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 پیشگفتار 

ر کارگیری صحیح این موارد دبیشتر عالقمندان با مفاهیم اقتصادی و بهبه منظور آشنایی هرچه 

-پژوهشز در مرک "سادهاقتصاد به زبان "های اقتصادی، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان تحلیل

د. باشخروجی این ایده می چهارمین و چهلرو، و به اجرا درآمد. نسخه پیشهای اتاق ایران طرح گردید 

های بعدی، در انتها یک فرم ارزیابی تهیه و تنظیم گردیده است که خواهشمندیم منظور بهبود نسخهبه

 research-center@iccim.irفرم مذکور را تکمیل و از طریق دبیر کمیسیون خود یا آدرس ایمیل 

 مرکز تحقیقات را از نظرات ارزشمند خود آگاه سازید.

 مفهوم شکنندگی 

های تعاریف متعددی از شکنندگی وجود دارد. همه این تعاریف به ابعاد مشابهی از شکنندگی در حوزه 

 اجتماعی اشاره دارند.اقتصادی، سیاسی، امنیتی و 

هایی را حکومت 1های شکنندهارائه داده است، حکومت 3102بانک جهانی، در تعریفی که در سال 

-های نهادی ضعیف، حکمرانی بد، بیهای جدی توسعه، از قبیل ظرفیتکند که با چالشتعریف می

و رشدید در گذشته، روبههای های مداوم و متواتر یا آثار ناشی از درگیریثباتی سیاسی و خشونت

 هستند. 

شکنندگی را اینگونه تعریف کرده است: خال )نبود( یا شکست  3102در سال  3گروه مطالعه شکنندگی

های نهادی و مشروعیت های شکننده از کمبود ظرفیتقرارداد اجتماعی بین مردم و دولت. حکومت

د و گردآمیز میهای خشونتناپایداری و درگیریاین مساله منجر به افزایش  برند کهسیاسی رنج می

 .شودهای مخرب منتهی میآوری حکومت در برابر شوکبه از بین رفتن تاب

( شکنندگی را ترکیبی از در معرض خطر قرار 2OECDهای اقتصادی و توسعه )سازمان همکاری

خطر مذکور تعریف داشتن و عدم توانایی حاکمیت و جامعه در مدیریت، جذب و یا کاهش اثرات 
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نسانی های اتواند نتایج نامطلوبی از جمله خشونت، عدم کارکرد نهادها، آوارگی، بحرانکند که میمی

توسط این سازمان و تحت عنوان  3102و غیره را به همراه داشته باشد. در گزارشی که در سال 

صادی، ده است: اقتهای شکننده منتشر شده، پنج بُعد برای شکنندگی تعریف شگزارش حکومت

حالت )از سطح محدود  2محیطی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی. در این چارچوب، هر کدام از این ابعاد در 

 شود. تا سطح شدید( درجه بندی می

ع ای از موانبه مجموعهجود آمده، شکنندگی در بسیاری از منابع موبه عنوان یک تعریف جامع که 

ای هکه با حاکمیت ضعیف، ظرفیت شودتوسعه پایدار اطالق می برای دستیابی به صلح، امنیت و

نهادی محدود، یکپارچگی اجتماعی پایین و مشروعیت اندک مشخص شده و سبب عدم کارایی 

 شود. آوری میقراردادهای اجتماعی و کاهش تاب

 شکنندگیاهمیت موضوع 

زادی و درگیری به موازات افزایش آخشونت و گذشته بسیار چشمگیر بوده و پیشرفت بشر در دو قرن 

ای اقتصادی هشکوفایی اقتصادی کاهش یافته است. در طی زمان، افراد به تدریج امنیت باالتر، فرصت

وندهای جهانی اند. اما رتر به دانش و آزادی بیشتری را تجربه نمودهبیشتر، سالمتی، دسترسی گسترده

 .مختلف اختالف فاحشی وجود داردیکسان نیست و همچنان بین مناطق و کشورهای 

چه در این میان از اهمیت باالیی برخوردار است، درک این مسئله است که شکنندگی در درون آن

شوند. این مسئله به ویژه پس از حادثه ماند و تمام دنیا از آن متاثر میمرزهای یک کشور باقی نمی

