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  ) 1285تحلیل تغییرات نظم اجتماعی ایران از انقالب مشروطه (

  ) 1357تا انقالب اسالمی (
  

  *رضا زمانی

  

  24/10/1397 پذیرش: ریختا    22/05/1396 دریافت: یختا

  

  چکیده
) است. 1285-1357دو انقالب ( ینب یرانحاکم بر ا یمقاله، مطالعه نوع نظم اجتماع ینا یهدف اصل

 یامحدود ( یو خود دسترس شود یم یممحدود تقس یباز و دسترس یو نوع دسترسبه د ینظم اجتماع
 ودتاياز انقالب مشروطه تا ک یران. اشود یم یمو بالغ تقس یه) به سه نوع شکننده، پایعیطب یتوضع

به  یه) از قاجار1305( یاسیس یمرژ ییرشکننده بوده و از این کودتا تا تغ یعیطب یت، گرفتار وضع1299
) 1305-1320بوده است. در دوره رضاشاه ( یهشکننده به پا یعیطب یتدر حال گذار از وضع يپهلو

به دست آمده  یاسیبسته س يدر فضا يبوده که در آن دوره رشد اقتصاد یهپا یعیطب یتدر وضع یرانا
-1325منجر شده است. در دوره  یاسیو س يشکاف توازن دوگانه اقتصاد یريامر به شکل گ ینو ا

در حال گذار  1332 يتا کودتا 1326گرد کرده و از  شکننده عقب یعیطب یتکشور به وضع 1320
 یتتثب پایه یعیطب یتوضع 1342-1332بوده است. در دوره  یهشکننده به پا یعیطب یتمجدد از وضع

 يا شرط آستانه ین(آخر یاننظام یاسیکنترل س يبرا ییها تالش 1320-1342 يها سال یشده است. ط
رشـد   یـی دهـه طال  1342-1351. دوره اند یدهباز) انجام شده اما به سرانجام نرس یدسترس گذار به
بوده، اما سطح  الغبه ب یهپا یعیطب یتگذار از وضع یطدر شرا ياقتصاد یستمبوده و س یرانا ياقتصاد
 یاسیو س يکشور با شکاف توازن دوگانه اقتصاد یجهبه شدت کنترل شده و در نت یاسیس یدسترس

 بـه  یـه پا یعیطب یتکشور دوباره به حالت گذار از وضع 1351-1357رو شده است. در دوره  هروب
   .فته استیا ییربه طور کامل تغ یتو در نها یدشکننده عقبگرد داشته، بقاي ائتالف غالب تهد

  

  
  JEL: .P50, B23, B23, O53 بندي طبقه

 ینظم اجتماعمحدود،  یدسترس ینظم اجتماع ي،توسعه اقتصاد ها: کلیدواژه

    .یرانباز، ا یدسترس

                                                                                                                 
       rzamani@atu.ac.irی، تهران، پست الکترونیکی:               دانشگاه عالمه طباطبائ ستادیار دانشکده اقتصاد، ا *
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  مقدمه -1

هاي اخیر از طریق مطالعات اقتصاد سیاسی  تاثیر متقابل اقتصاد و سیاست بر یکدیگر در دهه

هاي نظري که براي تحلیل این تاثیر متقابـل   ترین چارچوب پیگیري شده است. یکی از مهم

ابتـدا   2006ري در سـال  ارائه شده، چارچوب نظري نظم اجتماعی است. این چـارچوب نظـ  

بـه   2009به صورت اجمالی طرح شد و سـپس در سـال    1توسط نورث، والیس و وینگاست

هاي اجتماعی) تجربه کشـورهاي   صورت دقیق ارائه شد که در کتاب خود (خشونت و نظم

انـد. بـا حمایـت بانـک      فرانسه، انگلستان و آمریکا را از منظر نظـم اجتمـاعی بررسـی کـرده    

تجربه  2013نظارت این سه نفر و با همکاري برخی از نویسندگان دیگر در سال جهانی و با 

چند کشور (شامل بنگالدش، کنگو، زامبیا و موزامبیک، فیلیپین، هنـد، مکزیـک، شـیلی و    

 کره جنوبی) از نظر نظم اجتماعی تحلیل شد. 

 محسـن  و) 2013( 2گوراکار اسرا و اصفهانی صالحی ،)1392( زمانی چارچوب، این در

 نظـم  تغییـرات  ،تحقیـق  سـه  هر در. اندپرداخته ایران اجتماعی نظم بررسی به)  1395( رنانی

 ایـن  بـا  اسـت  شده بررسی 1390 دهه )اواسط یا اوایل( تا مشروطه انقالب از ایران اجتماعی

 بازه در فراوان تحوالت مجموعه به توجه با. است بوده کلی و گذرا صورت به بررسی حال

. شوند مطالعه ترعمیق يها تحلیل با اما ،ترکوتاه زمانی يها دوره که است الزم ه،مورد اشار

 اسـالمی  انقـالب  تـا  مشروطه انقالب دوره بر تردقیق صورت به تحقیق این در اساس این بر

 بـازه  بـر  تمرکـز  بـا  امـا اشـاره شـده،    مطالعات تداوم نوعی به مطالعه این. است شده متمرکز

   .استتر  مفصل و تردقیق بررسی بالطبع ومورد بررسی  زمانی

ساختار این مقابله به این صورت است که در بخش دوم مبانی نظري نظم اجتمـاعی، در  

جنوبی (تجربـه موفـق) و    تجربه کره نمونه عنوان به خارجی کشورهاي تجربه دربخش سوم 

 تعـادل  دام در دتواننـ  مـی  کشـورها  که شده داده نشان و شدهمکزیک (تجربه ناموفق) ارائه 

 ایـن  در همچنـین . شـوند  خـارج  آن از تواننـد  مـی  اینکه یا و شوند گرفتار محدود اجتماعی

 بخـش  درشـود.   ارائـه مـی   نیـز  ایـران  مـورد  در شـده  انجام داخلی مطالعات اجمال به بخش

 مقالـه  بنـدي جمـع پـنجم   بخش در و 1285-1357 زمانی بازه در ایران اجتماعی نظمچهارم 

   .است شدهارائه 

                                                                                                                 
1- North, Wallis, and Weingast 
2- Salehi Esfahani and Esra Gurakar  
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  مبانی نظري   -2

 يهـا  شـکل  از کـه  نـد کن مـی  ایجـاد  نهادهایی اجتماعی نظم طریق از جوامع تعریف، مطابق

 اجتمـاعی  نظـم  يهـا  بینـان ها  سازمان و نهادها واقع در. ندکن می حمایتها  سازمان از خاصی

وم شـوند و تـدا   هـا از طریـق نهادهـا ایجـاد مـی      نهادها قواعد بازي هستند و سـازمان  .هستند

توانند وابسته به هیات موسس و قائم بـه شـخص باشـند یـا مسـتقل از       ها می یابند. سازمان می

هـا داراي طـول عمـر     هیات موسس و با هویـت غیرشخصـی اداره شـوند. همچنـین سـازمان     

هـا و نظـام    هستند. نظم اجتمـاعی، نـوع دسترسـی بـه سـازمان      1اندك یا طول عمر نامحدود

) و 1: 2009کند (نورث، والیس و وینگاسـت   زمانی را تعیین میانگیزشی منتج از الگوي سا

کند دو نوع نظـم اجتمـاعی    برمبناي اینکه نظم اجتماعی از چه شکلی از سازمان حمایت می

  . 3و نظم دسترسی باز 2قابل بررسی است: نظم دسترسی محدود

  

  هاي نظم اجتماعی دسترسی باز و محدود  ویژگی -2-1

سترسی باز و محدود در سازوکار مدیریت خشونت در جامعه ریشـه  تفاوت نظم اجتماعی د

انجام  نخبگان از غالب ائتالف گیري دارد. در دسترسی محدود این سازوکار از طریق شکل

هـا را   هـا و نظـام انگیزشـی آن    گیـري سـازمان   گیرد. با توجه به اینکه نهادها قواعد شکل می

دست آوردن حمایت نخبگان عضو ائـتالف   بهکنند در نظم دسترسی محدود براي  تعیین می

هـاي   شوند که دسترسی بـه سـازمان   اي ساماندهی می غالب، نهادها (از جمله قوانین) به گونه

اقتصادي وسیاسی فقط به اعضاي نامبرده محدود شود. براین اسـاس، افـرادي کـه خـارج از     

نون و سایر نهادهاي مرتبط ائتالف غالب هستند، نمی توانند سازمان ایجاد کنند و از طریق قا

کننـد در نهایـت    شود یا اینکه اگر سازمانی ایجاد می ها محدود می ها به سازمان دسترسی آن

گیرنـد. ایــن وضـعیت هـم بــراي     تحـت نظـارت یکـی از اعضــاي ائـتالف غالـب قــرار مـی      

هـاي سیاسـی ماننـد     ها صادق است و هـم بـراي سـازمان    هاي اقتصادي مانند شرکت سازمان

در نتیجه فقط نخبگان عضو ائـتالف غالـب    نظامی يها سازمان براي هم و و مجلس احزاب

توانند حزب تاسیس کنند یا وارد مجلس شوند و بقیـه هـم از طریـق قـوانین و نهادهـاي       می

                                                                                                                 
1- Perpetual Lived Organizations 
2- limited Access Order 
3- Open Access Order 
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کنند. ائتالف غالب از طریق نهادها، یک مزیـت   مرتبط حق دسترسی به مجلس را پیدا نمی

 در هـم  الف غالب هـم در اقتصـاد و هـم در سیاسـت و    انحصاري دسترسی براي اعضاي ائت

 حمایـت  ني آبقـا  از غالـب  ائـتالف  عضـو  نخبگان ،امر این نتیجه در .کند می ایجاد امنیت

 از نیـز  غالب ائتالف و کرده حمایت ائتالف این از نظامی منظر از از نیز نظامی بخش کرده،

 این در واقع در. کند می حمایت) ینظام نخبگان شامل( نخبگان این از قواعد و نهادها طریق

 ،شوند درگیر باهم نظامی و اقتصادي و سیاسی قدرتمندان و نخبگان اینکه جاي به سازوکار

 کنترل خشونت و کنند می پیگیري را خود منافع ،گرفته شکل غالب ائتالف این در هرکدام

    .شود می ساماندهی و

انی کـه در کنتـرل خشـونت    شـود کـه کسـ    این سازوکار ساماندهی خشونت باعث مـی 

متخصص هستند (نظامیان) به همراه کسانی کـه در آمـوزش، تجـارت، بهداشـت، صـنعت،      

دین، حقوق و... متخصص هستند، نخبگان ائتالف غالب را تشکیل دهند و بـر کـل جامعـه    

حکومت کنند. بر همین اساس در نظم اجتماعی دسترسی محدود، نظامیان هم در اقتصـاد و  

  حضور دارند.  هم در سیاست

در مقابل در دسترسی بـاز، چهـار الیـه در تعامـل بـا یگـدیگر نظـم اجتمـاعی را ایجـاد          

کنند که الیه اول نظم اجتماعی دسترسی باز  کنند. نیروهاي نظامی خشونت را کنترل می می

شـوند. نظـام    هستند. نیروهاي نظامی توسط نظام سیاسی (الیه دوم نظم اجتماعی) کنترل مـی 

(الیه سوم نظم اجتماعی) کنترل  رقابتی و وسط نیروهاي اقتصادي و نظام بازار آزادسیاسی ت

شـود.   شود که الیه سوم نیز توسط جامعه مدنی و مردم (الیه چهارم) کنترل می و نظارت می

هاي چهارگانه در تعامل دائمی با یکدیگر هستند. در واقع در دسترسی باز، نیروهاي   این الیه

کننـد، امـا در دسترسـی محـدود نیروهـاي نظـامی        د و سیاست دخالت نمـی نظامی در اقتصا

  کنند.  بخشی از ائتالف غالب هستند که بر اقتصاد و سیاست حکمرانی می

نکته مهم آن است که هر دو نظم اجتماعی دسترسی محدود و دسترسـی بـاز در تعـادل    

ود (مانند انقالب یـا  هستند. در نظم اجتماعی دسترسی محدود اگر شوکی به سیستم وارد ش

کودتا)، ممکن است سیستم از تعادل خارج شود یا حتی اعضاي ائتالف غالب تغییر کننـد،  

کنند. نظم مسلط تاریخ بشر نظم دسترسی محـدود اسـت کـه     اما قواعد حکمرانی تغییر نمی
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اکنون نیز در اکثر کشورهاي دنیا وجود دارد، زیرا وضع طبیعی تـاریخ بشـریت در ایـن     هم

  ).2شود (همان: نیز تعبیر می 1م قرار دارد از این نظم به وضعیت طبیعینظ

اسـت (همـان:    2مبناي تعادل در هر دو نوع نظم دسترسی محدود و بـاز، تـوازن دوگانـه   

). هر نظم اجتماعی دو سیستم اقتصادي و سیاسـی دارد و ایـن دو سیسـتم نیـز در تعـادل      20

و سیستم باز اسـت و یـا محـدود. نامتناسـب بـودن      هستند به این معنا که یا دسترسی به هر د

هاي اقتصادي و سیاسی دال بر عدم وجود توازن دوگانه است کـه   سطح دسترسی به سیستم

دهنده خروج از تعادل است و بازگشت به تعـادل نیـز در بلندمـدت از طریـق محـدود       نشان

شود  م حاصل میشدن دسترسی در هر دو سیستم و یا حرکت به دسترسی باز در هردو سیست

  ).24-20(همان: 

توازن دوگانه یاد شده که هسته اصلی تعادل است از طریق سـازوکار تخصـیص رانـت    

). در هر دو نظم اجتماعی دسترسـی بـاز و   100-98، و 50-49شود (همان:  (مازاد) ایجاد می

نتـایج  شود، اما مبناي ایجاد آن متفاوت است و این تفـاوت،   بسته، رانت اقتصادي ایجاد می

رانت  عمدهمتفاوت بلندمدت رشد را به همراه دارد. در دسترسی محدود (وضعیت طبیعی)، 

ها تقریبا پایدار هستند. این مزیت انحصـاري از   شود و رانت توسط قدرت مرکزي ایجاد می

هاي اقتصادي ایجاد و از طریق سیسـتم   ها و شرکت طریق محدود کردن دسترسی به سازمان

). 50-49ماننـد (همـان:    ها پایدار می شوند. در این صورت این رانت می حقوقی نیز حفاظت

هاي دولتی در عین حـال کـه اقتصـادي     در واقع در نظم اجتماعی دسترسی محدود، شرکت

هستند، کارکرد سیاسی نیز دارند و به همین دلیـل توسـط نیروهـاي ائـتالف غالـب کنتـرل       

نیز در ابتدا توسط اعضاي ائـتالف   هاي خصوصی هاي خصوصی و بانک شوند و شرکت می

شوند در حالی که در دسترسی باز رانت به صورت مداوم از طریق تخریـب   غالب ایجاد می

رود. در نظم دسترسی باز، هویت غیرشخصـی   شود و به سرعت از بین می ایجاد می 3خالقانه

بـا دسترسـی   گیري بازارهاي اقتصادي و سیاسـی   ها و روابط غیرفردي منجر به شکل سازمان

  شوند.   باز و غیرشخصی می

  

                                                                                                                 
1- Natural State 
2- Double Balance 
3- Creative Destruction 
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  سه نوع نظم اجتماعی دسترسی محدود (وضعیت طبیعی) -2-2

، 1هـا بـه سـه دسـته شـکننده      نظم اجتماعی دسترسی محدود براساس نوع حمایت از سازمان

  ).41شوند (همان: تقسیم می 3و بالغ 2پایه

  

ـ      -2-2-1  اد عـین  در وضعیت طبیعی شـکننده، سیاسـت عـین اقتصـاد و اقتص

  سیاست است.

