptive-analytical and qualitative. The data was 

collected in a documentary way and from written texts, official reports of national 

and international institutions, field researches regarding the quality of developing 

and implementing development programs and the documents of the first to sixth 

development programs. In the analysis of the data, after collecting them, they were 

organized and classified in order to express the main topic and problem of the 

research, and their analysis was done based on the hypothesis and claim of the 

research. 

Research findings and discussion 

The dominant pattern of organizing and activity of the forces in the Islamic 

Republic of Iran is understandable in the context of the dominance of the political 

based on the conflict of the forces instead of the synergy and consensus of opinion 

that emerged from their critical and community-oriented dialogues with each other. 

In fact, the expansion of the process of planning and implementation of 

development measures in the Islamic Republic of Iran should be considered as the 

result of the conflicting relations of political forces, which has made the life of the 

society and the economic-political system encounter with serious bottlenecks. This 

situation indicates a kind of discourse breakdown, hostile  relations and ontological 

differences between the political forces that determine the decision-making 

structure of national development in the Islamic Republic of Iran. The mentioned 

feature has caused various forces in the context of political economy of the Islamic 

Republic of Iran to engage in political activity at every stage with an orthodox 

approach and radical distancing from the discourse and experience before them. 

Based on this, the various phases of the experience of planning and implementing 
development measures in the Islamic Republic of Iran are associated with a kind of 

fluidity and lack of concentration and logical sequence of programs. In this regard, 

the category of eliminating and setting aside forces and not recognizing each 

other's concerns and positions is institutionalized from the very first development 

program in the Islamic Republic of Iran. Hashemi Rafsanjani and technocrats, by 

producing distrustful concepts towards Mousavi and traditional-religious leftists, 

distanced themselves from them and excluded them and defined the goal of 

development as growth and economic development. The nodal point of the first 

and second development programs was mentioned in the light of economic 

liberalization and privatization discourse with a completely economy-oriented 

approach. In the next step, Khatami and the democratic reformers, with strong 

alienation towards Hashemi and the technocrats, put their hopes in focusing on the 

concept of freedom and political development. The result of the hegemonic 

articulation of the recent force from the theme of development is the predominance 

of political and social tendencies in the formulation and implementation of the 

third plan and fourth plan. Ahmadinejad and duty-oriented bureaucrats emphasize 

Iranian-Islamic development while fighting with Hashemi and technocrats and 
Khatami and democratic reformers under the othering idea of Western 

development. Influenced by the new discourse of the implementation of the fourth 

development plan and the formulation and implementation of the fifth 
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development plan, distancing himself from his predecessor and based on Iranian-

Islamic principles, progress for the realization of justice is placed on the agenda 
instead of economic or political development. Rouhani and the moderate 

conservative bureaucrats, while announcing the acquittal of Ahmadinejad and 

duty-oriented bureaucrats, put their efforts for establish development process on a 

new path within the framework of interaction with the international system and 

connection to the global trade and investment chain. They bring and provide the 

ground for the implementation of the fifth plan and the formulation and 

implementation of the sixth development plan in a break with the experience 

before them. 

Table 2: Articulation of conflicting development plans for the realization 

of national development in the context of the political  

The 
development 

plans 

the first and 
second plan 

the third and 
fourth plan 

the fifth plan The sixth programs 

Policy-
making 
forces 

Technocrats, 
Hashemi 

Rafsanjani 

Democratic 
reformers, 
Mohammad 

Khatami 

Duty-oriented 
bureaucrats, 

Mahmoud 
Ahmadinejad 

Moderate 
conservative 

bureaucrats, Hassan 
Rouhani 

Economy 
economic 
liberalism  

welfare state  Islamic 
socialism 

institutionalism and 
neo-Keynesism 

politics Elitist democracy Populist Elitist 
Discursive 
relation of 
economy, 

politics and 
culture 

Economy-
oriented, little 
attention to 
social and 

cultural issues 

Policy oriented, 
cultural and 

social tolerance 

Culture-
oriented, 

revitalizing 
the values of 
the revolution 

Conservative 
approach to cultural 

and social issues 

Ideology 

Ideological 
fading, 

technocracy, 
pragmatism, 

progressivism, 
axial 

development, 
modernism 

Pluralism, 
favoring 

freedom and 
democracy 

Concentration 
of ideology, 
internal and 

external 
othering 

Lack of ideological 
and moderate 
background 

The 
orientation 

of the 
development 

program 

Economic 
growth  

Expanding 
individual and 

social 
freedoms, 

strengthening 
civil society, 
citizenship 

rights 

spread of 
justice 

Economic growth in 
interaction with the 

world 

Another consequence of the dominance of American politics in development 

programs in the Islamic Republic of Iran, apart from the disconnection of programs 

from each other, has been the weakening of the community-oriented policymaking 

process. Based on this, the role of scientific centers and thinkers in guiding and 

facilitating the process of national development is diminished and the ground for 

the separation of the science system from the decision making system is provided. 

Universities have become academic monasteries toward their social environment 

and geographical zone, and non-governmental actors and development think tanks 

do not find much context and opportunity to play the role in articulating 

development programs. 
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Conclusion 

In the current research, it was discussed that the main problem of development in 

the Islamic Republic of Iran is the conflicting relations between the political and 

social forces present in the country's political economy. This important, in the first 

step, the political sphere of the Islamic Republic of Iran has faced the formation of 

a type of anomic or uncertain region in the pattern of interaction and confrontation 

of forces and discourses. The consequence of such a situation is the ontological 

discontinuity and the vague and imprecise but conflicting demarcation of these 

forces against each other and consequently their refusal to talk, coexist and 

synergize in order to achieve what the public good is and how to realize it. In the 

second step and following the concentration of such nonfactual demarcations 

around the axis of friend/enemy, decision-making of development planning and its 
implementation, is not in the direction of continuity and synergy of programs and 

actions, but it happened in a state of discontinuity and it has crystallized as a 

turning point for resuming a series of actions and policies separated from each 

other in each period. In this regard, the compilers and implementers of 

development programs often play a role as multi-talented actors and by insisting on 

their often partial and non-comprehensive ideas, each one have been focused on a 

specific topic and goal, including economic development in the Hashemite period, 

political development in the Khatami period, justice in Ahmadinejad's era and 

ultimately the unfulfilled moderation between goals and ideals in Rouhani's era on 

breaking with their previous situation. The result of the aforementioned procedure 

was the comprehensive, complex, condensed and consensus view between the 

goals, plans and the way of their implementation in the interaction of state-market 

and society in the process of national development in Iran's post-revolutionary 

society. The mentioned procedure has caused the category of trial and error and the 

acquisition of costly experiences to be reproduced in the national development 

process of the country. Continuation of such a process accelerates the 

transformation of the country's development issues and challenges into a problem 
and crisis, and creates the breakdown of structures and the depletion of the 

development capacity of the existing planning system to solve the problems of 

improving the life of the society and the political system. A policy proposal arising 

from the research is the necessity of placing the concerns and comprehensive 

issues of society on the agenda of political forces and prioritizing the public good 

over personal and group interest in the context of synergy and unity of forces in the 

country's political sphere. This important foundation is the gradual achievement of 

the ideals of balanced development and progress in accordance with the 

requirements of the human needs of the Iranian society. 

Keywords: Islamic Republic of Iran, national development, the political matter, 

politics. 
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یرانم سیاسی، دانشکده ، گروه علوشناسی سیاسی دانشجوی دکتری جامعه .1  علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ا
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 iD  iD  iD 

اقتصاد سیاسی توسعه در جمهوری اسالمی ایران: تقدم امر سیاسی بر 

 ای آن امر سیاستی و پیامدهای توسعه

رغم سهرری دهدن دنهد داه  ا   فرایند توسعۀ ملی در جمهوری اسالمی ایران، به 
ای، کماکان بها تنننااهای ملفل هی در  ریزی توسع  گذاری و برنام  دروع سیاست

 اهایی الشدحو ۀ اقفصاد، سیاست، و فرانگ مواجه  اسهت. اسهفمرار و تعمیه  
مانند آمار باالی بیکاری، ردهد اقفصهادی یهایید، درآمهد سهرانۀ نامناسهم، تهور  

داندۀ اید اسهت  اندورقمی، و تعمی  دکاف طبقاتی در اقفصاد سیاسی ایران، نش
اا، و اقدامات  اا، برنام  ک  دسفیابی ب  ییشرفت مفوا ن ملی در یرتو اتلاذ رایافت

اای اخیهر، کماکهان ددهار ته خیر اسهت.  ای اتلاذدهد  در داه  گوناگون توسع 
اای یاددد   ای و ت ثیرگذاری مفقابل دالش گیری وضعیت یرابلماتیک توسع  دکل

گذاری در فراینهد توسهعۀ ملهی در جمههوری  سیاسهتبر امدینر، امر مداخله  و 
است. یهوواش حاضهر در راسهفای بررسهی م ه لۀ  دوار نمود داسالمی ایران را 

رغم تهدوید و اجهرای  دهرا به »یاددد ، اید یرسهش را واکهاوی کهرد  اسهت که  
ای گوناگون، وضعیت توسعۀ ملی در جمههوری اسهالمی ایهران  اای توسع  برنام 

غلبهۀ امهر سیاسهی بهر امهر »فرضیۀ یوواش اید است ک  « است؟ تر دد  ییچید 
گیری  و دهکل  اای توسهع  سا  گ  ت در تدوید و اجرای برنامه  سیاسفی،  مین 

ایههد یههوواش، بهه  رو  «. وضههعیت ددههوارۀ توسههع  در ایههران دههد  اسههت
سا ی  توصی ی و با کاربرد م اایم سامان نظری کارل ادمیت برای م هو  ه تحلیلی

اای ت ثیرگذار بر فرایند توسعۀ ملی در جمهوری اسالمی ایهران اناها  دهد  مفغیر
اای مفهون نظهری،  اای یوواش نیز ب  رو  اسنادی و با تکی  بر یاففه  است. داد 

اای گونهاگون داخلهی و  اهای آمهاری مسس ه  اای تحلیلی، و نیز گزار  یوواش
 اند. المللی گردآوری دد  بید
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 مقدمه

گذدت بیش ا   باوجودعلو  اجفماعی است.  اای ترید م اایم و یدید  ا  ییچید  ،توسع  ۀمقول
دنهوننی  بهارۀنظر دندانی در ان ات اقکماک توسع  در جهان، ییردا  نظری  دروعا ت دا  ا  

شهوراا و منهاط  کگهذار بهر آن در ت ثیر یاا ل ه ساا و م ملی و نیز دهاخ  ۀیند توسعاشبرد فریی
 کتوان فصل مشهفر ، مییاددد نظری و گ فمانی  تکثر رغم و ب  حال اید وجود ندارد. با گوناگون

ل ک یباال ب  ت روکحر ،گونار میردالتعبیر  بنیادید یا ب  ا  توسع  را تغییرات گوناگون اای ریفتع
مثابه   ب  ی. تعبیر یاددد  ا  نظا  اجفماع(729: 1974، 2دمار آورد )میردال ب  1اجفماعی نظا 

ابعهاد اقفصهادی،  ۀدیهتن و دراهم ،ری، فراگیبعد دند ویوگیایت ا  کح لیت و تغییرات آن،ک کی
 مفهوا ن ۀدر راسفای دسفیابی به  توسهع جمهوری اسالمی ایراندارد.  و سیاسی توسع  ،فراننی

د  اسهت. ا  ابهالو و کهراجهرا را ای  توسهع  ۀسال دش برنامۀ ینج ،1400تا 1368ا  سال  ی،مل
اسهناد و  اصهلی ۀد. دغدغهرگهذ سهال مهی 17بهیش ا   شور نیهزک ۀسال  تیاندا  ب دشم اجرای
ییشهرفف  و  یشهورکب   جمهوری اسالمی ایرانتبدیل  ،مدت یاددد  مدت و بلند میان یاا برنام 
در افه  آینهد  بهود   یو فرانن ی،سیاسی، اجفماع اقفصادی، گوناگوناای   مین  بلش در الها 

اههای  ا   یرسههاخت یبهبههود وضههعیت ب ههیار اا در اجههرای ایههد برنامهه ییامههداای اسههت. 
 رسهیدنمفهوا ن و  ب  ییشرفتدسفیابی  اما ؛توان نادید  گرفت جامع  را نمی یاجفماع ه یاقفصاد

 یریز ینهد برنامه ابهیش ا  سه  داه  ا  فر یانونکه ۀدغدغه عنهوان ب  ،جانب  ام  ۀتوسع ب  ااداف
ددار  ی،جامع  و نظا  سیاس خواسفۀ اصلیمثاب   ب  انکماک  کاست  یموضوعر، شوک یا توسع 

 است.دد  ر یت خ
د دالر رایهمیل تریلیون و سیصد کی ا  بیش ،اخیر ۀدند دا در طول ایراناقفصاد سیاسی  در

ازینه   شهورکاقفصادی  ۀیند توسعافر ( در24/4/1399مۀ امشهری، )سایت رو نا درآمد ن فی
تور  مزمد، نرخ  ا یدیدۀبان کماک ،شورک یاقفصاد ۀتوسعی اا داخ  ل،حا دد  است. درعید

)رنهانی،  اسهترو  روبه تولید ناخال  یایید  ۀو سران ،دارینایا ی، ردد اقفصادیدورقم یارکبی
ینهد تحهزو و افر مهدنی، ۀو جامع یعموم ۀ یت حو یک  کاقفصاد، بل بلش در تنها (. ن 1399

شور نیز ا جمله  کای  توسع  یگذار سیاست مفوسط در سرهر ۀعلمی و طبق نلبنانی آفرین نقش
اجفماعی نیز  ۀاای توسع داخ لحاظ  ب . آیند دمار می ایران ب ملی  ۀتوسعی فرارو یاا ددوار 

                                                                    

1. Movement Upward of the Entire Social System 

2. Myrdal 
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 ۀس هسم ۀسهاالن یاها داد    است.اففید نیوکت قبولی قابل وضعیت، نظران صاحم ریایۀ دیدگا ب
و  یارآفرینکهاقفصهاد،  ماننهد یاهای شهوراا در حهو  کمیهزان رفها   ۀو مقای ه یلناتو  ا  ار یاب

 ۀمرانی، آمهو  ، سهالمت، ایمنهی و امنیهت، آ ادی فهردی، سهرمایکاقفصادی، ح یاا فرصت
 گی، جاینها اا و دهرایط  نهد بها ار و  یرسهاخت ، دسفرسی ب یگذار اجفماعی، محیط سرمای 

دو دهاخ   اید گزار ، ایران تنهها دریایۀ ند. برک گزار  می را نامناسم در سطح جهانیایران 
 2020تها  2009شهور ا  سهال ک 140در بید  100باالتر ا   ۀرتب  مکآمو   و بهدادت و با 

مطالعهات  یالملله دیب ۀس هسمی اا داد  (.56: 1396)فوالدیان، ندکتوان ف  است موف  عمل 
شهوراای کاجفمهاعی ۀ ت توسهعیوضهع 1990ا  سهال  بار و کی   ار ینج سالکنیز  1فماعیاج

، ان هاا  3اها اا و انامد ، بادهنا 2اایی ماننهد فعالیهت مهدنی ملفلف را براسها  دهاخ 
نیهز  کنهد میبررسهی  7اا و دربرگیری اقلیت ،6یفی جن ی، برابر5اعفماد بید افراد ،4گروای درون
 ،ریهاخ ۀاجفمهاعی در ایهران اسهت. در حهو  ۀتوسهعی فهرارو یاهای لشوجهود دها داندۀ   نشان

تنزل  99 ۀب  رتب ،2010  در سال کبود   85 ۀرتب دارای 2005در سال  مهوری اسالمی ایرانج
ۀ اای توسهع دهاخ لحاظ  به (. 2015 ،یمطالعهات اجفمهاعی الملل بید ۀس س)م یافف  است

 ، گ  هت ییونهدیجهوی رانت ۀمانند ب ط روحی یو رففاراای اا تفراننی نیز برو  و ظهور ص 
 ۀدنهدا نشان ،میحذفی با رق فرانگ سفیز و برخورد و گ فر  ی،میان منافع فردی و خیر عموم

-201: 1394)فراسهفلوا ،  حهو   اسهت شور در ایدک ۀبلش توسع دندان رضایت وضعیت ن 
123.) 