های بزرگ به کشورهای نگرش قدرت در آمریکا قوت گرفت، یعنی زمانی که 3110سپتامبر  00

به وضعیت  تواند بدون توجهالمللی نمیجهان سوم تغییر کرد و این منطق شکل گرفت که امنیت بین

 تأمین شود. کشورها و مناطق دیگر 

ها در لیست کشورهایی با کنند که نام آندرصد از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می 31حدود 

برند. درصد از جمعیت این کشورها، در فقر شدید به سر می 01دارد و حدود موقعیت شکننده قرار 

ه افزایش کنند رو بدر فقر شدید زندگی می کل این کشورها و تعداد افرادی که در این کشورها جمعیت
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اهش برند، رو به کر مییا در فقر شدید به ساست. این در حالی است که جمعیت کل افرادی که در دن

 ابد. یهای درگیر شکنندگی، روز به روز افزایش میفقر شدید در محیط توان گفتمی است. لذا

 01، حدود 3120کند که تا سال بینی می(، پیشOECDهای اقتصادی و توسعه )سازمان همکاری

گزارش منتشر  زندگی خواهند کرد که در کشوری 02برند، در درصد افرادی که در فقر شدید به سر می

 های شکننده معرفی شده بودند.دولت، به عنوان توسط این سازمان 3102سال  شده در

است که  تر اینمسئله مهممیان فقر شدید با شکنندگی، تنها بخشی از چالش است.  موجود ارتباط

ای ای توسعههکشورهایی با محیط شکننده، کمترین پیشرفت و موفقیت را در دستیابی به شاخص

 مانند. های متمادی در لیست کشورهای شکننده باقی میاین کشورها سالدارند. بسیاری از 

که میان خشونت و عوامل مرتبط با شکنندگی اجتماعی، مانند حاکمیت  تحقیقات نشان داده است

در  یزن قانون و ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ارتباط محکمی وجود دارد. درجات باالی خشونت

 شود. های باالی درآمدی دیده میی با نابرابریجوامع فقیر و یا جوامع

شکنندگی )که موجبات رشد نامتناسب و رو به رشد فقر و لذا به طور خالصه باید گفت از آنجا که 

کند( تبدیل به تهدیدی بالقوه شده است که پیامدهای منفی آن به خارج خشونت جهانی را فراهم می

بسیار مللی الدر سطح ملی و بیناهمیت بررسی این مسئله شود، از مرزهای ملی یک کشور کشیده می

های متمادی به جوامع بشری در طی دههباال است. به موازات این مسئله، باید در نظر داشت که 

ردن هایی که برای برطرف ککنند، لذا انتظار سریع به نتیجه رسیدن تالشآهستگی تغییر می

 شود، صحیح نیست. شکنندگی انجام می

عالوه بر این، درک ماهیت، درجه، منبع و پویایی شکنندگی از این جهت نیز اهمیت دارد که ممکن 

 در مناطق عسبب بدتر شدن اوضاکه مورد توافق گسترده قرار گرفته است، های توسعه است استراتژی

ا اگر مهای حمایتی تنها بر بخش خصوصی تمرکز کنند، اشکننده شود. برای مثال، ممکن است برنامه

ود و وضعیت شکشور گرفتار ضعف زیرساختی باشد، چنین حمایتی سبب تضعیف نقش دولت می
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لذا از این منظر نیز اهمیت رسیدگی به مسائل مربوط به شکنندگی بسیار شود. تر میشکننده وخیم

 مشهود است. 

 دالیل ایجاد شکنندگی

دیده شکنندگی، ابعاد مشابهی را برای این پ های تحلیلی موجود به منظور ارزیابیمدلتمامی تعاریف و 

گیرند. این ابعاد شامل بُعد اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی است. تعاریفی هم وجود در نظر می

های خاصی از ابعادی نظیر عدالت، کنترل داخلی و یا ناهمگونی جمعیت دارند که بُعد محیطی و یا جنبه

 د. دهنها، همه تعاریف موجود، نتایج مشابهی را دست میاین تفاوتگیرند. با وجود را هم در نظر می

های مذکور شرایط شکننده را شامل تضعیف قراردادهای اجتماعی به دلیل به عبارت دیگر، همه مدل

