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مطلوب در دولت   یبر تحقق حکمران ری دولت رانت راتیتأث

ی و روحان نژادیاحمد  
 محمد مهد ی   آباده ا  ی   زاده 1

 * 2  رضا سیمبر  

 3فریدون اکبرزاده  

 چکیده 
 ن  دی فرآو نق  آ آن در بق  ن ران  دن   یبه دولت رانت     توان یم  رانی معاصر ا  خی تار  ریس  یبا بررس

شدن دول  ت ب  ه   یموضوع با کشف نفت و متک  نی مطلوب اشاره نمود ا  یتوسعه خاصه حکمران

داشته است نماد ب  ارز   یدر پ  یفراوان  یها¬امدیصادرات و درآمد حاصل از آن برحسته شده و پ

ک  رده اس  ت    دای   مصداق پ  یو روحان  نژادیاحمد  یجمهور  استی در دوران ر  تنوع از دول  نی ا

مطل  وب در دول  ت  یکمران   »تأثیرات دولت رانتیر بر بدم تحق  ح ح یمقاله حاضر درصدد بررس

جنبه مسئله  انیموضوع و ب یمفهوم یمنظر پس از بسط فضا نی ا است از «یو روحان  نژادیداحم

خواه  د  یاس   یب  ر توس  عه س ریدولت رانت  ریمختلف تأث  یهاجنبه  وابعاد    یمند بودن آن، به بررس

 -یفیتوص    ح،ی   پ  ژوهآ، روت تحق نی   اارائ  ه ش  ده در یپرداخت  مطابح با مستندات موض  وب

 نی   ا یهاافت  هی   باش  دیم یاس  ناد لی   پ  ژوهآ، تحل نی ااطالبات در  یدآورو روت گر  یلیتحل

سه   یو روحان  نژادیدر دوران احمد  رانی در ا  ریدولت رانت  تی از آن است که »تقو  یمطالعه، حاک

 ینم  د جامعه  یو ابتماد ساز  یمداربر قانون  یدولت کارآمد مبتن  یعنی مطلوب    یحکمران  یبازو

  با چالآ مواجه نموده است رانی را در ا یاسیفعال، توسعه س یو بخآ خصوص شده نهی نهاد

 یدولت روحان نژاد،یمطلوب، دولت احمد یحکمران ر،یدولت رانت   : ی لید اژگان ک و 
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 مقدمه 

رانتیـر از رـیم   کـارهب در مـورد دولتـی    دولـت  ود کـه بخـش اعظـم درآمـد خـود را 

و خارجی  را  منـابع  شکل  هبه  رانـت  کنـد.  دریافـت  بـا    ه گونیچنت   فرآیندارتبـاطی 

و   کننـده  تولیـد  کشـورهای  بیشـتر  نـدارد.  کننـده  دریافـت  کشـور  اقتصـاد  در  تولیـد 

انــد کــه سیاســت وحکومــت  هــای رانتیــر نامیــدهصـادر کننـده نفـت را دولـت 

و    تـریندقیقد.  شو میحصارگر اعمال  گــان انســط نخبدر آن بــه شــیوه خاصــی تو 

نظــر او    به»  :آمـده اسـت  بـبالویر از حـازم  تبیـین دولـت رانتیـ تعریـف و  ترین  کامـل

درآمــد ناشــی از  -1:  باشــدمـی  خصیصــه  4ر( دارای  )اقتصــاد رانتیــ   دولــت رانتیر

ر مسـلط باشـد. تصـاد یـک کشـو ای اقتصـادی اقهـ ـشانــت باید کامالً بر دیگـر بخر

کشور  -  2 از  خارج  از  بایـد  آیـد.  دهبرانـت  تنهـا  -  3سـت  رانتیـر  دولـت  ک  یـ  در 

بخـش کـوچکی در تولیـد و ایجـاد رانــت درگیرنــد و اکثریــت جامعــه مصــرف  

دریافــت کننده اصلی رانت خارجی در    عنــوانهب  حکومــت -  4کننــده آن هســتند.  

دولت   شدنبا کشف نفت و متکی  (  98-94:  1388طاهری و سفاری امان،   (قتصاد است ا

رانتی« در ایران شکل گرفت و در ادوار مختلف به حیات خود    دولت نفت »به صادرات  

دوران   در  و  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد  جمله  از  است  داده  و   نژاداحمدیادامه 

شاهد   همواره  ر  گیریشکلروحانی  ب دولت  ویژگیانتی  تمام  از  ا  به خود  مختص  های 

نیازی دولت گیری جامعه مدنی، بیت از جامعه، فقدان شکلجمله: افزایش استفالل دول

توان استخراجی و  ف  ، ضعی سیاسیذاشتن در مسیر توسعهاز ایجاد دموکراسی و مانع گ 

رانتیری در   یی رانت، رشد روحیهکنندهتبدیل شدن دولت به توزیع باز توزیعی دولت،

اقتصا بخش عمومی  گسترش  و جامعه،  مصراقتصاد  اقتصاد  برنامه د،  در  اخالل  های فی، 

اقتصادیتوسعه از  9-1:  1393)زندی،  ی  مانع  که  مطلوب  گیریشکل(  در    حکمرانی 

ا  جبجامعه شده  همواره ضربات  که  موضوعی  ابعاد  ناپرانست  از  ایران  بر جامعه  ذیری 

سیا فمختلف  اقتصادی،  اجتماعسی،  و  و    رداو   یرهنگی  منابع،    درهباعث  نموده  رفتن 

افتادن مختلف    عقب  مسائل  و  مشکالت  ظهور  و  بروز  سبب  کشورها،  بقیه  از  ایران 

شک عدم  سازمانلاجتماعی،  و  نهادها  مگیری  رسانهنردمهای  احزاب،  مستقل،  هاد،  های 

فقدان   ساالری،  شایسته  فقدان  منابع،  درست  و  صحیح  توزیع  دولت    یریگ لشکعدم 
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م و سیستم و جامعه مدنی نهادینه ، کاهش اعتماد و شکاف میان مردمندنونپاسخگو و قا

دولت  حاضر به دنبال این سوال است که  مقاله  از این رو  شده در جامعه ایران شده است  

 بر توسعه سیاسی داشته است؟   یتأثیرو روحانی چه  نژاداحمدیی رانتیر در دوره

 ش پژوهپیشینه. 1

پژوهش بر  مروری  کلی  طور  مبه  با  مرتبط  شده  انجام  مطالعات  و  پژوهش  ها  وضوع 

می نشان  پژوهشحاضر  که  در  دهد  شده  انجام  جنبههای  از  زمینه  به  این  مختلفی  های 

آن بر توسعه پرداخته شده   تأثیرهای آن و چگونگی  بحث دولت رانتیر، ابعاد و شاخص

در   تحقق حکمرانی مطلوب  دولت رانتیر بر  تأثیراست اما بحث مقاله حاضر و چگونگی  

   .ت روحانی مغفول واقع شده اس و  نژاداحمدیدولت 

با  1397)  ندمحمد حسنو  کتابی  پاسخگویی  اقتصاد»  عنوان:( در  این نفتی، دولت و  « در 

رسد که اقتصاد نفتی و پاسخگویی دولت به این نتیجه می  فهؤلم  کتاب ضمن توجه به دو

رانتیر دولت  و  یک  ایجاد  حکومت   زمینه  و  تثبیت  پاسخگو  غیر  و  خودکامه  های 

ناهنجاریارفتسوء و  در  رها  را  زیادی  تصمیمفرآیندهای  منابع  های  تخصیص  و  گیری 

های توسعه در دولت   مسائل »  :عنوان  ( در کتابی با1395)  بهمن نوربخش   .ود بیاوردوجهب

یابی به سطح مناسب  ها با دست رسد که برخی کشوربه این نتیجه میگرا«  رانتیر و توسعه

از شاخص برخی  قادر شدند  زندگی،  رشد  به  امید  مانند سطح  اجتماعی  و  انسانی  های 

الذکر با  د و بهداشت کودکان را افزایش دهند. این واقعیت که کشورهای فوقمیزان سوا

ای دست  های توسعههای متفاوت دموکراتیک و غیردموکراتیک به موفقیت داشتن سیاست 

ینی عظیم و درآمدهای ناشی از  زمیرداشتن منابع ز  رغمعلیهای دیگر  اند اما کشوریافته

 . یابند اند به چنین رشدی دست آن نتوانسته

و مسعودنیا  محمود  حسین  شیخ  مقاله1399)  یپیمان  در  عنوان  ای(  شناسی  آسیب »  :با 

 کنندیمورمیانه، مطالعه موردی کویت« بررسی های رانتیر در خاسی دولت اقتصادی و سیا

های رانتیر در وجه سیاسی به دلیل تفکیک منابع درآمدی خود از جامعه دارای  دولت که  

می غیردموکراتیک  و  اقتدارگرا  این  خصلتی  اصلی  ویژگی  هم  سیاسی  وجه  در  باشند. 

مالیات نمایندگی  دولت، عدم  اقتدارگرا و  ستانی و عدم  دولتی  به سمت  را  آن  که  است 

می سوق  حمایت دهغیردموکراتیک  با  کشور  این  دولتمردان  زیرا  مالی  د؛  درصدد های 

https://www.ketabrah.ir/author/10489-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4
https://journals.atu.ac.ir/?_action=article&au=33029&_au=%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86++%D8%B4%DB%8C%D8%AE+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://journals.atu.ac.ir/?_action=article&au=33029&_au=%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86++%D8%B4%DB%8C%D8%AE+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://journals.atu.ac.ir/?_action=article&au=33029&_au=%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86++%D8%B4%DB%8C%D8%AE+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C
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می   سیاسیخرید   نظر  به  هستند.  دموکراسی  انداختن  تعویق  به  چنین و  تداوم  با  رسد 

چالشبحران با  کویت  دولت  خود  هایی،  درآینده  مشهودی  اقتصادی  و  سیاسی  های 

ماری هلندی ، دولت  بی   "تحت عنوان  ای  ( در مقاله2018دادگر و اروجی )  .شود  روهبور

حکمرانی    "اده در اقتصاد ایرانالعوقمنابع: یک مثلث مشخصه و چالش فرانتیر و نفرین  

را به عنوان سه ضلع    ،عمناب  رانتیر و حیف و میل  دولت   ،هلندیهای  بد در ایران بیماری

که مثلث  مطرحای  ویژهبرجستگی    یک  دارند  ایران  اقتصاد  که نمایندمی  در  آنجا  از   .