تواننـد از هـیچ سـازمانی جـز خـود دولـت       ائتالف غالب در وضعیت طبیعـی شـکننده نمـی   

هـاي درونـی و بیرونـی دوام بیاورنـد.     تواننـد در مقابـل شـوك   حمایت کنند و به ندرت می

توانـد بـه    ائتالف موجود شکننده است و تغییـرات انـدك در موقعیـت اعضـاء ائـتالف مـی      

توانند به آشـوب و بـالطبع ایجـاد ائـتالف جدیـد      ها میمنجر شود، شوكواژگونی ائتالف 

). در این حالت، هویت افراد عضو ائتالف بسیار مهـم اسـت و چـون    42منجر شوند (همان: 

تواند بر ائتالف موثر باشد، اقتصاد به نوبه خود سیاست نیز هست، منـابع  قدرت اقتصادي می

  تصادي با فرآیند سیاسی عجین هستند.و مزایاي اق سیاسی منابع با اقتصادي

  

در وضعیت طبیعی پایه، نهادها به صورت نهادهاي حقـوق عمـومی    -2-2-2

  ها به هیات موسس وابسته هستند. بوده و سازمان

کند. در مقایسه با  هاي متعلق به ائتالف غالب حمایت می وضعیت طبیعی پایه فقط از سازمان

پایه ساختار سازمانی پایدار و بـادوام بـراي دولـت    وضعیت طبیعی شکننده، وضعیت طبیعی 

هـاي متعلـق بـه دولـت      آورد و توانایی زیادي در خلق ترتیبات پایدار در سـازمان فراهم می

  دارد.

هاي استاندارد حلنهادهاي وضعیت طبیعی پایه بیشتر نهادهاي حقوق عمومی هستند، راه

بر، عضویت نخبه، تعیـین نـرخ مالیـات    کنند (انتخاب ره براي مسایل تکرارشونده فراهم می

کننـد و   و...)، محیط مناسب براي ایجاد باورهاي مشترك درباره رفتار نخبگـان فـراهم مـی   

کننــد  هـاي ســازمانی عمـومی و خصوصـی بــراي نخبگـان عضـو ائــتالف ایجـاد مـی       شـکل 

                                                                                                                 
1- Fragile 
2- Basic 
3- Mature 
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تواننـد  اي نمـی ). با این حال نهادهـاي حقـوق عمـومی وضـعیت طبیعـی پایـه      50-40(همان:

هاي خصوصی خارج از دایـره دولـت حمایـت     یطی را فراهم کنند که در آن از سازمانمح

هاي اندکی (شاید هیچ) با دولت  شود. در این صورت جامعه مدنی قدرتمند نبوده و سازمان

ماننـد و  هایی که در ارتباط مستقیم با دولت هستند پایدار مـی  کنند و تنها سازمان رقابت می

  ها وابسته خواهد بود.  هویت موسس (یا موسسین) سازمانترتیبات اجتماعی به 

  

نـوع نهادهـاي حقـوق عمـومی و     در وضعیت طبیعی بـالغ، هـر دو    -2-2-3

هاي مستقل از هیات موسس نیـز بـه تـدریج     خصوصی وجود دارند و سازمان

  شوند. ایجاد می

بگـان خـارج   هاي نخ وجود ساختارهاي نهادي بادوام در دولت و توانایی حمایت از سازمان

توانـد  از چارچوب دولت ویژگـی وضـعیت طبیعـی بـالغ اسـت. وضـعیت طبیعـی بـالغ مـی         

هـا   ها را حفاظت کند با این حال این نوع سازمان هاي با عمر نامحدود را ایجاد و آن سازمان

). ترتیبات نهادي در هر دو حوزه حقوق عمومی 50-47ها نیستند (همان  وجه غالب سازمان

هاي خـارج از   کنند، ساختار نهادي وضعیت طبیعی بالغ از سازمان پیدا میو خصوصی بروز 

هـاي خصوصـی و حقـوق خصوصـی باعـث       )) و سازمان1کند (جدول ( دولت حمایت می

هـا از طریـق نهادهـاي عمـومی و خصوصـی       شوند. ساختار سـازمان  تقویت جامعه مدنی می

هـاي خصوصـی و    زماندر سـا   1قـانون  حاکمیـت شود و وجود شـکل خـاص از   حمایت می

کند و این امـر بـه نوبـه خـود بـه سیسـتم        ها را از مصادره شدن حفاظت می عمومی، سازمان

کننده قراردادها نیاز دارد. این نـوع نقـش قـانون در وضـعیت طبیعـی پایـه        حقوقی مدیریت

  شود. می توزیعگیرد، چراکه مزایا بین نخبگان شکل نمی

  

  

  

 
  

 

                                                                                                                 
1- Rule of Law 
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  م اجتماعی دسترسی محدود (وضعیت طبیعی)): مقایسه انواع نظ1جدول (

  وضعیت طبیعی بالغ  وضعیت طبیعی پایه  وضعیت طبیعی شکننده ها برخی از مولفه

ها و نهادهاي عمومی  سازمان

ها، و  (شامل قوانین و رویه

هاي دولتی، احزاب  شرکت

  ساز) سیاسی دولت

بسیار ضعیف و بقاي 

دولت نیز با چالش 

  رو است. روبه

وق نهادهاي حق

عمومی توسط 

دولت ایجاد 

  شوند. می

نهادهاي حقوق عمومی توسط 

  شوند. دولت ایجاد می

ها و نهادهاي خصوصی  سازمان

هاي حامی  (شامل قوانین و رویه

هاي  بخش خصوصی، شرکت

هاي  خصوصی، احزاب و گروه

  سیاسی مستقل از دولت)

  وجود ندارد.

هاي  نهادها و سازمان

خصوصی وابسته به 

لب وجود ائتالف غا

  دارد.

هاي خصوصی  نهادها و سازمان

مستقل از ائتالف غالب نیز وجود 

دارد با این حال سهم عمده در 

هاي  اختیار نهادها و سازمان

خصوصی وابسته به ائتالف غالب 

  است.

میزان تاثیرپذیري اقتصاد و 

  سیاست از یکدیگر

شدید (سیاست عین 

اقتصاد است و اقتصاد 

  عین سیاست)

  سطمتو  زیاد

  محدود  محدود  ها طول عمر سازمان
هر دو نوع محدود و نامحدود 

  وجود دارند.

ها از  درجه استقالل سازمان

  هیات موسس
  وابسته  وابسته کامل

ها  اکثرا وابسته و بعضی از سازمان

  مستقل از هیات موسس

 )2009( وینگاست و والیس نورث، از شده استخراج حاضر، تحقیقمنبع: 

  

    اي گذار از دسترسی محدود به باز   ستانهشرایط آ -2-3

تاکنون تعداد اندکی از کشورها از نظام دسترسی محدود به نظام دسترسی بـاز انتقـال یافتـه   

اي باشد که در نقطه شروع با منطق وضعیت طبیعی سازگار اند. سازوکار انتقال باید به گونه

سـمت ترتیبـات غیرشخصـی (میـان     شود که منافع نخبگـان بـه   باشد و انتقال زمانی آغاز می

 1ايشـرایط آسـتانه  نخبگان) حرکت کند. نـورث، والـیس و وینگاسـت، شـرایط گـذار را      

 نخبگـان  بـراي  قـانون  حاکمیت -1اي عبارتنداز: ). سه شرط آستانه27-25اند (همان:  نامیده

کنترل سیاسـی نظامیـان (همـان).     -3هاي خصوصی و عمومی با عمر نامحدود و  سازمان -2

دهد. شـرط دوم هویـت   شرط اول محدوده قراردادهاي منعقده میان نخبگان را گسترش می

هـایی کـه    ها از سازمان کند که فعالیت آن هایی ایجاد می غیرشخصی فراهم کرده و سازمان

                                                                                                                 
1- Doorstep Conditions 
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هـاي نظـامی   ارتباط با بخش به فرادستاننیاز «عمر نامحدود ندارند، بیشتر است و شرط سوم 

  (همان).» برد.را از بین می

  

  مطالعات پیشین   -3

تجربه کشورهاي فرانسـه، انگلسـتان،    2013تا  2009همانطور که در مقدمه بیان شد از سال 

جنوبی از  آمریکا، بنگالدش، کنگو، زامبیا و موزامبیک، فیلیپین، هند، مکزیک، شیلی و کره

  اند.  نظر نظم اجتماعی مطالعه شده

 متمرکـز  مکزیـک  وجنـوبی   کـره  کشورهاي ربهتج به پیشین مطالعات اول زیربخش در

 مقایسـه  در ایـران  مـردم  کـه  است شدهارائه  نظر این ازجنوبی  کره کشور تجربه. است شده

 داده نشان اجمال به اینجا در. کنند می رجوعجنوبی  کره تجربه به مکرر خود تاریخی حافظه

 اجتمـاعی  نظـم  از تتوانسـ  بعـد  بـه  دوم جهـانی  جنگ دوره ازجنوبی  کره چگونه که شده

گذار کند. همچنین تجربه کشـور مکزیـک    باز دسترسی اجتماعی نظم به محدود دسترسی

دهد که هیچ قطعیت تاریخی براي حرکت از نظم اجتماعی دسترسی محدود به باز  نشان می

وجود ندارد و این کشور در حالی که در نیمـه دوم قـرن نـوزدهم و اوایـل قـرن بیسـتم در       

ز نظم اجتماعی دسترسی محـدود قـرار داشـته و فاصـله چنـدانی بـا کشـورهاي        مرحله بالغ ا

آمریکا، فرانسه و انگلیس نداشته، اما نتوانسته است گذار موفق به نظم اجتماعی دسترسی باز 

 دسترسـی دوباره کشـور در شـرایط    2000و اوایل دهه  1990داشته باشد و با اینکه در دهه 

  بازهم نتوانسـته اسـت بـه نظـم اجتمـاعی دسترسـی بـاز         اما ،بوده گذار شرایط و بالغ محدود

  حرکت کند. 

) 1395( رنـانی  ،)2013( گوراکـار  و اصفهانی صالحی مطالعه نیز مقاله دوم زیربخش در

 .است شدهارائه  اجمال به) 1392( زمانی و
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    خارجی مطالعات -3-1

  جنوبی   تجربه کشور کره-3-1-1

) 1395جنوبی چند نقطه عطف تاریخی داشته است. سونگ یـو (  هاز منظر نظم اجتماعی، کر

دانـد   جنوبی بعد از جنگ جهانی دوم را اصالحات ارضی می اولین نقطه عطف تاریخی کره

جنـوبی   که از نظر ایشان این اصالحات بنیان اصلی ارتقاي تدریجی نظـم اجتمـاعی در کـره   

 1960اتیـک دانشـجویی سـال    است. نقطه عطف بعدي از نظـر سـونگ یـو، انقـالب دموکر    

 دیگـر  نیز را 1997و بحران مالی  1970است. وي همچنین گسترش دموکراتیک اوایل دهه 

بـه عنـوان دوره نظـم     1945-1948دوره زمـانی   یـو  سـونگ  مطالعه در. داند می عطف نقاط

هـاي بعـد از جنـگ     اجتماعی دسترسی محدود شکننده در نظر گرفته شده اسـت کـه سـال   

دوره نظــم اجتمــاعی دسترســی محــدود پایــه، دوره  1948-1960ســت. دوره جهــانی دوم ا

ــه/بالغ، دوره     1960-1987 ــدود پای ــی مح ــاعی دسترس ــم اجتم دوره  1987-1997دوره نظ

به بعد دوره دسترسی بـاز در نظـر    1997هاي  اي و سال دسترسی محدود بالغ با شرایط آستانه

  ). 467: 1395گرفته شده است (سونگ یو، 

جنـوبی بـه نقـش پـارك چونـگ هـی در اسـتقرار بوروکراسـی          ب مطالعات کرهدر اغل

تاکید دارند (همان، ص  1970و  1960هاي  گرا در دهه خودمختار و شایسته و دولت توسعه

محـور توسـط    سـازي صـادرات   ). دلیل ایـن امـر نیـز صـنعتی    1990هاگارد،  ، برگرفته از448

سونگ یو بیشتر بر شرایط پیشـینی دوره  حکومت پارك چونگ هی بوده است. با این حال 

پارك تاکید دارد که از اصالحات ارضی ناشی شده و ریشه اصالحات ارضـی نیـز وجـود    

دشمن قوي و رقیب (کره شمالی) است که بـراي کـاهش قـدرت زمینـدارانی کـه طرفـدار       

هاي استعمارگر بودند و همچنـین جلـوگیري از نفـوذ کمونیسـم انجـام گرفتـه اسـت.         ژاپنی

زمینه کاهش نابرابري و افزایش سـرمایه انسـانی را در    1950صالحات ارضی موفق در دهه ا

گرا نیز وجود نیروي انسانی متناسـب و   جنوبی ایجاد کرد که پایه دوره صنعتی صادرات کره

  توانمند بوده است. 

جنوبی اتفاق افتـاد کـه در    به صورت موقت یک گشایش سیاسی در کره 1960در سال 

کودتـاي نظـامی در    1961اعتراضات جنبش دانشجویی نیز اتفاق افتاد، اما در سال  این سال

 1980-1960هـاي   این کشور شکل گرفت و پارك چونگ هی به قـدرت رسـید. در سـال   
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گرا را در دستور کار قرار دادند. در کنار توسعه اقتصادي از  نظامیان استراتژي دولت توسعه

راي دموکراسی افزایش یافت و اعتراضـات دانشـجویی   سازي، تقاضاي مردم ب طریق صنعتی

حاکمیـت   1970و  1960هـاي   اند. با این حـال در دهـه   بر این امر تاثیرگذار بوده 1960سال 

سیاسی در اختیار نظامیان بود یا اینکه اگـر غیرنظـامی حـاکم بـود، عمـده رهبـري حـزب و        

گ هـی نظـامی تـرور شـد و     پارك چونـ  1979دولت در اختیار نظامیان بوده است. در سال 

به صورت موقت گشایش دموکراتیـک شـکل گرفـت، امـا مشـابه سـال        1960همانند سال 

این وضعیت فقط براي یک سال دوام داشت و دوباره نظامیان (به رهبري ژنرال چون  1960

دوبـاره   1980) از طریق کودتا قدرت را در اختیار گرفتند. در دهه 1980هوان در سال -دو

کـه   1960هـاي دانشـجویی دهـه     دانشجویی قوت گرفتند، اما بـرخالف جنـبش   هاي جنبش

آمیـز (ماننـد اسـتفاده از کوکتـل      هـاي غیرمسـالمت   آمیز داشتند به روش هاي مسالمت روش

تظـاهرات گسـترده مـردم و طبقـه      1987مولوتوف) نیـز روي آوردنـد. در نهایـت در سـال     

مهـور توســط مـردم در کشــور   ج متوسـط باعــث شـد کــه شـرایط انتخــاب مسـتقیم ریــیس    

جنوبی فراهم شود. این امر به تدریج شرایط را براي گذار از دسترسـی محـدود بـه بـاز      کره

  فراهم کرد.