ند که نتیجه دانحاکمیت ضعیف، عدم کفایت نهادی، پیوستگی اجتماعی پایین و مشروعیت اندک می

ماعی است. شدت شکنندگی درجات مختلفی داشته و این شدت در ابعاد و آوری پایین اجتآن، تاب

 های مختلف، ممکن است متفاوت باشد. زمان

ها، بر عملکرد دولت تاکید دارند، اما در نظر داشتن این مسئله نیز لذا اگرچه بیشتر تعاریف و شاخص

های مختلف در جامعه، از جمله هتواند ناشی از روابط ناکارآمد میان گرواهمیت دارد که شکنندگی می

ماعی ای از تضعیف قراردادهای اجتکه نشانهها با دولت باشد. در واقع شکنندگی به دلیل اینروابط آن

 است، باید از دو جنبه موانع اجتماعی و موانع حاکمیتی مورد بررسی قرار گیرد.

 گیری شکنندگیاندازه

آمریکا از حدود دو دهه قبل، چارچوبی را برای ارزیابی تعارضات و به منظور سنجش میزان  0بنیاد صلح

اقدام به معرفی  3110پذیری ایاالت مختلف طراحی نمود. بر اساس همین چارچوب، در سال آسیب

رغم عدم ارائه تعریف مشخصی از شکنندگی، هر ساله نمود که علی 3های شکنندهشاخص حکومت

ی مربوط هاکند. این شاخص فشارها و ظرفیتکشورها بر اساس این شاخص را منتشر می بندیرتبه
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 03های مذکور را در کند. بنیاد صلح برای این منظور شاخصگیری میکشور اندازه 070به ثبات را در 

، 2، شکاف میان نخبگان و حکومت3های امنیتی)دستگاه 0انسجام کند. سه شاخصبندی میگروه طبقه

(، 7و فرار مغزها 2، توسعه اقتصادی نامتوازن0اقتصادی (، سه شاخص اقتصادی )افول 4و شکایت عمومی

( و سه 01و خدمات عمومی 9حاکمیت، مشروعیت 0سه شاخص سیاسی )حقوق بشر و حاکمیت قانون

  (.04و مداخالت خارجی 02، مهاجرت و ترک خانه03و اجتماعی )فشارهای جمعیتی 00شاخص ترکیبی

عنوان نمرات به نیو مجموع ا شودیداده م 01صفر تا  بین ی، نمراتیادشدهشاخص  03یک از  به هر

 نیشتری)ب یدرجه شکنندگ نیعنوان کمتر. عدد صفر بهشودیفته مرگدر نظر کشور  یدگنندرجه شک

مجموع  .در این شاخص هستندثبات(  نی)کمتری درجه شکنندگ نیعنوان باالتربه 01ثبات( و عدد 

که در  متصور است بدترین وضعیت در واقع 031نمره خواهد بود.  031تا  03عددی بین  نیز نمرات

باشد، دولت از ثبات باالتری  031کمتر از و هرچه نمره به دست آمده  عمل دولتی بر سر قدرت نیست

ه به آمدبندی کشورها بر مجموع نمرات متکی است. هر چه نمره به دست اساس رتبهبرخوردار است. 

رتبه باالتر  دهنده وضعیت بدتر وتر نشانتر خواهد بود. لذا رتبه پایینتر باشد، رتبه پاییننزدیک 031

    است. بهتردهنده وضعیت نشان
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ندی بهای زیر طبقههای مذکور، در یکی از حالتکشورها بر اساس امتیاز نهایی در هر دسته از شاخص

، 7، هشدار شدید2، وضعیت هشدار0، با ثبات4، با ثبات باال2، بسیار باثبات3ر، پایدا0شوند: بسیار پایدارمی

 . 00و اخطار بسیار شدید 01، اخطار شدید9، وضعیت اخطار0هشدار بسیار شدید

 وضعیت پایدار با ثبات هشدار اخطار

031- 90 91- 20 21- 40 41- 03  بازه نمرات 

 

با  کند که در هماهنگی کاملهای شکننده منتشر میبانک جهانی نیز هر ساله فهرستی از موقعیت

ای شکننده، این هبانک توسعه آفریقایی و بانک توسعه آسیایی قرار دارد. با توجه به پیچیدگی موقعیت