تأمین  ب نفت  درآمد  محل  از  ایران  ساالنه  رانتی    ،شودمیودجه  دولت  یک  درگیر  ایران 

م نتیجه  وآنها  وگییاست  ایران  اقتصادی  توان  کاهش  به  منجر  عامل  سه  این  که   رند 

مهدی خواهد کرد.  تر  قرا عمیاقتصادی    مشکالت  است وتضعیف مالیات در ایران شده  

علیزاده   الوانی، مقاله(  1393)  ثانیمحسن  با  در  شهری،  »  عنوان:ای  خوب  حکمرانی 

در این مقاله ضمن بررسی  توسعه پایدار و نگاهی اجمالی به حکمرانی شهری در ایران«  

آن، به طور اجمالی نگاهی به توسعه پایدار و نسبت  های  حکمرانی خوب شهری و مؤلفه

کمرانی خوب  یز به بحث حبا حکمرانی خوب شهری پرداخته شده است و در پایان ن  آن

مالی    تأمین"عنوان  تحت  ای  ( در مقاله2020جنگلر )شهری در ایران پرداخته شده است  

رفا رانتیر:  دولت  در    ،همجدد  مالی  اصالح  به  نسبت  شهروندان  ترجیحات  و  نابرابری 

فارسهای  سلطنت  خلیج  دید  "نفتی  غاز  مزایای  بین  ما  او  در گاه  که  استثنائی  یرقابل 

ان رانتی است و منافع شخصی که به طور نامتناسبی به شهروندان  دسترس همه شهروند

.  شودمیباعث ایجاد نابرابری ذاتی در این کشورها  شود  مینخبه و طبقه حاکم سرازیر  

پیامدهای مهمی در درک چگونگی ترجیحات شهروندان برای   او  کردن مطالعه  محدود 

انتیر است زیرا آنها به دنبال  رهای سیاست داخلی و خارجی در دسترس دولت های گزینه

متکی از  دور  به  جوامع خود  جه  تغییر شکل  یک  از  همچنین  هستند.  نفت  ری  گیت به 

 د.کنیی الگوی دولت رانتی حاکم دعوت ماصلهای مجدد مفهومی بزرگتر از جنبه

هاشم سادات  پای1395)  یصدیقه  در  عنوانهنامان(  با  در   تدوین»  :ای  رفتاری  الگوی 

گیری تحقیق نتیجهعلی )ع( بر اساس متن نهج البالغه«  ام  ام  حکمرانی مطلوب از دیدگاه

می کهنشان  عنوان ،  دهد  با  فرهنگی  اصلی  تم  یک  با  کارگزاران  رفتاری  الگوی  تدوین 

تربیت مردم، پنج تم اصلی سیاسی، با عناوین روشنگری، حفظ وحدت، حفظ و تقویت 

https://ut.ac.ir/fa/person/50982/%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C?moduleId=thesis&collaborationTypeId=2
https://ut.ac.ir/fa/person/50982/%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C?moduleId=thesis&collaborationTypeId=2
https://ut.ac.ir/fa/person/50982/%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C?moduleId=thesis&collaborationTypeId=2


139 

 

 

 

 

 ریدولت رانت  راتیتأث

تحقق حکمران   یبر 

مطل   د در دول  ت 

و  نژادیاحم        

 یروحان

مندی  ی با عنوان بهرهحکومت، اصالح امور مردم و قیام به حق، و یک تم اصلی اقتصاد

 .وبی جای گرفتندهای تحقیق به خو رفاه است که در نقشه تم

همکارانش و  مقاله2019)  کایا  در  در سازوعمتن  پتانسیل"  عنوان تحت  ای  (  اقتصادی  ی 

پایدارکشور این مقاله یک مدل نظری را برای    "های مستأجر در جهت توسعه  آنها در 

اقتصاد خود را به دور از درآمد رانت متنوع    تواندمیتیر  آیا یک کشور رانکه  این  تحلیل

  در   .دهندمیارایه    ،دوضعیت موجود را حفظ کن  و  گسترش دهدوسعه اقتصادی را  ت  ،کند

مطلوب از    به یک سطحتواند  مید که یک کشور رانتیر  دهمیآنها نشان  های  یافته  مجموع

ین بدون تغییر سیاسی نیز تأم  به شرطی که شرایط فوق حتی  ،دتنوع اقتصادی دست یاب

اقتصاد  موضوعاتی از جمله    عمدتاً  دهد کههای مطرح شده نشان میررسی پیشینهب  شود.

شناسی اقتصادی و  آسیب ،  های رانتیرمسائل توسعه در دولت   ،نفتی، دولت و پاسخگویی

تند  ، بحث نفرین منابع و غیر از جمله مباحثی هسهای رانتیر در خاورمیانهسیاسی دولت 

 خورد کهلت رانتیر در منابع مختلف به چشم میکه به وفور در حول و هوش بحث دو

به بحث دولت رانتیر و    عمدتاً آن توجه شده است در حالی که  تأثیر از منظر کالن  ات 

ات دولت رانتیر کانون توجه خود را بر دو  تأثیرمقاله حاضر تالش دارد ضمن توجه به  

نشان دهد عالوه بر    و چگونگی آن را  تأثیران  ذاشته و میزو روحانی گ   نژاداحمدیدولت  

بحث توسعه سیاسی و رسیدن به آن ذیل عنوان حکمرانی مطلوب، بعد از پیروزی  آن نیز 

انقالب اسالمی که داعیه رسید به توسعه و رفاه مادی و معنوی جامعه ایران داشت بسیار  

های شکل گرفته مستقیم و دولت ای که هر یک از  در کانون توجه قرار گرفت به گونه

اند از جمله دو  هایی در جهت نیل به آن مطرح نمودهتقیم به آن پرداخته و راهکارغیر مس

بودند که هیچ کدام از آنها در رسیدن به اهداف خود موفق    و روحانی  نژاداحمدیدولت  

پرداختن از این رو    اندشده  س آن عامل تقویت دولت رانتیرعمل نکرده و درست بر عک

عنوان  این دو دولت در ارائه مدلی از حکمرانی تحت    چگونگی و طرق عدم موفقیتبه  

های بررسی شده  با نوآوری باشد موضوعی که در پیشینه  مأتو   تواندحکمرانی مطلوب می

 . ت خاصه از منظر مقایسه دو دولت مورد توجه قرار نگرفته اس 
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 ارچوب مفهومی چ. 2

سه در  نظری  چارچوب  می  اتخاذ  صورت  در  وجه  انتخابِپذیرد:  اول،  یک    وجه 

دهد. در وجه دوم، ترکیبی  چارچوب نظری واحد که کلیت مسئله تحقیق را توضیح می

شود و  دار میاز نظریات مختلف که هریک به مناسبت، توضیح بخشی از مسئله را عهده

گیرد و  در وجه سوم خودِ یک نظریه در مقام موضوع، محل سنجش و بررسی قرار می

است  مرسوم  نظریه«  »فرا  عنوان  و  تحت  دامنه  گستردگی  به  باتوجه  حاضر،  مقاله  در   .

شود که  ای واحد بلکه از ترکیبی از نظریات مختلف استفاده میقلمرو مسئله نه از نظریه 

نماید که در زیر  هر یک از این نظریات به تناسِب موضوع، وجهی از مسئله را تبیین می

 شود. ه میبه آنها پرداخت

 نظریه دولت رانتیر . 2-1

اقتصاد سیاسی    مفهوم از  بار توسط حسین مهدوی در تحلیل خود  اولین  رانتی«  »دولت 

سال   در  پهلوی  انقالب  از  پیش  سال  صورت  1970ایران  در  شد.  حازم 1987بندی   ،

خاورمیانه  ببالوی، عربی  کشورهای  اقتصاد  از  خود  تحلیل  رانتیر    در  دولت  عنوان  از 

. او یک دولت رانتی را دارای  بود  استوار  تر بر اساس ایده مهدوی، بیش فاده نمود کهاست

سل تحت  آن  اقتصاد  اوالً،  کرد.  توصیف  اساسی  شرط  رانت سه  است،  رانت  از  طه  ها 

پرداخت  شرکت  از کشور  المللی خارج  بین  کننده اصلی  و  شود  میهای  دریافت  دولت 

ر حالی که  فعال هستند، د  افراد در ایجاد این رانت  است. ثانیاً تعداد کمی ازها  انت این ر

آن   از  استفاده  یا  توزیع  در  راکثریت  پدیده  همچنین  وی  دارند.  را خوارانت نقش  ی 

اقتصادی غیر  های  توضیح داد: »جستجوی سود مالی یا سود حاصل از فعالیت   گونهنای

که کم  ویژهبه  مولد  اعتبار،  به  دسترسی  برای  که  افرادی  میان  بالعوض،  های  کدر 

  Sandbakken, 2006:136))  ،اً به امتیازات دولتی وابسته هستندمجوزها، قراردادها و غالب

،  شودمیرانتی دیده  های  ی، اگرچه اغلب در دولت جویرانت ثالثاً، این پدیده    د.اج داررو

   .Sandbakken, 2006:136))  است به طور دقیق در تعریف دولت رانتی گنجانده نشده 

از    ریدولت رانت  کیتوان بیان داشت که  فوق می  دربر اساس مطالب اشاره شده    راینبناب

از    یینرخ باال  یدارا  ی. اوالً، اقتصاد رانت قرار گیرد  فیتعر  د موردتوانمی  چهار جنبه کالن

  دروکربن یحاصل از فروش ه یبه شدت به درآمدها یبه رانت است. اقتصاد مل  ی وابستگ



141 

 

 

 

 

 ریدولت رانت  راتیتأث

تحقق حکمران   یبر 

مطل   د در دول  ت 

و  نژادیاحم        

 یروحان

ثان است.  ب  یعمومهای  بخش  یدارا  ریرانت های  ت ولد  اً،ی وابسته  و کارآمد  نا  ی وروکراسو 

آنجا  ورممت از  ثالثاً،  عموم  ییهستند.  بخش  شرکت کارآمد  نا  یکه  در   یدولتهای  است، 

شرکت کارآمد  نا  زین  یرانت  یاقتصادها مع  یدولتهای  هستند.  اساس  بر  سود    یارهاینه 

توانا  ،یخصوصهای  شرکت  اساس  بر  ان  ییبلکه  در  همآنها  خزانه   نی تقال  به  سودها 

های  وند. چهارم، دولت شیم اداره    ها،شرکت بر    یاسیبه منافع س  نداد  ت یدولت، با اولو

   .(Hertog, 2020:278) کنندمیرا تجربه  «یاقتصاد سمیبه نام »پوپول یطیشرا ریرانت

بر اساس    ریرانت  یهادولت  توان بیان داشت کهبنابراین و بر اساس تعاریف ارائه شده می

 یرانتهای  دولت د.  شونی میبندقه، طبکنند  می  افت یکه درای  انواع مختلف درآمد اجاره

  دستگاز به  ایمانند نفت    یعیاز منابع طب   عمدتاً  خالص که درآمد اجاره را  ای  کیدرجه  

دوم    یهادولت   دوم،  آورند.  یم طب  نیاکه    ریرانت  مهین  ایدرجه  اخت  یعیمنابع  در   ار یرا 

-گاهینوع رانت، مانند اجاره پا  یاقتصاد  یاهت یفعال  ریسا  قیدرآمد دولت از طر  رند وندا

جزینظام  یها و  بنادر  و  سا  ها رهی  به  خود  قلمرو   .دیآیمدست  به  کشورها،  ری در 

معموالً به صورت   یخود را از اجاره خارج  یاز درآمد مال  یبخش بزرگ   ریرانتهای  دولت 

امت سود    اتیمال  از،ی حق  تول  یقراردادها  ایبر  در  شرکت   دیمشارکت  استخراج  ی  هابا 

خارج نتآویم  دست به  یمعدن  در  و  ن  جه،یرند  مال  ازیاز  کاسته   ات یبه  شهروندان    بر 

 . (Beblawi & Luciani,1999:32) شوندیم

شکاف    ند،یآیمد  وجو هب  یرانتهای  چرا دولت که  این  درک   دی( کل2019مور )بنا به گفته  

که در آن دولت از   یولت به عنوان د  یدولت رانت  فیتعراست. او با  جنوب  -شمال  یجهان

زندگ برای    کسب  رقابل یغ  دهایمدرآمحل   دولت  کندمی  یدرآمد  ساختار  به    یو  نسبت 

های  سمیبه مکانجنوب   آن را در جهان لی ، تشککند مین  یانچند  ت ی حما  یداخل ت یجمع

  -هاسمیمکان  ن یا  قیاز طر  .دهدمی  نسبت   جنوب  جهان  مانده از استعمار شمال در   یباق