که نظامیان از طریق کودتـا بـه قـدرت رسـیدند و از طریـق       1987-1960در بازه زمانی 

سـتراتژي  کنترل فرآیندهاي سیاسی در قدرت بودند براي کمبود مشروعیت خود به سـراغ ا 

توسعه صنعتی رفتند. با این حال این استراتژي در چارچوب نظم اجتماعی دسترسی محدود 

شـد. تخصـیص    هاي اقتصادي به طرفداران حکومت داده مـی  اي که غالب رانت بود به گونه

هـاي جدیـد بـه صـنایع      هـاي بهـره پـایین، ممانعـت از ورود شـرکت      هاي داخلی با نـرخ  وام

هـاي حـامی ائـتالف غالـب در دهـه       ارات ارزان قیمت به شـرکت انحصاري، تخصیص اعتب

ها بودنـد. در نتیجـه ایـن     مانند صنایع سنگین و صنایع پتروشیمی از جمله آن 1960و  1970

اي بزرگ شدند که تصور  جنوبی به سرعت گسترش یافتند و به اندازه در کره 1ها امر چائبول

ها برعهده دولت بود.  ند، مسئولیت آنشد شد ورشکست شوند و اگر ورشکست نیز می نمی

                                                                                                                 
هاي دولتی و نهادهاي عمومی غیرانتفاعی در ایران هستند که با استفاده از  ها در واقع همانند شرکت چائبول -  1

ها نیز مدیون حمایت دولت بوده  حمایت ائتالف  غالب در کشور کره جنوبی ایجاد شده و قدرت گرفتن و رشد آن

ها متفاوت از ایران بوده است. در واقع در کره جنوبی  است. هرچند که سازوکار حمایت کره جنوبی از این شرکت

 یافته است.  حمایت به صورت مشروط بوده و در صورت تحقق برخی اهداف دولت، این حمایت تداوم می
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جنـوبی شـکل گرفتـه بـود.      ها در کـره  ها و چائبول جانبه دولت، بانک هاي سه در واقع رانت

ها از طریق ارتباط با دولت ضمن  شد و چائبول ها اعطا می ها به چائبول هاي سنگین بانک وام

کردند و دولتمردان نیز  یهاي مشروعیت دولت را فراهم م گیري توسعه اقتصادي زمینه شکل

قیمت، مجوزهـاي واردات، مجوزهـاي    ها در ارتباط بودند. تسهیالت بانکی ارزان با چائبول

ارزي و سایر مجوزهاي دسترسی در این دوره فراوان بودند تا بتوانند از طریق این مجوزهـا،  

آمـده از  هـاي بر  بقاي ائتالف غالب را تضمین و در عـین حـال از طریـق حامیـان و چـائبول     

  حکومت، مشروعیت اقتصادي فراهم کنند. 

آزادسازي تدریجی در دستور کار قرار گرفت و قانون کنتـرل انحصـار و    1987از سال 

تجارت منصفانه نیز تصویب شـد هرچنـد کـه در عمـل بـه اجـرا نرسـید. همچنـین تقویـت          

گشـایش  هاي جامعه مدنی در این مقطـع انجـام گرفـت.     حاکمیت قانون و گسترش سازمان

جنوبی به سـمت دسترسـی بـاز شـد در      منجر به تغییر مسیر کشور کره 1987سیاسی در سال 

نیز دوبار گشایش سیاسی در کشور شکل گرفتـه بـود، امـا     1979و  1960حالی که در سال 

در هر دو بار در نهایت نظامیان از طریق کودتا به قدرت رسیده بودند. پس از این گشـایش  

جنوبی شکل گرفتند که بسیاري  هاي اولیه نهادهاي مدنی قوي در کره سیاسی در همان سال

ها همچنان فعـال هسـتند. گشـایش سیاسـی در عـین حـال تقاضـاهاي متعـددي بـراي           از آن

هـا را کـاهش    هاي انحصـاري چـائبول   هاي اقتصادي در پی داشت تا بتوانند قدرت گشایش

در دستور کار برخی  1990و  1980ها در دهه  هاي سیاسی از چائبول دهند. کاهش حمایت

از روساي جمهور قرار گرفت، اما در عمل موفقیت چندانی به دست نیامد. بر همین اسـاس  

ها (از جمله شرکت دوو) به مرز  شکل گرفت بسیاري از چائبول 1997وقتی که بحران مالی 

  ورشکستگی رسیدند. 

جنوبی بـود. پاسـخ بـه     کرهیک بحران بزرگ و به نوعی آزمون براي  1997بحران مالی 

 1970و  1960هـاي   گراي مقتدر دهـه  این بحران دو حالت داشت: بازگشت به دولت توسعه

)، 1998گراي لیبرال. یک سال پس از بحران مـالی (  هاي جدید توسعه یا تداوم مسیر دولت

جنوبی، دائه جونگ را که مـدت زمـانی رهبـر مخالفـان سیاسـی بـود بـه ریاسـت          مردم کره

ري برگزیدند. کیم دائه جونگ، استراتژي توسعه موازي دموکراسی و اقتصـاد بـازار   جمهو

هـا بـه    قـدرت از لیبـرال   2008). سپس در سـال  469را در دستور کار خود قرار داد (همان: 

بـه   1998کـاران در سـال    کاران رسید. در واقع چرخش قدرت از نظامیان و محافظه محافظه
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نشـان از   2008کـاران در سـال    هـا بـه محافظـه    از لیبـرال  ها و چرخش مجـدد قـدرت   لیبرال

جنـوبی دارد. بـا تحکـیم دموکراسـی شـرایط در کشـور        هاي مداوم قدرت در کره چرخش

جنـوبی کـه    جمهـور کـره   رییس 2017و  2016هاي  اي است که در سال جنوبی به گونه کره

پـس از   ) اسـت 1970و  1960هـاي   جمهـور دهـه   دختر ژنرال پـارك چونـگ هـی (ریـیس    

گیري کودتاي نظامی یا اپوزیسیون قدرتمند از قدرت برکنـار شـد.    استیضاح و بدون شکل

اي  ها در دستور کار بوده است به گونـه  به بعد اصالح نظام مالی چائبول 1997هاي  طی سال

هـاي نـوآوري و    هـاي دسترسـی محـدود بـه سـمت رانـت       ها به جـاي رانـت   که این شرکت

هـاي جدیـد نیـز     گیـري شـرکت   هاي شـکل  و در عین حال زمینهاند  خالقیت حرکت کرده

هاي سامسـونگ و ال   فراهم شده است بر همین اساس است که به عنوان مثال، االن شرکت

هاي پیشرو در امر نوآوري در دنیا هستند. در کنار آن آزادسازي اقتصادي و  جی از شرکت

جمهـور   آن استیضـاح ریـیس   کنترل فساد نیز در دستور کار بوده اسـت کـه آخـرین مـورد    

به دلیل حاکم بودن نظم اجتماعی  1980تا  1960هاي  پارك بوده است در حالی که در دهه

جنوبی هماننـد   دسترسی محدود و همچنین اعطاي مزایاي ائتالف غالب، سطح فساد در کره

  غالب کشورهاي در حال توسعه در سطح باالیی بوده است. 

  

  جنوبی از جنگ جهانی دوم تاکنون جتماعی کره): روند تحول نظم ا2جدول (

  نوع نظم اجتماعی  دوره تاریخی

  دسترسی محدود شکننده  1948-1945

  دسترسی محدود پایه  1960-1948

  دسترسی محدود پایه /بالغ  1987-1960

  اي گذار دسترسی محدود بالغ در شرایط آستانه  1997-1987

  گذار به دسترسی باز  تاکنون 1997

  )1394( وینگاست و وب والیس، نورث، در ،)1394( جونگ یو، سونگ: منبع

  

 تجربه مکزیک   -3-1-2

کشورهاي آمریکاي التین و آمریکاي جنوبی از جمله کشورهایی هستند که فـراز و فـرود   

اند. به عنوان مثال، در نیمـه دوم قـرن نـوزدهم و اوایـل قـرن بیسـتم        فراوانی در توسعه داشته

ژانتین و مکزیک در زمره کشورهایی بودند که به صورت نسبی درآمد کشورهایی مانند آر
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سرانه باالیی داشتند. از منظر نظـم اجتمـاعی نیـز ایـن کشـورها بـا اینکـه در نظـم اجتمـاعی          

دسترسی محدود بودند، اما در مرحله بالغ قرار داشتند. در قرن بیستم ایـن کشـورها نـه تنهـا     

کنند، بلکه در مواقعی حتـی بـه مرحلـه شـکنندگی نیـز      نتوانستند به دسترسی باز دست پیدا 

هـاي بانـک جهـانی و     رسیدند. همچنین در نیمه دوم قـرن بیسـتم ایـن کشـورها از سیاسـت     

هاي سـوخته   المللی پول به صوت کامل پیروي کردند، اما به جاي موفقیت دهه صندوق بین

از کشــورهاي  ) در حــالی کــه برخــی2005را تجربــه کردنــد (رودریــک،  1980و  19970

  آسایی را طی کردند.  جنوب شرق آسیا مسیرهاي معجزه

در دسترسـی محـدود از نـوع بـالغ قـرار داشـت و        1874-1910مکزیک در بازه زمـانی  

رفت به تدریج پس از طی مراحل گذار به دسترسی باز دست پیدا  طبیعی است که انتظار می

یافته بود که ضمن اینکـه از قـوانین   کند. در این دوره این کشور به سطحی از توسعه دست 

هاي بخش خصوصی داشت کـه   مدنی متنوعی برخوردار بود قوانین مدونی نیز براي شرکت

کرد. در این شرایط مکزیک  ها را از مصادره یا از بین بردن حقوق مالکیت محافظت می آن

دسـت یـافتن بـه    ). انقالبیون در واقع دنبـال  1910-1917وارد مرحله انقالب شد (بازه زمانی 

هـا عـدالت اجتمـاعی و     هـاي آن  دسترسی باز در بازه زمانی کمتر بودند و شعارها و خواسته

هاي سیاسـی در کشـور محـدود     هاي برابر بود، اما در عمل به تدریج سطح دسترسی فرصت

شد. در این میان که کشور در انقالب قرار داشت یک رونق نفتی نیز تجربه شد (بازه زمانی 

). رونق نفتی و شرایط انقـالب در کنـار هـم باعـث شـد کـه کشـور بـه جـاي          1929-1914

تر به سمت دسترسی باز به سطح دسترسی محـدود شـکننده سـقوط کنـد. در      حرکت سریع

نتیجه این شرایط یک نظام تک حزبی در مکزیک با نام حزب انقالب نهادي حاکم شد که 

یـک مسـلط بـود (دیـاس کـایروس،      سـال) بـر مکز   70(حـدود   1929-2000در بازه زمانی 

ساله دوباره مکزیک به تدریج از دسترسی محدود شکننده به  70). در این دوره 364: 1395

اي ورود به نظم  این کشور در شرایط آستانه 1990-2006بالغ حرکت کرد و در بازه زمانی 

ود پایـه  به شرایط دسترسی محـد  2006اجتماعی دسترسی باز قرار داشت که دوباره از سال 

هـاي   هاي حزبی شکننده ، فساد فراوان، شورش قاچـاقچی  اي که رقابت سقوط کرد به گونه

هـاي ایـن کشـور     مواد مخدر و صنایع انحصاري در اختیار ائتالف غالـب از جملـه ویژگـی   

  است. 
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  ): روند تحول نظم اجتماعی مکزیک از نیمه دوم قرن نوزدهم تاکنون3جدول (

  جتماعینوع نظم ا  بازه زمانی

  دسترسی محدود بالغ  1910-1874

  دسترسی محدود شکننده  1917-1910

  دسترسی محدود پایه  1928-1918

  دسترسی محدود پایه  1969-1929

  دسترسی محدود بالغ  1989-1970

  اي ورود به دسترسی باز دسترسی محدود بالغ در شرایط آستانه  2006-1990

  ود پایهنظم اجتماعی دسترسی محد  تاکنون 2006

  )1394( وینگاست و وب والیس، نورث، در) 1394( کایروس دیاس: منبع

 
  مطالعات داخلی -3-2

 کارشـناس . اسـت  گرفتـه  انجـام  ایـران  سیاسـی  و اقتصـادي  سـاختار  درباره زیادي مطالعات

 از هریـک  نمونـه  عنوان به) 1380( فوران و) 1389( آبراهامیان ،)1387(  کاتوزیان ،)1382(

 مطالعـات  ایـن  از هرکدام. است کرده مطالعه را ایران شرایط خود تئوریک یافتره و منظر

 اینکـه  دلیـل  به امااند،  داده پوشش را ایران بر حاکم اجتماعی نظم شرایط از بخشی نوعی به

 اجتماعی، نظم رهیافت منظر از است الزم ،است متاخر رهیافت یک اجتماعی نظم رهیافت

   .شود مطالعه انایر سیاسی و اقتصادي شرایط

. دارد قرار خود آغازین دوران در هنوز اجتماعی، نظم چارچوب در ایران شرایط مبتنی

 نمونـه  سـه  عنـوان  بـه ) 1395( رنـانی  و) 2015( گوراکار و اصفهانی صالحی ،)1392( زمانی

 اسـت  آن مطالعـه  سه هر ویژگی. است شده بررسی اجمالی صورت به اینجا در اولیه مطالعه

  .است گرفته انجام بیشتر یا قرن یک زمانی بازه براي که

. اسـت  داده انجـام  را اجتمـاعی  نظـم  رهیافت بر مبتنی ایران مطالعه اولین) 1392( زمانی

 ماننـد  اقتصـادي  محورهـاي  از برخی بر اجتماعی نظم بر مبتنی ایران توسعه تحلیل در ایشان

 نظـم  رهیافت براساس را محورها این و کرده تمرکز سازي خصوصی و دولتی يها شرکت

 بـر  غالـب  ائـتالف  چگونـه  کـه  است داده نشان) 1392( زمانی. است کرده تحلیل اجتماعی

 بـوده  ثیرگـذار ات سازيخصوصی فرآیند همچنین و دولتی يها شرکت تداوم و گیري شکل

 انقـالب  از ایـران  اجتمـاعی  نظـم  تغییرات تاریخی فرآیند اجمالی صورت به همچنین. است
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 ابتـدا  رضاشـاه  دوره در کـه  اسـت  داده نشان و کرده بررسی را 1390 دهه اوایل ات مشروطه

 از بسیاري قتل و سرکوب دلیل به 1310 دهه در اما یافته، بهبود ایران اجتماعی نظم وضعیت

 به تدریج در کشور افزایش یافتـه اسـت.   رضاشاه با مخالفت نظامیان، و سیاسی نفوذهايذي

ــانی و) 2014( ســویکر و اصــفهانی صــالحی هماننــد ــانی مطالعــه در) 1395( زم ) 1392( زم

 مـورد  اسـالمی  انقـالب  و مشـروطه  انقـالب  از بعد ایران اجتماعی نظم شکنندگی هاي دوره

  .است گرفته قرار توجه

 را تـاکنون  بیسـتم  قرن اوایل از ایران اجتماعی نظم ،)2014( سویکر و اصفهانی صالحی

 عملکـرد  مقالـه،  این در همچنین. اند کرده تحلیل را قتصاديا عملکرد آن بر مبتنی و مطالعه

 در ایران اجتماعی نظم نوع که اند کرده تحلیلها  آن .است شده مقایسه ترکیه کشور با ایران

 بـا  کـه  انـد  کـرده  تحلیل و است بوده 1پایه محدود دسترسی اجتماعی نظم زمانی، دوره این

 و غیرشخصـی  قـوانین  توسـعه  از اند نتوانسته اتتغییر این کشور، در گسترده تغییرات وجود

 ترکیه تعامل که کنند می تحلیلها  آن مقابل در. کنند حمایت مستقل خصوصی يها سازمان

 مستقل خصوصی سازمان و شخصی غیر قوانین حدي تا که است شده باعث اروپا اتحادیه با

  . اند شده تقویت و ایجاد

 شـکننده  اجتمـاعی  نظـم  شـاه،  رضـا  کودتـاي  از قبل دوره در که کنند می تحلیلها  آن

 در اقتصـادي  شـرایط  بهبـود  و مرکـزي  دولـت  تشکیل با تدریج به آن از بعد و بوده حاکم

 باز 1320 سال در ایران اشغال از پس. است شده بهتر شرایط شمسی 1310 و 1300 هاي دهه

 اقتصـادي  شـرایط  ویـت تق با تدریج به 1332 کودتاي از پس اما ،شده ناپایدار ایران شرایط

  . است گرفته شکل اي پایه محدود دسترسی اجتماعی نظم دوباره

 نظـم  هـم  بـاز  کـه  انـد  کـرده  تحلیـل  نیـز  اسـالمی  انقـالب  از بعـد  دوره بررسی درها  آن

 آزادي شعار انقالب زمان در اینکه با وجود شده حاکم کشور بر محدود دسترسی اجتماعی

 دسترسی سمت به بیستم قرن در ترکیه که کنند می تحلیل ها آن .است داشته وجود برابري و

 ایـران  بـا  مشـابهی  شـرایط  بیستم قرن اوایل در که چند هر ؛است کرده حرکت بالغ محدود

  . است داشته

                                                                                                                 
1- Salehe Esfahani and Ceviker  
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 نظـم  موضـوع  بـه  اختصـار  به »شکن در شکن نظم« عنوان با خود مقاله در) 1395( رنانی