ا هدف کند. این لیست ببندی نمیلیست شامل همه کشورهای تحت تاثیر نبوده و کشورها را رتبه

 هایهای صحیح، در محیطها و خط مشیذ رویکرد، سیاستکمک به گروه بانک جهانی برای اتخا

و رشود. این لیست، کشورها را بر اساس ماهیت و شدت معضالتی که با آن روبهشکننده تهیه می

کنند: کشورهایی که سطح باالیی از شکنندگی نهادی و اجتماعی را هستند از یکدیگر متمایز می

د و در دسترسی که کیفیت سیاست و نهادها و بروز های موجوکنند، بر اساس شاخصتجربه می

آمیز های خشونتشوند. کشورهایی که تحت تاثیر درگیریسنجند، مشخص میشکنندگی را می

وند. شهستند نیز بر اساس تعداد مرگ و میرهای ناشی از درگیری نسبت به کل جمعیت مشخص می
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وند: شسب میزان و شدت خشونت مشخص میاین دسته از کشورها شامل دو زیر گروه هستند که بر ح

 کشورهای با شدت درگیری باال و کشورهایی با شدت درگیری متوسط.

به  CPIAدهد. )ارزیابی نهادی و سیاستی کشوری( تشکیل می 0CPIAاساس این لیست را نمرات 

عنوان ابزاری کمکی برای بررسی وضعیت چارچوب نهادی و سیاستی کشورهای با درآمد پایین و به 

از مجموع  CPIAای ایجاد شد. های توسعهمنظور کاهش فقر، رشد پایدار و استفاده بهینه از کمک

 4ین کند. امیاند برای امتیازدهی استفاده بندی شدههای برابر دستهدسته با وزن 4معیار که در  02

و مدیریت  4های مشارکت اجتماعی، سیاست2های ساختاری، سیاست3دسته شامل مدیریت اقتصادی

  شود. می 0بخش عمومی و نهادها

 المللی در مورد شکنندگیمالحظات بین

ه های ناشی از شکنندگی همواره تحت تاثیر سالمللی در مورد چالشبین به طور کلی تصمیمات جامعه

مالحظه مهم قرار داشته است: افزایش نیاز به تامین منابع مالی در زمان حوادث و فجایا و بعد از آن، 

اند و از همه مؤثرتر، شوک رها شدن کشورهایی که از رشد و دستیابی به توسعه پایدار جا مانده

 المللی ناشی از موج تروریسم.بین

های بروز فاجعه و حوادث به طور خاص پس از پایان جنگ سرد، ز به تامین منابع مالی در زماننیا

ی اهای محلی و منطقهای، با وقوع درگیریهای توسعههای مربوط به کمکپررنگ شد. کاهش بودجه

یره(، و غبه اوج خود رسید )برای مثال در افغانستان، بوسنی، کلمبیا، رواندا، عراق  0991که در دهه 

مالی برای رفع نیاز فوری در زمان مناقشات مذکور،  همزمان شد. چرا که افزایش درخواست کمک

 کرد برای رفع علل اساسیسبب شد که این منابع از تخصیص به هدف اصلی خود که همان هزینه

جاد تعارض ز ایها برای جلوگیری اتعارضات و ارتقای توسعه بود، باز بماند. لذا ارتقای اثربخشی تالش
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و درگیری و حمایت از فرآیند گذار از تعارض به سمت ثبات و توسعه، تبدیل به هدف مهمی در 

 ای شد.های توسعههمکاری

دار شدن عدم پیشرفت فرآیند توسعه در برخی از کشورها، کارشناسان در خصوص مالحظه دوم، ادامه

-های محلی در راستای کارایی بیشتر همکاریتوسعه را بر آن داشت که بر اهمیت همکاری و نوآوری

ا به وجود هالمللی در زمینه توسعه تاکید نمایند. تجربه ثابت نموده که مشروط کردن کمکهای بین

حمایتی مناسبی نیست. در مقابل همکاری بیشتر  ها و نهادهای مناسب در کشور هدف، شیوهسیاست

انداز متواند سبب بهبود چشی کارا متعهد هستند، میهای صحیح و نهادهابا کشورهایی که به سیاست