و   ،یاقتصاد  ی وابستگ  ،یاستعمار  میمستق  ت ی حاکم  کیبوروکرات  راثیم  یعنی اتحادها 

نظام کمک  یمداخالت  بس  مدندآ  دیپد  یجنوب  یهادولت   -  یخارج  یهاو  از    یاریکه 

تبد دولت   لیآنها  همچن  یرانت  یهابه  مور  فناور  نیشدند.  عنوان   ینظام  یتکامل  به  را 

در فواصل    یفناور  نیکه ا  یی. از آنجادکنمی  ییشناسا  ریدولت رانت  گیریشکلر  د  یعامل

 یشد، عدم تعادل قدرت بزرگ   ینی ب  شیر، و به سرعت قابل پتب، مخربرهیماسر  یطوالن
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ب ا  یعاد  روندانشه  نیرا  توانا  رایکرد، ز  جادیو نخبگان حاکم    ی برا  یشتر یب  یینخبگان 

 (. Moore, 2019:297) کردند دایپ ینظام یرویده از نبا استفا یسرکوب مخالفان مدن

 حکمرانی مطلوب  . 2-2

واژه   این  است.  تمدن بشری  دیرینگی  به  آن  و قدمت  نیست  مفهوم جدیدی  حکمرانی 

توسط ویلیام سون در ادبیات اقتصادی بکار رفته و از    1979بار در سال  شاید برای اولین

بیشتر  1980سال   واژه  این  کاربرد  بعد  در   به  بانک جهانی  که  هنگامی  و  است  گردیده 

تصور   کسهیچ  ه حکمرانی خوب اختصاص داد،ی خود را بگزارش ساالنه  1989ال  س

کرد که حکمرانی خوب جایگاه خود را بدین شکل در ادبیات توسعه گسترش دهد  نمی

 (. 3: 1395)ابراهیم پور و همکاران، 

-پاسخ به نیازها و ضرورت  انی خوب درالگوی حکمرتوان بیان داشت که  از این رو می

مواجهه   وجودبه  هایی که  و  آمد  دولت  توانمندسازی  بر  عالوه  آنها  با  مطلوب  ی 

گروه و  اجتماعی  نیروهای  ظرفیت  افزایش  نیازمند  حاکمیتی  از  دستگاههای  بیرون  های 

این از  بود.  اولحاکمیت  بخش  است.  بخش  دو  دارای  خوب  حکمرانی  ی  زمینه  رو، 

باجتماعیِ الزمْ  می  نشان  را  الگو  این  تحقق  و  درای  مشارکت  مبنای  بر  واقع  در  که  هد 

جامعه دولت،  یعنی  جامعه  اصلی  رکن  سه  میان  بخش خصوصی هماهنگی  و  مدنی  ی 

تراز است. اجزاء  گیرد. در این ساختار روابط میان اجزاء حکمرانیْ افقی و همشکل می

ا با همدیگر هستند و  ارتباط متقابل  به گونهدارای  که همرتباط  اتحای است  اد افزایی و 

استراتژی ترسیم  در  بازیگران  می میان  برقرار  اصلی  و  کالن  بخشْ های  این  در  شود. 

اجتماعی   نیروهای  تعامل میان  آن  مراتبی نیست و هنرِ  ساختار حکمرانیِ خوب سلسله 

بازار، دولت و جامعه این ساختار بر روی تصمیمیعنی  ات و اجرای ی مدنی است. درِ 

گوناگونی وسیاست  کلی ضمن  بر مبنای    های  تعامالت  تضارب نظرات،گشوده است و 

 (.  154-155: 1396نیازها و سازوکار اصلی جامعه برقرار است )صفریان و همکاران، 

گیرد که ای از بازیگران رسمی و غیررسمی را در برمیبنابراین، حکمرانی خوب مجموعه

تصم جریان  ترویج  گذارند  ر ثیتأی  گیریمبر  توسعه،  نهادهایِ  اغلب  از    و  الگو  این 

ای است  به اقتضای چنین خصیصه  دانند.حکمرانی را بخشی مهم از دستور کار خود می

هدایت  »نفوذ  به  را  حکمرانی  در  که  می  فرآیندشده  تعریف  که  اجتماعی«  نمایند 
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این سازوکاره از  برخی  درگیر هستند.  آن  در  پیچیدهسازوکارهای مختلفی  بسیار  اند و  ا 

رو، تمامی تعاریف حکمرانی گیرند. از اینبخش دولتی سرچشمه نمیاز بازیگران    صرفاً

ی از حکومت هستند که فقط بازیگران و نهادهای دولتی را شامل  تریعبیانگر مفهوم وس

گیرد. مدنی و بخش خصوصی را هم دربر می  یمعهشود، بلکه سه نهاد حکومت، جانمی

م ودولت  سیاسی  بخشمی  وجودبهحقوقی    حیطی  درآمد    آورد،  و  اشتغال  خصوصی 

می جامعهایجاد  و  گروهکند  اجتماعی  و  سیاسی  تعامل  مدنی  برای  ی  را  فعال  های 

ی  نماید. بنابراین، وظیفههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تسهیل میمشارکت در فعالیت 

زمینه کردن  فراهم  نیز  خوب  وحکمرانی  همکاری  ه  ی  سه  هماهنگی  این  بیشتر  چه  ر 

 (.  208: 1397گر است )صحرایی و همکاران، بخش با یکدی

بُعد سیاسی و ماهیت دولت را شامل می به  بخش دومِ حکمرانی خوب  شود. حکومت 

های حقوقی و مدیریتی های حکمرانی عالوه بر تحقق زمینهعنوان یکی از ارکان و بخش

د )ابراهیم  میت قانون را به عهده داری و برقراری حاک ی هدایت و راهبراین الگو، وظیفه

(. چیزی که تحت عنوان »اصول« یا »شاخص«های حکمرانی  5:  1395پور و همکاران،  

المللی و برخی از کارشناسان سیاست اجتماعی  ها و نهادهای بینخوب از سوی سازمان

ام سیاسی  عنی ماهیت نظی این بخش، یگیرد بیشتر در دامنهو توسعه مورد اشاره قرار می 

الگوی حکم قرار میو حکومِت  که میرانی خوب  آنگیرد. اصولی  قالب  توان  در  را  ها 

جویی، شفافیت، حاکمیت قانون، کارآمدی و  حوری، مشارکت موفاقاصول پاسخگویی،  

-( صورت24:  1384پذیری )هداوند، اثربخشی، منصفانه و فراگیر و حساسیت و انعطاف

 بندی نمود.

 مطلوب  یحکمران یگیری  شکلبر عدم  یو روحان یدر دوران احمد  ریدولت رانت یرتأث

جامعهدولِت نهادینه کارآمد،  تشکیلمدنی  عناصر  فعال،  خصوصی  بخش  و  ی  دهندهشده 

دهند. بر اساس مفروض بنیادی تحقیق حاضر، هر الگوی حکمرانیِ خوب را تشکیل می

ناصر دیگر و همچنین در  گانه و مستقل از عتواند به صورت جدایک از این عناصر می

حکمرانی مطلوب در یک جامعه باشد و  گذار بر  تأثیرترکیب با دیگر عناصر، تولیدگر و  

 از دولت رانتیر مانع تحقق حکمرانی مطلوب گردند. متأثرتوانند هر یک از آنها نیز می
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 کارآمد دولت . 3

گرفتن دو شرط اساسی   نظر  با در  تواند در خلق و استمرار توسعه میرفتارهای دولت 

اشد؛ یکی، دولت به معنایی مدنظر است که در چارچوب الگوی حکمرانی خوب  مؤثر ب

می نه  مطرح  و  است  نظر  منظور  دولت  اعتمادآفرین  و  قانونمند  رفتارهای  دوم،  و  شود 

  زایی برای نظام سیاسی. با ی مستقیم و با قصد هدایت افکار عمومی و مشروعیت مداخله

این شروط می کردن  قلحاظ  از عناصر محوری توان گفت ساخت  به عنوان یکی  درت 

گذارد. پاسخگویی و  می   تأثیر الگوی حکمرانیِ خوب بر موجودیِ توسعه در یک جامعه  

های مختلفی سیاسی و نبود خشونت، نظام اداریِ قوی و سالم جنبهپذیری، ثبات مسئولیت 

اد با  است که بر میزان همکاری گروهی بین افره  واخوسعهتکارآمد  از یک ساخت قدرت  

 تأثیرطور تخلفات اداری و مالی  یکدیگر، اعتماد افراد به حکومت و به همدیگر، و همین

دولت  می مطمئنی  کارآمد  گذارد.  فضای  مالکیت،  حقوق  چون  قوانینی  وضع  طریق  از 

-کاهد و بدینمیها  ها و نگرانیشورهکند، از دلبرای کسب و کار خصوصی فراهم می

اعتماد ج به دولت میصورت هم بر سطح  به یکدیگر را  امعه  افراد  اعتماد  افزاید و هم 

 (.151: 1385کند )ترکمانی، تقویت می

به طور کلی دولت از دو طریقِ اساسی یعنی »بسترسازی« و »اعتمادسازی« برای انباشت،  

این معناست ک می به  به توسعه کمک کند. بسترسازی  باید بسترهای الزم تواند  ه دولت 

و   تحریک  اقدامبرای  و  همکاری  به  جامعه  افراد  آورد.  تشویق  فراهم  را  جمعی  های 

تواند از طریق بهسازیِ اجتماعی، بهسازیِ فردی و بهسازیِ نهادی انجام سازی میظرفیت 

مالکیِت   تعریف شفاف حقوق  برای  بهنگام  کافی و  ابزارهای  تدارک  میان  این  در  گیرد. 

ازفر نهادی برای حفاظت جدی  نیز تدارک  قضائی    آن که مستلزم وجود دستگاه  دی و 

پذیر برای همه است از اهمیت اساسی برخوردار  طرف و دسترسقاطع، سریع، ارزان، بی

باشد. اصوالً، نهادها قواعد بازی برای تعامل اعضای جامعه با یکدیگرند. موقعی که  می

تعریف بازی،  غیر قواعد  یا  غیرقانشده  باششفاف،  جانبدارانه  یا  و  اجرا  به  بل  تمایل  ند، 

 (. 42: 1385همکاری و همیاری تضعیف خواهد شد )خضری، 

اساسی   عوامل  از  یکی  مداخلهکنندهمتأثربنابراین،  »سطح  عمومی،  اعتماد  و ی  دولت  ی 

رابطه که  دولتی  وجود  است.  جامعه«  در  آن  جامعهکیفیت  و  بخش خصوصی  با  ی  اش 
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اعضای جامعه در خصوص معناداری    ن بهداد  نان مند باشد، در اطمیف و قاعدهمدنی شفا

هی حاصل از هنرآفرینی کامالً مؤثر  پذیری بازدهمحیط فعالیت و همکاری و نیز برگشت 

به   عمومی  اعتمادزای  عوامل  از  یکی  نیز  دولت  شایستگیِ«  و  »صالحیت  بود.  خواهد 

،  هایی چون ناکارایی سازمانینارسایی  عدیلبا تکارآمد  آید. دولت شایسته و  حساب می

عرضه نتیجه  در  و  کارگزاری  مشکل  نیز  و  تخصیصی  عمومیِ  ناکارایی  مدیریت  ی 

و سیاست  اقدامات  به  نسبت  را  اعتماد عمومی  بیشتر میپرکیفیت،  کند )خصری، هایش 

1385 :44 .) 