 دسترسـی  را مشـروطیت  از پـیش  ایـران  يهـا  حکومت ایشان. است پرداخته ایران اجتماعی

 نظام سوي به کم کم سلسله یک مدت بلند استقرار از پس که کرده قلمداد شکننده محدود

 نظـام  بـودن  حـاکم  دلیـل  به که کنند می بیان ایشان. اند کرده حرکت پایه محدود دسترسی

 حرکـت  بـالغ  دمحدو دسترسی به اند نتوانسته ها حکومت هاي سلسله از کدام هیچ استبدادي

  . کنند

 شـکننده  محـدود  دسترسی نظام مدت بلند استقرار حاصل مشروطه انقالب ایشان نظر از

 دوم نیمه در اما ،کرده حرکت پایه سمت به رضاشاه ظهور با که) 10 ص ،همان( است بوده

 بـوده  بـالغ  بـه  پایـه  و محـدود  دسترسـی  از حرکت از مانع رضاشاه خود رضاشاه، حکمرانی

 حرکت ظرفیت ایران، کشور در که کنند می تحلیل ایشان رضاشاه از پس دوره يبرا. است

 نیروهـاي  حـذف  و سـاواك  دخالـت  امـا  ،داشـته  وجود بالغ محدود دسترسی نظم سمت به

  . کند حرکت بالغ محدود دسترسی اجتماعی نظم به نتواند هم باز کشور که شد باعث رقیب

 حرکـت  بـراي  تالش را هفتم مجلس انتخابات از قبل دوره تا انقالب از بعد دوره ایشان

 از حتـی  ایـران  1380 دهـه  اواخـر  در سـپس  و مجلـس  ایـن  از پس اما ،دانسته بالغ سمت به

 در است ممکن کشور که است آن مقاله این در ایشان بینیپیش و شده دور نیز  پایه شرایط

 کـه  شـود  شـکننده  یاجتماع نظم وارد دوباره )جمهوري ریاست انتخابات سال( 1396 سال

  . است کرده قلمداد »شکن در شکن نظم« وقوع احتمال را آن

  

  )1357-1285نظم اجتماعی ایران از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی ( -4

تـر   بـه مقـاطع تـاریخی جزیـی     1357تـا   1285براي مطالعه نظم اجتماعی ایران، بـازه زمـانی   

سیاسی است تا اقتصادي، اما کنش متقابـل   تقسیم شده است. شروع هر مقطع تاریخی بیشتر

اي کـه بـه عنـوان نمونـه در      اقتصاد و سیاست در هر مقطـع کـامال ملمـوس اسـت بـه گونـه      

هـایی کـه دسترسـی     هایی که ناامنی بوده رشد اقتصادي پایین بـوده اسـت یـا در دوره    دوره

اوم آن بـا  سیاسی محدود شده براي یک بازه زمانی رشد اقتصادي بـه دسـت آمـده، امـا تـد     

، تغییر رژیم از قاجاریـه  1299)، کودتاي 1285رو شده است. انقالب مشروطه ( مشکل روبه

مـواردي   1357و انقـالب اسـالمی    1351، شـوك نفتـی   1332)، کودتـاي  1305به پهلوي (

ها مشخص است. در این مقاطع نوع نظم اجتماعی ایران تغییـر   هستند که به وضوح تاثیر آن
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نیز به عنوان بازه زمانی  1342و  1326هاي  ه بر این موارد، در این مقاله سالیافته است. عالو

کشـور   1325-1320اند، چراکه از سـال   موثر در تغییر نوع نظم اجتماعی در نظر گرفته شده

نیـز دوره   1342شرایط تغییر یافت. در سال  1326در وضعیت شکننده قرار داشت و از سال 

  ه در پی آن دهه طالیی رشد اقتصادي به وقوع پیوسته است.  تثبیت ائتالف غالب بوده ک

اي (از  هاي تحقیق به صورت کتابخانـه  تاریخی است. داده-روش انجام پژوهش تحلیلی

هاي اطالعاتی مرتبط) استخراج  طریق استخراج از متون اقتصادي و سیاسی و همچنین بانک

شـرایط اقتصـادي و سیاسـی ایـران بـا      ها نیز بـر اسـاس انطبـاق     اند. روش شناسایی دوره شده

هـاي وضـعیت    شرایط نظم اجتماعی ارائه شده در مبانی نظري است. بر همین اساس، مولفـه 

اي گذار از دسترسی محدود به بـاز در ایـران بـین     طبیعی شکننده، پایه، بالغ و شرایط آستانه

عین حال کـه در بررسـی   اند. در واقع در  دو انقالب مبتنی بر منابع اشاره شده، شناسایی شده

انـد   هایی مدنظر تحقیق بوده مولفه بوده، توجه مورد ایران تاریخی شرایط اقتصادي و سیاسی

اي  گانـه شـکننده، پایـه و بـالغ و همچنـین شـرایط آسـتانه        هاي سـه  هاي وضعیت که با مولفه

  سازگار باشند. 

  

  کننده : دوره وضعیت طبیعی ش1299تا کودتاي  1285انقالب مشروطه  -4-1

هـاي انقالبیـون مشـروطه دسـتیابی بـه نظـم        در چارچوب رهیافـت نظـم اجتمـاعی، خواسـته    

کـه در آن همـه در مقابـل قـانون برابـر هسـتند و مبنـاي         1اجتماعی دسترسی باز بوده اسـت 

بـا ایـن حـال     2هـاي شـومپیتري اسـت.    ها نیز خالقیت و نـوآوري و رانـت   گیري رانت شکل

اي بود که کشور نـه تنهـا نتوانسـت بـه نظـم       ا در عمل به گونهه سازوکار تحقق این خواسته

 شـکننده  محدود دسترسی اجتماعی نظم شرایط در اجتماعی دسترسی باز برسد، بلکه مجدد

بی که بوده ايدوره 1299 کودتاي تا مشروطه انقالب دوره چارچوب، این در. گرفت قرار

 در اساسـی  قـانون  ابهـام  اول، هـانی ج جنـگ  تاثیر که است بوده حاکم آن بر سیاسی ثباتی

                                                                                                                 
ردم بر دولت، شکل گیري ها با نظارت مجلس، نظارت م کنترل سیاسی نظامیان، کنترل دربار و شاه و تامین بودجه آن -  1

هاي برابر براي همه، نظارت بر مالیه عمومی از جمله این خواسته ها هستند (مقدمه اولین بودجه سالیانه کل کشور،  فرصت

1208 .( 

 ) مراجعه شود. 1387) و کاتوزیان (1389براي بررسی اهداف انقالبیون مشروطه به کتاب هاي آبراهامیان (  -2
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 از سیاسـی  يهـا  گـروه  میان میئدا يها رقابت و مرکزي دولت شدنتر  ضعیف قوا، تفکیک

 بـرهمین ). دوم فصـل  ،13898 آبراهامیـان، ( اسـت  بـوده  سیاسـی  ثبـاتی بـی  این عوامل جمله

ن زمینـه  ره نظم اجتماعی شکننده بوده است. اتفاقا تجربـه ایـران در ایـ   دو دوره، این ،اساس

انقـالب مشـروطه    )شمسـی  1285(میالدي  1906مشابه تجربه مکزیک است. ایران در سال 

کودتـا شـد در دوره انقـالب قـرار داشـته       که) شمسی 1299( میالدي 1921داشته و تا سال 

 معـادل  مـیالدي  1910است. دوره انقالب مکزیک چهار سال دیرتر از ایران شـروع شـده (  

 انقـالب  هـدف . اسـت  یافتـه  تداوم) شمسی 1296 معادل( یالديم 1917 تا و) شمسی 1289

 در دو هـر  امـا  ،بـود  باز دسترسی اجتماعی نظم به دستیابی مکزیک انقالب و ایران مشروطه

  . شدند گرفتار شکننده طبیعی وضعیت دام در و یابند دست هدف این به نتوانستند میان این

  

  طبیعی شکننده به پایه  : دوره گذار از وضعیت 1299 -1305دوره  -4-2

به دلیـل نـاامنی حـاکم بـر کشـور، تقریبـا تمـام سیاسـیون (از جملـه مصـدق و مـدرس) از            

گیـري   بـراي بازگشـت امنیـت حمایـت کردنـد. پـس از شـکل        1299گیري کودتاي  شکل

هاي جنبش مشروطه دو دستور کار  افزایش قدرت دولت مرکزي و پیگیري خواسته، کودتا

  شد.   هاي سیاسی پیگیري می دام توسط برخی از گروهاصلی بودند که هر ک

از منظر رهیافت نظم اجتماعی، بخش اصلی اعضـاي ائـتالف غالـب (شـامل رضـاخان،      

ارتش و گروه متجدد) از طریق دخالت در انتخابات به تدریج مجلس را در اختیار گرفتند. 

تـش در آن بـه نفـع    بر این اساس، انتخابات مجلس دوره پنجم از طریـق دخالـت آشـکار ار   

دولت (نخست وزیر) تمام شد. در مجلس بعدي، شاه نقش اساسی در آن ایفا کرد و توازن 

، 1387قوا که در قانون اساسی مشروطه درنظر گرفتـه شـده بـود از بـین رفـت (کاتوزیـان،       

 بخش دوم). 

ر گیري امنیت اقتصـادي د  انداز مثبت نسبت به شکل در حوزه اقتصاد نیز به تدریج چشم

کشور حاصل شد. در شرایطی که ویژگـی اقتصـاد در دوره انقـالب مشـروطه تـا کودتـاي       

هاي کاالي اساسی و تداوم سـاختار   ، رکود اقتصادي به همراه کسري تجاري، قحطی1299

 1305ناکارآمد تجاري و صنعتی ایجاد شده در نیمه دوم قرن نوزدهم میالدي بـود در دوره  

هـاي   هاي داخلی، جنـگ  نجام مبادالت به دلیل کاهش آشوببه تدریج امنیت در ا 1299 -

داخلی و افزایش قدرت دولت مرکزي افزایش یافت. در این دوره، چشـم انـداز خـروج از    
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رکود اقتصادي به تدریج به وقوع پیوسته است هـر چنـد کـه در عمـل اقتصـاد همچنـان بـا        

یط نظـم اجتمـاعی در   در مجمـوع شـرا   ).همـان ( رو بوده است مشکالت حاد اقتصادي روبه

  حال گذار از وضعیت طبیعی شکننده به وضعیت طبیعی پایه بوده است.

  )1299-1305): نظم اجتماعی از کودتاي رضاخان تا تغییر رژیم سیاسی (4جدول (

 سطح سیستم اقتصادي و سیاسی: در حال گذار از وضعیت طبیعی شکننده به وضعیت طبیعی پایه

  شرایط اقتصادي: 

  کسري تراز تجاري به مازاد تجاري * تغییر 

  * کاهش هزینه مبادله در کشور 

گیري چشم انداز خروج کشور از شرایط  * شکل

  بحرانی 

* افزایش امنیـت اقتصـادي و تـوان دولـت در     

 حفاظت از سیستم اقتصادي

  شرایط سیاسی: 

* افـزایش امنیـت داخلـی و افـزایش قـدرت دولــت      

  مرکزي 

هـاي گونـاگون بـراي     وه* وجود ستیز دایمی میان گر

  کسب قدرت 

* استفاده از ارتـش بـراي کنتـرل انتخابـات مجـالس      

  چهارم و پنجم 

* طرح مساله تغییر حکومت به جمهوري و مخالفـت  

  با آن 

ــا انــدك مخالفــت*  ــدرت انحصــار و تمرکــز ب  در ق

 روشنفکران سوي از رضاشاه

   حاضر تحقیقمنبع: 

  

ه     گیري وضعی : شکل1305-1320دوره  -4-3 ت طبیعـی پایـه و اولـین تجرـب

  شکاف توازن دوگانه سیاسی و اقتصادي درایران

اي اسـت کـه در آن    ، وضـعیت طبیعـی پایـه   1305-1320نوع نظم اجتماعی حاکم در دوره 

هاي تحت مدیریت خود را دارا است با این حال از ظرفیـت   دولت توان حفاظت از سازمان

  ل از دولت برخوردار نیست. هاي متعلق به بخش مستق گیري سازمان شکل

راهبرد اقتصادي به سمت جایگزینی واردات تغییر یافت. در  1310-1320در بازه زمانی 

کـرد، بیشـتر بـر اصـالح      پنج سال اول دوره رضاشاه، دولت به عنوان ناظر اقتصاد عمـل مـی  

نظـام   1307ونقـل متمرکـز بـود و تـا سـال       نهادهاي سیاسی و حقوقی و بهبود وسایل حمـل 

سـازي از طریـق سیاسـت     ، راهبـرد صـنعت  1310تجارت آزاد پا برجا مانده بود، اما در دهه 

گیري بحـران جهـانی    جایگزینی واردات در دستور کار قرار گرفت. دلیل این امر نیز شکل
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ریزي متمرکز در شوروي بود که منجر به کاهش صادرات ایران شـد   میالدي و برنامه 1930

گرایـی در اقتصـاد پیگیـري شـد کـه       یـن اسـاس، سیاسـت درون   ) و بـر ا 1382(کارشـناس،  

نیـز بـر آن تاثیرگـذار بـود (همـان). از منظـر نظـم         1300گیري بوروکراسـی در دهـه    شکل

اجتماعی با افزایش ظرفیت حقوق عمومی، دولت به طور فعال در ارتقاي سیستم اقتصـادي  

توان برخوردار شده بـود  ایفاي نقش کرده است. دولت درسطح وضعیت طبیعی پایه از این 

هـاي   هایی که خودش ایجاد کرده است، حمایت کند. در عین حال سیاسـت  که از سازمان

اي اعطاي مزایاي انحصـاري بـا اعضـاء ائـتالف غالـب یـا        تجاري و ارزي این دوره به گونه

   ).)5( جدول(حامیان آن است 

امی بـه شـدت نقـش    در حرکت از وضعیت طبیعی شکننده به وضعیت پایه، نیروهاي نظ

شوند که ایـن   هاي سیاسی و اقتصادي نیز وارد می کنند و این نیروها در حوزه مهمی ایفا می

امر در دوره رضاشاه به وضوح قابل مشاهده است. در واقع منزلت ارتش و کارکنان آن در 

ــق     ــاي نظــامی از طری ــوده و نیروه ــاال ب ــیار ب ــن دوره بس ــایر دولتمــردان در ای ــا س مقایســه ب

کاري نظام سیاسی و کنترل انتخابات بر افزایش احتمال بقاي ائتالف غالب و در واقـع   تدس

انـد و از مجلـس ششـم تـا سـیزدهم ارتـش و شـاه         تقویت وضعیت طبیعی پایه کمک کرده

). همچنـین در ایـن   171: 1389کردنـد (آبراهامیـان،    مجلس را به صورت کامل کنترل مـی 

 کار دستور از را ارضی اصالحات و درآمد مصالحه دراز  دوره، شاه با زمینداران بزرگ نیز

ها در دوره رضاشاه به شدت افزایش یافت  در نتیجه این شرایط طول عمر کابینه. کرد خارج

و رشد اقتصادي نیز از پی آن حادث شد، اما این رشد اقتصادي از طریـق کنتـرل سیاسـی و    

 یافـت  افزایش رضاشاه قدرت تدریج به 1312دست آمد و از سال  در فضاي بسته سیاسی به

مخالفـان بـزرگ و یـا     .یافـت اي  مالحظـه  قابـل  افـزایش  امـور  شدن شخص به مئقا درجه و

هاي متفاوتی (از جمله  کسانی که احتمال مخالفت داشتند (شامل برخی از وزیران) به روش

ل ترور و زندان) از صحنه حذف شدند که در کنار آن افـراد معـروف حـزب تـوده در سـا     

  نیز دستگیر شدند. 1316

در واقع بعد از دوره ناامنی که در کشور در بـازه زمـانی انقـالب مشـروطه تـا کودتـاي       