رشد در برخی از کشورها شود. اما این مسئله نباید باعث شود کشورهایی که سطوح باالتری از 

 کنند، مورد غفلت واقع شوند. شکنندگی را تجربه می

ی و توسعه های اقتصادسازمان همکاری ، بانک جهانی و کمیته مساعدت توسعه0991در اواخر دهه 

(DAC)0بسیج شدند. در این کشورها  ،، برای غلبه بر مقاومت کشورهای ضعیف در مقابل تغییر

های حاکم فاقد اهداف مشترکی هستند. نگرانی در مورد این معموال اهداکنندگان کمک و دولت

یز مجامع ها بیفتند. در همین راستا نکشورها سبب شد تا اهداکنندگان به فکر افزایش اثربخشی کمک

تا کنون در سراسر دنیا با هدف دستیابی به یک دستورالعمل جامع برای کمک  3110مختلفی از سال 

 های شکننده در سراسر جهان برگزار شده است. مؤثرتر به دولت

مالحظه سوم با افزایش هشدارآمیز اقدامات تروریستی پررنگ شد. تعدادی بمباران هوایی، حمله به 

های تجاری ، که با حمله به برج0991و  0901های ها در دههحمالت به غیرنظامیها، خانهسفارت

به اوج خود رسید، این مسئله را آشکارتر نمود که شکنندگی تنها یک  3110سپتامبر  00در آمریکا در 

ه با فقر و ارزکشورهای ضعیف و ناکام، چالش اصلی در مببهبود وضعیت ای نیست و موضوع توسعه

 است. تروریسم

                                                           
1 OECD Development Assistance Committee 
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تعداد رو به افزایش کشورهایی که تحت تاثیر اقدامات تروریستی و آوارگی گسترده مردم قرار گرفتند، 

، 3107در سال  0تاثیر عمیقی بر نحوه تفکر در مورد شکنندگی داشته است. شاخص تروریسم جهانی

 3102گزارش داد که تعداد کشورهایی که حداقل یک مرگ ناشی از عملیات تروریستی را در سال 

(، از هر سال دیگری بیشتر 0971تجربه کرده بودند، برای اولین بار در تاریخ ارائه این گزارش )از سال 

ها رخ تروریسم در آندرصد از مرگ و میرهای ناشی از  00کشوری که  01بوده است. همچنین از 

  اند.های شکننده قرار داشتهدولت کشور در لیست 0داده بود، 

مقام  تواند درهای ناشی از وجود کشورهای شکننده، ذاتا پیچیده است و جامعه جهانی دشوار میچالش

است  یاآور، یک فرآیند توسعهگویی برآید. در بلندمدت، گذار به سوی یک جامعه باثبات و تابپاسخ

-وتاههای محلی است. در کهای متمرکز، مکرر و مداوم با تاکید بر تعهدات و قابلیتکه نیازمند تالش

مدت شکنندگی بعضا منجر به مشکالت امنیتی شده و نیاز به مداخله مستقیم بازیگران عرصه جهانی 

ری صلح است. اگر چه برخی از مداخالت ممکن است در یک مورد مشخص و برای حفظ یا برقرا

های محلی شده و روند درونزای توسعه پایدار را الزامی باشد، اما ممکن است سبب تضعیف سیستم

مختل کند. هر موقعیت، شرایط منحصر به فردی دارد و لذا اقدامات باید متناسب با شرایط حاکم بر 

بسیار  ع آنحل دادن برای رفآن باشد. شکنندگی از آن دست مشکالتی است که تعریف کردن و راه

 دشوار است. 

 های شکننده در جهان، این الزامهای امنیت و توسعه، به همراه تنوع باالی موقعیتپیچیدگی چالش

 شود که یک پاسخ مؤثر، باید شامل اقداماتی متناسب با وضعیت خاص هر کشور باشد. را یادآور می

ن مفاهیم مسئله ثبات است. ای اما در نظر متخصصین توسعه، بزرگترین چالش غلبه بر شکنندگی،

کامال به یکدیگر وابسته هستند، اما یکسان نیستند. ثبات برای رسیدن به توسعه الزامی است و بدون 

 توسعه نیز حفظ ثبات بسیار دشوار است. پیشرفت توسعه عموما همراه با افزایش ثبات است. 