 و روحانی و حکمرانی مطلوب  نژاداحمدیهای دولت. 4

به    یازیاز آنجا که رهبران دولت ناست که    نیا  ریدولت رانت  هینظر  یطقمن  جی از نتا  یکی

از مردم بپردازند    کردنی  ندگ یکه به نما  کنندیاحساس نم  یمنابع ندارند ضرورت  استخراج

معنا است که    ن یبه درآمد رانت به ا  ریدولت رانت  ندهیفزا  ی وابستگ(.  1987  ،ی)نجم آباد

در    ری رانت  یولتهاهمان گونه که ذکر شد د  را یشود، ز  هکاست  دولت بر جامعه  یاز فشار مال

به درآمد مال  ایران ندارد.   یخود توجههای  نهیهز  نیتأمی  به عنوان منبع اصل  یاتیاساساً 

رانت  ازانپردهیرنظ چن  ریدولت  در  در  یطیشرا  نیمعتقدند  نکردن    افت یدر  مقابل  دولت 

  گر ید  که در چارچوب آن مردم  دبایی م  با مردم دست   ی ضمن  یاز جامعه به توافق  اتیمال

شعار عدم   گر،یجامعه داشته باشند. به عبارت د  ندهیمنتخب و نما  یار ندارند تا دولتانتظ

نما  اتیمال  افت یدر وجود  عدم  مقابل  جزئ  یندگ ی در  رانت  ی اساس  ی به  ساختار   سمی ریاز 

لت  دو  شتری قدرت و سلطه هرچه بهای  هیپا  میسبب تحک  یتوافق  نی. چنشودمی  لیتبد

 . شودمیبر جامعه  ریرانت

 نژاد احمدی دولت . 1-4

  ی ارز  ریمطلوب ذخا  تیو وضع  نژاداحمدی  یهدور  نفت در  مت یق  یشیبا آغاز روند افزا

 فراهم  نژاداحمدی  یستی و پوپول  یعیتوزهای  است یس  یاجرا   یرا برا  نهیزم  ها،سال در آن  

ی عیتوزهای  است یس  زینت و  دول  یو سازمان  یساختار  ینهخت و به موازات آن پهسایم

مد  دایپ  شیفزا ا  دولت  گزارش سازمان  اساس  بر  ب   ت ی ریکرد.   تعداد  کشور   یزیررنامهو 

دولت   نسبت به یاسیس  ماتیو سطوح تقس  یاتیعمل ،یو استان  یستاد یسازمان یواحدها

و متکی   نژاداحمدیدرصد رشد داشته است دولت رانتی    25درصد و    34  ب یقبل به ترت
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آن   نفتیبودن  درآمدهای  نیاز    او  به  بی  بودرا  نموده  نهاد مستقلی  گونه  از هر  که  به  ای 

به مبادرت  وی  در    28انحالل    دولت   نژادیاحمد  86  رماهی ت  در  نمود  روز  کیشورا 

تغ  میتصم غالمحس  یجد  راتییبه  گرفت.  شورا  چند  در   یالهام، سخنگو   نیدر  دولت 

آنها    یچهار شورا به جا  لیدولت و تشک   یعالیشورا  28ادغام    شدنییاز نها  86مرداد  

ظ داد.  مد  اهراًخبر  دقت،    ،یسازروان  ،یسازکوچک  ، یمواز  یها ت یریادغام  و  سرعت 

تصم  زیپره  ،یکارآمد بهره  ماتیاز  متنوع،  و  و    یریگ پراکنده  فکر  از  مطلوب  و  بهتر 

ارتقا  شهیاند و  ک   ینخبگان  دال  ماتیتصم  یفیسطح    ی اه ادغام شورا  یاصل  لیاز جمله 

انتقادات حول   نیشتری بود. ب   یاجرائ  یدیو کل  یاصل  یچند شورا  لی موجود دولت و تشک

شورا تشخ  یمحور  مجمع  بود.  اعتبار  و  ا  صیپول  اح  یرأ  یجلسات  زپس    یای به 

رئ  یعال  یشوراها و  ا  زین  یجمهورسیداد  ناچار  نت  نیبه  در  کرد.  ابالغ  را    جه یقانون 

(. اما دولت  1394،  )خبرآنالین  گرفت را از سر    دوباره کار خود   87پول از آبان    یشورا

 18کشور در    یزیرو برنامه  ت یریمد  سازمانبه این مسئله بسنده نکرد بلکه    نژاداحمدی

سال1386  ریت شش  از  پس  وظا  جمهور سیرئ  دست به  ،  و  منحل  دو    ف یوقت  به  آن 

برنامه  نی تحت عناو  جمهور سیمعاونت رئ نظارت راهبرد  یزیرمعاونت  ت  عاونو م  یو 

رانتی خود   دولت   در ادامه روند  نژاداحمدی  منتقل شد  یانانس  هیو سرما   ت یریتوسعه مد

   شد.یی گراو مصرف ییجو رانت هیروح دیتشدسبب ایجاد و 

  آوردن   یاند و رویاقتصاد  ریمولد و غ  ری غ  ییهات یاساساً فعال  انهیجو رانت   یهات یفعال

 ید و بخشمولد منجر خواهد ش  یهات یفعال  انیها به زتیفعال  نیبه ا  یاجتماع  گرانیباز

نهای  هیاز سرما (.   11:  1381  ،یاشتباه به هدر خواهد داد )خضر  ریدر مس  زیجامعه را 

رانت   ن،یبنابرا ثروتمند  ندهی فزا  یتقاضاها  یارضا   یبرا  ریدولت  تازه    سه ینوک   شده  جامعه 

ز  واردات  به  و  ادیاقدام  غذا  یکاالها  ژهیبه  مواد  و  ه،  زادهجمع  امام)  دیانمیم  یی لوکس 

ی  دولت ارز لوکس با  یواردات خودروها این وضعیت  بارز(. مصداق 38: 1398: یمعصوم

م  طبقاست   تجارت،  توسعه  سازمان  خودروها  زانیگزارش  دوهزارو    یباال  یواردات 

مشهور شامل هزار    یبرندها  کیبه تفک  1392تا    1388  یهادر فاصله سال  یسیس  500

دستگاه لکسوس به    722هزار و  نجپ  دالر،ونی لیم  171,9شه به ارزش  دستگاه پور  817و  

  676هزار و پنج دالر،ونیل یم 7.88به ارزش  ی دستگاه مازرات 62 دالر،ونیل یم 202.5ارزش 
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دستگاه به    397هزار و    82  گر ید  یبرندها  ر یو سا  دالرونی لیم   361دستگاه بنز به ارزش  

است.    دالرونیل یم  789و    ارد یلیم   کیارزش   منجربوده  فر  که  افزایش  مصرف به  هنگ 

در    بانک  13گونه  رشد قارچ  توان بهمی  شده است عالوه بر این نیز  جوییرانت گرایی و  

گونه  نژاداحمدیدوره   به  نمود  که  اشاره  احمدای  دوره  و    یهاگروه  نژادیدر  قدرت 

پشت  تأسثروت،  بانک  هم  احمد کردندیم  سی سر  دولت  در  ن  نژادی.  که    یهادهر 

راحت  خواست یم تأس  انست تو یم  یبه  هشت   س یبانک  دوره  در  اکند.  دولت    ن یساله 

 گرفتند.   سیتأس مجوزبانک  13اصولگرا، 

گردشگر   نا،ی س  ه، یسرما  یهابانک ا  ،یشهر،  سرما  ،ید  ان، یرانیحکمت    ه، یانصار، 

)از ادغام    ندهیآ  انه،ی(، خاورمکردیم  تیبه عنوان مؤسسه فعال  ترشی)پ  نیقوام  ن،یزمرانیا

به نام مؤسسه    ابتداتصاد )اقشد( و مهر    لی تشک  یو آت  نیصالح  یهاهتات و مؤسس  بانک

دوره   ن یهم در ا  گری(. دو بانک دشدیشناخته م  انیجی و بعدها به عنوان مؤسسه بس  رمه

آنها متوقف شد.    ت یرفتند، اما در گام آخر صدور مجوز، فعال   شیتا مرز گرفتن مجوز پ

  ن یاز ا  نیو بانک آر  ی اردیل یلف سه هزار ممتخ  ،یخسرو  دیآفرمنتسب به مه  ایآر  بانک

.  دیرسیبانک م  15دوره به    نیا  ی هاشمار بانک  گرفتندیم  جوز اند که اگر آنها هم مجمله

بدون مجوز هم   یو اعتبار  یچنان رونق گرفت که مؤسسات مال  یدوره بانکدار  نیدر ا

جا به  حاال  و  آمدند  بانک  انددهی رس  ییرو  شبکه  مهم  یکه   یعنیخود    فهیظو  نیتر در 

بحث تشکیل بانک مطرح نبود    صرفاً بود اما  آنها شده    ی رودنباله  ،یریگ و سپرده  یدهوام

 . نمودندچرخش پیدا   یمشارکت التیبه سمت تسهدر این دوره ها بانکبلکه 

سال    بر  در  آمارها  تسه  نیشتری ب  84اساس  ازبانک  یپرداخت  التینوع  عقود    ها  نوع 

به  یکم  اریسهم بس  ی عقود مشارکت  تالیبود و تسه  یابادلهم تنها    ینحو داشتند.    27که 

درصد در قالب    73و    شدیپرداخت م  یدر قالب عقود مشارکت  یبانک  التیدرصد تسه

سهم    یانسبت حفظ شده بود و عقود مبادله  نیا  انهمچن  88بود. تا سال    یاعقود مبادله

انصار اعالم    رعاملیمد  92ل  داشت. در سا  یشتریب بانک  80کرد  بانک  ها، درصد عقود 

تنها    یمشارکت مبادله  20و  ا  یادرصد عقود  به  بانک  یادرجه  180چرخش    نیاست.  ها 

بانک  یدستور  نییتع  لیدل سود  ا  ینرخ  دورزدن  راهکار  به  که  شد.    انونق  نیبود  بدل 

تسه به سمت  بانک  یمشارکت  التیچرخش  باز مدست  را  توافق  گذاشت یها  در  با    یتا 
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م  التیتسه  انیمتقاض هر  م  زانی به  در  خواهندیکه  دوره    در  .کنند  افت یسود 

احمد   یجمهوراست یر تسه   نژاد،یمحمود    ی روند  یخدمات  یهابخش  التیسهم 

ااندک   کهیطوربه خود گرفت؛ به  یصعود از    35بخش به حدود    نیاندک سهم  درصد 

مراتب بدتر وضع به  نی ا  ،یدولت  یهابانک  شدنی. با خصوصافت ی  شیافزا   التیکل تسه

به ن  کهیطورشد؛  تبع  زیآنها  با  ت ی به  تسه  یخصوص  یهانکاز  ا  التیپرداخت    ن یبه 

 قرار دادند.   ت یبخش را در اولو 

م  نیآخر نشان  تسه  دهد،یآمار  پابانک  التیمانده  تا  در   73به    91سال    انی ها  درصد 

به    نیترصنعت که مهم ها بخش  سال  نی. در ادیبخش خدمات رس کل مشبخش است، 

در    نماندند.  نصیب یب  یشاورزک   ژهیوها هم مانند مسکن و بهبخش  ریخورد. سا  جدی بر

نخستین موضوعی که توجه    92و    84های  مقایسه پرونده تجارت خارجی ایران در سال

برا جلب می ه  کند، ترکیب شرکای تجاری است که به طور کلی از کشورهای اروپایی 

  ی ، کشورها92اساس آمار رسمی گمرک ایران در سال  آسیایی تغییر جهت داده است. بر

تا پنجمین مقصد عمده صادرات   نیاول  ب یبه ترت  انچین، عراق، امارات، هند و افغانست