ایجاد شد و کودتا براي ایجاد امنیت انجام گرفت به تدریج امنیت در کشور افزایش  1299

 ) در دستور کار قرار گرفت.1320-1305یافت و پس از آن رشد و توسعه اقتصادي (دوره 

با این حال به تدریج که رشد اقتصادي و در نتیجه سطح دسترسی اقتصادي افـزایش یافـت،   
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تر شـد و بـا افـزایش قـدرت شـاه، سـطح دسترسـی سیاسـی          ساختارهاي سیاسی کشور بسته

گیري شکاف توازن دوگانه سیاسی و اقتصادي شـد   کاهش پیدا کرد. این امر منجر به شکل

گیري کودتا توسط افسران نظـامی   کرد و احتمال شکل میکه بقاي نظم اجتماعی را تهدید 

  ). 201: 1389یا انقالبی خونین در اذهان پدیدار شده بود (آبراهامیان، 

  

  1305-1320): نظم اجتماعی در دوره 5جدول (

سطح سیستم اقتصادي: وضعیت طبیعـی پایـه بـا    

هـاي وابسـته بـه ائـتالف      دهی سازمان توان شکل

 )هاي دولتی غالب(شرکت

سطح سیستم سیاسی: وضعیت طبیعی پایه که توان 

هاي سیاسی وابسته به دولت و  حمایت از سازمان

  هاي غیروابسته را داشت سرکوب سازمان

  شرایط سیستم اقتصادي:

  گیري سیاست جایگزینی واردات  * شکل

و کمک  1300گیري بوروکراسی در دهه  * شکل

 آن به سیاست جایگزینی واردات 

ي سرمایه گذاري مبتنی بـر مزایـاي   ها * سیاست

انحصاري ائتالف غالب (معافیت گمرکی، استفاده 

از نرخ ارز ترجیحی، ایجاد انحصارات حکـومتی،  

هاي کم بهره از طریق بانک ملی، ایجاد  اعطاي وام

هاي دولتی و سرمایه گذاري مستقیم دولت  شرکت

 در امور تولیدي)

عی هاي تجاري مبتنی بـر نظـم اجتمـا    * سیاست

هـاي ارزي، نظـام    دسترسی محدود (وجود کنترل

چندنرخی ارز، کنترل تجارت خارجی در راستاي 

سیاست جایگزینی واردات از طریق قانون انحصار 

 تجارت خارجی)

* قائم به شخص شدن تصمیمات مهم اقتصـادي  

 به بعد 1316از سال 

  شرایط سیستم سیاسی:

  * کنترل انتخابات و مجلس توسط ارتش وشاه 

  قدرت تقسیم در شاه با زمینداران مصالحه* 

   کابینه عمر طول افزایش* 

هـاي   گیري قوانین مدنی جدید در حـوزه  * شکل

  گوناگون اقتصادي 

* قائم به شخص شدن تصمیمات سیاسی از سال 

  به بعد  1312

* استبداد سیاسی به دلیل لغو مصونیت پارلمـانی،  

حـزاب  هاي مستقل، از بـین بـردن ا   بستن روزنامه

  سیاسی 

گیري تدریجی نارضایتی در بین مردم (از  * شکل

 1310جمله دانشجویان و روشنفکران) در دهه 

) و فوران 1389)، آبراهامیان (1387)، کاتوزیان ( 1382برگرفته از کارشناس ( هاي پژوهش منبع: یافته

)1380(  
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  : وضعیت طبیعی شکننده 1320-1326دوره  -4-4

افسران شکل گرفت و نه انقالبی خونین، بلکه با اشغال ایران در جنگ  در عمل نه کودتاي 

رضاشاه کنار رفت و قدرت دولت مرکـزي در ایجـاد امنیـت در     1320جهانی دوم در سال 

کشور به شدت افول کرد و نظم اجتماعی از وضعیت طبیعی پایه به وضعیت طبیعی شکننده 

  تنزل پیدا کرد. 

هاي نفـت در بودجـه، کـاهش شـدید ارزش پـولی ملـی و       مجاز شدن استفاده از درآمد

تورم باالي صددرصدي نشان از تنزل ظرفیت نظم اجتماعی آن دوره و ناتوانی آن در مقابل 

اي  دفاع از نهادهاي تحت حاکمیت خود (از جمله بانک مرکزي و پول ملی) است به گونـه 

اپ کند و سهیلی به عنوان که نیروهاي خارجی دولت را مجبور کردند پول بدون پشتوانه چ

ها براي چاپ پول بدون پشتوانه را رد کرد از قدرت کنار  نخست وزیر وقتی که پیشنهاد آن

) و افزایش 1321گیري قحطی مواد غذایی (نیمه دوم  گذاشته شد. این موارد در کنار شکل

  ناامنی اقتصادي متناسب با وضعیت طبیعی شکننده بوده است. 

ن رضاشاه از طریق بستن دسترسی سیاسی به رشد اقتصـادي رسـیده   از منظر سیاسی، چو

هاي سیاسی متفـاوت فـراهم شـد و کنتـرل قـدرت       بود، پس از او رقابت سیاسی میان گروه

هـاي سیاسـی در ایـن دوره بـود      هاي مرتبط جدي گروه نظامیان و قدرت شاه از جمله بحث

هـاي خـارجی و    ابینـه، سـفارتخانه  هاي دربار، مجلس، ک ). رقابت میان گروه1387(عظیمی، 

) این امر بـه  208: 1389هاي قدرت دائما در حال تغییر بود (آبراهامیان،  مردم به عنوان قطب

هـاي   گـذاري در حـوزه   گیـري تضـادهاي سیاسـت    ثباتی سیاسـی و عـالوه بـر آن شـکل     بی

یجـاد  هـاي سیاسـی فراوانـی ا    اقتصادي و سیاسی منجر شد. در عین حال در این دوره گـروه 

ها نیز کوتاه بود  شدند (از جمله ایجاد حزب دمکرات توسط قوام نخست وزیر) که عمر آن

  ها با نظم اجتماعی دسترسی محدود سازگار است.  و کوتاه مدت بودن عمر آن

تالش براي کنترل سیاسی نظامیان و ارتش که آخرین مرحله گذار از دسترسی محـدود  

هاي فـراوان   ر ایران مطرح بوده است، اما با وجود تالشبه دسترسی باز است در این دوره د

  ).218: 1389ارتش تقریبا بدون تغییر باقی ماند (آبراهامیان، 

هاي سیاسی، اختالفات قومی و قبیله اي (از جملـه   هاي دائمی میان گروه در کنار رقابت

نتـرل  آذربایجان) در این دوره دوباره سـر بـاز کـرد و ضـمن تهدیـد قـدرت مرکـزي در ک       

 خشونت شرایط شکنندگی نظم اجتماعی را تقویت کرد. 
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 1326-1320): نظم اجتماعی در دوره 6جدول (

 سطح سیستم اقتصادي وسیاسی: افول از وضعیت طبیعی پایه دوره رضاشاه به وضعیت طبیعی شکننده

  شرایط سیستم اقتصادي: 

* عدم توانایی ائتالف غالـب در تـامین امنیـت    

ــارگزاران اقتصــا ــذایی  ک ــت غ ــامین امنی دي و ت

گیري قحطـی ناشـی از    شهروندان (به دلیل شکل

  جنگ جهانی دوم) 

ــت از    ــب در حفاظـ ــتالف غالـ ــاتوانی ائـ * نـ

هـاي عمـومی مـالی و پـولی (بـه دلیـل        سازمان

ــاي  گــذاري هــا در سیاســت دخالــت خــارجی ه

اقتصادي، کاهش شدید ارزش پول ملی، افزایش 

هـاي کـالن   ثبـاتی شـدید متغیر   شدید تورم و بی

  اقتصادي)

 

  شرایط سیستم سیاسی: 

* عدم توانایی ائتالف غالب در مـدیریت خشـونت و   

  تامین امنیت براي بقاي ائتالف غالب

ــاي   ــق نیروهـ ــت ارضـــی از طریـ * تهدیـــد تمامیـ

طلب مناطق و تهدید بقاي نظـم اجتمـاعی در    استقالل

  اثر اشغال ایران 

نتـرل  * تالش ناموفق بخشی از ائتالف غالب بـراي ک 

  سیاسی ارتش 

* تالش ناموفق براي حل مساله قائم به شخص بودن 

ها در حوزه سیاسی (تضاد شاه و پارلمان  گیري تصمیم

  و ابهام قانون اساسی)

هاي سیاسی (از جمله احزاب) با طول  * ایجاد سازمان

ها به هیات موسس  عمر بسیار اندك و وابسته بودن آن

هاي وابسـته بـه    زمانو ناتوانی دولت در حمایت از سا

  دولت یا مستقل از آن 

 فوران و) 1389( آبراهامیان ،)1387(  کاتوزیان ،)1382( کارشناس از برگرفته ،هاي پژوهش منبع: یافته

)1380(  

  

 : دوره گذار به وضعیت طبیعی پایه  1326-1332دوره  -4-5

هـاي   رل شـورش در نهایت پس از چندین سال تالش و مـذاکره بـا نیروهـاي مـوثر در کنتـ     

اي حل شد و دوباره قدرت مرکزي از  طلبی نیروهاي منطقه اي و قومی مشکل جدایی منطقه

توان حفاظت از خود در حوزه امنیت برخوردار شد و در عین حال در حوزه اقتصـادي نیـز   

سازمان برنامه شکل گرفت، شوراي عالی اقتصاد فعال شد و برنامه عمرانی اول تصویب شد 

  ع این شرایط کشور را در مرحلـه گـذار از وضـعیت طبیعـی شـکننده بـه پایـه        که در مجمو

  قرار داد. 

) تـالش بـراي   1327-1334از منظر نظم اجتماعی از جمله اهـداف برنامـه اول عمرانـی (   

ها بـود، امـا در عمـل یـک سـال بعـد از        گذاري کاهش مشکل قائم به شخص بودن سیاست

هاي عمرانـی قـرار گرفتنـد و ایـن      را باالتر از برنامهتصویب برنامه، بازهم نخست وزیر و وز
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هاي دولتی در دسـتور کـار قـرار     مشکل به قوت خود باقی ماند. همچنین ساماندهی شرکت

دهنده تالش براي ارتقاي ظرفیت نظـم اجتمـاعی بـراي حمایـت و ارتقـاي       گرفت که نشان

شاه رییس آن را  حقوق عمومی و خصوصی است. همچنین سازمان برنامه که شکل گرفت،

کـرد تـا از احتمـال تضـعیف شـدن آن در مقابـل نخسـت وزیـر و وزرا          در ابتدا تعیـین مـی  

هاي حقوق  جلوگیري کند که این امر به معنی تالش ائتالف غالب براي حمایت از سازمان

  عمومی است. 

 هاي مهم بعد از اشغال ایران، کنترل قدرت شاه و محدود کردن آن بود یکی از خواسته

هـاي بعـد از    قدرت چندانی نداشت، اما در سال 1326-1320که در عمل شاه در بازه زمانی 

، شاه مخالفان 1327اي که پس از ترور ناموفق شاه در  قدرت شاه تقویت شد به گونه 1326

ها را محدود کـرد. در شـرایط حکومـت نظـامی،      (مصدق، کاشانی و...) را تبعید یا نفوذ آن

حق راي انحالل مجلـس نیـز بـه شـاه داده شـد بـا ایـن حـال بـا تشـدید           مجلس سنا ایجاد و 

حسین عالء به پیشنهاد مجلس(و نه شاه) به قدرت رسـید   1329تضادهاي اجتماعی در سال 

و درتشکیل کابینه با جبهه ملی همکاري کرد و پس از او با نخست وزیري مصدق، قدرت 

ریق کودتا قدرت شـاه بازیـابی شـد. در    شاه در باالترین سطح تهدید شد که در نهایت از ط

دوره مصدق کاهش بودجه دربار و کنترل بازوهاي دربار از جملـه دسـتورکارهاي مصـدق    

براي کنترل قدرت شاه بود که در چـارچوب نظـم اجتمـاعی، تـالش بـراي افـزایش سـطح        

  شود.  دسترسی سیاسی قلمداد می

ت شـدند و در سیاسـت دخالـت    نیروهاي نظامی نیز در ایـن دوره در اکثـر مواقـع تقویـ    

اي که ارتش در دوره نخست وزیري حکیمی از طریق حکومـت نظـامی در    کردند به گونه

گیري مجلس موسسان و سنا به شاه کمک کرد و در مدیریت انتخابات مجلس تاحـد   شکل

 1329کرد، اما پس از طرح مساله ملی شدن صنعت نفت و از سال  امکان ایفاي نقش نیز می

هـا در   ها و جلوگیري از دخالـت آن  کنترل سیاسی نظامیان از طریق کنترل بودجه آنبه بعد 

سیاست مورد توجه جبهـه ملـی و حـزب تـوده قـرار گرفـت کـه آخـرین مرحلـه گـذار از           

دسترسی محدود به باز است. مصدق با در دست گرفتن وزیر دفـاع تـا حـدي بـر نیروهـاي      

که بـا کمـک ارتـش انجـام گرفـت سـازوکار        نظامی تاثیرگذار شد، اما با کودتاي خارجی

  کنترل سیاسی ارتش در ایران نیز به تعویق افتاد. 
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هاي اقتصـادي و سیاسـی کشـور متناسـب بـا       در مجموع، در این دوره به تدریج ظرفیت

  اند.  دوره گذار از وضعیت شکننده به وضعیت طبیعی پایه بوده

  

  1332-1326نظم اجتماعی در دوره ): 7جدول (

  سیستم اقتصادي وسیاسی: در حال گذار از وضعیت طبیعی شکننده به پایهسطح 

  شرایط سیستم اقتصادي: 

ریـزي و سـازمان برنامـه     گیري نظام برنامه * شکل

گـذاري و کـاهش    براي کاهش تضادهاي سیاسـت 

  مشکل قائم به شخص بودن امور

  * تاثیر منفی نیروهاي خارجی بر سیستم اقتصادي 

هـاي دولتـی بـه     ندهی شـرکت * تالش براي ساما

هـاي   معنی حصول به ظرفیت حمایـت از سـازمان  

  عمومی اقتصادي وابسته به ائتالف غالب

* تالش نـاموفق در انجـام اصـالحات ارضـی بـه      

عنوان افزایش حضور مردم در اقتصاد و گسـترش  

  حلقه ائتالف غالب 

  شرایط سیستم سیاسی: 

ی از * دستیابی به توانایی حفاظت از تمامیت ارضـ 

  به بعد  1326

مند نخبگان سیاسی و عدم وجود  * رقابت غیرقاعده

  نقش قانون براي نخبگان

  * تالش ناموفق براي کنترل سیاسی نظامیان و شاه

هاي سیاسی  دهی سازمان * تالش ناموفق براي شکل

  عمومی (دولت و مجلس) به دلیل دخالت خارجیان

هـاي سیاسـی مسـتقل از دولــت     * تهدیـد سـازمان  

هـاي سیاسـی وابسـته بـه      حزب توده)  و سـازمان (

  بخشی از ائتالف غالب(جبهه ملی)

  هاي پژوهش منبع: یافته

  

  : دوره تثبیت وضعیت طبیعی پایه  1332-1342دوره  -4-6

انجام گرفت و به تدریج فضا بـراي رشـد    1299کودتاي  1290براي از بین بردن ناامنی دهه 

به تدریج با افزایش سطح  1310اصل شد، اما در دهه و توسعه اقتصادي در دوره رضاشاه ح

هاي سیاسی از طریق قدرت گرفتن شاه و ارتـش بـه    هاي اقتصادي، سطح دسترسی دسترسی

شدت کاهش یافت. بر همین اساس بعد از اشغال در جنگ جهانی دوم، کنترل قدرت شـاه  

راي کنترل ارتش و هاي سیاسی بودند. یک دهه تالش ب هاي گروه و ارتش از جمله اولویت

باعث شد که کنترل سیاسی نظامیان در ایـران در آن مقطـع    1332شاه در نهایت با کودتاي 

اتفاق نیافتد. کودتا در عین حال که قدرت شاه و ارتش را بازگرداند، اما مشروعیت سیاسی 

شاه و ارتش را به شدت کاهش داد. ائـتالف غالـب (شـامل شـاه، ارتـش و دربـار و وزرا و       

لس و...) تالش کرد که از طریق رشد اقتصادي این کمبود مشروعیت را جبران کند. بر مج

همین اساس در این دوره، برنامه دوم عمرانی به صـورت انبسـاطی طراحـی شـد و ایجـاد و      
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ارتقاي امور عمرانی (در کشاورزي، ارتباطات، مخابرات، صنایع و معادن) از جمله اهـداف  

هـاي انبسـاط مـالی ضـمن      ن برنامه دوم عمرانـی). در عمـل سیاسـت   این برنامه بود (متن قانو

  منجر شد.  1339و  1338هاي  هاي ارزي سال ایجاد رشد اقتصادي به بحران بدهی

شاه حق وتـوي لـوایح مـالی را بـه      1335در سال  1332در بعد سیاسی، پس از کودتاي 

کنتـرل کنـد. در   ساواك شکل گرفـت تـا مخالفـان سیاسـی را      1336دست آورد. در سال 

ساز (احـزاب ملیـون و مـردم)     نیز دو حزب اکثریت و اقلیت دولت 1338تا  1336هاي  سال

ها نیروهاي نظامی نیز مدام در امور اقتصادي و سیاسی حضـور   شکل گرفت که در کنار آن

دسترسـی سیاسـی بـه شـدت      1338-1332خود را افزایش دادند. در نتیجـه در بـازه زمـانی    

و فشـار آمریکـا باعـث شـد دوره فضـاي بـاز        1338هاي ارزي  بحران بدهی محدود شد، اما

به صورت موقت شـکل گیـرد کـه در نهایـت بـا پیـروزي شـاه، کنـار          1339-1342سیاسی 

  گذاشتن امینی و سرکوب قیام پانزده خرداد مجددا فضاي سیاسی در کشور بسته شد. 