شهوراای کدر دهمار  ،توسع  ۀدند دا  تارب باوجودجمهوری اسالمی ایران  ماموع،در
ان بها کهماک ،آن ۀردهد و توسهع   آانگ تحق  ااداف مفعهارفکگیرد  قرار می یا توسع  حال در

باالدسهفی توسهع  و  در اسهناد دهد  شل اهای م بهود  و بهید ااهداف و آرمان رو روب دالش 
یهوواش حاضهر نیهز  انونیکهوجهود دارد. دغدغهۀ  لیته م قابل ۀفاصل ،یافف  تحق  یدسفاورداا

                                                                    

1. ISS .International Institute of Social Studies 

2. Civil Activism 

3. Clubs and Association 

4. Intergroup Cohesion 

5. Interpersonal Safety and Trust 

6. Gender Equality 

7. Inclusion of Minorities 
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تهدوید و اجهرای  اهای ییوسهف  و رغم تال  دهرا به »ک   یاسخ ب  اید یرسش است ،راسفا اید رد
 ۀان بها ددهوارکهماک جمههوری اسهالمی ایهران،، اقفصاد سیاسهی گوناگون ای اای توسع  برنام 

و النهوی  یور  سیاسهت»  است کطراحی دد   گون  اید فرضیۀ یوواش «توسع  مواج  است؟
اای  در تدوید و اجرای برنام  جمهوری اسالمی ایراندینر در کاسی با یسی ینیرواا رویارویی

نی بها ییونهد تننهاتن ،دهد  . النوی یهاد«سیاسی بر امر سیاسفی است بر تقد  امر یمبفن ، توسع
دارد. در  ایهرانتوسهع  در  ددهوارۀگیهری وضهعیت  لکو ده لهیم ۀیند توسهعاتر ددن فر ییچید 

فی سیاسهی یها النهویی ا  یموجهود ملفصهات   اسهتتهال  دهد ۀ یاددهد ،فرضهی داردوو
برمبنههای تقابههل  بیشههفر  کهه واکههاوی دههود ایههراننیرواهها در  یور  و سیاسههت سهها ماندای

اننیز  و تعیید منابع  یاوکوا ،حاضر یوواش ۀدغدغاسا ،  براید ند.ک می دمد عمل د ه دوست
البف    کایران نی ت  ۀعتعارض بید نیرواا و جریانات سیاسی در سرهر عمومی جام گیری لکد

  کههاسههت  ایههدیههوواش  او  اسههت. مههدعاینیا منههد کههاامیههت و دارای  ،خههود جههای در
ا   نظر صرف ،دینرکاا ا  ی سیاسی و امنرایی و واگرایی آن ییاددد  بید نیرواا یجوی اماورد

ی دینهر ییشهران اهر یا ،منافع اقفصادی، اخالق، فرانگ، قومیت، ملیت نیروی خود را ا   کاین
و نفههایج  گذادههف  تهه ثیر ایههران،ای در  توسههع  یریههز و برنامهه  توسههع  ۀمعادلههبههر بادههد،  گرففهه 

 بار آورد  است. یایدار جامع  و نظا  سیاسی ب   ی تآمیزی برای  ای و ملاطر  ضدتوسع 
، سردهت یهوواش رو یوواش، داردوو نظری و  ۀییشین تشریح ضمد ،مقال  ۀدر ادام

شهور کای  گذاری توسع  بید نیرواای سیاسی حاضر در سرهر سیاستم بر روابط کحا و النوی
اای توسهع  در اقفصهاد سیاسهی  گیری و اجرای برنام  یند تصمیماو ییامداای آن بر فر ،اویکوا

 .ایران بررسی دد  است

 پژوهش ۀشینیپ. 1

ای  گ هفرد  اهای یوواش جمهوری اسهالمی ایهران،توسع  در  ۀدرایی وضعیت ددوار مورد در
و  بندی دهد  دسهف تحلیلهی  ه نظری لحاظ  ب ،در ادام  در قالم دند دیدگا  ک  ردسفر  استد

 ودهاردو در دهد  اهای اناا  یوواشدود.  می رودد یاددد  ۀت یوواش حاضر با ییشینبن 
 ۀشور را در ییوند با قرار ننرففد اقفصهاد و توسهعک ینیاففن توسع  و توسع ۀ مقول نل ت، دیدگا 

دست نهامریی بها ار، عهد  اتلهاذ   ب  یاعفماد بیآ اد،  در م یر اقفصاد می ایرانمهوری اسالج
ار، ضهعف کهسهرمای  و نیهروی  تهوجهی به  آ ادی جریهان یغ لهت یها به بها ،ی سیاست دراا
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. ا  انههد بررسهی کرد ردن نهرخ ار  کهو دهناور ن ،گهذاری خههارجی سها ی و سهرمای  یخصوصه
و  ،محمد  بییییدا ، نژاد موسی غنی، مسعود نیلیوان ب  ت می اای اید دیدگا  دهر  ترید برج ف 

 ،«ایهران اقفصاد و دولهت در» با عنوان یفابک( در 1396) نواد د. غنیکرادار   نقی مشایخی علی
نادهی ا  ضهعف  ی،گرفف  تا انقالو اسهالم صنعت ملی ددن ن ت توسع  در ایران را ا  لکمش

لش خصوصی دان ف  و علهت آن را ناسیونالی هم، آ اد و ب رو ساخفاری نظا  اقفصاد با ا مزمد
 دمارد. برمی کر ایدیولوژیکت  ۀو دیو ،دولفی اقفصاد

کگیری توسع  ت لکنقش نهاداا در د بر ،دو  دیدگا   بیشهفر بنیهادید ۀنهد. فرضهیک یهد می 
نظها  ا  تهوان اقفصهاد را  نمهی  کهد  یهردا می ب  اید مقول در اید داردوو،  موجود یاا تحلیل
کدر ادایت توسهع  ت بدیل دولت یبر نقش ب یاددد ، ردکد. رویکرو اجفماعی جدا  یسیاس یهد  

و  یدر سیاسهت بها تو یع یتوانند نقش مهم ارآمد میکاای    دولتکاست بر اید نظر  دادف  و
، محسن رندانیتوان ب   جریان اخیر میاای  ترید دهر  نند. ا  مهمکعدالت اجفماعی ای ا  ایااد

( در 1385)ی رنهان رد.کهادهار   نیدا علدی بی و  ی،محمود توسل، حسین راغفر، فرشاد مؤمنی
تحوالت نظا  سیاسهی ، «درط توسع  در ایران امرو  ییش ؛سو  ا  گذار گذار» ای با عنوان مقال 

کهرد  بررسهی و تحلیهل  اها سا مان عمر یلیرا با اسف اد  ا  داردوو تحل ا  انقالو ایران یس
 سهو  عمهر نظها  ۀوارد مرحله ی،ا  انقهالو اسهالم   ایهران یهسکهاست  بر اید نظر. وی است

دلیهل قطهع دهدن  مرحله  به  ولهی گهذار ا  ایهد ؛سو  دد  اسهت ردد سریع( یا گذار ۀ)مرحل
توسهع   درنفیاه ، گذاران، طوالنی دد  و انینان جدید با بنیارآفرکو اا  راتکبورو ۀرابط یتدریا

 ایران ات اق نی فاد  است. در
سهاخفار اقفصهاد  اهای دان هف  و دهالش یتوسع  در ایران را سهاخفارکل مش ،سو  دیدگا 

. تحقیقهات آورد دمار مهی ب ایران ۀ اقفصاد و توسع یرینایذ نفرلکرا م فعد بحران  شورک یسیاس
( در 1390) فههم اسهت. مهالاو در قالم ایهد جریهان قابهل ،محم  مالجو مانند ییوواشنران

ارایی، ح ه  محهیط کهراسهی، عهدالت، کسهمت دمو ت به ک  یعنی حرتوسع » با عنوان یا مقال 
جامعه  ا   ،  طهی آنکهداند  یندی میابا ار، توسع  را فر یانفقاد ا  نظا  اقفصاد ، ضمد« ی ت
دود.  می رارایی ارد  بیشفر برخورداکو  ،راسی، عدالت، بقای محیط  ی تکار   دمو دهار
  ب  درجات گونهاگون ا  دههار ار   ک ،وضع موجودت ا  کتوسع  را حر ،دیدگا  ان ایدرطرفدا

 بیشفر فراام دوند. ارد  ،ار   ردها   ایدکدانند  سوی درایطی می ب  ،بهر  است بی دد  یاد
داری  سرمای  ی،لک طور و ب  کیادفرا و عد  تولید یت خصوصکیمال وجود، دیدگا  دهار 
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دگا  یهد اهای ایهد ترید دههر  مهم ا  دانا سفرییرز رئی. استایران دان ف   ینیاففن توسع  علترا 
ل توسع  در کمش ،«اقفصاد سیاسی توسع »عنوان با  ی( در اثر1381) دانا . رییسآید دمار می ب 

گهرا( و  نهوگرا یها سهنت )دهب ی یعنی النوی اقفصادی دسفور ،نادرست یرا اتلاذ دو النو ایران
سهاخفاراای اجفمهاعی و اقفصهادی  ایاهاد سهبم  کداند  می کالسیک لیبرال یاقفصاد یالنو

گهاای نوید ۀاند. وی توسع شور دد کدر  ارآمدکنا و اها  اها و آ ادی را به  گ هفر  رو افهزون آ
 .داند میامنانی واب ف   مادی و رفا ی برخوردار

 ترید برج هف توسهع  در ایهران دارد. ا   در مهورد یخودانفقهاد رکهت  ینهوع، ینام دیدگا 
 القلم سدری  محمدودو  زیدا وکات همدایو ی عل محم ب   توان دد  مییاد دکرروی انرنظ صاحم

 اصلیل کمش ،«یاففنی ایران توسع  ۀعقالنیت و آیند»فاو ر کد (1390) القلم د. سریعکرادار  
نهد. در ایهد ک جو میو ایرانیهان ج هت «نیاففه   ریت یهروصهدل»شهور را در کنیاففنی  توسع 

ل در ضهعف طراحهی سی هفم کمشه ؛  عمل اسهتر بکف دنوننی تبدیل ل ماکمش ،داردوو
 ،و دو  ،لکو تشه یداه نل هت سهامان تمدن غهرو را دناخفی ۀ رو یای القلم دو است. سریع

 ،بنهابراید ؛ف ا هفیمیمها در اهر دو ضهع ی، عهم و   به کهدانهد  افهراد مهی یظرفیت نقدیهذیر
 دود. وریز  میعد  تحول دلصیت ایرانی ت  در داردوو اید رایافت در یرتو ینیاففن توسع 

ایهد جریهان  ۀافراد برج ف داند. ا  می گرا توسع  ایران را دولتۀ توسعل ح را ، دگا  دشمید
دولت » ای با عنوان ( در مقال 1394)ی رد. موثقکادار   دلفروزو  ،موثقی، نژاد مصلیتوان ب   یم

ر دخالهت دولهت توسهع  را ا  م هی ، گهذار ایهران به «ایهران توسهع  در یاا خوا  و  مین  توسع 
منابع غنی مادی و ان هانی و  دسفرسی ب  دلیل گرا ب  دولت توسع نظر وی،  ب  داند. گرا می توسع 

 است. رای برخوردا ال   برای رسیدن ب  ااداف توسع  ۀا  یشفوان  و  مین، ارآمدکراسی کبورو
بها  ور بت یهوواش یهیش هدهد  و نی یاداها بنهدی و دسهف  اها یوواش ینقد و ار یهابر د

ا  مفغیراها و  یتهر  یهریدیهۀ ال کرد  اسهت ودشک حاضرۀ مقال ،توان گ ت آنان میاای   فرضی
ضهمد  ،را ب  بحه  بنهذارد. ا  ایهد حیه ایران در ی مل ۀگذار بر وضعیت توسعت ثیر یاا بنیان
 ایهدواقعیهت  ی،یا فرانن ی،سیاس اقفصادی، جداگانۀب  ابعاد  توسع  ۀل دادن م  ا  تقلیل یرایز
تقد  امهر  ۀمقول جمهوری اسالمی ایران،ملی در  ۀاای فراروی توسع دالش   در بررسیک است

و فراننی در تهدوید  ،دندساحفی اقفصادی، سیاسی ۀیدید کمثاب  ی ب  ی،سیاسی بر امر سیاسف
گهذاری و  نههادی و سیاسهت یرهاردنکآن بهر تعهعیف ی ته ثیرتوسهع  و ی اا و اجرای برنامه 

نون مغ هول مانهد  اسهت. کتها جمهوری اسالمی ایهران،توسع  در  ۀددوار گیری وضعیت لکد
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ملهی در  ۀتوسع یدینری ا  ازارتو ۀگشودن  اوی  و الی ۀزیلحاظ نظری با انن ب  ،حاضر یوواش
عملهی نیهز  لحاظ ب ننادف  دد  است.  موجود در اید  مین  یاا و یافف  اا تحلیل و تعمی  ایران
ام ا ی،  شور و نقشکتوسع  و تعالی  در ریاانب  و غیرفراگکی ۀارگون  مداخل ملاطرات تبیید

 بهرایشهور کگیری نظا  تهدبیر  تصمیم ی وسا  محافل تصمیم بودگی نیرواا در و ام ی،افزای ام
 اای یوواش حاضر است.  دغدغ ا  دینر  یکی ی،یویای مل ۀب  توسع دسفیابی

 روش پژوهش .2

ی هی کرو  درواقع،  ی ی است.ک ه کمیو ا  نوع  تحلیلی ه توصی یرو  ییش اناا  یوواش رو 
  نمایهاننر کهاسهت  والژگونه کو  ،ملی م، تهکییچیهد ، مفهرا یاست؛ محصهول والژکنوعی بری
(. 162: 1387 )منودهری، است دبررسیرمو ۀو ت اسیر محق  ا  جهان یا یدید، فهم تصاویر،

سع  نزد نیرواای حاضر در ی ا  سیاست و توکاوی نظا  معنایی و درکوا یوواش حاضر درصدد
نش بهید ایهد کبهودگی و انهدر اهم   نوع خاصهی ا  بهاکا  انقالو است  یسسرهر سیاسی ایران 

آن،  ویوگهی  که اید نیرواا بید دد  یاد یو سا ماندا ی رویاروییالنو  د  است. نیرواا را رقم
کدارل فل ه ی  هه ریکه، با الها  ا  مبانی فاستش مکشکو  ،دینر، تعادیک خفدنشنا رسمیت ب 

  کهملفصات آن  تال  دد  استدد  و  یسا  و هم  ی،سیاسر ام ۀغلب ، در داردوواشمیت
ای ار گرو  و جریان  و اقدامات توسع  ،ریزی گ فمانی، برنام  یبر ت اوت، تمایز و مر بند یفنبم

ای و  امه (، منهابع رو ناا  و مقاله اها اوفک) الی مفون نودفاری  ب  رو  اسنادی و ا  الب ،است
زی جمههوری اسهالمی کمر کالمللی مانند بان ملی و بیداای  رسمی نهاداای  گزار  اینفرنفی،
دهد   میدانی اناها اای  لناتو ، یوواش ۀس سالمللی مطالعات اجفماعی، م بید ۀس سایران، م

اول تها دشهم توسهع  اای  و مفهون برنامه  ،توسهع اای  ی یت تهدوید و اجهرای برنامه ک بارۀدر
  یهردهر   به  راسدمنو  مارشال یا ا  رو  دندمرحل اا  تحلیل داد  و لراج دود. در تازی اسف

بیهان موضهوع و  منظور ب  ی،ادو سا مان یآور ا  گرد اای یوواش، یس داد اسف اد  دد  است. 
اها،  ضمد وارسی یرسش یهوواش بها توجه  به  داد  اند و سرس، بندی دد  ، طبق اصلی ۀل م 

 اناا  دد  ادعای یوواش بارۀاا در داد   جو برای توجی و عبارتی ج ت اا یا ب  نتحلیل آ و تازی 
 (.157: 1381 )ماردال و راسمد، ننادف  دد  استیوواش مفد  سراناا ،و 