بوده در سال  ایران  اما  بوده    84اند،  دیگری  گونه  به  کشورمان  ترکیب شرکای صادراتی 

تعد و  تنوع  که  طوری  به  ایراست،  از  کاال  واردکننده  کشورهای  بوده  د  بیشتر  بسیار  ان 

تا پنجم قرار دارند.    اولهای  امارات، عراق، هند، ژاپن و چین در رتبه  ب ی است و به ترت

سال   در  که  چین  ترتیب  ای  84بدین  صادرات  مجموع  را  از  درصد  پنج  حدود  ران 

فزایش پنج برابری سهم  با ا  92و در جایگاه پنجم قرار داشت، در سال    کرد یخریداری م

 جدول قرار گرفت.   خود در صدر

تر است، در حالی که پنج شریک  تر و ملموسمحسوس  اریدر بخش واردات تغییرات بس

اند، اما  امارات، چین، هند، کره و ترکیه بوده  92نخست صادرکننده کاال به ایران در سال  

متفاوت بوده است، به    مالًکاجانمایی کشورها در جدول تأمین کاالی ایران    84در سال  

که هم  طوری از کشورهایی  اثری  بزرگکه هیچ  به  ایران  اکنون  به  کاال  ترین صادرکننده 

دلیل اند، دیده نمی تبدیل شده به  امارات که  از  به غیر  نهم  شود. در سال نخست دولت 

مجدد   صادرکننده  ،کاالصادرات  از  یکی  محسوب  همواره  ایران  به  کاال  عمده  های 

فرانسه، ایتالیا   زییران در واردات است. پس از آن نآلمان دومین شریک تجاری ا  شود،یم
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 زیدر واردات هستند. در ادامه ن  رانی ا  یتجار  یشرکا  نی تا پنجم  نیو چین به عنوان سوم

می دیده  هلند  و  انگلیس  سوئد،  سوئیس،  مانند  کشورهایی  که  نام  حالی  در  شود. 

ادند، دمیای تشکیل  مایهای و سری واسطهرا کاالها  84سال  ترین اقالم وارداتی در  عمده

سال   جدول    92در  صدر  در  که  هستند  مصرفی  و  اساسی  کاالهای   داننشسته این 

 (.1394 ،)خبرآنالین

 دولت حسن روحانی . 2-4

  استیدر س  ییازدشو تن  ییاگرالبرنامه، اعتد  سازمانی  ا ی با شعار اح  یروحان  یرهدر دو

  ن یکند، اما ا  دایخود را پ  یو ساختار منطق  یماهو   بود که دولت روند  ن یاانتظار    ی خارج

ظهور ترامپ    د،یجد  یاسینخبگان س  یری کارگ به  در  ییعدم نوگرا  رینظ  یلیاهداف به دال

دولت در مورد   ئت یمصوبات ه  یو حت  ماند  ناکام  رانی ا  هیها علمیو آغاز تحر  کایدر آمر

کارگشا نبود و همچنان تمرکز    یخصوص  خشو ب  یاستان  یبه واحدها  فیوظا  یواگذار

به عنوان مثال یکی از اقدامات دولت   (.22:1397  )استوار،  در دولت و مرکز است   ت یفعال

زاده و مخالفت نعمت بود که با    رقابت   یشورا  ت یدامه فعالاحسن روحانی تالش جهت  

 یلت حسن روحاننخست دو  یهاشورا در ماه  نیاکه  این  مبنی بر   و بودروبهر  ی ریجهانگ

 ازدهمیرقابت در دولت    یشورا   یبه شدت تحت فشار قرار گرفته بود. دو مخالف جد

صنعت    ریزاده وزضا نعمت رحمدجمهور و م  سیمعاون اول رئ  یر یاسحاق جهانگ  یعنی

روحان مصاحب   ،یدولت  در  ا  انشیهاهبارها  م  نیاز  انتقاد  عملکردش  و  و   کردندیشورا 

جمهور در انتقاد از    س یاول رئ  معاون  .آوردندیم  انیا به مصحبت از انحالل آن ر  یحت

رقابت انتقاد کرد و گفت    یشورا  ستمیس  ییناکارا  از  حاًی تلو رقابت و عمکلردش    یشورا

تد  افیکه در اقتصاد کشور م  یاست که دولت نسبت به اتفاقات  نیکه مهم است ا  یزیچ"

باشد،    دینبا دارن  یسرکیمنفعل  وجود  نهاد  و  ادستگاه  کشور نهاده  نید،  در  ا 

 .( 24 -22:1397،  استوار)" ندارد ییمبنا  چی که ه کنند،یم یذارگ ت میق

رقابت در    یدخالت شورا  یروحان  نهیکهنه کار کاب   ریموارد اختالف وزترین  از مهم  یکی

نعبود  خودرو    یارگذت میق معتقد  زمت .  نگاه شورا   رغمعلی  که  بوداده  رقابت،    ینوع 

براساس عرضه و تقاضا در   دیآن با  مت یو ق  ست ین  یحصاران  یکاال  کی  رانیخودرو در ا

  ران یا  ی عنیکشور    یاست که دو غول بزرگ خودروساز  یدر حال  نیشود. ا   نییبازار تع
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از  ای  مجموعه  تیدر نها  دارند.  اریکشور را در اخت  یاکثر بازار خودرو   پایخودرو و سا 

و   لیتعط  مهینهاد ن  کی رزه کند به  ا انحصار مباکه قرار بود ب  یاتفاقات باعث شده، تا نهاد

عالوه بر موارد فوق در دولت حسن روحانی نیز    (.1396)فارس ،  دش  لیتبد  یفاتیتشر

که  این  مسئله رانت و فرهنگ رانتی گسترش پیدا کرد مینی بر  نژاداحمدیهمانند دولت  

و  شد    یاستردهرانت گ   عیتوز  ری کشور درگ   ،یگذاراست یسعدم اصالح در    کی  لیبه دل

. حجم کندیمتکرار    را  دیرانت جد  عیخطر ورود دوباره به دوره توز   د،یو ام  ریدولت تدب

به  یعیتوزرانت   مهرورز  دولت  سال  چهار  صنا  یقدردر  هنوز  که  حال    عی بود  در 

 .دادن هستندتاوان

  ن ییو ثابت تع  هیپا  مت یق  کی   یمیمحصوالت پتروش  یبرا روحانی  دولت  نمونه    عنوانهب 

آمد که    شیپ  ی شده بود اما مشکل وقت  نییدرست تع  مت یق  یریگ م یه تصمکرد. در لحظ

. دیدالر رس   140دالر در هر بشکه به    40نفت شروع به باالرفتن کرد و از    یجهان  مت یق

قبه آن  پتروش  مت یدنبال  ا  یمیمحصوالت  در  اما  رفت  باال  رسم  رانیهم  بازار  در    ی و 

سال    یهمان  هامت یق که  در    نییعت  82بود  ق   کی  انیم  نیاشد.    ار یبس  مت یفاصله 

امنفعت   یبرخ  یبرا  زیانگ وسوسه  د یجد  کیکارخانه پالست  کیشد. هر روز    جادیطلبان 

که به اسم   ییهاکند. کارخانه  ستفادهارزان ا  هیلقمه چرب مواد اول  نیتا از ا  شدیم  سیتأس

  یهاسال رانت   دچن  نی. در ادفروختنیم  اهیو در بازار س  دندیخریرا م  هیمواد اول  د،یتول

سالمی  )  است زدوده نشده    کیشد که اثرات آن هنوز از چهره بازار پالست  عیتوز  یکالن

که دولت در  بود  فوالد    نامهوهیش  ب یتصو   دیو ام  ریتدب  (. مورد دیگر در دولت11:  1399،

ق قبود  کرده    نییتع  هیپا  مت یآن  تع  یمتی.  امروز  ن  متناسب   قاً یدقشده    نییکه  رخ روز  با 

ق  ایبازار وارد دوره رکود    وقتی  اما  بود  بازار ثابت رک   رییتغ  هامت ی رونق شد و  ماندن د؛ 

بورس    مت یق در  وارد    کشور  توانستفوالد  توز  کیرا  جد  عی دوره   کند  دیرانت 

 (. 1399شرق،)

 جامعه مدنی   .5

ی الگوی حکمرانیِ خوب محسوب  ی سازندهگانهی مدنی عنصری از عناصر سهجامعه

توان با سطح »میانیِ« پیوند زد، درست به عنصر از حکمرانی خوب را می  شود. اینمی

که در بحث قبلی به آن اشاره شد،    «،نه عنصر دولت کارآمد با سطح »کالهمان وجهی ک 
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در ارتباطی معنادار با هم قرار دارند. استوار بر این نقطه نظر تاریخی، از لحاظ مفهومی  

شود که فارغ از دخالت قدرت ط اجتماعی اطالق میای از رواب ی مدنی به حوزهجامعه

ها، تشکالت خصوصی و مدنی  ای از نهادها، مؤسسات، انجمنسیاسی است و مجموعه

-ی رویکرد به موضوع اغلب باعث می (. این نحوه329:  1374گیرد )بشیریه،  را دربر می

که جامعه باشود  متضاد  قلمروی مستقل و  به عنوان  مدنی  قلمدا  ی  د شود؛ حال  دولت 

در    -ی مدنی سه نسبت قابل تشخیص است. الف(آنکه در ارتباط میان دولت و جامعه

اول جامعه که دولت  نسبت  قلمرویی است  یعنی همان  از دولت است،  مدنی جزئی  ی 

گیرد  کند و نهادهای آن را به خدمت خود می ها و هژمونی خود را بر آن اعمال میارزش

ی مدنی مستقل از  در وضعیت دوم جامعه  -آن عمل کنند. ب(ایدئولوژی    تا در راستای

مداخله عدم  »ضرورت  لیبرالیِ  اصلِ  با  وضعیت  این  است.  امور  دولت  در  دولت  ی 

ی مدنی قوی ی مدنی و حفظ استقالل آن« هماهنگ است. در این برداشت، جامعهجامعه

ی و فرهنگی خود  ژمونی اخالقو نهادمند است و در صورت تمایل دولت به گستراندن ه

مقاومت می  آن،  نهادهای  استعمار  اجتماعی جامعه و  نظام  مبارزهدر  به  و  میل  کند  با  ی 

سلطه به  میمعطوف  دولت  ج(ی  می  -پردازد.  را  سوم  متعادل« وضعیت  »نسبت  توان 

  ی مدنی قلمرو پیکار و رقابت است، لیکن نه رقابت و پیکارنامید. در این شرایط، جامعه

دولت   ارزشمیان  میان  پیکار  و  رقابت  بلکه  اجتماعی  نظام  تقریباً  و  هنجارهای  و  ها 

اری عمومی  گزست گذاری بر سیاتأثیرهمسطح و متوازنی برپا است که هر یک در صدد  

 باشد.  ی رهنمود به نظم سیاسی در قالب دولت می و ارائه

به ندرت بهای قهری جامعهدر این وضعیت، دستگاه ی مدنی عهه قلمرو جامی سیاسی 

ی سیاسی استقالل نسبی دارد. در این برداشت،  ی مدنی از جامعهکنند و جامعهتجاوز می

شود  ی قوای آن پیوسته دگرگون می ای پویا و زنده است که موازنهی مدنی عرصهجامعه

اثر می و تعادل ناپایدار آن بر عملکرد دولت سیاسی  ی گذارد. میان دولت و جامعههای 

در   رابطهمدنی،  وضعیت،  هم  این  از  چنان  نه  دو  این  یعنی  است،  برقرار  واقعی  ای 