قتصادي ارتقاي قابل تـوجهی  در این دوره سطح نظم اجتماعی دسترسی پایه در سیستم ا

یافت و به مرحله گذار به شرایط بالغ رسید. ایجاد صـندوق تجدیـد ارزیـابی ذخـایر ارزي،     

هاي تخصصی، تصویب قانون پولی و بـانکی کشـور، تاسـیس بانـک مرکـزي،       ایجاد بانک

ایجاد شوراي پول و اعتبار و گسترش سـازمان برنامـه و بودجـه از جملـه ایـن نهادسـازهاي       

می هستند. عالوه بر آن، ظرفیت بخش خصوصـی وابسـته بـه دولـت از طریـق مزایـاي       عمو

) و بانـک  1335انحصاري دسترسی محدود گسترش یافت. بانک اعتبارات صنعتی (تاسیس 

گــذاري بخــش  )، نقـش مهمــی در ســرمایه 1338توسـعه صــنعتی و معــدنی ایــران (تاســیس  

ش خصوصی وابسته به ائتالف غالب ها امکان مشارکت بخ خصوصی ایفا کردند. این بانک

-1338دادند.به عنوان مثـال، بانـک توسـعه صـنعتی و معـدنی در بـازه زمـانی         را افزایش می

گذاري ثابت بخش خصوصی را انجام داد. با ایـن حـال    درصد کل سرمایه 55حدود  1351

ي هـا  درصـد از وام  25نفـر بـود و بـیش از     10درصد از سـهام بانـک متعلـق بـه      49بیش از 

هایی اعطا شد که بخشی یا همگی آن متعلـق بـه اعضـاي     تصویب شده این بانک به شرکت

) و اعضاي هیات مـدیره نیـز عضـو نخبگـان     147، 1382هیات مدیره بانک بود (کارشناس، 

  ها بودند.  ائتالف غالب یا وابسته به آن

ــه خصــوص در شــرایط پایــه)،   یکــی از ویژگــی هــاي احــزاب در دسترســی محــدود (ب

ها توسط دولت و ائـتالف غالـب اسـت. در ایـن دوره، در ایـران دو حـزب        گیري آن لشک
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توسط ائتالف غالب شکل گرفت (حزب ملیون توسط نخست وزیر وقت (اقبـال) و حـزب   

» منویات مبـارك شاهنشـاه  «گیري را پیروي از  مردم توسط علم) که هر دو نیز دالیل شکل

 صارمی(ها توسط شاه  گیري آن ادن زمان شکلتا) و مناسب تشخیص د (فرهمند، محمد، بی

بـوده  » الطاف و افکار دموکرات منشانه شاهنشـاه آریـا مهـر   «ها نیز  و تداوم آن )71: 1378 ،

) که یکی نقش حزب مسلط و یکی 149برگرفته از روزنامه اندیشه مردم، شماره  73(همان: 

  اند.  نقش حزب اقلیت (حزب مردم) را داشته

دوره نظامیان در سیاست و اقتصـاد دخالـت داشـتند و بـه عنـوان عضـو       همچنین در این 

کردنـد. بـا ایـن حـال در      ائتالف غالب در کنار استانداران در انتخابات مجلس دخالت مـی 

)، کنتـرل نظامیـان و   1339-1342دوره نخست وزیري علی امینی (دوره فضاي بـاز سیاسـی   

بود. کاهش بودجـه ارتـش بـه عنـوان     ها یکی از راهبردهاي نخست وزیر  کاهش بودجه آن

یکی از راهبردهاي کاهش کسري بودجه به چالش میان شاه و امینی تبدیل شده بود که در 

نهایت با دخالت امریکا به نفع شاه تمام شد. حتی در دوره پـس از امینـی نیـز یـک تیمسـار      

مهم) را نظامی وزارت کشاورزي را برعهده گرفت تا اصالحات ارضی (یک واقعه تاریخی 

  مدیریت کند. 

هـاي بـین المللـی آمریکـا      در اواخر این دوره، اصالحات ارضی در چـارچوب سیاسـت  

جنوبی  طرح شد. اصالحات ارضی در ایران موفق نشد در حالی که دلیل اصلی حرکت کره

بـوده اسـت    1950از دسترسی محدود به دسترسی باز انجام اصالحات ارضی موفق در دهـه  

پیشین مراجعه شـود). بـا ایـن حـال اصـالحات ارضـی، سـطح دسترسـی          (به بخش مطالعات

  ائتالف غالب به مردم را تا سطح روستاها گسترش داد. 
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  1332-1342دوره نظم اجتماعی در ): 8جدول (

  سطح سیستم اقتصادي وسیاسی: وضعیت طبیعی پایه

  شرایط سیستم اقتصادي: 

جاد و * ارتقاي ظرفیت بخش عمومی از طریق ای

هـاي   هاي اقتصـادي (شـرکت   گسترش * سازمان

ها) و اعطاي رانت انحصـاري ایـن    دولتی و بانک

  ها به اعضاي ائتالف غالب  ها و بانک شرکت

* ارتقــاي ظرفیــت نظــارتی و اطالعــاتی بخــش 

عمومی (از طریق سازمان برنامه، بانک مرکـزي و  

  شوراي پول و اعتبار)

دولت از گیري بخش خصوصی وابسته به  * شکل

طریق مزایـاي انحصـاري دسترسـی محـدود (از     

ــاي خصوصــی و اعطــاي  طریــق ایجــاد بانــک ه

  تسهیالت بانکی با نرخ بهره کم) 

  * شروع اصالحات ارضی 

ها  ها و اختالف آن * قائم به شخص بودن سازمان

بر سر جایگاه نسبی هریک (میان سازمان برنامه و 

  وزارت دارایی)

ه دلیل قائم به شـخص  ها ب * ناسازگاري سیاست

هاي پـولی و   ها (ناسازگاري سیاست بودن سازمان

هـاي خـارجی    مالی و عدم اگاهی از سطح بـدهی 

بخش عمومی و خصوصی در برنامه دوم عمرانی) 

گیري بحـران ارزي منـتج از ناسـازگاري     و شکل

  ها سیاست

  شرایط سیستم سیاسی: 

هاي سیاسی رقیب توسـط   * کنترل شدید سازمان

  غالب  ائتالف

هاي سیاسی وابسته به هیات  گیري سازمان * شکل

موسس از طریق ائـتالف غالـب (احـزاب دولـت     

  ساز) 

  * دخالت نظامیان در سیاست

ترین مقـام ائـتالف غالـب     * افزایش قدرت عالی

  (شاه)

و  1338* کنترل طبقه متوسط سـنتی: مـدارا تـا    

  ها  سپس تضعیف شدید آن

دید (در نظـام  * نظارت شدید بر طبقه متوسط ج

هـــاي مـــوازي  دهـــی ســازمان  اداري) و شــکل 

  هاي کارگري) توسط ائتالف غالب (اتحادیه

* تغییر موقت نظم اجتماعی به دلیل شوك داخلی 

و تغییر دستور کارخـارجی (در دوره فضـاي بـاز    

گیـري تغییـر    ) و عدم شـکل 1342-1339سیاسی 

  اساسی  

ــت    ــراي حفاظ ــارجی ب ــاي خ ــت نیروه * دخال

عی پایه و جلوگیري از ارتقاي آن بـه  وضعیت طبی

و حمایت از  1332وضعیت طبیعی بالغ (کودتاي 

  )1341شاه در مقابل امینی در 

 * انقالب سفید

  هاي پژوهش منبع: یافته
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: وضعیت طبیعی پایه بـه همـراه افـزایش تـدریجی     1342-1351دوره  -4-7

  شکاف توازن دوگانه اقتصادي و سیاسی  

اي کـه در آن تـورم بسـیار انـدك و      ی رشد اقتصادي ایران است. دهـه دهه طالی 1340دهه 

اي که متوسط رشد اقتصادي در این دهـه بـاالتر    رشد اقتصادي بسیار باال بوده است به گونه

درصـد بـوده اسـت (بانـک      20بـاالي   1350درصد و حتی رقم رشد اقتصـادي سـال    12از 

هاي اقتصادي در این دوره به  که دسترسیهاي زمانی)، اما در مقابل در حالی  مرکزي، سري

هاي سیاسی تغییر متناسـب بـا آن را نداشـته و بـه      شدت گسترش یافته است، سطح دسترسی

همین دلیـل در چـارچوب نظـم اجتمـاعی در ایـن دوره شـکاف تـوازن دوگانـه سیاسـی و          

  اقتصادي شکل گرفته که یکی از عوامل مهم زمینه ساز انقالب اسالمی است. 

 (مراجعه شود 1330گذاري اقتصادي در دهه  یري نهادهاي مالی، پولی و سیاستگ شکل

 از مـدت  میـان  يهـا  برنامـه  تغییـر  زمینه اقتصادي، کارشناسان شدن مجرب و) 6-4 بخش به

ریـزان   را فـراهم کـرد. برنامـه   ) بعـد  بـه  سوم(  جامع يها برنامه به) دوم و اول برنامه( عمرانی

اي ایـران را بـر اسـاس نظریـه نوسـازي تحلیـل        شـرایط توسـعه   1340سازمان برنامه در دهـه  

کردند و انتظار داشتند اصالحات اقتصادي در اولویت باشد تا در نتیجه آن، نظام سیاسی  می

هـاي سیاسـی افـزایش یابـد      گـویی مسـئولین و آزادي   نیز دموکراتیک شـده و سـطح پاسـخ   

دیدگاه در ابتدا مورد اقبال کارگزاران ) در حالی که این 1382 همکاران، و(فرمانفرمائیان، 

سیاسی نبود (همان)، اما بعد (حداقل در حرف) مـورد توجـه کـارگزاران سیاسـی نیـز قـرار       

در زمان طراحـی برنامـه پـنجم عمرانـی کشـور در       1349اي که شاه در سال  گرفت به گونه

یش بـرده شـود   رامسر بیان کرد که دموکراسی اقتصادي و دموکراسی سیاسی باید باهم به پ

پس از شوك نفتی و افزایش سطح قـائم بـه    1350). در دهه 1351(سازمان برنامه و بودجه، 

شخص شدن امور این دیدگاه را رها کرد و به سمت سیاست تک حزبی (حزب رسـتاخیز)  

  و حذف دموکراسی سیاسی حرکت کرد. 

رت بودنـد از  دو محور مهم اقتصادي در دستور کار قرار گرفت کـه عبـا   1340در دهه 

اصالحات ارضی و صنعتی شدن از طریق جانشینی واردات. اصـالحات ارضـی در سـه فـاز     

ري کـرد، امـا در فازهـاي دوم و    طراحی شد که فاز اول را ارسنجانی در دولت امینی پیگیـ 

گیـري   ، نیروهـاي نظـامی بـر امـور مسـلط شـدند و اهـداف اصـالحات ارضـی (شـکل          سوم
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جنـوبی اصـالحات ارضـی در دهـه      بر خالف ایـران در کـره   زمینداران مستقل) محقق نشد.

در دستور کار قرار گرفـت   1960و توسعه صنعتی از طریق جانشینی واردات در دهه  1950

  جنوبی در هر دو مورد موفق شد (به بخش مطالعات پیشین مقاله مراجعه شود).  که کره

هاي موفـق در ایـن زمینـه    در مقابل جایگزینی واردات در ایران بسیار متفاوت از کشـور 

(مانند کره جنوبی) عملیاتی شد. در ایران اعطاي رانت انحصاري تقریبا بدون قیـد زمـانی و   

هاي بهره پـایین و... بـه نـوعی سیاسـت      سطح عملکرد ارائه شد. تسهیالت ارزان قیمت، نرخ

صنایعی با  حمایت از اعضاي ائتالف غالب یا حامیان آن بود و با تداوم این دیدگاه تاکنون،

توانند بدون حمایت دولت به فعالیت خود  بیش از چند دهه سابقه وجود دارند که هنوز نمی

هـاي انحصـاري (ماننـد تسـهیالت کـم بهـره) بـه تـدریج بخـش           ادامه دهند. اعطـاي رانـت  

شـکل داد. در واقـع راهبـرد جـایگزینی      1340خصوصی وابسته به ائتالف غالب را در دهه 

دار در ایران درست کرد که به دولت وابسته بود و به دلیل  دید سرمایهواردات یک طبقه ج

حق انحصاري دسترسی دائم بـه رانـت و مزایـاي ائـتالف غالـب، سـرمایه خـود را افـزایش         

دار وابسته به ائتالف  جنوبی نیز سیاست جایگزینی واردات یک طبقه سرمایه داد. در کره می

کردند، اما واگذاري مزایاي انحصاري و رانت به  یغالب شکل داد که از نظامیان حمایت م

  ها محدود و منوط به انجام صادرات بود.  آن

ایجـاد شـد و ایـن     1330همانطور که بیان شد نهادهـاي مـالی و پـولی فراوانـی در دهـه      

گیري بورس). این نهادهـا باعـث شـد     (از جمله شکل نیز تداوم یافت 1340سیاست در دهه 

هـا، بـورس و    هـاي اقتصـادي دولتـی (ماننـد بانـک      مایت از سازمانکه ظرفیت دولت در ح

هاي دولتی) وابسته به ائتالف غالب موفق عمل کند و در کنار آن بخش خصوصـی   شرکت

هاي خصوصی، صنایع خودروسازي و...) نیـز شـکل    وابسته به ائتالف غالب (از جمله بانک

هم حقوق خصوصی درحال  گرفت. پس در این دوره هم حقوق عمومی قوي بوده است و

گیري بوده است. براین اساس، این مقطع کشور از بعد اقتصـادي در مرحلـه دسترسـی     شکل

هاي گذار به مرحله بالغ را نیز در حال تدارك بوده اسـت.   محدود پایه قرار داشته که زمینه

وم انـد و تـاکنون نیـز تـدا     شـکل گرفتـه   1340بسیاري از ساختارهاي اقتصاد ایـران در دهـه   

  ریزي اشاره کرد.  ریزي و برنامه توان به نظام بودجه اند که از جمله این ساختارها می یافته

در حالی که سطح دسترسی اقتصادي به صورت مداوم در حال افزایش بـود، امـا سـطح    

دسترسی سیاسی کامال کنترل شده بود. بر همین اساس پس از انقالب سفید و رفراندوم آن 
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گیري اولین اعتراض اساسی در راسـتاي تغییـر    تدریج فضا به سمت شکلبه  1341در بهمن 