 نظری پژوهش بچارچو .3

ای ا  منظراههای اقفصههادی،  گ هفرد  یا ای و بیناردههف  ردهف  یرداهای نظههرکو روی اهها رایافهت
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ا  ا هت داهۀ گذدهف  دربهارۀ بهیش  در طهولاقفصاد سیاسی  ، ووانشناخفیسیاسی، فراننی، ر
 گونهاگونشهوراا و منهاط  کآن در  یتوسع  و موانع محفمهل فهرارو دنوننی تحق  ودی فی 

تهوان بلشهی ا   مفقابل نظری  و واقعیت مهی ا  منظر تعامل و قوا  ،معنا یدا  است. ب وید یافف کت
 دشهمنیرت یهانظری آن مرتبط دان هت. ادب ۀغنی و گ فرد ۀانفوشتوسع  را ب  ی ۀمقول یدگیییچ

گویهای  ،ادهار  دهد    در باال ب  بلشهی ا  آنکنیز  جمهوری اسالمی ایرانمطالعات توسع  در 
گاای  ،حاضر موجود است. در یوواش یم نظرکیاددد  ا  ترا اای یوواش ییذیرت ثیر ضمد آ

ل  ننری هف  دهود.    منظری بنیادید به  م ها تال  دد  استموجود، ی ثر نظری و تحلیلکت ا 
گونی م، دوست و ددمد، امهر سیاسهفی ، آنفاگونیسیاس امر مانندو م اایمی  اا گزار  و  ی،م، آ
عنهوان  ب  ،شانتال موفهو  کارل اشمیت مانند اندیشمندانیفل  ی  هریکنیرواا در سامان ف ۀموا ن
یل کمقال  را تشه نظریتحلیلی و  ۀا ف ی،سیاسفسیاسی و امر  امر ۀان مقول یردا نظری  ترید مهم
جامع   یاجفماع  ه اقفصادی اید آن در سا مان یآفرین سیاسی و نقش ماایت امر بارۀدر داد. می

نیهاففنی  وید توسهع  یها توسهع کهنشنری بها ینران سیاسهی در تکو  یور  استیس و در قالم
امر سیاسی و ن هبت  سردت رۀدربانظری یاددد   ۀماادل وجود ندارد. یدندان عاجما ،جوامع

اندیشهمندانی  نل ت،گرو   رد:ک کیکتوان در قالم س  نحل  ا  ام ت  توسع  را می آن با نظم و
  بههجریههان نظهری  گیههرد. ایهد را دربههر مهی کددارل اشدمیتو  مدارکس، هددا  ، ماکیداولی ماننهد

سیاسهت و  ۀعرصه و ددهمد در مثاب  دوست جویان  میان نیرواا ب  سفیز  یاای سیاس یمر بند
نیرواهای سیاسهی  سهفیز و آنفاگونی هم بهید ینهوع ی،امر سیاسه ،منظر ا  اید یردا د. می دولت

 کاقفصهادی یه ههقبض و ب ط سامان سیاسهی ۀ مین ،دینرکبا ی رویارویی  در ک آید دمار می ب 
 ،اسا  یدنند. براک خاص فراام می ای گون  الملل را ب  نظا  بیددر سطح داخلی و نیز  جامع  در

ارل که(. 1398 ،ک)تاجیه یافف  استتطور و ددمنی  ،می آنفاگون با تنا ع، یجوامع بشر تاریخ
فید  هنل ادهمیت را ا ی، دهود. ب هیار مهی مح هوو اید نحل  اصلی اندیشمندانا  ، تیادم

سیاست و دولت ۀ حو  ۀنندک را مشل  ار برد  و آنک    م هو  امر سیاسی را بک دانند می انی ک
مفعهمد ترسهیم  ،نزد ادهمیت یامر سیاس (. م هو 138: 1394  اد ، ک)خالقی و مل دندان می
 یاهای گرو  یرویهاروی نۀصهح سیاسهت، ،نظر ادمیت ب قاطع میان دوست و ددمد است.  مر 

 (.11: 1390)ادمیت،  نندک می آرایی برابر ام صف ددمد در  منزل    ب کاست 
داند و ضهدیت  می امر سیاسی ۀبرسا ند یمبنا یاو ددمد را معیار  م هو  دوست ،ادمیت

نظهر  . به آورد دهمار مهی ب سیاست  ۀل مقولک م هو  ابزاری در ترید با آن را مهم یسا  و غیریت
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دیزی مف اوت و بینان  تلقهی دهود.  ،لحاظ وجودی او ب   کاست  افیکدر تعریف ددمد  ،وی
آن  یگذاررناکب  طرد و  یو در وضع نهای د کرد کمبار   با وی را مم دی واورامۀ  مین کار،اید 
غیهر دگهر یها  کددمد در ننا  ادمیت ی ،اسا  (. براید25-27: 1395)ادمیت،  اناامد می

ند ک است، ام ن ی می یو ام عدو یارکاست. ام ان انناران  ز یو سف ،، خصمان آنفاگونی فی
 ،ک)تاجیه ندک می کاا را یا آن ۀداد و ام می قرار کیا ۀرا  یر سای و ام ددمد است و دینران

 در یهی  کهنیرواهایی  بهید رویهارویییعنی وضعیت  ی،آنفاگونی م ادمیف ماموع،(. در1398
 برند. سر می دایمی در سرهر سیاسی ب  یشکشمکدینر در کنارگذاری یکحذف و 

 ،ها رمدا ، و دلدوز، آرنت، هگل، کانت ،روسو، ارسطو مانند یندانمشیاند، و  دو رگر د
دههروندان در  ۀفعاالن تکو مشار ،ان ، خالقان دآ ا 1لعم یمعنا سیاست اصیل ب  یاسی راس امر

بهر  مبفنهی ی،سیاسه امهر دیهدگا ،. ا  اید آورند دمار می ب سیاسی  ۀجامع ۀو ادار عمومی ۀعرص
 اسهت ینایهذیر یبین شیو ی، ثرتک ت، سیالیت،یعد  قطع ۀو تعامل عمومی و عرص آ ادی فعا

 ۀتاربه ۀری دربهارکهف ه اای سیاسی مرجعیت ی،امر سیاس ب فر (. در65-69: 1390)آرنت، 
امر سیاسی ویوگهی  بر اید نظرند ک نند. اید گرو  ک یعمل م آن بریایۀشند و یاند خود می یجمع

 .(287: 1984، 2)اابرمها  و آ ادی دارد ،امیبلشی، ت ها گویی، راایی و ای، گ ت مصالح 
میهان نیرواهای  ۀ  رابطهکهبهرد  سیاسی درصورتی را  ب  توسع  می امر نحلۀ فکری، اید منظرا  

 و اجماع بادد. ،سیاسی برمبنای تعارو آرا، ت اام
ارنسدت و  شدانتال موفده، فوکدو، الکدا  ،ویتگنشتاین، های گر انندرانی مکمف ، سو  طیف

 یهد نظرنهد که بر ا اا آنداند.    خوانش نوینی ا  امر سیاسی ارای  میک گیرد دربر میرا  الکالئو
ماادله   آنای هفاد و بها  مقابل قدرت بفوان در باید ؛وجود دادف  بادد بودن باید ان مف اوتکام
 رسهمیت بشناسهند مفلاصم و مفعارض باید مشروعیت تلاصم و تقابلشهان را به  یاکرد. درک

 بای ت می  کبل ،ردک  باید نابود  ک نی ت یددمن، «غیر»یا « دینری» .(20: 2005)موف ، 
فعای  سا ی آرا باید نهایی  . ادف(754: 1999)موف ،  رقیم درنظر گرفت کامچون یآن را 

بفوانند  دد  دشین اای حادی  و اویت اا تما  جریان  کای  گون  ب  ؛اا بادد غیریت میان ددمنی
سو  کی اا ا  اموار  باید میان غیریت یت دادف  بادند. فعای اجفماعکگ فمانی مشار یدر فعا

                                                                    

1. Action 

2. Habermas 
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: 1996، 1)الکالیهو زی ن هی دهودکتق یم دود تا ارگون  خهودمر ،دینر یسو اا ا  شروعیتم و
)الکالیهو،  نیها  دارد 2برسها ند  یدینهر یا بیرون برسا ند  کی ب  یار اویف ،راسفا اید . در(78

امهر  ،ننا  اید گرو  است. دریذیرففنی و  ،  البف  خودایند، مالیمک یو غیر یدینر (؛9: 1990
گونی همکهبهرد  یتوسع  م درصورتی را  ب  یسیاس یعنهی وضهعیت تعامهل بهید  ،(1)  برمبنهای آ

گونی هموضعیت  ،تلاصم بادد. درواقع آنفاگونی م یا نیرواای رقیم و ن   ینهزد اندیشهمندان آ
 ادمیت ب  امهر سیاسهی بید نیرواا در رایافتی وضعیت آنفاگونی ف مقابل ۀنقط، در موف  مانند

نظهر  به  امها فرماسهت، مکهبید ملال ان ح ان نزاعکماک نیز درایط اخیر در د گیرد. اگر قرار می
 یانهدا اا دشهم امچهوندینر را کها هفند، ی با ام ملالف و رقیمک   حال آنان درعید ،موف 

 (.151: 1394 اد ،  کمل و )خالقی دناسند رسمیت می و ب  آورند دمار می ب قانونی 
عنهوان  به  «امر سیاسفی»عنوان  بام هو  نوینی  خل  نظری ۀیشفوان ،ران اخیرکمف  ۀاندیش

امهر  ب هفر نیرواها در ردلکعم و منط  اااقفعا مقای   بیدر است. د «یامر سیاس» مقابل ۀنقط
اها  یدیهد  ۀدناسان یو ا ف یکوج  آنفالوژ توان گ ت، امر سیاسی بر می ییا امر سیاسف یسیاس

محهل  ،گزاران سیاسهتراکهخهود  و ا جمل  سردت اا   ماایت یدید ک معنا یدا  ب ؛دارد داللت
جریهان یها نیهروی سیاسهی  کیهابی یه منطقی اویهت یتال دلیل، امید و جدال است. ب  منا ع 

اهای  ی ا  داللتکاناامد. ی می یور  سیاست ۀآن ا  عرص ینارگذارکب  طرد و  ،مثاب  ددمد ب 
ارآمهد بهر سهر تو یهع و کنا و ویراننهررقابهت  ،دناسهان  و مهااوی نیرواها جدال ا فی اصلی

ل و نیا اهای جامعه  اسهت. یبها م ها رویهارویی یاها النهو و اا یگیر جهت منابع، تلصی 
گامینییروی ا   ب  مناسهبات رایهج بهید  ی،سیاسه امهر ۀدر دهرایط غلبه ،توان گ ت می جورجو آ

اها و  نامه و توجی  م هاایم، بر ،اربرد، تعلیلکشاانفقادی و اسفعالیی یی با نوعی وضعیت نیرواا
گههامبد، اراا امههرا  اسههتکدسههفور نیرواهها در  رویههارویی ی،سیاسهه امههر در قلمههرو (.1395 )آ

بهر مصهلحت و  یمبفنه ،ریزی توسهع  برنامه  ۀا جمل  در حهو  ی،دار دولت گوناگونینداای افر
اها،  اغلم احهزاو، گهرو  ،محور امر سیاسی نشنران مناسبات قدرتکمعطوف ب  قدرت است. 

 ارمهی اسهت ای گونه  مراتبهی و ب    هلسل ،یریگ اا ا فند و تصمیم ی و رسان سیاس یاا جنا 
دهناخفی و  وجه  معرفهت معطوف ب  ی،امر سیاسف در مقابل، (.16–17: 1396سردت،  ک)یا

نشهنران سیاسهی کو اویهت  یا هف ،راسهفا ایهد اها اسهت. در با یدید  رویارویی دناخفی رو 
                                                                    

1. Laclau 

2. Constitutive Outside 
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فیم.  ها رو روبه و قهانون  ،اای بنیادید، انااراا ر  ا و با نوعی تثبیت دمار آمد  ض ب م رو
اا  و تبادل اید  اندیشی، امگو، و داردوو نوعی گ ت سیاسفی در سیاسی در ب فر امر ینیرواا

یاددهد  بها  بهت. اما رقاکنند میرقابت با یکدینر اا  حل ل و یاففد را یست م ارد دناخت یبرا
 امرا  است. ،و ن  تعلی  آن ،اا ار   ن و  قانووتدا و د با ییطرف مفقابل یدناسای

دولهت و  ی،اسهفسیدر ب هفر امهر سیاسهی و امهر  ،رواهاین نوع رویاروییدو ر اگرد  در ا
و ک ب  خیر مشفر یابیفسان دک  امکاست  یدومر د، اما تنها دردا ای نند ک ت حعور تعییدسسیا

اجفمهاع )مهرد ( و نهاداهای  ،یسیاسهف یرتو امر دود. در می معقول فراام ۀبا ازین ین ع عموم
اها، راکل و راایم ها یبنهد گذاری، اولویهت در تما  ابعاد سیاست ی،مدن ۀبرآمد  ا  دل جامع

ت و کمشهار یو فراننه ،سیاسهی اهای اقفصهادی، اجفمهاعی، برنامه  یو ار یهاب ،نظارت، اجرا
، وضهعیت بر دانش و عقالنیهت جمعهی یگوی مبفنو گ ت ی،سیاسف مداخل  دارند. در ب فر امر

ای و افقهی   کدب ای گون  گیری ب   تصمیم معنا ک  اید ب  ؛است فرما حکمگریز  و غیریت ،فیکمشار
 ی،عمهوم یگوو اامیهت گ هت یهد بهرکراسهفا و بها ت  است. دراید و معطوف ب  من عت عمومی

 گو براسا و نامد. گ ت می 1گوو گ ت یایۀردن برک ومتکرا ح سیاست ،آمارتیا سن انند انی مک
 )میدری، طرفان  یا عادالن  است بی ی رو بر عقل داد  و مبفنی قرارت ثیر  ندگی ما را تحت  آنچ 

اهای  ، اتهاقیصصتل و دانشناای، نهاداای مییاددد ، نلبنان عل ۀنشنران حو ک(. 1400
گوی و . اولویت با گ هتا فند یعرصۀ عموم و فعاالنی، اای غیردولف  ، سا مانیا توسع  2رکف

 یاا در راسفای ارتقها آن یو ار یاب ،اجرا تاویز، اا، حل  را ، یاففدیدناس ل  بر سر م  یاجفماع
 اجفماعی است.  ندگی

گذارانه  و  مهورد نقهد ار   3و محهض عریهان ی، عناصهربر امر سیاسف یوضعیت مبفن در
گهامبد،  دنهگیر ملفلهف قهرار مهی اای توسط جریان 4لیحقانیت م ا سناش (. 20 :1395)آ

و سیاسهی ، نظا  اقفصهادی، اجفمهاعیۀ خروج ماموع مانند اایی ویوگیبا  توسع اسا ،  براید
معنهای  گذاری و تقد  امر سیاسفی ب ت ثیردر ب فر  یو تحق  نیا اای مفنوع ان ان یا  نااماانن
افزایهی  و اهم ی،بهودگ ، اهماندیشهی ام گوی انفقهادی،و جامعه  در ب هفر گ هت لیاولویت م ا

                                                                    

1. Government by Discussion 

2. Think-Thanks 

3. Quaestio Facti 

4. Quaestio Juris 
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 بهر مبفنی جامعه  بایهدۀ عسهبهرای تو یسها  میتصهم ،دیبنابرا ؛ددا رخ خوااد رگذات ثیر ینیرواا
ا  دینهران  برتر ی،فرد و گروا و اجفماعی بادد و ایچ یاا و نیرواای سیاس گرو  ۀت امکمشار

ور ی  اهای حهاکم بهر وضهعیت سیاسهت ( مبانی و م روض1در جدول دمارۀ ) نشود. یندادف 
بندی دهد  و مبنهای  بۀ امر سیاسی یها امهر سیاسهفی، م صهلای یک جامع  در درایط غل توسع 

 تحلیل یوواش حاضر قرار گرفف  است.