                                                           
1 Global Terrorism Index 
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محیط پایدار مملو از صلح و فرصت سهیم خواهند در ایجاد یک المللی میتمام مسئوالن ملی و بین

 های متفاوتی که مانع همکاری مؤثر بودهها و دیدگاهباشند. برای مشارکت مؤثر، نیاز است که نگرش

 سازد، از میان برداشت.های منسجم را دشوار میریزی و اجرای استراتژیو برنامه

 آوریتاب شکنندگی و

ه، پردازان توسعاند. نظریهزا مواجه بودههای برونا پدیده شوکهای اخیر، همه کشورهای دنیا بطی دهه

زا در کشورهای مختلف جهان، مشاهده کردند که های برونها و دستاوردهای شوکبا بررسی هزینه

 ها، بیش از هر چیز تابع میزانها و مهار تهدیدهای بالقوه ناشی از این شوکمیزان استفاده از فرصت

 0وریآها بوده که به این ویژگی تابدر واکنش مناسب و به موقع در مقابل این شوکها توانایی دولت

روز دهند های به موقع و مناسبی بتوانند واکنششورهایی با قدرت انعطاف بیشتر میکشود. گفته می

و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند، در حالی که کشورهایی با عدم آمادگی کامل، حتی قادر هستند 

 آوری را به توانایی حکومت و جامعه درصت را نیز به تهدید تبدیل نمایند. در ادبیات جهانی، تابفر

د. ویژگی انجذب، سازگاری و تحول در راستای پاسخ به یک شوک یا استرس بلندمدت تعبیر نموده

ابل قآوری، یک پیمان اجتماعی محکم میان حکومت و جامعه در مورد نقش و مسئولیت متاساسی تاب

دهد، در خالل ها است. تعامل میان دولت و جامعه که اساس پیمان اجتماعی را تشکیل میآن

افتد که در صورت ارتباط سازنده، به تدریج سبب های نهادی رسمی و غیر رسمی اتفاق میمکانیسم

 .ایجاد اعتماد و منفعت دوجانبه شده و منبع مهمی برای حفظ ثبات در زمان بحران خواهد بود

وری آتر اشاره شد، شکنندگی سبب از کار افتادن قراردادهای اجتماعی و کاهش تابهمانطور که پیش

ی های داخلها و جوامع با ثبات در مقابل شوکدهد که حکومتشود. تجربه کشورها نیز نشان میمی

خشونت های شکننده معموال در مارپیچی از ضعف و و خارجی عملکرد بهتری دارند. اما حکومت

حت جوامعی که تگردد. آوری برمیهای تابشوند. بخش زیادی از این مسئله به ظرفیتگرفتار می

های نهادی، اتحاد اجتماعی اندک و مشروعیت پایین قرار تاثیر حاکمیت ضعیف، محدودیت ظرفیت

                                                           
1 Resilience 
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رار جتماعی و قآوری ادارند، بیشتر دچار از کارافتادن تدریجی قراردادهای اجتماعی، از بین رفتن تاب

نت شوند. این کشورها اغلب درجات زیادی از خشوگرفتن در سطوح پایین توسعه انسانی و اقتصادی می

 کنند.و عدم احترام به قانون را تجربه می

افزایش ثبات اقتصاد کالن، افزایش کارایی بازارها، حکمرانی خوب و توسعه اجتماعی از جمله عواملی 

در ادامه بحث خواهد شد که اقداماتی دهند. آوری سوق میمت افزایش تابهستند که جوامع را به س

از جمله افزایش ثبات اقتصاد کالن و تقویت نهادی، در راستای کاهش شکنندگی نیز به کار برده 

ی راستا بوده که نقش مهمسو و همهمآوری دو سیاست شود و لذا کاهش شکنندگی و افزایش تابمی

 در فرآیند توسعه کشورها دارد. 