) و در مقابـل ائـتالف غالـب نیـز بـا      1342بنیادین ائتالف غالب حرکت کرد (قیـام خـرداد   

ایجـاد کـرد.    1342پیگیري سیاست ایجاد احزاب دولت ساز، حزب ایران نوین را در سـال  

منجـر شـد کـه در مقابـل      1344رمر در سـال  تداوم اعتراضات به ترور ناموفق شاه در کاخ م

ائتالف غالب نیز مقرر کرد که اگر شـاه فـوت شـد و ولیعهـد بـه سـن قـانونی نرسـید فـرح          

ــین جانشــینی (کــه یکــی از  الســلطنه شــود و بــا ایــن کــار ریســک نایــب هــاي نهفتــه در تعی

  اد. دستورکارهاي مهم و درعین حال چالش برانگیز در دسترسی محدود است ) را کاهش د

مجموع عوامل اقتصادي و سیاسی این دوره باعث شد که دولـت ایـران از یـک دولـت     

دست نشانده خارجی بـه سـمت دولـت بسـیار خودمختـار حرکـت کنـد (گازیوروفسـکی         

: فصل ششم و هفتم). همچنین در این دوره ایران با هر دو کشور پیشرو دنیاي بلوك 1371،

د را ارتقـا داد و بـا توجـه بـه اینکـه در سـطح       شرق و غرب (شوروي و آمریکا) روابط خـو 

ها توانست در  زدایی میان شرق و غرب حاکم بود شاه با جلب توافق آن الملل دوره تنش بین

حوزه سیاست داخلی استقالل عمـل کـافی بـه دسـت آورد. ایـن اسـتقالل نسـبی منجـر بـه          

وجه قیمت نفـت  گیري توسعه اقتصادي در کنار سرکوب سیاسی شد و افزایش قابل ت شکل

این امر را تقویت کرد که کاتوزیان از این دوره به عنوان دوره استبداد نفتـی   1350در دهه 

  ). 320-279: 1387نام برده است (کاتوزیان، 
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  :ارتقاي وضعیت طبیعی پایه با افزایش شکاف توازن دوگانه1351- 1342): دوره 9جدول (

اقتصـادي   سطح سیستم اقتصـادي: ارتقـاي سیسـتم   

درون وضعیت طبیعی پایه و گذار به وضعیت طبیعی 

  هاي اقتصادي بالغ در برخی از بخش

هـاي   سطح سیسـتم سیاسـی: حمایـت از سـازمان    

هاي سیاسی خارج  ائتالف غالب و سرکوب سازمان

  از ائتالف غالب  

  شرایط سیستم اقتصادي: 

  گیري دهه طالیی رشد اقتصادي ایران  * شکل

گذاري از طریق  کاهش تضاد سیاست* تالش براي 

 ریزي جامع عمرانی (سوم و چهارم)  برنامه

* افزایش تضاد دیدگاه توسعه اي میـان کـارگزاران   

  سیستم اقتصادي و کارگزاران سیستم سیاسی 

* اجــراي راهبــرد جــایگزینی واردات بــه صــورت 

گیري بخش  ناقص: اعطاي مزایاي انحصاري و شکل

  خصوصی وابسته به دولت 

* افزایش شکاف طبقاتی به عنوان کاهش ظرفیـت  

  وضعیت طبیعی پایه 

گیري ساختار مالی و محاسباتی کشـور کـه    * شکل

  تاکنون تداوم یافته است.

هاي اقتصادي وابسته به  * ایجاد و گسترش سازمان

  هاي دولتی)  ائتالف غالب (شرکت

هاي اقتصادي اندك مستقل از  گیري سازمان * شکل

  ان ویژگی وضعیت طبیعی بالغ)دولت (به عنو

هـاي خصوصـی وابسـته بـه      گیري شـرکت  * شکل

هاي خصوصی و بنیادهاي  ائتالف غالب (مانند بانک

 اي و فرهنگی)  خیریه

* دستکاري اصـالحات ارضـی در فازهـاي دوم و    

 سوم

  شرایط سیستم سیاسی: 

گیري هسته اولیـه تغییـر بنیـادین ائـتالف      شکل  *

  غالب

سیاسی (احزاب دولت سازي)  هاي * تاسیس گروه

توسط ائتالف غالب براي پیشبرد انقـالب سـفید و   

  مبارزه با مخالفان 

  * کاهش ریسک مساله جانشینی مقام اول مملکت 

* افزایش ظرفیت دسترسی بـه منـاطق کشـور تـا     

سطح روستاها از طریق اصالحات ارضی و انقالب 

  سفید

* حرکت از دولت دست نشانده به دولـت بسـیار   

  ودمختارخ

زدایی در دنیاي جنگ سرد  گیري دوره تنش * شکل

  و افزایش قدرت شاه در سیاست داخلی

گیري شـکاف تـوازن دوگانـه اقتصـادي و      * شکل

 سیاسی 

 

  هاي پژوهش منبع: یافته
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 محـدود  دسترسی به پایه محدود دسترسی از گذار: 1351-1357دوره  -4-8

   شکننده

کـه   1340دید. دهـه   جیبی از توسعه را پیش روي خود میانداز ع چشم 1350ایران در دهه 

 1350درصـد)، حتـی در سـال     12دهه طالیی رشد اقتصادي ایران بود (متوسط رشد باالي 

المللی از جمله بانـک جهـانی    درصد بود، توسط نهادهاي بین 20رشد اقتصادي ایران باالي 

شـد، تـورم در کشـور     م برده میبه عنوان الگوي موفق کشورهاي در حال توسعه از ایران نا

بسیار پایین بود. در بعد سیاسی نیز فضاي سیاسی داخلی کامال در اختیار و کنترل شده بود و 

دسـت آورده بـود. بـر     هـاي شـرق و غـرب را بـه     الملل نیز توافق همزمان بلوك در سطح بین

ران و به صورت در میان سیاستمدا 1350همین اساس است که انتظارات بسیار باالیی از دهه 

اندازي که دستیابی بـه تمـدن بـزرگ، ایفـاي نقـش در       خاص خود شاه شکل گرفت، چشم

  داد.  اي در میان مدت و در سطح جهانی در بلندمدت را نوید می سطح منطقه

، 1349) در سـال  1355-1351در این چارجوب در زمان طراحی برنامه پـنجم عمرانـی (  

هاي پـنجم تـا هشـتم عمرانـی      در نظر گرفته شد که برنامهاي براي کشور  ساله 20انداز  چشم

رفت که از طریق چهار برنامه میان مـدت پـنج سـاله ایـران وارد      گرفت و انتظار می دربر می

). در 1351انداز به تصویب نرسید (سازمان برنامـه،   تمدن بزرگ شود هر چند که این چشم

زانه طراحی شد و بـا وجـود مخالفـت    این چارچوب برنامه پنجم عمرانی به صورت بلندپروا

اتفـاق   1351کارشناسان سازمان برنامه با آن به پیش برده شد و در میانه راه که شوك نفتی 

درصـد در نظـر    26افتاد این برنامه تجدیدنظر شد و متوسط نرخ رشد اقتصـادي آن حـدود   

آن غیرقابـل  گرفته شد (متوسط نرخ رشدي که در تاریخ بی سـابقه بـوده و آثـار اجتمـاعی     

شـود و   پیش بینی است چراکه در مدت زمان حدود سه سال درآمد سرانه افراد دو برابر می

ها و انتظارات را نیز در پی دارد). افـزایش شـدید قیمـت نفـت      تغییرات نوع و سطح خواسته

باعث شد که ایران از یک سو گرفتـار بیمـاري هلنـدي شـود (در مرحلـه اول رونـق ایجـاد        

هاي غیرمولد (مانند مسـکن)   مرحله دوم تورم افسار گسیخته ایجاد شده، بخششود، در  می

افزایش شدید قیمت خواهند داشت، واردات کاالهاي قابل مبادله نیز به شدت افزایش یافته 

شوند و نیروي کار  ها و صنایع تولید کننده کاالهاي قابل مبادله تعطیل می به تدریج کارخانه

یابـد، بخـش مسـکن نیـز      در مرحله سوم که قیمت نفت کـاهش مـی   شوند و ها بیکار می آن
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شود که در نتیجه آن سرمایه عظیمی از کشـور راکـد شـده و حتـی ممکـن       دچار رکود می

است نظام بانکی یک کشور نیز در آن گرفتار شود و در این شـرایط رکـود کـه کشـور بـه      

ز تـوان نخواهـد داشـت و در    تسهیالت بانکی براي خروج از رکود نیاز دارد نظام بـانکی نیـ  

هاي کالن اقتصادي و  گیري شود) و از سوي دیگر تصمیم نتیجه کل کشور دچار مشکل می

هـاي   گیـري  سیاسی قائم به شخص شوند. برهمین اساس سازمان برنامه کـه مخـالف تصـمیم   

سریع و غیرکارشناسی بود به شدت تضعیف شـد و بخـش قابـل تـوجهی از انباشـت دانـش       

 تـورم  1355 و 1354 سال در موارد، این نتیجه درایران در این دهه از بین رفت.  ریزي برنامه

 پـنج  تـا  دو بـین ( انـدك  بسیار تورم 1340 دهه در که حالی در. رسید درصد 10 از بیش به

 گیـري  شکل و نفت قیمت افزایش با واقع در). زمانی يها سري مرکزي، بانک( بود) درصد

ها کشور به سمت تمدن بزرگ حرکت نکرد، بلکه به دلیـل  کشور، نه تن در هلندي بیماري

شکاف انتظارات مردم از دنیاي واقعی کشـور بـه سـمت نارضـایتی بیشـتر طبقـات مختلـف        

  جامعه و انقالب حرکت کرد. 

هـاي کشـورهاي بـا دسترسـی محـدود       مبتنی بر رهیافت نظم اجتماعی از جمله ویژگـی 

نتیجه با تغییر اشخاص در راس مـدیریتی،   هاي با هویت شخصی است که در وجود سازمان

کند. این امـر هـم در دوره رضاشـاه و هـم در      ها نیز تغییر می هاي کالن این سازمان سیاست

رضاشاه  1310دوره محمدرضا شاه در ایران به وضوح قابل مشاهده است. در نیمه دوم دهه 

ریبـا کسـی تـوان    کـرد و تق  هاي اقتصادي و سیاسـی دخالـت مـی    گیري به شدت در تصمیم

ــه       ــر در ده ــار دیگ ــر ب ــن ام ــت. ای ــا آن را نداش ــت ب ــی   1350مخالف ــوك نفت ــس از ش   پ

  به وقوع پیوست. 

اي فزاینـده   از منظر سیاسی در این مقطع بقاي ائتالف غالب به صورت پیوسته و به گونه

شد. در زمان آغاز فرآیند تدوین برنامه پنجم عمرانـی، سـخنرانی شـاه در رامسـر      تهدید می

هایی در گوشه و کنار کشور با نظام سیاسی وجود دارد و  دهد که مخالفت ) نشان می1349(

). بـه  1351ها را اقلیت مخالف توسعه و پیشرفت ایران قلمداد کرد (سـازمان برنامـه،    شاه آن

هـاي چریکـی    هاي سیاسی به سطح مبارزه مسلحانه افـزایش یافـت و گـروه    تدریج مخالفت

ائتالف غالب را تشدید کردند. با افزایش فشارهاي سیاسی و افـزایش  مخالفت خود با بقاي 

سـاز   ها با شاه، تغییر نظام حزبی (از دو حزبی دولت ساز به تک حزبی دولـت  سطح مخالفت

که عضویت در آن اجباري بود) شکل گرفت که این امر نیز بر شدت اعتراضات در کشور 
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ی در مـدیریت کشـور افـزایش یافـت و از     افزود. پس از آن به تدریج سهم نیروهـاي نظـام  

گیري انقـالب جلـوگیري شـود، امـا در نهایـت در       هاي متفاوت تالش شد تا از شکل روش

حالی که شاه در رویاي دستیابی به تمدن بزرگ بود کشور به سمت انقالب حرکـت کـرد.   

  ته است. در این دهه در کشورهاي متفاوتی در سطح دنیا نیز انقالب و کودتا به وقوع پیوس

  

  1351-1357): نظم اجتماعی دوره 10جدول (

سطح سیستم اقتصادي: آسیب پذیري اقتصـاد بـه   

  دلیل شوك نفتی و قائم به شخص شدن امور  

  سطح سیستم سیاسی: تهدید بقاي ائتالف غالب   

  شرایط سیستم اقتصادي: 

* وجود انتظارات گسترده از توسعه اقتصادي در 

با  1340ل تجربه کردن دهه به دلی 1350آغاز دهه 

درصد، رسیدن رشد سـال   12رشد متوسط باالي 

ــاالي  1350 ــه ب ــب موافقــت  20ب درصــد، و جل

  1340همزمان آمریکا و شوروي در دهه 

گیري بیماري  * افزایش شدید قیمت نفت و شکل

هلندي (ابتدا رونـق، سـپس افـزایش تـورم و در     

 گیري رکود)  نهایت شکل

عمرانی و تجدید نظر در آن * شروع برنامه پنجم 

در میانه برنامه براي تحقـق اهـداف بلندپروازانـه    

 تمدن بزرگ

* افزایش قائم به شخص شدن امور و نقش شـاه  

 در تصمیمات مهم اقتصادي و سیاسی 

* کاهش نقش سازمان برنامه و کنار گذاشتن این 

 هاي مهم  گیري سازمان از تصمیم

  شرایط سیستم سیاسی: 

ی از ضـرورت پیگیـري همزمـان    * وجود آگـاه 

دموکراسی * اقتصادي و دموکراسـی سیاسـی در   

  زمان تدوین برنامه پنجم عمرانی 

 * ایفاي نقش ژاندارم منطقه توسط ایران

 گیري نظام تک حزبی در کشور * شکل

 * افزایش مبارزات مسلحانه علیه حکومت 

* وقوع انقالب و کودتاهاي فراوان در دنیا در این 

 دهه 

جود شکاف تئوریک میان مسئوالن اقتصـادي  * و

 و شاه در مدیریت درآمدهاي نفت 

 

  هاي پژوهش منبع: یافته

  

  گیري   بندي و نتیجه جمع -5

از تالش براي گـذار از نظـم اجتمـاعی     استمبتنی بر رهیافت نظم اجتماعی، توسعه عبارت 

حدود به سه حالت دسترسی محدود به نظم اجتماعی دسترسی باز. نظم اجتماعی دسترسی م
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شود. در مرحله شکننده، سیاست و اقتصاد در هم تنیده هستند  شکننده، پایه و بالغ تقسیم می

هـاي اقتصـادي و    و مردم یا مخالف ائتالف غالب هستند یا موافـق. ایـن امـر بـراي شـرکت     

هاي خصوصـی   هاي سیاسی نیز صادق است. در این مرحله در نتیجه شرکت احزاب و گروه

معنی ندارد. در حالت شکننده هر لحظه ممکن است ائـتالف غالـب از بـین بـرود و     مستقل 

ائتالف غالب جدیدي شکل گیرد. در مرحله پایه، بقاي ائتالف غالب تضمین شده اسـت و  

هاي سیاسی وابسته به خود  هاي اقتصادي و احزاب و گروه تواند از شرکت ائتالف غالب می

تواننـد حفـظ    زاب سیاسی غیروابسته به ندرت میهاي خصوصی و اح حفاظت کند. شرکت

ها حفاظت کنند. با این حال  شوند و قوانین خصوصی نیز در سطحی نیستند که بتوانند از آن

هاي خصوصی و احزاب سیاسی مسـتقل در کشـور وجـود دارنـد، امـا سهمشـان از        شرکت

ه ائـتالف  اقتصاد و سیاست اندك است. در مرحله بالغ کشور بـه سـطحی رسـیده اسـت کـ     

هـاي دولتـی و خصوصـی و     توانـد از شـرکت   داند، مـی  غالب بقاي خود را تضمین شده می

هاي سیاسی وابسته بـه دولـت و همچنـین مسـتقل حفاظـت کنـد و        همچنین احزاب و گروه