 ملی ۀیند توسعامتفاوت نیروها در بستر امر سیاسی یا امر سیاستی در فر  بندی صورت (.1شماره )جدول 
 یتقدم امر سیاست یتقدم امر سیاس

 ها پدیده ختیشنا و هستی کلوژیامر سیاسی بر وجه آنتا
 .داللت دارد

 ها شناسانۀ پدیده شناسانه و معرفت امر سیاستی بر وجه روش
 .داللت دارد

 .افتد گیری در بدنۀ اجتماع اتفاق می تصمیم افتد. گیری در ساحت سیاسی قدرت اتفاق می تصمیم

های  نخبگان سیاسی، گروه احزاب،کنشگران بیشتر 
 ها هستند. سیاسی و رسانه

های فکر،  اتاق و متخصصان،علمی نخبگان کنشگران اغلب 
 .های غیردولتی هستند مراکز علمی و سازمان

و گروهی  مصلحت و منفعتبر  مبتنیرقابت سیاسی 
 تقدم دارد.معطوف به قدرت 

ر دانش و معطوف به ب مبتنیاجتماعی  وگوی محوریت با گفت
 .خیر عمومی است

 آیندی نیروها اولویت دارد. هم افزایی، و مشارکت، هم دارد. تقدمساز  مناسبات غیریت

 اای یوواش منبع: یافف 
ا جمله   ،یاددهد  بنهدی اندیشهمندان ارب ت م صلکبا  ایم فرضیۀ مقال  را تال  کرد  در ادام 

گامبد ا  امر سیاسی و سیاسف ،ادمیت، موف  نظهری  ه دسفنا  فل  ی اای مای  درون و دینر یو آ
در  یور  ددمد، دینری یا غیر، تصهلم سیاسهت وست/دۀ ا جمل  م هو  تلاصم، دوگان ،آنان
بلشی  حتصلم ی بید نیرواای سیاسی، تقد ی فآنفاگون امر سیاسی، با تولید روابط ۀغلب ۀسای

دهدن  یا ی، حادهی صهسیاسی و غیرتلص یاا ت روی ظغل ینداا،ات فرسیالیبر خیر عمومی، 
، 2النبهرویچ و النبهرویچ ؛26-29: 1996، 1)ادمیت اا و نهاداای تلصصی و علمی نوناک

امهر سیاسهی، النهوی  ۀ  در ب فر غلبهکاست  ایدیوواش  ی. مدعاکنیمیردا    (25: 2006
 در قالهمایران  جمهوری اسالمیدر اقفصاد سیاسی  یور  نیرواا و سیاست یسا ماندا غالم

 یگواهاو گ تنظهر برآمهد  ا   اجمهاع وی افزای ام یجا  نیرواا ب ینارگذارکو  ،حذف تلاصم،
ریهزی و  یند برنام اقبض و ب ط فر ،فهم است. درواقع دینر قابلکاا با ی آن ۀشانیانفقادی و با اند

سیاسهی   ای نیرواهای شکشهمکینهد روابهط ابای ت بر را می ایران ای در اقدامات توسع  اجرای
 عارضهۀ اسهت. رو کهرد  روبه  را بها تنننهااقفصهادی  ههجامع  و نظا  سیاسی  ندگی  کدان ت 

                                                                    

1. Schmitt 

2. Hellenbroich and Hellenbroich 
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 یمثابه  امهر و فراننهی جامعه  را نه  به  ی،اقفصهادی، اجفمهاع یتعهال توسع  و مقولۀ ،یاددد 
 ی و ترجیحهاتکفیکای تا   معطوف ب  مصلحت، مقول کبل ی،عموم معطوف ب  خیر و راابردی

 است. نفیا ، فرجا  توسعۀ ملی را ییچید  کرد رقم  د  و در یگروای و بلش

 ایراندر اقتصاد سیاسی ی و رویارویی نیروها ازماندهامر سیاسی و الگوی س .4

م بهر مناسهبات بهید نیرواهای اجفمهاعی حاضهر در سهرهر کالنهوی حهاک   است ایدواقعیت 
 یافزایه و فقهدان ام ت هنهوعی گ  ربه امهوار  ،ا  انقهالو یسایران  یا گذاری توسع  سیاست

 یدار تلهدو ۀدا  ا  تارب را  دهاگذدت بیش وجود  بابود  است.  راا اسفوا دگا یو د اا رب تا
اصهلی مناسهبات نیرواها در  یبند ان صورتکماک، جمهوری اسالمی ایراندر  ی رو استیو س

شور اموار  با نهوعی ک نظا  تدبیر ،است. درواقعکش شمکبر تعارض و  یفنبم ،شورکنظا  تدبیر 
ت امهر سیاسهفی یولوجای ا  ت برقد غیردوسفانۀو  ش دوسفان کمکشمعنای  امر سیاسی ب  تقد 

ا جمله  نیرواهای  ،اها ظرفیت ۀاا و اسهف اد  ا  امه و برنامه  اا میتصم معطوف بودن یمعنا ب 
ی بهر سهسیار ام بۀاست. غل رو روب  ،ای جامع  ارآمد در راسفای تحق  نیا اای توسع ک سیاسی

ت سیاسهی را اولویهت بلشهید  و مناسهبا یاها ز بهید گهرو یهآم تعهارض رقابهت ی،سیاسهفر ام
اا و تعهامالت  نهادی و یایداری قوانید، برنامه  یراردنکجای اجماع گ فمانی، ی  سا  ب غیریت

تمهایز دوسهت و ددهمد، روابهط  یایهۀتعریف سیاسهت بر ،راسفا اید است. در بید نیرواا نش ف 
اا ا   سا ی آن توسع ، ضدیت و غیریت ۀدینر بر سر م  لکاای سیاسی با ی جریان ی فیآنفاگون

توسهع  به   راابهردتعیهید  ، واب هف  بهودنینلبنهان ابهزار اای دیهدگا دادفد  ر، اصالتدینکی
اای توسع  و تقد  آدنایی بها  جناحی در تدوید و اجرای برنام  یاای سیاس رو  و نزاع تسسیا

 علدی ر یعدی (. سهلنان55: 1392)اطاعهت و دینهران،  اسفوار است ،ری اوکتوانایی ف فرد بر
گویهای تهداو  و با تولیهد  بهار ، م درایداهدولهت دوا د یو نیز سهلننویران  ا  وکی ین عنوا ب 

اشهت جمهوری اسالمی ایران است. وی گیری در  یاددد  در مناسبات قدرت و تصمیم دالش
گذدهف  و  اهای دولهت ربۀتوجهی ب  تا ینش ب  بکدام و در وا عمر دولت دوا ا  یایانیس  ما 

 : گوید مینیرواا  یافزای فقدان ام
 ویدژ   ده ،هدا ثر انتخا اتکسیاسی است... ا  نیادین ما نقصا  در ساما  التک... مش
مدرد  نتیجده داد  و  ۀ دار کو ا هدا  و ابیدال ید یناشدناتتگ کدر ی ی،جمهور ریاست
سدنت  کید رسی گا   ه ب رت ها و  ه سو، گویی نفی گذشته توسط  رتی جناح ازدیگر
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هرگد  تجر یدات  ،موفد  ۀجامعد کید ، یدتتر هر نش سیاسی تی یل ش   است.  هکو 
 .(1400)سایت تحلیلی انتخاب،  گیرد... ارش  تود را نادی   نمی م یرا 

دناسهان  بهید  جویان  و اخفالف ا فی  سفیز    ا  روابطکبل، ت گ عی نو تنها ا  ن  اید سلنان،
ت دارد. ایهکح ایهرانملهی در  ۀگیری توسهع ننهد  در سهاخفار تصهمیمک نیرواای سیاسی تعیهید

اقفصاد سیاسی  ۀدر عرص گوناگون اای نیرواا و جریان یور  در سیاست یاددد  ویوگی اامیت
 یردکهدر ار مرحل  بها روی مف اوت اای برآمد  ا  گ فمان یاا   دولتکاست  سبم اید ایران ب 

و   نشنری سیاسی یرداخف کخود، ب  ییش ا   ۀال ا  گ فمان و تاربکرادی یگیر س و فاصل کتدرا
شهور سهلم کملهی  ۀراسهفای ییشهبرد توسهع م و انبادت نظری  و تارب  را درکان ارگون  تراکام

 .اند کرد 

 ایرانای  گذاری توسعه در سپهر سیاست توسعه یبند سیاسی و مفصل امر .5

سفیز  و نه  سها    ی،در ب فر امر سیاس اصلی سیاست وج  مطر  دد، شفریی  ک گون  امان
دینر کهآمیز نیرواای سیاسی بها ی سفیز  رویارویی یانونک یاا ا  گر  کیبا ام است. ی نیرواا
گ فمهان خهود حهول موضهوع و  کاومونی یبند برای م صل تال  اسالمی ایران،  مهوریدر ج
 ۀتحقهه  آن در عرصهه یتوسههع  و دنههونن سردههت در مقابههل،توسههع  بههود  اسههت.  ۀمقولهه

ش نیرواها، خصهلفی کشهمکرض و فر تعها و در بر شوکنشنری سیاسی در کو  یور  سیاست
 یاها یبنهد مر ظهتلغ به توجه   خهود گرففه  اسهت. بها براننیهز به  و جهدال ،گ فمانی، سیال

توسع ، ااداف  ۀنظر دی فی مقول موجود، ا  نقط  یسیاس ینیرواا بید دناسان  و اویفی فی ا
ا  ایهد  کنزد اریهانونی مف اوتی را ک یاا گا  توان گر  توسع  می ب  ی دسفیابیو نیز دنونن ،آن

م، کل، تهرا هی، ت لیهافزا ، اهمیضهعف سها وار ،راسهفا دیها مهم در ۀفکد. نکرمشااد   نیرواا
شهور مفناسهم بها اومهون کای در  و اقدامات توسهع  ،اا ااداف، برنام  یو تداو  منطق ،انبادت

ایهران ی اها دولتاریهک ا  دنون    ک ایم جریان و نیرو بود  است. در ادام  نشان داد  ددن ار
 ۀفرجا  و م یر مف هاوتی را بهرای توسهع خود، بینی خاص سردت و جهان یایۀبر ا  انقالو یس
 .است  خود رقم  د  ییش ا ا  تارب  و گ فمان  جداای  اا و اقدامات توسع  در قالم برنام  ملی

تهوان در  نیرواها را مهی رویهاروییو  یسها ماندا یالنو ی،اسالم انقالو خدادیس ا  ر
ون ایهد دو جریهان ربعهداا ا  د   البفه کد کربندی  دسف ی عمد  و اصل یدو نیروی سیاس قالم

لحهاظ سیاسهی و  ب  نل ت،دند. گرو  رتری سربرآو مفنوع اای اا و جریان گیری تدریج جهت ب 
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. اید گرو  (104: 1988، 1)بهداد طرفدار فق  یویا بودند ی،لحاظ فقااف گرا و ب  مرد ی، اجفماع
. آنهان دان فند میتولید مقد   ع را بریتو  منط  ،ل دادندکمامع روحانیون مبار  را د   بعدااک

کبا ت نفهرل بهر اقفصهاد، دولفهی کدخالهت دولهت و  قد ب فمع، و رفع فقر یید بر عدالت اجفماع 
خهارجی و ضهدیت بها  یگذار ردن سهرمای کهت خهارجی، ممنهوع رردن تولید، تو یهع و تاهاک

 ت خصوصهی بودنهدکیهدودیت مالحه م اقفصادی و سیاسی و طرفدار مو لیبرالی یدار سرمای 
حید رعلی جاللدی ، سی  محمود دعدایی، مه ی کرو یمانند  ی. افراد(321: 1385 )موثقی،
 یو... ا  اععها ،محمد  تداتمیسهید، ها سی محم  موسوی توئینی، مجی  انصاری، تمینی

اهای  دپ» ا عنهوانب اا   ا  آنک (132: 1396 )مظ ری،ا فند اصلی مامع روحانیون مبار  
 ی،عنوان نماد دهپ سهنف ع روحانیون مبار  ب مما البف دود.  یاد مینیز  «مذابی ه انقالبی یسنف

تهوان به  اافمها     ا جمل  میکرد کخود تارب   یاا عمیقی در مواضع و دیدگا  بعداا تغییرات
مفهر دیهد در کگرایش ب  دخالت  تعامل با دنیا و یا  برقرار ریفدارت نظا ، طریجمهو بیشفر بر

اای خهود را  دگا یهد ،یاددد  جریان (.227: 1396  اد  و لیالی، ی)مافب دکرادار  ر تدبیر امو
ا   ،دو  آن ۀو در نیم «یهانک»و  «اطالعات»اای  رو نام ا  طری   1360 ۀدا نل ت ۀدر نیم
 .داد در جامع  انفشار می «سال » ۀرو نام طری 

لحاظ  کار و ب  لحاظ سیاسی و اجفماعی، محافظ  داد ک  ب  ی را دکل میگرو  دو ، جریان
(. ایهد گهرو ، جامعهۀ روحانیهت مبهار ، 104: 1988فقاافی، طرفدار فق  سنفی است )بهداد، 

گیهرد. منطه  اقفصهادی  جمعیت مستل ۀ اسالمی، و جامعۀ مدرسید حو ۀ علمی  قم را دربر می
محوری است. اید گرو ، ملالف  توجهی ب  تولید و تاارت حاکم بر عملکرد جریان یاددد ، کم

دخالت دولت در اقفصاد، طرفدار مالکیت خصوصی، و آ ادی تاارت خارجی ا فند )موثقی، 
کیهد « کار راست سنفی مذابی محافظ »(. اید گرو  ک  ب  322: 1385 نیز معروف است، بها ت 

، اقفصادی و فراننهی را ا  بهدو انقهالو اا و ااداف سیاسی اای دینی، آرمان فراگیرتر بر ار  
هاشدمی ،  داهنر، موسدوی ارد یلدی، مفدت ،  هشدتی، مرتضی مطهریتاکنون دنبال کرد  است. 

دمار  ا جمل  افراد ت ثیرگذار اید جریان ب  امامی کاشانی، و مه وی کنی، ناب  نوری، رفسنجانی
اای جریهان  حزو مستل  ( دیهدگا  )ارگان« دما»نامۀ  و بعداا ا ف « رسالت»آیند. رو نامۀ  می

 (.191-192: 1396 اد  و لیالی،  داند )مافبی یاددد  را در جامع  انفشار می

                                                                    

1. Behdad 
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اا در قالم حهزو  راتکنوکدینری برآمدند. ت نیرواای ،جریان یاددد  درون دو ا بعداا 
    اکهمعنهوی اادهمی رف هناانی  یرابهر  و ب «راست مدرن»با عنوان  «ان سا ندگیرارگزاک»

سها مان ماااهدید انقهالو »در قالهم  راتکطلبان دمو اصال  جدا ددند؛ جنا  راست سنفی
رابهری معنهوی   و به «دهپ مهدرن»بها عنهوان  «ت ایهران اسهالمیکجبه  مشهار»و  «یاسالم

راسهت »گرایهان بها عنهوان  نواصهول ؛جنا  دپ سنفی منشعم دهدند   ا کسیدمحمد خاتمی 
جنها   ا  «خهو  خهدمت ۀرایحه»و ایفالف  «ایران اسالمین اآبادگر»ایفالف  در قالم «جدید
 ؛دهدندتبهدیل نمهاد آن  ان وی به کهنزدی ۀو حلقه نژاد احمد ی و بعهداا  دد جدا یسنف راست

جهو در قالهم حهزو  اران مصهلحتکه رو یا محافظ  میان  ارک اای محافظ  راتکبورو ،درنهایت
( و ی)راسهت سهنف ارکه محافظه  ا  جنها  ،حسدن روحدانیرابری معنوی   ب «اعفدال و توسع »

 اواهای امهرا   راتکنوکو ت یاادمی رف هناان یردند. مبانی فل  کجدید انشعاو ییدا  راست
تهوان بها  را مهی و... ،مسدعود روغندی زنجدانی، محم حسدین عدادلی، محسدن ندور خشمثل 

ان هفند، د در تولید و مصرف انبو  مهی نهایت توسع  را دون ،روستو مانندرانی کمف  اای اندیش 
سیاسهی،  ۀرا مقهد  بهر توسهع یاقفصهاد ۀ  توسهعکاین دلیل ب  ،لیپستو  نگتو یهانتاای  اندیش 
 ،فدو  هایدکو  فرید من ماننهد یاهای لیبرال راتکردند و نیز ت ک یتصور م و فراننی ی،اجفماع

ا  بایهد تمه بر اید نظر بود ک  یدان ت. اادم اماوا ی،اعفقاد ب  سیاست تعدیل اقفصاد دلیل ب 
الت کلید حهل تمها  مشهکبرابر با اسفقالل و ، تولید  یرا، ؛سوق داد سمت تولید را ب  اا یتوانای