 های کارآمد آوری با طراحی سیاستگذار از شکنندگی به تاب

 ثباتی، فقر و مهاجرت اجباری است. از بینشرایط شکننده یکی از دالیل اصلی ایجاد خشونت، بی

ید برای صلح، ثبات و توسعه ترین عوامل تهدآوری، از اصلیرفتن قرادادهای اجتماعی و کاهش تاب

دهد. یش میگر افزاپذیری کشورها را در برابر نفوذ و حتی غلبه نیروهای ویرانپایدار هستند که آسیب

ه چالشی تواند تبدیل بآوری مالحظاتی وجود دارد که غفلت از آن میدر مسیر گذار از شکنندگی به تاب

 جدی شود. 

عاد چندگانه و به هم مرتبط اقتصادی، محیطی، سیاسی، شکنندگی یک پدیده پیچیده است که اب

واند تهای متفاوت، مختلف است. تنوع باالی این شرایط، میها و مکانامنیتی و اجتماعی آن در زمان

مالحظات در مورد شکنندگی را افزایش داده و توانایی جامعه برای مقابله با آن را تحت تاثیر قرار دهد. 

کن است دربرگیرنده همه یا برخی از ابعاد شکنندگی بوده و در یک منطقه، یک وضعیت شکننده، مم

یک کشور و یا مناطقی از یک کشور رخ دهد. زمانی که اوضاع رو به وخامت باشد، پایداری شکنندگی 

وری و آیابد. اما با وجود همین شرایط نیز برخی از کشورها در مسیر گذار به سمت تابنیز افزایش می

این مسئله را  3102اند. بانک جهانی در سال آمیزی انجام دادهدد، اقدامات موفقیتتوسعه مج
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کشور از وضعیت شکننده و متاثر  31و آغاز طرح بررسی شکنندگی،  3112خاطرنشان نمود که از سال 

 اند. از درگیری خارج شده

ی از شکنندگی ابعاد مختلف، تحلیلگران مختلف، تر اشاره شدهمانطور که پیشمسئله دیگر این است که 

اند. برخی به شکنندگی از منظر امنیتی نگاه نموده و برخی دیگر های متفاوت تعریف کردهرا به شیوه

تواند ها به مسئله شکنندگی گاهی میدهند. تعدد نگرشرا به مثابه مانعی برای توسعه توضیح میآن

 شود. مانع همکاری مؤثر می

اعی دهد که اجمها به دست آمده نشان میهای آنها و فعالیترها و سیاستآنچه از بررسی تجربه کشو

 آوریتاب تا بحران از طیفی روی بر شدت، نظر از شکنندگی مختلف ابعاد کهجهانی در باب این مسئله 

گیری است. امروزه شکنندگی، کمتر به عنوان یک ویژگی برای به تدریج در حال شکل گیردمی قرار

لکرد تواند مانع عمای از شرایط که میشود، بلکه بیشتر به عنوان مجموعهبرشمرده مییک کشور 

ای یوههای داخلی و خارجی به شها در مقابله با تنشسیستم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ناتوانی آن

 شود. عاری از خشونت شود، شناخته می

ا ست که به جای مشخص نمودن یک کشور بامروزه رویکرد توصیه شده در مقابله با شکنندگی این ا

خاصی از  هایعنوان شکننده و رفتار متفاوت با آن در مقابل کشورهای غیرشکننده، تمرکز بر جنبه

 شکنندگی باشد که موانع اصلی ثبات و توسعه در شرایط خاص آن کشور یا منطقه است. 

ه های کلیدی در رسیدگی باز اولویت دهد که در اکثر موارد، تمرکز بر تعداد کمیها نشان میبررسی

 های کلیدی دارای اولویتپدیده شکنندگی، کاراتر از اجرای یک برنامه جامع اصالحات است. حوزه

تواند حوزه امنیت، مدیریت مالیاتی، نوآوری در مبارزه با فساد، افزایش رشد و اشتغال در اقتصاد می

 هب و مهم عوامل این همهبخش خصوصی باشد.  های اقتصادیرسمی و حمایت حاکمیت از فعالیت

 نگاهی با و موقعیت هر در موجود شرایط مبنای بر باید هااولویت انتخاب اما. هستند مرتبط یکدیگر

 ایبرها همه گروه مشارکتهای نوین، به در رویکرد. گیرد صورت فرآیندها کل به جامع و فراگیر

 شرایطی رد فراگیر و جامع شیوه یک از پیروی و رویه وحدت. استبسیار تاکید شده هااولویت تعیین

 اعتمادیبی شهروندان و دولت مقامات بین و است برخوردار اندکی مشروعیت از حاکمیت دستگاه که

 .کندمی پیدا اهمیت ایویژه شکل به زند،می موج ایگسترده
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سیار آوری اهمیت بسمت تاب ای نیز در حرکت بههای سیاسی، امنیتی و توسعهتوجه ژرف به جنبه

ی های اصلای که بر اولویتهای منسجم و یکپارچهزیادی دارد. رویکردهای کلی دولت و استراتژی

 تمرکز دارند نیز نیازمند هماهنگی میان نیروهای دیپلماتیک، نظامی و متخصصان توسعه است. 