اند و  باشد و نه چنان در هم فرورفته  تأثیرشان بر همدیگر بیاند که شرایط درونیمستقل

یکدیگر   تفکیکشده  انهماینبا  که  بیاند  و  ناممکن  وضعیت  شان  همین  بنماید.  فایده 

جامعه به  که  است  د  یسوم  شأن  میمدنی  مبارزه  موکراتیک  قلمرو  به  را  آن  و  بخشد 
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اعتماد شماره  1391سازد )سالمت،  هژمونیک و ضدهژمونیک بدل می   ( 2611: روزنامه 

ی مدنی در الگوی حکمرانی خوب وجود دارد  بنابراین، مفهوم و برداشتی که از جامعه

ی  رگیرندهاست که درب   ی مدنی و دولت این برداشت متعادلِ سوم از نسبت میان جامعه

تعاون از همکاری و  داوطلبانهسازمانکنشی  نیروهای  یافته، هدفمند و  مقابل  در  افراد  ی 

و  آشوب یابسرکو آفرین  اتمیزه  گر  روند  مقابل  میدر  افراد  و  شدن  )غفوری  باشد 

 (.  215: 1387همکاران، 

 نژاداحمدیدولت . 1-5

ه   دور  دو  نژاداحمدیدر  اقدامات  محدومجموعه  در    ر یفراگ   ینهادها  یبرا  ت یدلت 

است و    یمدن  یو نهادها  یاسیاز احزاب س  ت یبر عدم حما  یاصل  دی. تأک بودای  توسعه

نماز جمعه و   ج،یبس  ت،یهمچون روحان  یو انقالب  یمذهب  ینهادها  ت یتقو   بر  در عوض

جا  یهها  گایپا عنوان  به  مساجد  در  پافشار  یبرا  ینیگز یموجود    . شود می  یاحزاب 

توان بیان  بنابراین می و رو در رو با مردم بود میدوره ارتباط مستق نیت در ادول یتراتژاس

که   پوپولیستی  احمدیداشت  با شعارهای  با خود همراه  های مردمخود توده  نژاد  و    را 

ها  توده  از حقوق  دفاع  بهانه  آنها اخذ کرد و به  بسیج  خود را از طریق  اقدامات  مشروعیت 

سانس   ذفح  به مطبوعاتو  رسانهور  تشکل،  مردمها،  احزابهای  و  و    نهاد  خود  منتقد 

مدنی(شهروندی  سیاسی  حقوق  کردن  مخدوش بهپرداخت   )جامعه  که.  نهادهای    نحوی 

و    کارکردی شده  وارونگی  ، دچار نوعیسیاسی  ساخت   ابزار کنترل  عنوانبه  مدنی   جامعه

 به   شدند، دولت   تبدیل  جامعه  و مدنی  اجتماعی  ساخت بر    سیاسی  ساخت   ابزار کنترل  به

خاصشیوه طرح  وسیلهبه  ای  جامعه  آنها  بر  استیالی  برای  ممکن  خود  .  ساخت می  را 

  شدند. وجوه  تبدیل  دولت   اجتماعی  ابزارهای مهندسی  به  مدنی  نهادهای جامعه  سانبدین

دولت   یاجتماع  مهندسی  این  گانهسه دهم  نهم  در  می  و  ارتباط  توانرا  تضعیف  در   با 

اجتماعی  طبقات مردم   پایین  طبقات  خرید حمایت   ،(متوسطه  )طبقه  نیرومند  تودۀ  و   و 

 آنها مشاهده  و تضعیف   حذف  در جهت   و نهادهای آن   مدنی   دستکاری در ساختار جامعه

که مناسبات   ر شد. دولت منج  دولت   اقتدارگرایی  وجوه  تقویت   به  کرد  در    با دستکاری 

سیاسی  اجتماعی  ساخت  میان  موجب   جامعه  و  مسالمت کانال  تمامی  رفتن  از  آمیز  های 

باالیی   و الجرم  سیاسی  ساخت   به  اجتماعی  های ساخت درخواست   انتقال از   ایجاد حد 
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که  اجتماعی  فشردگی پی   یمیان  سطوحدر    سیاسی  مشارکت   بحران  شد  در  را  باال    و 

 . (667-665:  1399ترجمان و غفاری، ) داشت 

  در   نژاداحمدی  جمهوری  ریاستتوان بیان داشت که  بندی کلی میبنابراین در یک جمع 

  دستاوردهای   همه  کرد  سعی  او .  ایجاد کرد  روند قهقرایی  ایران  دموکراتیکهای  شاخص

  و   -6  به  او  جمهوری   ریاست   دوره  در  ایران  اسیدموکر  امتیاز.  کند  لغو   را  خاتمی  دولت 

  است. مردمی   انقالب  از  پس  ایران  تاریخ   در  امتیازترین  پایین  که   یافت  کاهش  باالتر  حتی

  به   دموکراسی،  طرفدار  اجتماعی  نیروهای  غیاب  در  دادند،  یرأ  نژاداحمدی  به  که

  های لت دو  که  عیتیوض  همان  به  دموکراسی  هایارزش  بنابراین .  ندادند  اهمیتی  دموکراسی

 (.Fakhraei, 2018: 48-53بازگشت ) داشتند او از قبل و رفسنجانی

گونه  دوبه  که    از   بسیاری   رفتن  بین  از  باعث   نژاداحمدی  جمهوری  ریاست  دوره   ای 

  و   دولت   هایهزینه  پرداخت   برای  نفتی  درآمدهای.  شد  اقتصادی  و  سیاسی  اصالحات

  بیشتر   تقویت   باعث   که   شدمی  ادهاستف  بیشتر  داخلی  های حمایت   برای  هارانت   توزیع

 صادرات  درآمد  افزایش  در  بیشتر  ناکارآمدی  به  منجر  و  شده  دولت   حاکمیت  چالش

 (.  Dadgar and Orooji, 2020: 167, 169شد ) نفت به بیشتر وابستگی و غیرنفتی

  یکی شود  میبه عنوان مثال در این راستا به تالش دولت در منحل نمودن احزاب اشاره  

معرو دهم   نهم  دولت   سیاسی  کارگزاران  اظهارات  ترین فاز  عدم   و  بر    حمایت  تأکید 

از دولت   سیاسی  احزاب .  آنهاست   به  داری نسبت تعهد و وام   و عدم  و دهم   نهم  کشور 

نهادهای   تقویت   از لزوم  کابینه  و وزرای سیاسی  دولت   حامی  های شاخصچهره  برخی

بسیجروحانیت   چونهم  انقالبی  و  مذهبی جمعه،  نمازهای  پایگاه  ،  در  و  موجود  های 

 برای انحالل  تالش  دولت   در این  کردندیاد می  برای احزاب  جایگزینی  عنوانمساجد به

  دولتی   . بارها و بارها مسئوالنگرفت   شدت  1388  از انتخابات  پس  طلب اصالح  احزاب

کردند و دفتر   آنها را بازداشت  پرداختند و بسیاری از سران احزاب این  انتقاد از مواضع به

-657:  1399) ترجمان و غفاری،  آنها جلوگیری شد.    و از فعالیت   پلمپ   احزاب  برخی

 انقالب   مجاهدین  و سازمان  مشارکت   جبهه  تهران  دادستان  معاون1388مرداد    در  (660

حزب  اسالمی د  ازندگیس  کارگزاران  و  زمینهرا  انقالب  ر  و   متهم  مخملی  اجرای 

 مرتضوی معاون  سیاسی  فشار بر احزاب  کرد در ادامه  آنها را مطرح  انحالل  درخواست 
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و    را غیرقانونی  ایران  احزاب  خانه  فعالیت   1389مرداد    30روز    در  وزیر کشور  سیاسی

  کشور به   وزارت  از نقش   تفادهبا اس  و دهم  نهم  از سوی دیگر دولت   دکر  اعالم  غیرشرعی

نظارت  احزاب  فعالیت   پروانه  صدور  متولی  عنوان پروانه   و  آنها  از    بر عملکرد  تعدادی 

آورد تا شاهد    عمل  به  از آنها ممانعت   کرد و از تمدید برخی  باطل  ها راو کانون  احزاب

فعالیت   کاهش انجمن  احزاب  چشمگیر  صنفو  مردم  ی های  باشیمنهو  ایناد  در   دوره  . 

احزاب  فعالیت  از  استفاده  اعالم  غیرقانونی  بسیاری  با  کمیسیون  و    احزاب   10مادۀ    از 

 از سال  در کل  شد  قطع  احزاب  یارانه  1385  شدند از سال  رانده  حاشیه  دیگر به  برخی

اصالحا  سیاسی  تشکل  31تنها    1392تا    1384 دورۀ  در  سال  تو   1384تا    1376  از 

و    نهم  عملکرد دولت   اندداشته  و فعالیت   کرده  مجوز دریافت   سیاسی  تشکل   159تعداد  

  در قالب  با جامعه  مدنی  جای تعاملبه  دولت   دارد که  از آن  حکایت   حوزه  این  در  دهم 

اصنافاحزاب تشکل  ،  مردمیو  اساسهای  بر  تعاملی  حرکت   ،  را    از   استفاده  خود 

مواجههشیوه توده  های  با  جامعهرودررو  داده  های  کهاست   قرار  نگرش  ،  بارز   نمود 

مخرب  محدودکننده مدرنیته  تحزب  به  دولت   و  غفاری،    است   سیاسی  و  و  ترجمان   (

1399 :657-660) . 

 دولت روحانی . 2-5

  ها رانت   از  ادهءاستفو س  تصور  و  داد  ادامه  سرسختانه  نابرابری  با  مبارزه  به  روحانی  حسن

  فساد   با  تا  بود  تالش  در  روحانی.  بود  سیاسی  اختالفات  اصلی  منبع  دولتی  فساد  طریق  از

 روند  در  است،  مالیات  از  ناشی  آن  از  نیمی  که  را  اهت ران   داشت   نیاز  زیرا  کند،  مقابله

  هم  یوحاناول ر  یرهدر دو(.  Batmanghelidj, 2017  (6-2 :  دکن  توزیع  اقتصادی  توسعه

بر س  شتریب نظر دولت  ای  هسته  یو حل مسئله  یخارج  است ی تمرکز دولت  از  است و 

آورد. درمجموع،    وجودبهآرامش    یداخل  یدر عرصه    تواندمی  یخارج  تعارضات  حل

به دور    یسطح فرهنگ  زیو ن  یو دولت  یاقتصاد رانت  طیشرا  لیبه دل  رانیا  یاسیسی  هعرص

   (.86: 1398همکاران،صفریان و ) است  ریفراگ  یاز ساختارها

  امنیتی   داخلی  فضای  کردن  آرام  ساختاری،  اصالحات  اجرای  دنبال  به  بنابراین روحانی که

  برای   دری   کردن  باز   برای   ابزاری   عنوان   بهای  هسته  مذاکرات  در  توافق   به  دستیابی  و   شده

  هم  از  ساساً ا  او  تعدیل  پروژه   بعد،  سال  هشت  حال،  این   با.  بود  اقتصادی  سریع   بهبود 
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  و   منتخب   قدرت  مراکز  بین  قدرت  جنگ.  دارد  ادامه  همچنان   جناحیهای  تنش.  پاشید

  طور   به.  است   شده  رت قعمی  دولت   و  جامعه  بین  گسل  خطوط   و.  دارد  ادامه  منتخب   غیر

 روحانی  جمهوری  ریاست   است. دوره  شده  رادیکال  بیشتر  ایران  جامعه  و  سیاست   کلی،

  تظاهرات .  است   بوده  همراه   معلمان  و  کارگری  اعتصابات  جمله  از  مکرر  اعتراضات  با

  افزایش   بیکاری،  باالی  نرخ  گسترده،  فساد   جمله   از  هانارضایتی  از  انبوهی  نتیجه  ایدوره

  نسل   برای  ویژهبه  اقتصادی  اندازچشم   فقدان  و  زنان  حقوق   نقض  بنزین،  و  غذا  قیمت 

 تظاهرات  دو   با  2019  و   18/ 2017  هایسال  طی  در  ایران  که   آنجایی  از.  است   بوده  جوان

 و  رفتند  دولت   از  انتقاد  از  فراتر  تظاهرکنندگان  از  بسیاری  شد،  مواجه  سراسری  سراسری

   (.Zamirirad, 2021: 4- 6) کردند رد را سیاسی نظام کل آشکارا

 بخش خصوصی . 6

میان  مسئولیت  و  قدرت  »توزیع«  و  »توازن«  الگوی حکمرانی خوب  بارز  نماد  و  نمود 

نظام اجتماعی و نظم خصوصی و فردی است که در قالب سه مفهومِ کلی  سیاسی،    نظام

»جامعه صورت»دولت«،  خصوصی«  »بخش  و  مدنی«  میی  کارآمد، بندی  دولت  شود. 