بها اسهف اد  ا   تهال  کردنهداها  راتکنوکو ت ی. اادهم(72: 2013، 1)ی هران اقفصادی اسهت
  کها جمله  سیاسهت تعهدیل سهاخفاری  ک،راتیهکنوکت اای اندیشه زاسهیون و یمدرنی اا اننار 

ااش دخالت دولهت در عرصهۀ اقفصهاد، حهذف کو  ی،سا  خصوصی دد اقفصادی،بر ر یمبفن
توسهع  ا   راابهردو تغییهر  ،جلهم سهرمایۀ خهارجی ،نرخهی ار  کنظها  ته یبرقهرار اها، یاران 

)سهینایی و  مهانی،  نندکملی را تعقیم  ۀتوسع ۀصادرات بود، مقول ۀدات ب  توسعروا یجاینزین
مهدرن و بهاور و  یاهای دنیها به  مسل ه  راابری و اافما  ینۀ نوعی م ،جریان (. اید84: 1391

ا  ی ریهگ (. بهر 1397)مهسمنی،  وجهود آورد به  رشوکمدیریت  جدید اقفصادی را در یاا تلقی
و  «یامشههر» ماننهد یاای رو نامه  اای نوید تبلیغهاتی و انفشهار مدرن و دیو  نناری رو نام 

 ردکهجامعه  فهراام  ۀان یاددهد  را در بدنهمهوردنظر جریه یاها ار   گ هفر  ۀ مین ،«ایران»

                                                                    

1. Pesaran 
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 (.88: 1397)قودانی، 
، سدعی  حجاریدا ، محسن میردامادیمانند  یراتکدمو طلبان و اصال  سیدمحمد خاتمی

علدی ، محمد  سدالمتی، محسدن آرمدین،  هد اد نیدوی، زاد  مصطفی تدا ، زاد  عی الله رمضا 
 یاها ب  دیدگا  کا  مرد  است را نزدی اا ومتکح   مشروعیتکاین ید برکبا ت  و... شکوری راد
مثاب  گ هفر  آ ادی،  ، تعریف ا  توسع  ب روسوییز بر م هو  آ ادی ا  منظری ک، تمرجا  الک

 یهیکارل پوالنیا خوانش، آمارتیاسن اای دبی  ب  دیدگا رامت و محوریت ان ان کعزت و  ح  
م ی هبرالی ولن ویو  به  ،برالی همین ول ر طه در برابهرمثاب  بنیان اقفصاد و منفقد بهودن  ا  جامع  ب 
سهو  و  ۀبرنامه یتدوید و اجرا مقدمات، ریچارد وولفو  دیوی  هارویمانند ایران  اجرادد  در
ردنهد. کخود فهراام  ا ییش  ۀگ فمان و تارب باای مف اوت  گون  ب را دهار  توسع   ۀتدوید برنام

رد. کهادهار   تهوان به  مهوارد  یهر خیهر میجریان ا یرکم بر سامان فکحا یاا مبانی و ار   ا 
و مهدارای مهذابی و آ ادی مطبوعهات  ینقهد، روادار یآ ادی بیان و اندیشه ، آ اد ا  یطرفدار

ا  قدرت  ی، طرفدارریساال راسی و مرد کن ب  دمودتحول و ییشرفت، ارج نها یعنوان ابزاراا ب 
دی نهاداها و رعایهت حقهوق ارآمهکقدرت،  یگوی ید بر یاسخکقدرت، ت  محدود و محدودیت

 ۀسیاسی بر توسهع ۀا  انفلابات آ اد و منص ان ، تقد  توسع ریسیاسی دهروندان، طرفدا ه مدنی
اهای ایهد  اا و آرمان . اندیشه یگرای م دینهی و قهانون ه، یلورالییاقفصادی، تقویت جامعۀ مدن

  رو ، رامهرو ، گهزاسال ، درق، ففح، آففهاو  یاا را طی ی ا  مطبوعات مانند رو نام  جریان
ت، بیان، ییا  ااجر، ار  ، کبامداد نو، ییا  آ ادی، آریا، عصر آ ادگان، آ اد، صبح امرو ، مشار

ار عمهومی کهو... بهرای اف ،یهانکنامۀ عصر ما، ماانامهۀ  ایران فردا، اخبار اقفصاد، یا  نو، ا ف 
 رد.ک با نمایی می

محم  ، حمی   قایی، سفن یار رحیم مشاییامانند  گرا اای وظی   راتکنواد و بورو احمدی
 ۀمقوله و.... بهر ،االسدالمی عی الرضا شیخ، مرتضی تم  ، اکیر جوانفکر علی، زاد  شریف ملک

گهرا  سیاسفمداران دپ یاا توان دبی  ب  اندیش  اا را می رویکرد آنز بودند. کتوسع  مفمر ۀعادالن
یولی ت آمری  هوگدو اداوزو  کارلو  آن ر  پر  در دیلی، سالوادور آلن   انندای التید مکو یو

 آنهانای  ار م هلط توسهع کعنهوان دسهفور به با تو یع منهابع  در داردوو تمرکز بردر ونزویال، 
 یبه  رایافهت اندیشهمندان کگرایانه  و نزدیه ی اتوسع  یاا گیری جهت امچنید،. دمار آورد ب 

محهور و  ا ننهر  غروسهاالر به فهد گزارانکهاردست بر ضرورت قطع  را مبنی ایوا  ایلیچ مانند
 . جریهان اخیهراای آنان اسفلراج کهرد الی دیدگا  توان ا  الب  غربی ب  مرد ، می تحمیل توسعۀ
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 م هلمان ۀامعهبهرای جگذاری اقفصادی بدیل  ری سیاستکف وداردوک ی ۀارای در یینوعی  ب 
د مهر، تو یع کم  ران ، طر )یرداخت یا منابع رد با تو یعکروی با آنان تر، بیان رودد ب بودند؛ 

م هو  غربی و  یو ن  ،ن ع فقرا بادد(   ب اایی ک )سیاستی جهان، اقفصاد اجفماع اال(، تغییرک
کت یسا  یبا غرو و روند جهان یعد  امراا برتوسع (  یتوسع  )جریان اصلل دمو جهان یهد  

 رویهاروییدر   اها رییگ و جهت اا اندیش  ایدت ثیر  (.329-336: 1395 )سر  عیم، ردندک یم
انهدا   ا جمله  سهند دشهم ،موجهود ینیروی یاددد  با اسناد باالدسهف ۀدنظرطلبانیو تاد سلبی
ییشید و نیهز اای  ای دولت و اقدامات توسع اا،  رداا، برنام کا  روی  ت شور، گک ۀسال بی ت
ملفل هی  یاها  رسان .ییشید مف اوت بود یردااکروی و اا رب تا با ،ینام ۀااداف برنام تدوید

ماننهد ای  یاهای خبهر یهان، رسالت، جا  جم، ایران، جوان، یانها و سهایتک یاا رو نام  انندم
ۀ ایرانهی، ک، دهبینیهو ، ایهران حهام یهر ، دولهت مههر، تهابش نیو ، الف، قلم نیو ، جهان رجا

 .آیند دمار می ب ری جریان اخیر کف ۀانصارنیو ، فار  یر  و... نمایند
 اها آن. معرفی کهرد «رو میان  راک محافظ  یاا راتکبورو»توان با عنوان  می را جریان دینر

محمد  ابر ، یمحمدود واع د، محم  نهاون یا  مانند یادراف رح د روحانی و حعو رابری  ب
، اسدتیگلیت ، میدردال، کدوزنتس ماننهد نههادگرا، بها رویکهردی و... ال ین آشدنا حسدا ، نو خت
، گ هفر  یایااد ب فراای نهادی، فقر دایه دردولت  ف ب  نقشمعطو واا  ینزیدک، ن وگروکمن

 الملهل با  و تعامل با نظا  بهید یدرآمد و سیاست دراا ۀنظارت بر تو یع عادالن رفا  عمومی و
پمانند آنچ   بندی  درییش گرفت، ب  م صهلدر مورد توسع   ،نوید معمار دید ،نگیدنگ شیائو

، نظهارت یو گ هفر  رفها  عمهوم ی دایر، فقینهاد یااب فر ایااد .نوینی ا  توسع  یرداخفند
مهالی و  یاا الن با اسهف اد  ا  سیاسهتکاقفصاد  یدرآمداا، یایدارسا  ۀتو یع عادالن دولت بر

ای ایهد جریهان  رج برای رسیدن ب  توسهع  ا  نقهاط تمرکهز توسهع صلح در خاضرورت  ویولی 
ار، ایهران، که ، آففاو یزد، اعفمهاد، ابفآرمان امرو یاا رو نام  (.782: 1390)روحانی، است 

، دنیهای اقفصهاد، دهرق، یاسهالم یت اام، اطالعات، جهان اقفصاد، جهان صنعت، جمههور
، ن هل فهردا، امب هفنی، اسهرار، امفیها ، یسهاالر ارگر، گ فر ، مرد کار و کدهروند، قانون، 
 فان، مهوج، آنها، یانها، ایانها، و های نا، ایرنا، ایلنا، دب یاا رگزاریبخو اینات، ک مان، را  مرد ، 

نیو ، خبرآنالید، رو گار نهو،  نیو ، جماران، انفلاو، انصاف کعصر ایران، تی یاای خبر سایت
خبههر، صههدای ایههران، دیرلماسههی ایههران،  فردانیههو ، رو  نههو، آففههاو، یارسههین ، نوانههدیش، ایههران

ای ایهد جریهان  ارتباط رسهان  ۀقحل ،و... ،ۀ ایران، بهارکاعفدال، دب فرارو، فریادگر، جمهوریت،
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 ار عمومی است.کبا اف
ثهر کبه  ت ،ا  انقهالو یهس  تنوع یاددد  در نیرواای اجفماعی ایهران کاست  اید واقعیت

وید کهت ،آن در یهی هم قهدرت و کثهر بها ک  ایهد تنهوع و تکهبل ؛نبود  اسهتمحدود گ فمانی 
توسهع  در  یگذار سیاست ۀ نیرواای سیاسی در حو ضمفعار گا اای مف اوت و  دناسی ا فی

 اهای ا  جریان کو سیاسفی اری یگ فمان بۀغل ۀاینف امرا  بود  است. اسالمی ایران یجمهور
و  ی،آثهار مفهداخل، غیرانبادهف ،شهور و درنفیاه کای  توسع  یگیر تبلور مف اوت جهت ،یاددد 
م ااهداف و ینهد تلصهی  منهابع و تعقیهاسهو و در فر کدر روابط نیرواها ا یه آمیز آن تعارض

یهاففنی نظریه  و  مکو فقهدان تهرای سرگشهفن   نهوعیدرایطی ک ؛سو بود  است ا دینر ،اا آرمان
 د  است.کردند داۀ اخیر بار  در طولشور کملی  ۀیند توسعاتوسع  را بر فر ۀتارب

 یآنتاگونیست یدر بستر ایرانای  گذاری توسعه ریزی و سیاست وین برنامهکت .6

 گونهاگونی ماننهدای مف خر است. رویداداای  مقول  ،ا  انقالو یسر ایران توسع  د یریز برنام 
داه   کا  گذدت ی یستنها  سبم ددند ک و...  ،اوایل انقالو، جنگ تحمیلی یگ  ت نهاد

ت یابهد. یهشهور اولوکدر  یا اهای توسهع  برنامه  توسهع  و تهدوید ۀ، مقولهیا  انقالو اسهالم
. اادهمی و گرفهتار قرار کتوسع  در دسفور ۀمقول ی،مآمدن دولت ااد ارکروی  با ،تقیقدرح

رد کهگیهری و روی سهرعت ا  جههت اا در تدوید و اجرای برنامۀ اول و دو  توسهع  به  اتکرنوکت
اای  لهی برنامه کتهرید ااهداف  مهم انقالبهی فاصهل  گرففنهد. ه اای سنفی و دپ موسویدولت 

سههران ، افههزایش  افههزایش تولیههد یراسههفادر  یردههد اقفصههاد ایاههاد :بودنههد ا  عبههارت یاددههد 
 ۀ)قهانون برنامه سا ی و اقفصاد بها ار ، خصوصییتولیدی، سیاست تعدیل اقفصاد یاا ظرفیت

و با رگهانی  یگذار سهرمای  اقفصادی، توج  به  تولیهد، یایدار ۀ(، ردد و توسع27: 1369اول، 
 یآ ادسها  م  برار دو برنا ک(. فصل مشفر78-79و  120: 1374دو ،  ۀ)قانون برنام خارجی

 اماًل اقفصادمحور ب  توسع  اسفوار بود.کسا ی و نناای  اقفصادی و خصوصی
  ک. جریان یاددد  باور دادت کرداول توسع  ملال ت  ۀامان ابفدا با برنام ا   دپ  جنا

ن وذ فراننی غرو دد  و مناط  صهنعفی و تاهاری به   وال  سبم ی،خارج ۀا  سرمای اسف اد 
دگهان رب مرد  ایران به ک  دود  می سبماجرای اید برنام  ، اناامد. امچنید میجامع   یاخالق

  جریهان ملهالف اادهمی کهاین بها یول (؛76-77: 2013)ی ران،  دوند ی تبدیلدار سرمای 
تر  نادی ا  فقدان حعهور امها )ر ( و  دلیل ب ، دست دادفند مالس سو  را در ثریتکا تقریباً 



ژپوهشناهم علوم سیاسی   

 

 ...تقدم امر سیاسی بر اقتصاد سیاسی توسعه در جمهوری اسالمی ایران: اران/مسعود هاشمی و همک 256

 227-274، صص 67، پیاپی 3، شماره 1401 تابستان

)احمهدی امهویی،  ردنهدکلش و براسا  مصلحت بها آن موافقهت نظا  با دا رویارویی انکام
 ؛جنها  دهپ در ایهد دور  تحقه  یافهت رینارگهذاک ینهدانوعی فراید،  (. باوجود206: 1383

در  ففنهد.رگ رحادهی  قهرا مانهد  و در ب  مالس دهار  با  یاا ا  راایاب ثریت آنک  اک ای گون  ب 
ااش کآمد و ثروت و عدالت اجفماعی و ملال ت با تو یع در ید برکجنا  دپ نیز با ت ، مقابل
دو  توسهع   ۀنی با برنامکاردکب  ملال ت و  یدار اقفصاد و ضدیت با سرمای  در  دولت ۀمداخل

: 1389و رادفهر،  یفند )داقهانی فیرو آبهادسهبرخا ،اول تدوید دهد  بهود ۀ  در راسفای برنامک
اها را به   راتکنهوکنیهز، اادهمی و ت ن سهنفیاراکه جنا  راست و محافظ  ،اا آن باامرا  (. 100

اها و عهد   طهر ت یفراننی و ننا  لیبرالی و غربی ب  توسع ، ضعف در مدیر ت اال و ت امح
و بها نهوعی  مهفهم کهرد صدور انقالو ی اا ردن جامع  ب  ار  کیشت  مالی و عامل انعباط

(. آنهان 131ـ 132: 1390)قودهانی،  اها فاصهل  گرففنهد راتکنهوکا  اادمی و ت یسا  تیغیر
ا   یوگیرلها جمله  ج گونهاگونی اای دهیو و به   دالش کشهید  را به  یتعدیل اقفصاد سیاست
اقفصهاد و  اعفمهاد به  و یهری رأ نهدادنسال در مالس،  کمدت ی برنامۀ دو  توسع  ب  تصویم

 ردنکه رفرد اجرایی در و ارت اقفصاد و مابو ک، انفصاو ییزکمر کل بانک دارایی، عزل رییس
اا را تحهت فشهار قهرار دادنهد. م هعود  راتکنوکدولت ب  ت سیس سفاد تنظیم با ار، اادمی و ت

 گوید: میبودج ،  و ، رییس وقت سا مان برنام یروغنی  ناان
دو   ۀموضدو   رنامد ،دیگدر بد رت یها انو کای توسط  رتی افراد در  مرحله کدر ی

 هدر روز  درای .ید  وابد  شد   ارهدا مدورد ته  .جم  ش  و مان  از اجرای آ  ش ن 
ردند  و در ک  ردن ، اذیت می می گرفتن ، یها را م آم ، آ  می لی پیشکمعاونا  من مش