رسـد کـه    اي مـی  حقوق خصوصی نیز قوي است. در حالت بالغ کشور به تدریج بـه مرحلـه  

توانـد پیـدا    ز نظم اجتماعی دسترسی محدود به باز را مـی هاي دوره گذار ا شرایط و ویژگی

اي مشهور هسـتند کـه عبارتنـد از حاکمیـت قـانون بـراي        کند. این شرایط به شرایط آستانه

  هاي با طول عمر نامحدود و کنترل سیاسی نظامیان.  نخبگان ائتالف غالب، وجود سازمان

شـروطه تـا انقـالب اسـالمی مطالعـه      در این مقاله شرایط نظم اجتماعی ایران از انقالب م

شده است. مبتنی بـر رهیافـت نظـم اجتمـاعی مقـاطع تـاریخی انتخـاب و متغیرهـاي عمـده          

اقتصادي و سیاسی هر مقطع تاریخی مطالعه شده است. قائم به شخص بـودن امـور، کنتـرل    

سیاسی نظامیان، مساله جانشینی، قدرت شاه، دست کاري سیاسـی اقتصـاد، تـوازن یـا عـدم      

هـاي دولتـی و    هاي ائتالف غالب در شـرکت  وازن دوگانه اقتصادي وسیاسی، مزایا و رانتت

ــت ساز،ســطح حقــوق عمــومی و    ــانکی، ارزي و...)، احــزاب دول خصوصــی (تســهیالت ب

دهنـده نـوع نظـم     هاي اقتصادي از جمله متغیرهـاي توضـیح   خصوصی و ناسازگاري سیاست

یط اقتصـادي و سیاسـی ایـن متغیرهـا مبنـاي      اجتماعی هستند. بر همین اساس در تحلیل شرا

بـه چنـدین    1357-1285اند. براي تحلیل نوع نظم اجتماعی ایـران، بـازه زمـانی     تحلیل بوده

  مقطع تاریخی متفاوت تقسیم شده است. 
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هـاي   دوره دسترسی محدود شکننده بـوده اسـت. بـا اینکـه خواسـته      1299-1285دوره 

نظم اجتماعی دسترسی باز بودند، امـا در ایـن دوره،    هاي ) خواسته1285انقالبیون مشروطه (

اي بود کـه نـاامنی کشـور را فـرا گرفـت و دولـت در حفاظـت از نهادهـاي          شرایط به گونه

عمومی نیز ناتوان شد که در راستاي تحقق امنیت مردم و سیاستمداران به استقبال کودتـاي  

  رفتند.  1299

) دوره گذار از دسترسـی  1305-1299پهلوي ( پس از کودتا تا تغییر رژیم از قاجاریه به

محــدود شــکننده بــه دسترســی محــدود پایــه در نظــر گرفتــه شــده اســت. در ایــن دوره بــا  

گیري امنیت و حفاظت از نهادهاي عمومی به تدریج کشور به سمت دسترسی محدود  شکل

  حرکت کرد. پایه

ا باثبات شدند، اما ه ، رشد اقتصادي در کشور شکل گرفت، کابینه1305-1320در دوره 

تر شـد و سـطح دسترسـی سیاسـی کـاهش       با گذر زمان به تدریج فضاي سیاسی کشور بسته

  شـدیدي داشـت کــه در نتیجـه آن شــکاف تـوازن دوگانـه اقتصــادي و سیاسـی در کشــور       

  تجربه شد.

پس از اشغال ایران دوباره امنیت تنزل کـرد، اختالفـات قـومی و     1320-1326در دوره 

هاي اقتصادي (از جملـه تـورم) بـه شـدت وخـیم       دید شد و در کنار آن شاخصاي تش قبیله

دهنده بازگشت به شـرایط دسترسـی محـدود شـکننده بودنـد. در ایـن دوره        شدند که نشان

اي گذار به دسترسی باز)  هاي زیادي براي کنترل شاه و ارتش (یکی از شرایط آستانه تالش

  با این حال موفق نبود.هاي سیاسی انجام گرفت  و افزایش دسترسی

دوره گذار از وضعیت دسترسی محدود شـکننده بـه پایـه اسـت. در      1326-1332دوره 

اي فایق آید و زمینه را براي  این دوره حکومت مرکزي توانست بر مشکالت قومی و منطقه

دفاع از نهادهاي عمومی فراهم کند. در این دوره تالش فراوانی براي کنترل سیاسی نظامیان 

  اتفاق افتاد. 1332محدود کردن قدرت شاه انجام گرفت که در نهایت کودتاي و 

 1332دوره تثبیت دسترسی محدود است. پـس از کودتـاي    1332-1342ساله  10دوره 

هاي اقتصادي انبسـاطی   در راستاي به دست آوردن مشروعیت، ائتالف غالب به سمت برنامه

کننـده   نار آن با ایجاد نهادهاي سیاسی کنتـرل ازطریق برنامه دوم عمرانی روي آورد و در ک

(مانند ساواك) و شکل دادن احزاب دولت ساز ملیون و مردم (به عنوان اقلیـت و اکثریـت   

وفادار به ائتالف غالب) دسترسی سیاسی را محدود کرد، اما با بـروز بحـران ارزي در سـال    
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فـت. در ایـن دوره   شـکل گر  1339-1342و فشار آمریکا، فضـاي بـاز سیاسـی دوره     1338

مجدد کنترل سیاسی نظامیان و کاهش قدرت شاه در دستور کار قرار گرفت، اما در نهایت 

 1342و سرکوب مخالفـان در خـرداد    1341از طریق رفراندوم انقالب سفید در اواخر سال 

  مجددا فضاي سیاسی کنترل شد. 

ه بتواننـد زمینـه را   هاي دولتی ایجاد شـدند کـ   ها و شرکت برخی از بانک 1330در دهه 

نیـز   1340ها) فراهم کنند و این امر در دهه  هاي عمرانی بزرگ (زیرساخت براي انجام طرح

هـاي   در برنامـه  1340هـا بـود). در دهـه     گیري بازارهاي مالی ازجمله آن پیگیري شد (شکل

سوم و چهارم عمرانی یک دهه طالیی رشد در اقتصاد ایران شـکل گرفـت (متوسـط رشـد     

درصد) و در کنار آن تورم نیز در سطح پایینی قرار داشت با این حال در  12دي باالي اقتصا

گیـري   این دهه رشد اقتصادي در فضاي بسته سیاسی انجـام گرفـت. ایـن امـر باعـث شـکل      

  تداوم داشت.  1351شکاف توازن دوگانه اقتصادي و سیاسی شد و تا شوك نفتی 

غییر کرد. با مالحظـه اینکـه ایـران در دهـه     پس از شوك نفتی به یکباره مسیر حرکت ت

درصـد در کشـور بـه     20رشد بـاالي   1350رشد باالیی را تجربه کرده بود و در سال  1340

 5/26ثبت رسیده بود پس از شوك نفتی، در برنامه پنجم تجدیدنظر شـد و رشـد اقتصـادي    

نـد و  درصدي هدف گذاري شد تا بتوانـد رویـا تحقـق تمـدن بـزرگ را زودتـر محقـق ک       

گیري مبتنی بر کارشناسـی (ماننـد سـازمان برنامـه) کـه بـا ایـن تجدیـدنظر          نهادهاي تصمیم

ها به شدت تقلیـل یافـت کـه نتیجـه آن بـروز تـورم        گیري مخالف بودند نقششان در تصمیم

درصد در کشور بود. در این میان تغییر راهبرد آمریکا و توجه بیشتر به حقوق بشر  10باالي 

هاي  شاه کمتر شد و مبارزات مسلحانه در داخل نیز افزایش یافت. در سال هایش از حمایت

پایانی بـه دلیـل افـزایش نـاامنی، مجـدد نیروهـاي نظـامی سـکاندار اصـلی دولـت شـدند و            

اقتصـادي   -هاي کلیدي را در اختیار گرفتند، اما شـکاف تـوازن دوگانـه سیاسـی     وزارتخانه

ــت 1350و  1340هــاي  دهــه ــاالي جمعی هــا و  ، وجــود انقــالب1350جــوان دهــه ، ســهم ب

هـاي اجتمـاعی، افـزایش     ، افـزایش نارضـایتی  1350کودتاهاي فراوان در سطح دنیا در دهه 

مبارزات مسلحانه تهدیدکننده بقاي ائتالف غالب و... زمینه شـکننده شـدن نظـم اجتمـاعی     

  را فراهم کرد.  1357-1351ایران در بازه زمانی 
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  )1357) تا انقالب اسالمی (1285اجتماعی ایران از انقالب مشروطه ( ): تغییرات نظم11جدول (

  ترین شرایط مهم  نوع نظم اجتماعی دسترسی محدود  بازه زمانی

  دسترسی محدود شکننده  1299-1285

به همراه تالش ناموفق براي اعمال شرط 

اي گذار (کنترل سیاسی نظامیان) و  آستانه

  )شاه کنترل( نخبگان براي قانون حاکمیت

1305-1299  
در حال گذار از دسترسی محدود 

  شکننده به دسترسی محدود پایه

کنترل قدرت اعمال خشونت توسط دولت 

  مرکزي

  دسترسی محدود پایه  1320-1305

هاي  گیري حقوق عمومی و سازمان شکل

  عمومی

شکاف توازن دوگانه اقتصادي و سیاسی (رشد 

  اقتصادي در فضاي بسته سیاسی)

  دسترسی محدود شکننده  1326-1320

به چالش کشیدن اعمال خشونت توسط دولت 

  مرکزي

اي گذار  به همراه تالش براي اعمال شرط آستانه

(کنترل سیاسی نظامیان) و قانون براي نخبگان 

  (کنترل شاه)

1332-1326  
در حال گذار از دسترسی محدود 

  اي شکننده به دسترسی محدود پایه

اي گذار (کنترل  هتالش براي اعمال شرط آستان

سیاسی نظامیان) که با دخالت نیروهاي خارجی 

  به شکست انجامید.

  اي تثبیت دسترسی محدود پایه  1342-1332

هاي انبساطی  کسب مشروعیت از طریق سیاست

  اقتصادي

اي گذار  تالش ناموفق براي اعمال شرط آستانه

  (کنترل سیاسی نظامیان) و کنترل شاه

1351-1342  

ود پایه در سیاست / در دسترسی محد

حال گذار به دسترسی محدود بالغ در 

  اقتصاد

گیري  افزاش ظرفیت حقوق عمومی و شکل

  حقوق خصوصی

به همراه شکاف توازن دوگانه اقتصادي و 

سیاسی (دهه طالیی رشد اقتصادي در فضاي 

  بسته سیاسی)

1357-1351  
گذار از دسترسی محدود پایه به 

  دسترسی محدود شکننده

  م به شخص شدن امورقائ

  تهدید بقاي ائتالف غالب

  هاي پژوهش منبع: یافته
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در مجموع در این مقاله تحول نظم اجتماعی ایران از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی 

ارائه و نشان داده شد که مسائل سیاسی و اقتصادي در کنش و واکنش متقابل قـرار دارنـد.   

و پایدار ایجاد شـود، الزم اسـت تـوازن دوگانـه      مشخص شد که براي اینکه رشد بلندمدت

هـاي سیاسـی و اقتصـادي در     سیاسی و اقتصادي در بلندمدت وجود داشته باشد و دسترسـی 

توانند متفاوت باشند). بیان شد که  بلندمدت متناسب باشند (در میان مدت و کوتاه مدت می

دارند. تحلیل شد کـه   در دسترسی محدود نیروهاي نظامی نقش مهمی در اقتصاد و سیاست

هاي اقتصادي (از جمله جانشینی واردات) با اعطـاي رانـت و مزایـاي انحصـاري بـه       سیاست

هـاي خصوصـی و    شوند و بانـک  اعضاي ائتالف غالب در دسترسی محدود به پیش برده می

هـاي دولتـی و نهادهـاي عمـومی غیردولتـی هـم کـارکرد اقتصـادي دارنـد           دولتی، شرکت

اقتصادي و ثروت) و هم کارکرد سیاسی (افزایش قدرت ائتالف غالـب و  (افزایش کارایی 

تضمین بقاي آن). برهمین اساس در کشورهاي با دسترسی محـدود (ازجملـه کشـور ایـران     

هاي دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی (مانند بنیادهـا) در   تاکنون) در تحلیل نقش شرکت

رایی انـدکی دارد و در عـین حـال کـه     اقتصاد فقط در چارچوب اقتصاد نئوکالسـیک، کـا  

مبناي تحلیل اقتصاد باید بنگاه هم باشد، اما کارکردهاي آن و متغیرهـاي مـوثر بـر آن بایـد     

هاي صرف اقتصادي مبتنی  فراتر از متغیرهاي اقتصادي باشد در غیر این صورت حتی تحلیل

  کننده نیز باشد.  تواند در برخی موارد گمراه بر کتب دانشگاهی می

هایی که ایران رشد اقتصـادي خـوبی داشـته اسـت      در مطالعه نشان داده شد که در دوره

)، دسترسی سیاسی محدود شده و به همـین دلیـل رشـد    1342-1351و  1305-1320(دوره 

هایی که دسترسی محدود بوده ائتالف  اقتصادي تداوم نیافته است. مشاهده شد که در دوره

انـد. در نهایـت    ت ساز روي آورده که کارآمد نبـوده دهی احزاب دول غالب به سمت شکل

اي دسترسی بـاز (ازجملـه کنتـرل     نشان داده شد که در مقاطعی براي ورود به شرایط آستانه

سیاسی نظامیان و قانون براي نخبگان) تالش شده است، اما به دلیل اینکـه ایـران در مرحلـه    

  است.دسترسی محدود بالغ نبوده ، موفق به انجام آن نشده 

جنوبی و مکزیک که در بخـش مطالعـات پیشـین     مقایسه تطبیقی تجربه کشورهاي کره

جنـوبی هـر دو    دهـد کـه ایـران و کـره     ارائه شد و تجربه ایران که در ایـن مقالـه نشـان مـی    

جنـوبی در   اند، امـا کـره   سازي از طریق جایگزینی واردات داشته اصالحات ارضی و صنعتی

ن در هــر دو مـورد شکسـت خـورد. اصـالحات ارضــی در     هـر دو مـورد موفـق شـد و ایـرا     
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جنوبی باعث کاهش نابرابري و افزایش شدید سرمایه انسانی شـد، ایـن سـرمایه انسـانی      کره

موتور محرکه اجراي سیاست جایگزینی واردات شد و جایگزینی واردات نیز به تدریج بـه  

ازهـاي دوم و  سمت توسعه صـادارت حرکـت کـرد، امـا اصـالحات ارضـی در ایـران در ف       

گیري طبقه زمینـدار مسـتقل بـاز     سیاسی دستکاري شد و از هدف اصلی خود مبنی بر شکل

هـاي   ماند و جایگزینی واردات نیز نتوانست به توسـعه صـادرات منجـر شـود و فقـط رانـت      

دسترسی انحصاري به اعضاي ائتالف غالب را در پی داشت در حالی که ایـن دو سیاسـت،   

ی به دسترسی باز بودند. کشور مکزیک نیز همانند ایران در گذار از جنوب مبناي حرکت کره

دسترسی محدود به باز ناموفق بوده است با این تفاوت که کشور مکزیک در ربع قرن آخـر  

قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در زمره کشـورهایی بـود کـه در حـال گـذار از دسترسـی       

تري از خیلی از کشـورهاي توسـعه یافتـه     اسبمحدود به باز قرار داشتند و وضعیت بسیار من

کنونی داشت، اما همانطور که انقالب مشروطه در ایران نتوانست به اهداف خود (دسـتیابی  

 هـدف  ایـن  بـه  نتوانست نیز بیستم قرن اوایل در مکزیک به دسترسی باز) دست یابد انقالب

 بیسـتم  قرن در کشور دو هر و شدند گرفتار شکننده طبیعی وضعیت در دو هر و یابد دست

  اند.  نشده موفق کهاند  داشته باز دسترسی به حرکت براي مداومی يها تالش
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