ی حکمرانیِ خوب را تشکیل  ی مدنی قوی و بخش خصوصیِ فعال اعضای پیکرهجامعه

بهمی به  کارکرد خود  مطلوب  انجام  با  یک  هر  که  عملک دهند  کمک  بود  سیستم  کل  رد 

حوزه   نماید.می روابطِ  در  طریق  از  فرد،  جایگاه  به  بخشی  اهمیت  ضمن  خصوصی  ی 

شود. این بخش همچنین مندی وی فراهم میهای الزم برای بهرهمبتنی بر »شبکه« فرصت 

دار ایجاد اشتغال، درآمد، تولید، تجارت و کسب و کارهایی برای فرد است که از  عهده

 (.  167: 1396ج است )صفریان و همکاران، دولت خارکنترل 

قلمرو   کاهش  هدفِ  با  خوب  حکمرانی  الگوی  در  خصوصی  بخش  تقویت  واقع،  در 

فعالیت و تصدی دولت در نظام اجتماعی؛ افزایش ظرفیت کارآفرینیِ افراد و ارتقاء سطح 

یابی به  ی و دست ی داخلی بازارهای سرمایههای اقتصادیِ غیردولتی؛ توسعهکارایی بنگاه

ی فناوری و منابع مالیِ خارجی؛ کسب درآمد از جامعه برای دولت جهت پوشش سرمایه

هزینه بودجهدادن  افزایش های  جامعه؛  از  دولت  استقالل  از  جلوگیری  منظور  به  و  ای 

گیری و توزیع مناسب درآمدها از راه گسترش  مشارکت مردم در امور اقتصادی و تصمیم

ع بین  در  مردمسهام  برای    موم  کارآفرینی  و  خالقیت  رشد  های زمینه  نمودن  فراهمو 
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)آل کشور  اقتصاد  تولیدی  توان  می82:  1390عمران،  ارتقاء  صورت  این  (  با  گیرد. 

مندی از توصیف، تقویت بخش خصوصی و توانمندسازی افراد برای خلق فرصت و بهره

ر نهادهای دولتی است،  در اختیاهایی که  امکانات موجود و به تبع کاهش منابع و ثروت

برد و بستر  جویی و سوءاستفاده از امکانات عمومی را از بین میی رانتبالقوه  هایینهزم

گیریِ نظام اقتصادی و اجتماعی سالم و اخالقیاتِ فردی شفاف و عاریِ از تظاهر شکل

می فراهم  ارا  نظام  افراد  خوب،  حکمرانی  استقرار  با  سخن،  دیگر  به  وآورد.    جتماعی 

کنند و شاهد میزان کمتری از فساد هستند، در حالی سیاسی را بدون تبعیض تصور می

خصوصیِ نحیف و ضعیف و دولت بزرگی که عرصه را برای بخش خصوصی  که بخش

کند امکان رشد فردی و همکاری و اعتماد بین  های فردی تنگ و محدود میو خالقیت 

   (.111: 1379گیرد )فوکویاما، افراد شکل نمی 

حکمرانی   الگوی  چارچوب  در  دولت  رفتارهای  و  ماهیت  اصالح  با  صورت،  هر  به 

سازمان انجمنخوب،  و  غیردولتی  زمینههای  داوطلبانه  میهای  بروز  و  ظهور  و  ی  یابند 

شوند. تعدد و های اجتماعی بسترساز تعامالت و معاشرت بین افراد میها و شبکهگروه

های مالی،  نماید و حمایت را برای افراد تسهیل می  اطالعات  ها، دسترسی بهتکثر شبکه

می فراهم  را  آنها  برای  و عملی  مشورتی  دوستی،  عاطفی،  بر  اقتصادی،  امر  این  که  کند 

فرد   افزایش میگذارد و گسترهمی   تأثیر روی سالمت روان  را  اعتماد فردی  در  ی  دهد. 

رضایت فردی حاصل  شارکت و  چنین فضای مبتنی بر اعتماد بین فردی، عزت نفس، م

 (. 168: 1396د )صفریان و همکاران، گردمی

 نژاداحمدیدولت . 1-6

دادن    ت یو اهم  یکردن بخش خصوص  رتمندبر قد  یمبن  هیقوه مجر  یساؤ ر  برخالف نظر

بلکه دولت در    فتاده،یبخش اتفاق ن  نیبه ا   هایحوزه، نه تنها واگذار  نیا  گذارانهیبه سرما

بهن  یمتوال  یهاسال بزرگ  سبت  تفسگذشته  است.  شده  تشخ  دیجد  ریتر    ص یمجمع 

اصل   خصوص  در  اساس   44مصلحت  م  یقانون  جد  توانیرا  فصل  عنوان  در    یدیبه 

اصالح  یسازیصخصو  براساس  که  چرا  کرد،  عنوان  دولت  اندازه  شدن  کوچک    ه یو 

د. دچار تحول ساختار ش  یقانون به بخش خصوص  نیو نوع نگاه ا   یمزبور، قانون اساس

فعال  ه،یاصالح  نیا  یمبنابر   موارد اصل    دیجد  یاقتصاد  ت یدولت حق  از  را    44خارج 
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فعال هرگونه  است  موظف  و  ع  ت یندارد  مشمول  که  اصل    نیناورا  نباشد،   44صدر 

پا تا  پنج  انی حداکثر  بخشبرنامه  به  چهارم  عموم  یخصوص  ،یتعاون  یهاساله    ی و 

تصو   یردولتیغ با  کند.  ه  نیا  بیواگذار  اسند،  قبلمچون  واگذار  یسناد    یهابنگاه  یدر 

مواجه شد و در عمل آنگونه که توقع    یادیبا موانع ز  یبه بخش خصوص  یبخش دولت

چندان  رفت،یم فعال  یاتفاق  از  کاستن  و  دولت  اندازه  شدن  کوچک  حوزه    یهات یدر 

ن  یاقتصاد اتفاق  عبارتفتادیدولت  به  راستا  نینخستگذاری  سیاست   ،ی.  در    ی و 

  شتر ی ب  یها یواگذار  یبرا   ی سازنهیت انجام شد، اما در روند کار و زمدول  ی زساکوچک

اروبه  یبا موانع  ینظر دولت به بخش خصوص  ریز  یهاشرکت  با    نیرو بود که  مهم را 

واگذار نداد. وندی پ  ت یواقع آمار  سا  ی دولت  یهاشرکت   یبراساس  سازمان   تیدر 

  ن یبوده است که در چن  یک کل بلو به ش  هایدرصد واگذار  95از    شیب  ،یسازیخصوص

ا  دیخر   ییتوانا  ،یطیشرا از سوشرکت   ن یسهام  به شدت    یدرآمد  نیی پا   یهاگروه  یها 

 شبه  گریبه شرکت د  ،یشرکت دولت  کیاز سهام    یبزرگ   زانیم  ع. در واقابدییکاهش م

اهرم  یدولت و  شرکت  سازوکار  آنکه  مهمتر  است.  شده  ا  ت یریمد  یها واگذار    ن یکالن 

نشرکت  مد  زیها  دست  در  باق  یدولت  رانیهمچنان  دولت  به  وابسته  در  ماندیم  یو   .

خصوص  یآمارها د  ی سازمان  م  زین  یگرینکات  چشم  از    18/ 4  خورد؛یبه  درصد 

  ز ین ان یمتعلق به سهام عدالت است. در خصوص فروش سهام به عموم متقاض هایواگذار

ا به خود اختصاص داده، اما  درصد ر  نیشتریب  هاینوع واگذار  ن یافزود که هر چند ا  دیبا

  44اصل  یهایدرصد از واگذار 18کل کشور، کمتر از   یگزارش سازمان بازرس یبر مبنا 

خصوص بخش  بنابرا  هبود  ی به    ی ها دستگاه  عمدتاً  گرفت؛   جهینت  توانیم  نیاست. 

عموم  ایو    یدولتشبه مالک  ی اقتصاد  یهابنگاه  نیا  یردولتی غ  ینهاد  به  خود    ت یرا 

 . (17: 1400 ،)صادقیان دانردهدرآو

جمع در  میبنابراین  کهبندی  داشت  بیان  دور   توان  ابالغ    نژاداحمدی  یهدر  با  مصادف 

اساس  44اصل    ی کلهای  است یس کوچک شدن   یخصوص  یبرا  نهیزم  ، یقانون  و  شدن 

کند بود و    اریبس  یسازیصوصخ  دولت نهم  نیآغازهای  در سال.  شودمی  لیدولت تسه

ابرغیعل ام  به    است یس  نیالغ  نهم  دولت  طرح   درصد  9  اًبیتقر  زانیمها،  های از 

مبن  سازیخصوصی دولت  شعار  وجود  با  دهم  دولت  در  کرد.  واگذار    بر   یرا 
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به شرکت   ،سازیخصوصی بودجه  اعظم  بخش  دارد  یدولتهای  همچنان  در    .اختصاص 

و  ها  قه صندوسهام ب  یسهام عدالت، واگذار  قالب   در  سازیخصوصیتر    شیدوره، ب  نیا

د  ایو    یردولتیغ  یعموم  ینهادها خصوص  بوده  ونیرد  بخش  عمالً  شکل    یواقع  یو 

 نگرفته است.  