 (.230ـ231: 1382، یردن  )احم ی امویک نامعلو  رها می یها ا کم
بی سفیز موجود بید  ب  ،زیکمر کل وقت بانک رییس ی،محمدح ید عادل سلنان ،امچنید خو

گیهری  موضهع کداهد. وی در یه دینر را نشهان میکهاها بها ی آن رویهاروییسیاسی و  ینیرواا
 گوید: می

؛ دورۀ سیاست تع یل  حرانی نمود شور را درکو سیاسی،   هی ارزی  ربا ت گروهی
 ،دارد اش  د هی ه می ا   یست درصد  تولید  ناتدالا داتلدیک یشورکاو  هیچ 

رد و اجاز  ن اد دولدت کجنجال ایجاد  ی،ولی مسائل سیاسی داتل ؛سته نیستکورش
 .(467: 1382 ،ی)احم ی اموی  رنامۀ تود را پیش  یرد

منظهور ح ه  قهدرت نفوان هت در برابهر  ت و به حبنهابر مصهل یاادمی رف ناان، اسا  براید
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 «ت اقفصهادییبرنامۀ تثب»  بعداا ب  کارای  داد  یبرنامۀ اصالح کند و یکای فادگی  اا ملال ت
ی  ار  دولفهی، صهنظها  تل دوبهارۀ یبرقهرار ماننهدمهواردی  ،معروف دد. دهرخش یاددهد 

ومفی، کههت صههادرات، برقهراری و تشههدید تعزیهرات حیار ، محهدود دوبههارۀدنهدنرخی دهدن 
اای حمایت ا   گذاری و سیاست اال و خدمات، حذف رقابت در تولید و سرمای ک یگذار قیمت
ید را کر با ادام  دادن ب  روند تو یع ییذ  آسیم اقشار  (.1392)مظااری،  گرفت دربر میو

نیهز،  راتکطلبان دمهو دهدن گ فمهان اصهال  کحیات سیاسهی و اومونیه ۀیند غلبادر فر
به   کنزدیه اهای   حفهی دامهد جریانکهبل ،نیافهت کااشتنها  ن  ،آمیز نیرواا تعارض مناسبات

اهزار  ردهها وتا  با دها  بهیش ا  سه ک ۀدورک ی   درک ای گون  ب ؛ گرفت گ فمان یاددد  را نیز
 یو دسفاورداا اا رب ن ی مطل  ام  تا ب  ،(1395 اا )عطریان ر، اادمی در رسان  مقال  علی 

تهداو   درنفیاه ،دهدید بها وی یرداخفه  دهد.  یسا  سا ندگی و دل  اادمی و غیریت ۀدور
جای خود را ب  تشهدید روابهط ، اا راتکنوکای اادمی و ت اای توسع  اا و برنام  سیاست اجرای

 یطهر  سهاماندا ااداف رودنی در ب  موضوعاید داد.  ییشیدبید جریان جدید با  یف نفاگونیآ
 با تهاودر تدوید و اجرای برنامهۀ سهو  توسهع  و تهدوید برنامهۀ دههار   ،اقفصادی و امچنید

. یسیاسی دید  دد تا اقفصاد ه اای اجفماعی گرایش بیشفر ،ساماندای اقفصادی یافت. در طر 
الت و م هایل کمشه ۀدانهد تها با تهاو سیاسی بود یۀانیسند و ب کی ،طر  ایدتر،  بیان رودد ب 

سهو  و دههار   ۀترید ااهداف برنامه (. ا  مهم327 -328: 1382)احمدی امویی،  اقفصادی
امنیهت ان هانی و  یت اجفماعی، ارتقهاکمانند افزایش سطح مشار یموارد توان ب  توسع  نیز می

کاجفماعی با ت عدالت  ۀدههروندی، توسهع دههروندی، احفهرا  به  قهانون و آیهید حقوقید بر  
در ح  انفلاو دهدن و انفلهاو  یآ ادی و صیانت ا  آرای مرد  و تعمید آ اد مید ت فراننی،

 سهو  توسهع ، ۀبرنامه :نقل ا  )ب  ردکاای اجفماعی و اقوا  ملفلف ادار   گرو  ردن و احفرا  ب ک
 (.1383 دهار  توسع ، ۀبرنام ؛1379

 یمر بندت راکطلبان دمو و اصال  یددت با خاتم   ب ی کراست سنف جنا دینر،  سویا 
اا و مواضع جریهان یاددهد   نشکدگرسا   یردکرد  بود، با رویکبرقرار ی دناسان  و اویف یا ف

اا و  توقههف برنامهه  در یههی ،  دراخفیههار دادههتی کههاههای اار  رد و ا  طریهه کهه مههی یرا با نمههای
. ا  بهودقهدرت  ۀرات ا  صهحنکطلبهان دمهو و طرد خاتمی و اصال  آنانموردنظر  اای سیاست

 اای  اا و نشهری تعطیلی طیف  یادی ا  رو نام  عا  برخی ا  و یران،یب  اسف توان جمل  می آن
مشههاور  ،سهعید حااریههان (، تههرور1378)تیهر  وی دانشهنا  تهههرانکهه ۀطلههم، حادثه اصهال 
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ایههد  ته ثیر سههراناا ،و ، 1378اسه ند  22یههر در ان جریهان اخیردا  نظریهه ا   و رجمههو ریهیس
 ردکهادهار  اقفصادی  ه سیاسیثبهاتی  و بی ،قانونی مرج، ناامنی، بی و بر گ فر  ارج اا تعارض

 یجمههور در دورۀ دو  ریاسهت یخاتمی در دنید دهرایط محمدسید(. 304: 1385)موثقی، 
، یسیاسه ۀدورۀ اول )آ ادی، توسع ا  مواضع ،برنامۀ سو  توسع  بود ی مان با اجرا   امک ،خود

  تقریبهًا که یارکه روی آورد؛وضع موجهود  انطباق با قانون( فاصل  گرفت و بیشفر ب  میتکحا
 اای آخر حیات دولت اادمی نیز بود. غالم سالل روا

و تهدوید و اجهرای  ،دهار  توسع ۀ ی برناما، اجریطر  تحول اقفصاد یاجرا در تدوید و
ی فنیز با تولید م اایم آنفاگونی ه اوامرا   یگرا وظی   یاا راتکنواد و بورو احمدی ،ینام ۀبرنام

اها  بها آن یسها  رات به  غیریتکطلبان دمو اا و خاتمی و اصال  راتکنوکاادمی و ت مقابلدر 
طهر  تحهول  ،دهار  توسع  ۀبرنام یارااکراا توج  ب  یب نواد احمدی ،راسفا اید در اقدا  کردند؛

منظهور اصهال  سهاخفاراا و  ب  1387ما   را در دی ،طر  اقفصاد سیاسی بود ک  ی، کاقفصادی
خاطرنشهان  ییشید یض با نیرواارتعا . وی دردادر اقفصاد ب  مالس ارای  بثر سم اصلی عوامل

ایی اسهت و کهای آمری   در  مان خاتمی تدوید دد  است، برنام کتوسع   دهار  ۀ  برنامک کرد
  ایهد کها فم نیز بها اسهفناد به  این گرایان مالس (. اصول1398 راغ ر،نم )ک یآن را اجرا نم مد

و خواسهفار  کردنهدبها وی امرااهی  ،نظا  اسالمی اسهت اای در تعاد با مبانی و ار   برنام 
سها مان  نواد با انحالل احمدیامچنید، دهار  ددند.  ۀتدوید برنام اا در گیری جهت اصال 

 ۀدناسهان ا فی ۀفاصل ی،رد در نظا  اسالمکارکو فاقد  یایکد آمرینها کعنوان ی بودج  ب  و برنام 
(. ااهداف مههم 1387 )بلشی،افزایش داد را  ییشید یخود با نیرواای سیاس گ فمان و جریان

 گونهاگونشهرفت در ابعهاد یی یایران ه یبودند ا  توج  ب  النوی اسالم ترابع توسع  ینام ۀبرنام
ایی کهغربهی و آمری ایران، ۀتوسع ییشیداای    برنام کعنی اینی) و اقفصادی ،فراننی، اجفماعی

ض، جلم گ هفرد  یدور ا  فقر و ف اد و تبع اجفماعی، تو یع مناسم درآمد ب  ا فند(، عدالت
یهنام توسهع ،  ۀ)قهانون برنامه اای اقفصهادی و اجفمهاعی ردن حو  ی کت مرد  و مردمکمشار

1389 :11.) 
ار ک محافظه  یاها راتکمهدن روحهانی و بوروآار کهی رو ۀتوسع  ب  دور ت گ فمانی گ 

دشهم  ۀینام توسع  و تدوید و اجهرای برنامه ۀیافت. آنان نیز در اجرای برنام یرو نیز ت ر میان 
نواد  گیری ا  گ فمان احمدی آلود و فاصل  و سفیز   ا شمکشک گرففار مناسبات و روابط ،توسع 
اجههرای  سهوی یههنام ب  ۀبرنامه یددههد  در اجهرایا جریهان گرا دههدند. وظی ه  یاها راتکو بورو
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در سیاسهت  یگرای و دندجانبه  ،تاارت خارجی، تعامل بها دنیهای خهارج ۀاای توسع سیاست
 ۀرد و برنامهکه  رو  اصهلی رویکه (. درحالی235: 1397)دقاقی دههری،  نهاد گا خارجی 

ار اقفصهاد جههانی ت ا  سهاخف هو گ  یاسالم ه ایرانی ۀتوسع ،نواد دد  در  مان احمدی دیتدو
، یاقفصهاد توجه  به  ردهدبه  تهوان  می دشم توسع  ۀرنامب یلک ااداف جمل ا  ،بود. امچنید

 ردکهی یت  نهدگی ادهار  کسالمت و  ۀفقرا، بیم ی، توانمندسا یا توا ن منطق  تعامل با جهان،
بندی مف هاوت  ( م صهل2در جهدول دهمار  ) (.15/2/1395 دشهم توسهع ، ۀنقل ا  برنامه )ب 
اای ملفلههف تههدوید و  اههای گونههاگون سیاسههی ا  مقولههۀ توسههع  در دههاردوو برنامهه  ریانج

 اجرادد ، با یکدینر مقای   دد  است.

 امر سیاسی ملی در بستر ۀای برای تحقق توسع متعارض توسعه یها برنامهبندی  (. مفصل2شماره ) لو جد
 ششم برنامۀ نجمپ برنامۀ چهارم و سوم برنامۀ دوم و اول برنامۀ توسعه ۀبرنام

نیروهای 
 گذار سیاست

هاشمی  ها، راتکنوکت
 رفسنجانی

طلبان  اصالح
رات، محمد کدمو

 خاتمی

های  راتکبورو
گرا، محمود  وظیفه

 نژاد احمدی

های  راتکبورو
رو،  میانه ارک محافظه

 حسن روحانی

 دولت رفاه سم اقتصادییبرالیل اقتصاد
سوسیالیسم 

 اسالمی
نهادگرایی و 

 ینزیسمکنئو

 یساالر مردم گرا( )نخبه ساالر گروه سیاست
پوپولیست، 

 گرا توده
 ساالر گروه

 گرا( )نخبه

نسبت گفتمانی 
اقتصاد، سیاست 

 و فرهنگ

توجهی به  مکاقتصادمحور، 
 مسائل اجتماعی و فرهنگی

 محور، سیاست
رواداری فرهنگی و 

 اجتماعی

محور،  فرهنگ
های  احیای ارزش
 انقالب

رد کروی
ه به ارانک محافظه

فرهنگی و  مسائل
 اجتماعی

 ایدئولوژی

، کایدئولوژی رنگ شدن کم
راسی، پراگماتیسم، کنوکت

گرایی،  پیشرفت
 محوری، مدرنیسم توسعه

، تکثرگرایی
جانبداری از آزادی و 

 راسیکدمو

غلظت ایدئولوژی، 
سازی  غیریت

 درونی و بیرونی

فقدان زمینۀ 
و  کایدئولوژی
 گرا اعتدال

گیری  جهت
 وسعهبرنامۀ ت

 اقتصادی ۀرشد و توسع

های  آزادی گسترش
فردی و اجتماعی، 

 ،جامعۀ مدنی تقویت
 یحقوق شهروند

 گسترش عدالت
رشد اقتصادی در 

 تعامل با جهان

 شیووااای  افف یمنبع: 

 در ایرانی شبرد توسعۀ ملیدر پ روهاین مناسبات ی برسایس غلبۀ امر یامدهای. پ7

نیرواهای سیاسهی  یبنهد م و م صهلکیه  با ترکاید  بود  اید، گذادف  دد بح  ب  نونکتا آنچ 
 ا بها  شکشهمای ک در مواجهه  ا  انقهالو یهسای ایهران  توسع  یگذار سیاست سرهر حاضر در
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و  اها   اگرده  برنامه ایم که موضوع را بررسی کهرد  اید ،بح  ۀادامدر فهم است.  قابل دینرکی
و  ،اها نها ینراگ ااهداف، یا وارسهنا ، امااست تدوید و اجرا دد  ی گوناگونیا توسع  اقدامات

جمههوری اسهالمی ض، اقفصهاد سیاسهی رسیاسی مفعها یاتلاذدد  توسط نیرواااای  راابرد
 یاددهد ت یاست. واقع رو کرد  روب توسع   ۀحو  در اا و دسفاورداا نااملوانی ازین  را با ایران

ت توسهع  در یهراگیهر ا  سردهت و مااجامع و ف یب  تعری  یابیتنها دسف   ن کاست  اید نشاننر
به   ی دسهفیابیاقدامات بهرا اا و برنام  برخیاناا  ی فی و دنوننی د  کاست، بل شور مهمک

خهود  ۀ اانهد اهم نیهز به  ا  جداو  ،زیمفناقض، مفمااای  یگیر و جهتاا  راابردا   و یرایز ادف
و  کشمکشه البالی تعهارض، در ،رسد نظر می ب   ک دیزی. دارداامیت  ،و آمال توسع  ااداف

گهذاری  سیاسهت گوناگوناای  سیاسی در برا  یو نیرواا اا جریان یافزای نظر و ام عد  اجماع
زی بهرای یهآم ملهاطر  یو ییامهداا نادید  اننادهف  دهد  جمهوری اسالمی ایرانای در  توسع 
. در اسهت ی دادهف نظا  سیاسهای  و کارآمدی توسع  ثبات و جامع  یاجفماع ه اقفصادی  ی ت

ملهی در  ۀو حلقۀ م قود  اصهلی توسهع  مثاب  ح ر امر سیاسی ب  ۀامداای غلبیی ا ی برخ، ادام 
 .دد  است بررسینظری یوواش  اای مای  درون ودوردا درایران 

محور در  جامعه یگذار سیاست ندایشدن فر ای  ی و حاشیهسایسمر ا ۀغلب .1-7

 ایرانای  ریزی توسعه برنامه

نیرواها  راابهردیو اجمهاع  ی،سا  ام بودگی، امباسا   ن ی م، محور اسفی و جامع سی امر تقد 
توسهع  و تعهالی حیهات  به دسهفیابی و دنهوننی ی، درای دی فی،ۀ راسفا مقول اید در .دود می

است  ایدت ی. واقعدود بلشی و گروای می ای سیاسی و من عت ا شکمکش ، جاینزیدجامع 
 ۀای دنهد داه گذاری توسهع  در سرهر سیاست گوناگونجفماعی ا ینیرواا رویارویی ۀتارب  ک

در  یاددهد  اهای و جریان اا   گ فماناست کاید بود  جمهوری اسالمی ایران حیات  گذدف  ا 
در بیشهفر ای خهود یرداخفه  و  و اقدامات توسهع اا  تدوید و اجرای برنام  سا  ب   غیریت یب فر

نشنران امهر سیاسهفی و ک ییذیر  تکمحوری و مشار مع جارا برای افی کت یو ظرف  مین موارد، 
 ،اهای توسهع  در تهدوید و اجهرای برنامه  اغلهم ،اخیهر  نشهنرانکاند.  نداد  برو  رمحو جامع 

 ۀتوسهع ینهداگذار بهر فرت ثیر یو رویداداا ندااور ۀحادی و در نیافف ت کمشارفرصت کافی برای 
یابهد.  یتوسهع  ارتقها نم رارکدسفو دیتعی بیش ا  ،توسع  در اید نیرواا نقش گیرند. قرار می یمل
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 1ا  یهایید اها ت نماینهدگان اجفماعرکمشها اای توسع  با برنام  یاجرا و دیتدو تر، بیان رودد ب 
 (.55: 1392)اطاعت و دینران،  نی ت

گذاری صهنعت، آمهو  ، مهدیریت  اا در حو ۀ سیاسهت برو  برخی ملاطرات و دالش
اقفصههاد سیاسههی جمهههوری اسههالمی ایههران را   ی ههت، و... در  دهههری، جمعیههت، آو، محیط

اای یاددهد   محور در حو   بای ت ا   اویۀ فقدان اجماع راابردی و رویکرد علمی و جامع  می
گذاری  تهوان در سیاسهت  د  را می درک و فهم کرد. نمونۀ آدکار غلبۀ رویکرد غیرفراگیر و اکنون

سیمان، ن هاجی، خهودرو، و...( مشهااد  کهرد. بریایهۀ یاالیش، فوالد،  صنعفی کشور )صنعت 
سهوی صهنایع  عمدۀ روند صنعفی ددن کشور در دند داهۀ اخیهر ب   اای موجود، بلش گزار 

خشک ایران  بر سوق یافف  است ک  اغلم نیز، در مناط  خشک و نیم  مقیا ، سننید، و آو بزرگ
ددن  توجهی ا  النوی صنعفی قابل براید، مداراای (. افزون1398م فقر دد  است )مح وظی، 

تدریج،  وایای  یذیری، صرفۀ اقفصادی، و یایداری با تنننا مواج  است و ب  لحاظ رقابت یاددد  ب 
یاددهد ، فهراروی   گیری محیطی جهت ییچید  و م ایل گوناگون اقفصادی، اجفماعی، و  ی ت

اصطال ، بدتعریف، یا  اای ب  طر  (. دایر کردن1391نیا،  گیرد )دانش نظا  تدبیر کشور قرار می
اک ار ان و یایهدار و رمید آو و خهو منهابع ته اها ا  آندوری  اای نایایدار و غیراقفصادی، یروژ 

و  ج کشوررو خا عرض  و تقاضای محصوالت تولیدی در با ار داخل عد  تناسم میان ،امچنید
دور ، سهراناا  به  یدیهدۀ  اای گوناگون توسط نیرواای اومون در ار جلم منابع ملی ب  دکل

اا، قصبات، دهراا، و مناط  گوناگون اناامید  است ک   فعال در بلش اای غیرفعال یا نیم  طر 
اهای دینهر  کنهد. ایهد رویه  را در حو   امچون سر بزرگی بر تهد اقفصهاد کشهور سهننینی می

آمو   عالی رویۀ مراکز  گذاری آمو   و گ فر  بی ای، ا جمل  سیاست گذاری توسع  سیاست
توان مثال  د ک  در داردوو امید منطه  رقابهت  در نقاط ملفلف ایران در دند داۀ اخیر می

اا و ک م  اای سیاسی با یکدینر بر سر تو یع ناکارآمد منابع و فرصت ویراننر نیرواا و جریان
درواقهع، فهم اسهت.  ن ع گرو ، جریان، منطق ، یا اقلیم خاصی قابل اا ب  گیری امفیا ات و جهت

سو و تلصی   یک ییوند تنناتننی بید فقدان ننا  کالن، راابردی، فراگیر، و کشمکش نیرواا ا 
اا و امکانات کشهور در گ  هت بها   د  و غیرعلمی منابع و درنفیا ، ادررفت سرمای  سیاست

 خورد. دشم می سو ب  نیا اای واقعی ار منطق  و اقلیم ا دینر

                                                                    

1. Democratic & Bottom-up 
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 شورک یظام توانایاز ن یت نظام دانایسسگ .2-7

مرانهی کیند توسع  در ب فر حافر لیر و اندیش  در ادایت و ت هکف ز علمی و صاحبانکنقش مرا
امهر سیاسهی و  ۀنشاننان مههم غلبه ارنایذیر است. ا کیاففنی ان توسع  یو تحق  مداراا فراگیر

ی و محلی در نظا  تدبیر مل یشاانفقادیوضعیت ی اجور ،اقلیم کی ۀددن وضعیت توسع ییچید 
ل یعلمهی م ها ا کهنکموجهود و  اای تاای تصمیم و تدبیر با واقعی روی  گ  ت ی،نوع و ب 

علمهی  یاا ا  یافف  طرفان  بیی گیر بهر  انکام، رواایسفیز و تلاصم ن در درایط ،است. درواقع
بشهری  ۀتاربه  که یدرحال ؛یابهد مهیکهااش ددت  و... ب  ،اقفصادی، اجفماعیاای  عرص در 

 ،طهور خهاص علمهی و به  زکت مراکو میزان مشار ییاففن سطح توسع    بیدکاست اید  رنشانن
 ارنایهذیری وجهود داردکان یفن هامب ،شهورااکملهی  ۀینهد توسهعااها در فر مسثر دانشنا  نقش

اها را موتهور اصهلی  ، دانشهنا (2)دیوی   لو  مانند یشمندانیاند  ای ک گون  ب  (؛2003، 1)موجا
 یآفرین و نقش برو  و ظهور   ماالکاست اید  تی. واقع(2003آورند )بلو ،  دمار می ب توسع  

م دولفی ب  نلب  ک  با دادفد حی ک)نلبنان میکقدرت(، نلبنان ح   )صاحبان نلبنان سیاسی
اراهای اقفصهادی، کدهد  بهرای اناها   انبادهف  ۀتاربه )فاقد اند( و نلبنان تصادفی دد تبدیل 

جمههوری اسهالمی ای  اای توسع  ( در برنام یدار ملکتا اصول مو ناآدنا ب ،سیاسی، فراننی
: 1394القلهم،  )سهریع ننهر بهود  اسهت النکننها   تلصه  و دارای بیشفر ا  صاحبان ایران،
نهدۀ یفزا تشهدید سبمتداو  آن  و کرد نلبنان علمی را ددار ابها   وضعیت ،طیدرا (. اید356

 (.28: 1385یوس ی و بهمرد،  )حاجی   استددشور ک ا  2نلبنان یا فرار مغزاا مهاجرت
 دانشهنا  وجهود دارد. 33 ت،یعممیلیون ن ر جک ار ی یا ا ب  مهوری اسالمی ایرانجر د

در  اها دانشهنا  نقشاید، مورد است. باوجود 5و آلمان  ،10ا ک، آمری4فان ل انن یبرانرخ  اید
طلوو نی ت و دانشنا  انو  ب  م مهوری اسالمی ایران،ج توسع  در یاا برنام ی و اجرا تدوید

د. رنهدای دسفرسهی دنهدان ی،اردناسهکو ی ل سیاسفیتدوید م ا یندااایفر ،یگیر تصمیم نظا 
بی کدرصد،  1/3 شور ژایدک 3توسع  ا  تولید ناخال  داخلی سهم تحقی  و  ک یدرحال ر  جنو

 1مفر ا  کتوسع  سهم تحقی  و  ،ایران صد برآورد  دد  است، دررد 7/2ا کو آمری ،درصد 4/ 2
ا و کهآمری انندم یاایرشوک توسع  در و تحقی  ۀشور است. سرانتولید ناخال  داخلی ک درصد

                                                                    

1. Moja 

2. Brain Drain 

3. Gross Demostic Product (GDP) 
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ای  توسهع  یگیر تصهمیم یارااکا وسه (.1397، یورک)د برابر ایران است 36حدود  ،اسفرالیا
دهد    یارملفلف ا یاا حل  را و ب  ت دناخف یمسر مفر ب کرا  اا دانشنا  یا مشاور  دکرارک یحف

 یتوجه  دنهدان اهای ملفلهف، موجهود در دور ای  ل توسع یشور برای م اک یدانای توسط نظا 
، فراننی، توج  به  اصهول یا اقفصادی، سیاسی، رسان  یاا افکرفع د یدنونن است. د کرن

بشهری در حهو ۀ توسهع ،  اای ربه  ت تابارکو  یو اقفصاد سیاس ،علم اقفصاد، سیاست ۀاولی
و تنهوع فراننهی،  یبها ییچیهدگ رویهاروییاها، دنهوننی  فصل مععل تحریم و حل دنوننی

ل یو م ها اا ا جمله  موضهوع ،شهورکاهای  نهدگی گونهاگون در  کو سهب ،ای سیاسی، اندیشه 
بهر  نهیبفم ،و نظها  دانهایی در ایهران ینظا  توانهای ۀرابط گ ت،توان  می، بنابراید ؛است یسیاسف

 یآفرینه نقهش ،اای توسع  در تدوید برنام  یعلم اای   و یافف افزایی نبود واب فنی مفقابل یا ام
 (.27-28: 1396)فاضلی،  دندانی ندارند

 ۀرتب ،شور جهانک 91مغزاا در بید  فرار لحاظ ب یول، ایران ی الملل صندوق بید آمار بریایۀ
. بهیش ا  نندک ا  ایران مهاجرت می ن ر با تحصیالت عالی  ازار 180حدود  ساالن  .دارداول را 
 ،نلبنهانملهی اد یبن گزار  یایۀبر برند. یم سر ا ب کدر آمری یایران کمهند  و یزد ازار 250
 1382اای سراسری ا  سال  اای آ مون دیا  برتر ن ر 350اد و یمدال المر ا  دارندگان ن ر 308

 125ن هر ا   90  که داهد ت نشهان مییمهدیر انهد. گهزار  سها مان رد که مهاجرت 1386تا 
ا تحصهیل کهامری یاها نون در دانشنا کا ی،اداای جهانیالمر صاحم رتب  در یآمو  ایران نشدا

  کهانهد  خروج ا  ایران بود  یمفقاض ،ازار دانشاوی ایران175 حدود 1397سال  نند. درک می
آور  ان ایرانهی مهدال آمهو دانهش درصهد 64 ،اند. امچنهید فرا بود کدورۀ د یآنان دانشاو بیشفر

ۀ گذرنامه ، در رادا یاند. طب  آمار رسهم رد ک سال گذدف  ا  ایران مهاجرت 14 طول درالمریاد 
ن هر لی هانس ا  ایهران  157290ل کهو در  ،فرکد 12اردد،   اردنا ک 45ان   رو ،1397سال 
 ،یاددهد  دنهروتردیهد،  بی (.4/8/1398و ، یبههارن یخبهر ه یللیتح تیاند )سا رد ک ترمهاج

ای  توسهع اای  برنامه  یاجرا در قالم تدوید و یمل ۀیند توسعافر رآمداک شبردیبرای ی یاشدار
شهوری را کاهر ی و اجفمهاع یتوسعۀ اقفصادبنیان   ک ااا آن .آید دمار می ب  شورکدر  اثربلش

 ،جامعه  ،یاددهد  ینیهروی نشهنرکداهد، بهدون  یل میکتش ماار و مفلص ی ان ان ینیرو
ای خود را ا  دست  توسع  ارآمد با تنننااایک یاروییروو اا  بحران و مدیریت توانایی تشلی 

 داد. می
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 یا های توسعه برنامه یبند مفصل غیردولتی در بازیگران یا هشیحاش نق .3-7

رنهگ  مکهمحهور،  امر سیاسی بر امر سیاسهفی و جامعه  ۀنشاننان و ییامداای غلبا  دینر یکی 
غیردولفی بها توجه  به   اای ا مانای است. س نشنری نهاداای مدنی و جامع کبودن حعور و 

المللی دارند، اامیت  و بید ،محلی، ملی ۀ  در جغرافیای توسعکجاینا  و میدان عمل فراگیری 
 انهد ویو  در ب فر اقفصاد سیاسی جهانی یافف  ب  ،شورااکای  ااداف توسع  در تحق  دشمنیری

اهای  عی ب هان دشهماهای اجفمها ا  انامهد آلکسی دوتوکویدل (.1: 1390)نوعی و ساجع، 
یاددد   یاا دوند. سا مان می و اودیاری جامع  یبیدار   سبمکند ک جامع  تعبیر می م فقل

د  و کرای مشورت  توسع  اای دربارۀ طر  دولفمردان بفوانند با مرد  نند تاک را فراام می یا  مین 
 ننهدکاری کهارات یاددهد  امکهابف ریهزی و اجهرای دولفهی و غیردولفهی در برنامه  اهای بلش

اهای  تعهداد سها مان جمهوری اسهالمی ایهران اای اخیر در سال در(. 135: 1382)سعیدی، 
 ،اعهال  دهد 1398  در اواسهط سهال کهآمهاری  یایۀدادف  است. بر یردد دشمنیری غیردولف
تحلیل  بررسی و ،حال اید (. با1398بری، کشور وجود دارد )اکنهاد در  ازار سا مان مرد  بی ت

رد و ای ای کارک لحاظ ب   با ینران یاددد  کداد  مدت توسع  نشان می اای میان رنام ب محفوای
  در دورۀ که ای گونه  ب  ؛انهد بهود  رو روبه  یردماریالت کیند توسع  با موانع و مشانقش در فر

باتبوداول و دو  توسع   یاا تدوید و اجرای برنام  با  مان ام  ک اادمی مانند  ی، باوجود مصو
اهای  انونکهصهن ی و  یاها یل انامدکو تش ار و امور اجفماعی و دسفورالعمل ت سیسک نقانو

ب ،1369ار و امور اجفماعی در سهال کب  قانون  مربوط یل و صهدور ماهو  کنحهوۀ تشه ۀمصهو
بۀ دنوننی اعمال ضهوابط و و ، 1370و انری در سال  ،اای علمی، ادبی انامد ت سیس مصو
اها در  بر فعالیت آن اای فراننی و نظارت اا و انامد انونکز، مسس ات، کت سیس مرا مقررات

 ی عیاای توسع  در حد ب یار ضه غیردولفی در برنام  یاا ت سا مانکمشار میزان، 1375سال 
 بهاوجودتهدوید و اجهرای برنامهۀ سهو  و دههار  و   مهان بها و اهم یدر دورۀ خاتم بود  است.