 دولت روحانی . 2-6

واگذاری  اصلی  هدف  تصدی روحانی  رفع  کنار  در  را  بنگاهها  از  دولت  و  گری  داری 

مازاد،   اموال  اظها  وجودبهمالکیت  دانست و  ر  آوردن بخش خصوصی واقعی و حقیقی 

رقابت سالم و  ت: میداش با رعایت اصول  که  این موضوع دقت شود  به  نسبت  بایست 

های حاکمیتی و شبه دولتی نتوانند بخش خصوصی را در این موضوع به  شفاف، بخش

نهادها و   این رو الزم است  از  برانند.  قانونی واگذاری مورد حمایت  فرآیندحاشیه  های 

 .همه نهادهای حاکمیتی قرار گیرد

  ش ی از گذشته و افزا  ماندهیباق   ی نهاد  و   یساختار  مشکالت  با وجود  ز ین  یروحان  دوره  در

بود و   یعموم  یجهحجم  بسترها  فراهم  دولت  خصوص  ینبودن  بخش  چندان   یالزم، 

پ د  دایقدرت  از طرف  و  است  توجه   اقدامات  گر،ینکرده  تو   یدرخور  بخش   یسعهدر 

نم صورت  ا  ردیگ یتعاون  سهم  همچنان  دربخ  دو   نیو  ناچ  ش    استمانده    ز یاقتصاد 

درصد از تولید ناخالص داخلی    71حدود    96اساس در سال    ر اینب  (. 11:  1396غفاری،)

درصد آن نیز در اختیار    29درصد از اقتصاد ایران( در اختیار دولت و    71کشور )یعنی  

  بر عبارت دیگر دولت در ایران عالوههاست. بهبخش خصوصی، بخش عمومی و تعاونی

سیا تصمیم  کهنای »بزرگگذست گیر،  خود  است،  اقتصاد  مجموعه  ناظر  و  بنگاهدار« ار 

هم   اگر  که  بوده  مجموعه  گذاری  سیاست گیری،  تصمیم   در  فرضاًاقتصاد  بر  نظارت  و 

  بانکی،   سود  باالی  هاینرخ  ها،یر رانت گ ماقتصاد درست عمل کرده باشد، در افزایش چش

  و   زمین   بازیبورس  کشور،  مالی  و   پولی  یستمس  گیشکنند  عمومی،  هایبدهی  باالی  رشد

  ، (بازیبورس  و  طال  سکه،   ارز،  بازار)  اقتصاد  غیرمولد  بخش  به  نقدینگی  هدایت   مسکن،

این دست سهمی    و  نفت   به  وابستگی  قانون،  حاکمیت   ضعف  در  فساد، از    71مسائلی 

 . (5-2: 1397) عبدالهی،  ارددرصدی د
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 یروحان

گزارشرب تحقیقاتی  رسی  مراکز  پژوهش  جمله  از  کشور های  مجلس شورای  مرکز  های 

ها به بخش خصوصی و درصد از واگذاری  16.7تنها    1394دهد تا سال  اسالمی نشان می

اساس   این  بر  است.  گرفته  صورت  واگذاری  23مردمی  از  عدالت  درصد  سهام  به  ها 

ع که  یافته  و    مالًاختصاص  است  دولت  آن  واگذاری  61.2متولی  از  بهدرصد  نیز    ها 

ها( واگذار شده است که این نهادها نیز  دولتی )خصولتیدولتی و شبه  -دهای عمومینها

 .مانند سازمان بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی همگی زیر نظر دولت هستند

های دولتی در  دهد بیشترین میزان ساالنه واگذاری سهام شرکت رسی آماری نشان میرب

خصوصی روحانیقالب  دولت  در  سال  مرب  سازی  به  از   92وط  سال  این  در  که  است 

کل خصوصی44مجموع   ارزش  تومان  میلیارد  در 17سازی،  هزار  آن  تومان  هزارمیلیارد 

ماهه دولت  هزار میلیارد تومان آن در دوره هفت   27نژاد و  ماهه دولت احمدیدوره پنج

ی رد دیون  باال، مبلغ  92روحانی انجام شده است. نکته قابل تامل آمار واگذاری در سال  

شرکت   18) واگذاری  تومانی  میلیارد  دوهزار  مبلغ  و  تومان(  میلیارد  سهام  هزار  های 

که با توفیق اجباری دولت    92جز سال  عدالت است. بر این اساس در دولت روحانی به

میزان واگذاری سهام شرکت احمدی توجهی داشت، مجموع  نژاد  قابل  های دولتی رشد 

واگذاری در  میزان  به    چهارها  نزدیک  اخیر  در   15.5سال  که  است  تومان  میلیارد  هزار 

با سال بهمقایسه  ناچیزی است،  از دولت روحانی، رقم بسیار  قبل  که میزان  های  طوری 

سالواگذاری در  پنج  96و    95،  94،  93های  ها  ترتیب  و  به  تومان،    226هزار  میلیارد 

و  سه و    733هزار  چهارهزار  تومان،  و  یلیام  937میلیارد  هزار  و  تومان  میلیارد   558رد 

به است.  برخالف  تومان  دیگر  تصدی   شعارعبارت  ارزش  کاهش  میزان  دولت،  گری 

های دولتی در چهار سال اخیر روندی نزولی به خود گرفته  سازی سهام شرکت خصوصی

سال اخیر رسیده    12سازی به کمترین حد خود در  میزان خصوصی  96و حتی در سال  

 . (5-2: 1397هی، عبدال) است 

 نتیجه گیری

-بی با آن مییا ت ی کشورها درصدد دسه امروزه همههای است کتوسعه از جمله مقوله

ی آنها ذیل  باشند که در ابعاد مختلف از جمله توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و همه

  حساب آنچه امروزه به عنوان مدلی از ترقی و توسعه به    کنندتوسعه پایدار معنا پیدا می
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آید بحث حکرانی مطلوب است و اهمیت آن به حدی است که امروزه این مفهوم نه می

ترویج  در سطح دولت  که  نظر هستند  این  بر  توسعه  مهم  تقریباً همه مؤسسات  بلکه  ها 

برنامه از  این مقاله در  »حکمرانی خوب« بخش مهمی  این رو بررسی  از  آنها است  های 

دوره   در  رانتی  دولت  نقش  جمهوری  ریاسقالب  داده    نژاداحمدیت  نشان  روحانی  و 

 عمدتاً  حکمرانی مطلوب  گیریشکلو نقش آن در عدم    یتمسئله دولت راناست که دو  

که  که  این  آیند مبنی برچالش توسعه در جوامع جهان سوم از جمله ایران به حساب می

امعه مدنی،  ری ج گیافزایش استفالل دولت از جامعه، فقدان شکلدولت رانتی از طریق  

توسعهبی در مسیر  مانع گذاشتن  ایجاد دموکراسی و  از  ی سیاسی، ضعیف نیازی دولت 

دولت، توزیعی  باز  و  استخراجی  توزیع  توان  به  دولت  رشد کنندهتبدیل شدن  رانت،  ی 

ی رانتیری در اقتصاد و جامعه، گسترش بخش عمومی اقتصاد، اقتصاد مصرفی و  روحیه

ی اقتصادی مانعی بزرگ بر سر توسعه سیاسی و حکمرانی  سعهی تو هااخالل در برنامه

و روحانی شده است و این پیامدها    نژاداحمدیمطلوب در جامعه ایران خاصه در دوران  

حکمرانی مطلوب    زمینه الزم برای عدم تحقق حکمرانی مطلوب فراهم نموده است زیرا

آنه تحقق  صورت  در  و  بوده  رانتیز  دولت  مخالف  شدت  دوبه  شدت ا  به  رانتیر  لت 

می نابود  حتی  یا  و  عرصه تضعیف  رانتیر  دولت  آنها  نشدن  محقق  در صورت  اما  شود 

ظهور و بروز پیدا نموده و سد محکم در برابر نیل جامع به توسعه سیاسی و حکمرانی 

تکامل دولت رانتیر در ایران    توان نتیجه گرفت کهبنابراین می  آوردمطلوب را فراهم می

ری و  نژاداحمدیجمهوری  است  عصر  روحانی  شکل  و  راه  سر  بر  مانع  گیری  ایجاد 

از دولت«،»  نظام  »جامعه مدنی مستقل  گسترش  کردن ساخت دولت و  عریض و طویل 

و  ای  گیری احزاب سیاسی به صورت حرفه«، » فقدان شکل دیوان ساالری و بروکراسی

سیاسی« پلورالیسم  به  توجه  عدم   « و  تع  کارآمد«  به  و  ویق  در    گیریشکلانداختن 

 .حکمرانی مطلوب موثر عمل کرده است 
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 منابع 

امان،)    و سفاری  دوم  تأثیر  (،1388طاهری  )پهلوی  ایران  در  دموکراسی  بر  رانتیر  تاریخ، دولت  نشریه   ،)

 12، شماره 4دوره 

سی«، نون اساقا  44های کلی اصل  سازی و سیاست (، »خصوصی1390عمران، رویا و علی آل عمران )آل 

 12های اقتصادی، شماره مجله اقتصادی ماهنامه بررسی مسائل و سیاست

ی اجتماعی و حفظ آن«، ترجمه غالمعباس توسلی، نشر  (، »پایان نظم، سرمایه 1379فوکویاما، فرانسیس ) 

 حکایت قلم نوین، تهران 

اهای  برنامه  یشناس  ییایپو  ،(1396)  غالمرضا  ؛یغفار  در  ا  بعد   رانیتوسعه  اسالماز  فضلنامه   ، ینقالب 

 .18-1.  رانیدر ا یاجتماع قاتیمطالعات و تحق 

نیا مسعودصفریان   )و شهرام  توسعه    یحکمران  یالگو(،  1398،  و  ا  یاقتصاد  یخوب  ترک  رانیدر  . هی و 

 . 2شماره 11سیاسی و بین المللی دوره های فصلنامه رهیافت

)ابراهیم همکاران  و  حبیب  نق1395پور،  »بررسی  کنفرانس    ش (،  دولتها«،  کارآمدی  در  خوب  حکمرانی 

 های دانشگاه شهید بهشتی، تهران.ی نخبگان مدیریت، سالن همایشالمللبین

( گای  تهران:  1386پیترز،  مؤمنی،  فریبا  و  مؤمنی  فرشاد  ترجمه  سیاست«،  علم  در  نهادگرایی  »نظریه   ،)

 سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی. 

 بیدی، تهران: ققنوس. (، » مبانی سیاست«، ترجمه جعفر محسنی دره1379ران، )کادی و هماستیون تنسی، 

 178(، »حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی«، نشریه تدبیر، شماره 1385صانعی، مهدی، ) 

ی اجتماعی«، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره (، »تبیین افول سرمایه1385ینی ترکمانی، علی ) 

23 

 31ی اجتماعی«، فصلنامه رهبرد، دوره نهم، شماره (، »دولت و سرمایه1385ری، محمد )خض 

)    ،یخضر و  "(،    1381محمد  هز  جوییرانترانت  تحق"یاجتماعهای  نهی و  گزارش  پژوهشکده   یقاتی ، 

 .81 -12. ،یمطالعات راهبر 

ه دولت و احزاب  آن بر رابط   ر تأثیو    مسیریرانت   (.1398)داوود  دیس  ،یجواد؛ معصوم  دیزاده، س   جمعه  امام 

 . یو مطالعات فرهنگ  یانسان علوم معاصر، پژوهشگاه یاسیس یجستارها در ایران . 

 ی پژوهشی  فصلنامه علم  ران، یا  یاسالم  یو توسعه در نظام جمهور  ریفراگ   ی. نهادها 1397.  دیاستوار، مج  

 .12 ،یانقالب اسالم افتیره

 سی«، نشر نی، تهران شناسی سیاه(، »جامع1374بشیریه، حسین )

 2611بهمن، شماره  18ی مدنی«، روزنامه اعتماد، (، »گرامشی: دولت و جامعه1391سالمت، حسام ) 

( همکاران  و  رحیم  محمد  پایدار«،  1396عیوضی،  حکمرانی  الگوی  تا  خوب  حکمرانی  بررسی  »از   ،)

 . 85فصلنامه راهبرد، سال بیست و ششم، شماره 
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مترجمان،   غفاری،  دولت  ق سیاسیحقو(  1399سعود)فریبا و  در  دهم  نهم  شهروندی  ، نژاد(   )احمدی  و 
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