قهرار گرفهت و  ،غیردولفهی یاها ویو  سا مان  ب ی،نهاداای مدن ی  فراروکمناسبی  یاا فرصت
بات ب اا  نام  آیید بۀ نحهوۀ  ماننهد)د دهاها تصهویم  مورد آن   درک ین بت  یاد و مصو مصهو

قهانون  157نامهۀ اجهرای مهادۀ  یدی، آ1378اای غیردولفی در سال  لکماو  ت سیس تش صدور
 قهانون برنامه  158رای مهادۀ نامهۀ اجه یدیردولفهی جوانهان(، آیاای غ )مربوط ب  سا مان برنام 

)مربهوط به   قهانون برنامه  104اجرایی مادۀ  ۀنام یدیاای غیردولفی  نان(، آ )مربوط ب  سا مان
)مربهوط به   قهانون برنامه  182اجرایهی مهادۀ  ۀنامه یدی ی ت(، آ اای غیردولفی محیط سا مان
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نامۀ دههار  توسهع  قانون بر 97 ۀماد «ک»، بند 1379سال  اای غیردولفی( امنی در سا مان
اههای مردمههی و خههدمات داوطلبانهه  در عرصههۀ بهزی ههفی و  تکمشههار ۀ)سهها ماندای و توسههع

 رد بهبود فعالیهت، بنهدکریزی و اقدامات ال   برای حمایت ا  مسس ات غیردولفی با روی برنام 
ت کاهای اجفمهاعی بها مشهار موقع ب  افهراد در معهرض آسهیم رسانی ب  : خدمات97( مادۀ ا)

ت و نظهارت مهرد ، رکجامعه  مشها تهدوید طهر  98 ۀ)و( مهاد اهای غیردولفهی، بنهد نسا ما
ان کهردن امکهغیردولفی و دورااای اسهالمی در توسهعۀ یایهدار و فهراام  اا و نهاداای سا مان

 ۀنام یدیآ و 1383اای تشویقی در سال  ی ی نهاداای مدنی با اعمال سیاستکمی و کگ فر  
سههم  آمد  وجود نهاداای ب  انکماک (،1384غیردولفی در سال  یاا سا مان تیو فعال ت سیس

 )حیهدری اا دشمنیر نبود  است ت آنکو مشار اند اای توسع  ندادف  شبرد برنام ییر د یبسمنا
اها و  سها مان دولت به  ب فۀدلیل ننا   نواد ب  یاحمد دورۀ (.139-140: 1395، یجمشید و

گ و محدود ایهد نهاداها در نر مکن و حعور ب یار دد یا حادی  اغلم با ،غیردولفی ینهاداا
نواد    در دورۀ احمهدیکم توسع  ابرنامۀ ین (. در1398)منصوریان،  عمومی امرا  است سرهر

ا  تعهداد  اید دور  غیردولفی وجود ندارد. در یاا مان سا بارۀدری ا واحد  ماد  ایچ ،دد تدوید
، نهدردک شور فعالیهت میک در 1384در سال   ک)سمد( ی نهاد سا مان مرد  را  دهارازا بیش

 ا اقبال  رغم ب  دولت روحانی نیزدر (. 145: 1395یدی، شو جم ی)حیدر اسف  ددکددت  ب 
و ایااد فعا برای حعور نیرواای داوطلم و تهال   ی،اای فرد یآ اد رد مدنی، گ فر کروی

 ۀنامه یدیآ می( و تصهو2/6/1398ایرنها،  یب  نهاداای غیردولفی )خبرگزار یننا  غیرامنیف برای
 ی مین  و درایط ال   بهرا دنکرتبصرۀ و: فراام  1( بند 15) ینهاد، مادۀ الحاق مرد  یاا لکتش

نههاد، حمایهت  مهرد  یاها اا و سا مان لکا  طری  ایااد و تقویت تش یعموم تکجلم مشار
نهویس  و یهیش ،1395اای فنی و اعفباری در سال  کمک ۀسا ماندای و ارای ی،آمو د حقوقی،

برنامۀ یهنام و  یاجرا  مان با ام ،1397 لاا( در سا غیردولفی )سمد اای سا مان قانون الیحۀ
ینهد ااای غیردولفی در فر ت سا مانکنشنری و مشارک تو اجرای برنامۀ دشم، ب  ضرور تدوید

 دود. توسع  توج  جدی نمی

 یامر سیاس یژموندر وضعیت ه یا توسعه 1رکف یها اتاق ینیآفر نقش خأل .4-7

مدنی،  ۀجامع یگرا، ا  با ینران اصل اصلی جوامع توسع  اای ویوگیا  ی ا ر توسع کفی اا اتاق
                                                                    

1. Think Tank 
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دانش و  بید میانای ۀحلق و نیز ،(5: 2016، 1نگا مگ) عنوان یلی میان دانشنا  و نظا  تدبیر  ب 
ع و وفهاق بهر سهر اجمها ۀنهی م ،بها ینرانایهد . (4: 2011، 2)تراو مر  دآین میدمار  ب  قدرت

گو میههان دانههش و و الت مربههوط بهه  توسههع ، ایاههاد گ ههتکم ههایل و مشهه بنههدی اولویت
ا    فی و نظهارتکرد مشهارکهروی ارتقهایو  ی،علم دکراا با روی ، تحلیل سیاستیگذار سیاست

(. 14: 1396)آدهنا،  نهدکن را فهراام می مدخالن واقعی تصمیمات دولت ن عان و ذی سوی ذی
 1393تها  1385دد  در تهران ا  سهال  یلکر تشکف اای اععای فعال اتاق ا   کی یوواشنفایج 

ر در کاای ف روی اتاق اای ییش دالش   ا  میانکداد  می ، نشاناست عنوان نمون  اناا  دد  ب 
تقهد  امهر سیاسهی بهر امهر سیاسهفی در  داندۀ   نشانکدارد  یمنیرتردشس  مورد نمود  ،ایران

 یاا اففه یشهور در ایهد حهو   اسهت. کای در  اای توسهع  اجرای برنام  و یگذار یند سیاستافر
نبهود مشهفری  ،ر در ایرانکاای ف مهم اتاق یاا ا  دالش کییک  داد  می نشان یاددد  یوواش
  ایهد اند که  یوواش بر اید نظر بود اید  دوندگان یرسشا   درصد 90است.  اید  یبرا مناسم

ریهزی  و برنامه  یگهذار سیاست نظا   مصرف و اجرای آن در ولی دون نیا ی ب ،دود می تولید
درصهد  86  موردت یید کدینری  دود. مفغیر تقاضا و مشفری راا می عمل بدوندر ،وجود ندارد

    خهودک یمدیر. اردد اجرایی است رانیدر مد ینلبن اح ا  بود  است،دوندگان  یرسش
ر و اندیشه  کهصهاحبان ف ۀاسهف اد  ا  ایهد یا ا  ارگون  تال  برای اصال  خود ،داند می را نلب 

عهد  نیها   اند، بود مواف   دوندگان با آن درصد یرسش 81  ک یمهم دینر د. مفغیرکن می یرایز
بهاور و  ای یاای نلبنه انونکاردد ب  دنید  ر است. مدیرانکاای ف مدیران اردد ب  اتاق واقعی

 دارد  هیالماال و  ینهت یبیشفر حالت تبلیغه، اا انونکاا ب  اید  نیا  ندادف  و ننا  آن اح ا 
ایهدۀ  ،1394ا  حهدود سهال  یدولت روحهان (. اردند در36-48: 1396)رااداری و نصر، 

 کاسهفراتوی یاها ز بررسهیکهاری مرکهر بها امکهجهای اتهاق ف جامع  و دانشنا  به  یمل ۀکدب
گهی  الی رو مهر   یاددد  نیهز در البه یایوکل گرفت، اما تکد و و ارت علو  یجمهور ریاست
 عقهیم مانهد ی،محل یمرانکنشناخفد آن توسط ساخفار ح رسمیت و نیز ب  ،نیرواا سفیز دولت،

 (.58: 1396)فوالدیان، 
 

                                                                    

1. MCGann 

2. Traub-merz 
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 گیری نتیجه

 رۀای دربها نیا منهد نظریه  جمهوری اسالمی ایران،فراروی آن در  یملی و تننناااۀ توسع ۀمقول
بها  بهید نیرواهای سیاسهی رویهارویی ی و النهوی ور م بر سیاسهتکغیرمفعارف حاوضعیت 

ملهی در  ۀینهد توسهعاگهذار بهر فرت ثیر یتهرید مفغیراها ا  مهم کهیی ،راسفا دینر است. درایدکی
 یگیهر ری و تصهمیمکهفعهای ف امر سیاسهی بهر بۀدالش نادی ا  غلجمهوری اسالمی ایران، 

رفهت ا   ته خیر در بهرون علهل ۀمطالعه بهرحاضهر، تمرکهز  ۀمقال ۀدغدغ است. شورکای  توسع 
 سها وکار مدعای یوواش اید بهود که . یاددد  بود  است الشدلی در یرتو مۀ توسع یتنننااا

 ل سهفیز و تعهارضکد ب  ،گذاری و اجرای توسع  سیاست ۀسیاسی در حو  امرۀ گذاری غلبت ثیر
. یافف  استبا تاو سر ماایت ییشرفت و توسع  و دنوننی ییشبرد آن  سیاسی بر میان نیرواای

و جدال دان هت، و اهر  کشمکشتوان فارو ا   سرهر سیاست را نمی ی،ا  منظری گ فمان اگرد 
 ،و جهدال ،رقابت غیریت، ۀبلشد و مقول یقوا  م «اا آن» کمقابل ی درنادار خود را  ب  «مایی»

ش و نهزاع کشهمکفر  هدر ب یترقه   توسهع  وکهاسهت  ایهدسیاست است، امها واقعیهت ویوگی 
 ؛یابهد  یشور تحق  نمهک کنند  در سرهر سیاسی یک نیرواای تعیید ناسان  و اویفی بیدد ا فی

رسهمیت دهناخفد و  غیهر و نه  به  یگهذاربر حهذف و کنار ای ک  مبفنی ع رویاروییآن نو ویو  ب 
گونی هفی  یور  بایهد بهید دو نهوع سیاسهت ،اسا  اید ام ا ی با او بادد. بر آنفاگونی هفی و آ

ایهران  ملی در ۀتوسع ۀتطور مقول و ویدکفراروی ت بنیادید   لۀمۀ حاضر، مقالل دد. یت اوت قا
ینهد ابر ،داهد نشهان مهی یهوواش یاا یافف  .بررسی کرد  است د منظریام ا را انقالو  ا یس 

  در گا  نل ت، سرهر سیاسی کاید بود   یاجفماع ه نیرواای سیاسی آمیز بید تعارض مناسبات
و النوی رویارویی نیرواها و  نامشل  در تعامالت و کآنومی ۀطقمن کگیری ی لکشور با دک

دناسهان  و  دنهید وضهعیفی، گ  هت ا هفی یندادد  است. بر رو روب اا در مقابل ام  گ فمان
ا  نهاع فامدرنفیاه ،  نیرواها در مقابهل امهدینر و آمیز اید اما تعارض ،مبهم و نادقی ی مر بند

ب  دی فی خیر عمومی و دنوننی  یدسفیاب یاا در راسفا نافزایی آ و ام، بودگی امباگو، و گ ت
ای  جویانه  ز یسهف یاها یاففد دنهید مر بنهدی غلظت در ییدو  و  آن بود  است. در گا  تحق 

 یو اجهرای آن نه  در راسهفا ،ای توسهع  یریز ، برنام یسا  حول محور دوست/ ددمد، تصمیم
بهرای  یآغها  ۀنقطه ۀمنزله ت و ب  ت گ یر وضعد  کبل ،اقدامات اا و برنام  یافزای و  و اماتد

اهم در اهر دور  در اقفصهاد سیاسهی  ا  جهدااای  اقهدامات و سیاسهت ای ا  ماموع ی ا سرگیر
 تبلور یافف  است. جمهوری اسالمی ایران
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نشهنران سیاسهی را به  سههطح کبهید  اندیشهی ام گو وو تقریبهًا گ هتی، سیاسه امهر تقهد 
بهودگی، و  امبهاجهای مناسهبات عقالنهی،   ددمد را ب هدوست ۀبطو را فروکاسف امنیفی  ه سیاسی

شور نشهاند  اسهت. کای  توسع  یاا یرواا در رویارویی با م ایل و دالشو ناا  اجماع ظرفیت
حریهف  فهد مثاب  با ینران ام  ب  ،اای توسع  ماریان برنام  و نندگانک تدویدبیشفر  ،راسفا اید در

بهر موضهوع و  یهکاای غالبًا بلشی و غیرفراگیر خود، ار اید  بر ید  و با یافشارکر یآفرین نقش
خههاتمی،  ۀسیاسههی دور ۀاادههمی، توسههع ۀاقفصههادی در دور ۀاعههم ا  توسههع ی،خاصهه اههدف
 ۀاا در دور د ااداف و آرمانیب نافرجا  اعفدال سراناا ،و  ،نواد یاحمددورۀ در  ریمحو عدالت
  یهتعل ،ت یاددهد یعضهو. فرجا  اند دد  زکخود مفمر ییش ا ت یبا وضع گ  ت دری روحان

اا در تعامل  و نحوۀ اجرای آن ،اا بید ااداف، برنام  یو اجماع ،یافف  مکترا چید ،یی ننا  فراگیر،
 سبم ۀ یاددد بود  است. روی مهوری اسالمیج ملی در ۀیند توسعاجامع  در فر دولت/ با ار و

ملهی  ۀینهد توسهعایرازینه  در فر اای ربه ا م تک و خطا و ونآ مۀ مقول انکماک است ک دد  
اقفصههادی، سیاسههی،  یاهها ب ههیاری ا   مینهه  یاددههد  در اههای ضرتعا. دههود با تولیههد شههورک

شهور کاا را برای اقفصهاد سیاسهی  دالش ل ویم ا یاففنی مکت ترایفراننی، وضع و ،اجفماعی
ثر سم یگیر تصمیم درتقدر ب یاری ا  موارد،  درایط، اید  ک استآدکار آورد  است.  وجود ب 
 ای ظرفیهت توسهع  ۀتللیهبه  و کهرد  سلم  سا  و تصمیم ذارگ سیاستنهاداای ارآمد را ا  کو 

ل و یم هها ت ههریع در تبهدیل ی،د رونهدیسهفمرار دنههنفیاههۀ ا. اناامهد می موجههود نظها  تهدبیر
 شور ب  مععل و بحران است.کای  توسع  یاا دالش

رفهت ا   بهرون  کهاسهت  ایهدحاضهر ش یهووا و تاربهی نظهری یاا یاففه ا   دینریکی 
دناسهی به   م فلز  گذار ا  ا فی ،زیدارا  ییش  مهوری اسالمی ایران،جی ا توسع  یتنننااا
رسهمیت  ب  ،ینهد ایهد مههمادینر اسهت. برکهنیرواای سیاسی با ی رویاروییدر  یدناس معرفت

خیر عمومی جامع  در  ل سیاسفی معطوف ب یحول م ا یافزای و ام آیندی دناخفد یکدینر، ام
اهای توسهع  در  و سیاست در داردوو تدوید و اجرای برنامه  ،ملفلف اقفصاد، اجفماع ابعاد

گونی هف سیاسی یی بید نیرواادر دنید درایطی، روابط آنفاگونی فاست.  شورک ی و ب  روابهط آ
، نشهنران علمهی، نهاداهای مهدنیک یآفرینه نقهش ۀو  مین تبدیل دد ت اامی  نوعی داردوو

ننها   ،د. در ایهد دهاردوودهو ملهی فهراام می ۀینهد توسهعاگرا در فر  شرفتیو ی ،محور جامع 
و  ،اننار رد سیاسههی، سههاد کههجههاینزید روی ،و ییچیههد  بهه  توسههع  ، انهه ، اندیشههمندان ورخرد

مفناسم با اقفعایات اقفصهاد یویهای  ۀاای توسع تدوید و اجرای برنام  ۀدد  و  مین ننر بلشی
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و  ،ثرگهراکمثابه  بها ینران خردگهرا، منطقهی، ت نشهنران سیاسهی نیهز به کدهود.  یفراام م ملی
ثهر ا  کگشهود  و مف یردکهند. براسا  رویکن می یور  محور حول خیر عمومی سیاست جامع 

  کهمثابه  ددهمد اسهت  نارگذاری رقیم و یرایز ا  تلقی آن ب کدور ا  حذف و  سیاسی ب  سرهر
ضهمد   کهدهود  یلی ایاهاد می، یافف  و بید قدرت و دانش یتاولومحور   عمومی و جامع  خیر

و سیاسی  ،سوی ، غیرعلمی کی یاا ا  اتلاذ تصمیم ،شورکو توانایی  نظا  دانایی تحکیم رابطۀ
ای،  اا و اقدامات توسهع  و انفقادی برنام  ییوسف  ینیبا ب ،واجهۀ کارآمدمدود. فرجا   یرایز می

اجفمهاعی حاضهر در  یبهید نیرواها یافزای اری و امکام و تقویت ،فیکمرانی مشارکح تحق 
دنهید  ر هفدر ب . جامعه اا با ام، است آنجای سفیز و تلاصم  ب  ،شورکگذاری  سیاست سرهر
 ،در یرتهو آن دست آورد  و ب را  «فراگیر یما» کی ویدکو ت نیرواا بیدی گشودگی، فرصت تحول

 ای گونه  گ فمان خود ب  سا ی اومون یادینر برکی دت دناخفیرسم ضمد ب  ی،سیاس ینیرواا
گ فمهانی، دنهدیارگی اهویفی،  دهرایط، ایهد. در دهوند ز وارد رقابت سیاسهی مهییآم م المت

جهو و  مصهالح  اهای به  اجفمهاعی ا  نیرواها و جریان یگمی سیاسهفرو سردگ  ت بیناذانی 
 اایامهر واقهع و اقفعها باییوند  سوی را ب توسع  گ فمانی  ه   با ی  بانیک دود ثرگرا تبدیل میکت

  .سا ند گذاری و اجرا رانمون می سیاست ۀحو  آن در
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 ها یادداشت
 .بدون طرد، حذف و خشونت با دینری ،و ملال ت با یکدینر ،رقابت ماادل ،. 1
  .ددن ننا  کنید ب  مقالۀ بلو  در کفاو دانشنا  و جهانی. 2
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