تخاب بندی و انآوری، اولویتلذا به طور خالصه باید گفت که در مسیر گذار از شکنندگی به تاب

ها بسیار کلیدی است، این مسئله نیز نیازمند شناخت گسترده از ماهیت ها و مسئولیتترین اولویتمهم

ای است. همچنین برای دستیابی به نتایج بادوام، مشروع درونزای ساختار حاکمیت و فرآیندهای توسعه

ای هملیاتی باشد، عالوه بر پیگیری همکاریو متناسب که از نظر سیاسی قابل حمایت بوده و ع

المللی، باید به دنبال هماهنگی در میان نیروهای تاثیرگذار داخلی و رسیدن به یک توافق کلی بین

 سودمند بود. 

 اولویت دادن به پیشگیری از شکنندگی

طرح مهمانطور که ذکر شد، شکنندگی در ادبیات جهانی، به عنوان تهدیدی برای امنیت و توسعه 

المللی به منظور هماهنگ کردن رویکردها و دستیابی به یک دستورالعمل های بیناست. لذا شبکه

و  های پیشگیرانهها شامل فراخوان استراتژیاند. این همکاریمشترک، با یکدیگر همکاری نموده

 ها است. یکپارچگی تالش

یان گونه است، شکاف عمیقی ممشخص ایناما همانطور که غالبا در مورد موضوعات پیچیده با نتایج نا

دانش و عمل در این حوزه وجود دارد. پاسخ جامعه جهانی به پدیده شکنندگی در اغلب موارد، رویکردی 

منفعالنه داشته است. شرایط موجود در کشورهایی مانند جنوب سودان و یمن و مردم محرومی که در 

ها برای فائق آمدن بر شرایط است. عدم نایی دولتدهنده عدم تواکنند، نشاناین شرایط زندگی می

 تغییر در ادامه روند فعلی، مردم بیشتری را متاثر نموده و غیر قابل تحمل است. 

ای بدتر شدن هترین حالت این است که نشانهبدیهی است که در مقابله با پدیده شکنندگی، مطلوب

ام گیرانه بتواند در زمان مناسبی انجاقدامات پیششرایط، به موقع و زودهنگام تشخیص داده شود تا 

شود. اجماع در مورد اولویت داشتن پیشگیری، بر این واقعیت داللت دارد که جهان نباید منتظر وقوع 
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ت ها بیشتر و احتمال موفقیتر، رشد کندتر، هزینهبحران بماند، چرا که در صورت وقوع، خطرات بزرگ

 کمتر خواهد بود. 

ه گذار کای نیز وجود دارد مبنی بر ایندرک اهمیت اقدامات پیشگیری کننده، اجماع گستردهبه موازات 

لمللی، اآوری، فرآیندی بسیار طوالنی است. دست کشیدن زودهنگام از تعامل بیناز شکنندگی به تاب

 خطر وارونه شدن پیشرفت و مزمن شدن شکنندگی را در پی دارد. 

اقدامات  ای قابل کنترل است ورفتن این اعتقاد غالب که شکنندگی پدیدهلذا در نهایت و با در نظر گ

نندگی را ترین مسئله در مسیر غلبه بر شکالمللی تاثیر مثبتی خواهد داشت، مهمبه موقع و پایدار بین

هایی دانست که عالوه بر کارایی و یکپارچگی بیشتر، بر پیشگیری تاکید توان طراحی استراتژیمی

شند. دستیابی به چنین اعتقاد مشترکی نیازمند افزایش آگاهی عمومی و حمایت رهبران سیاسی داشته با

 کنند و یا متاثر از آن هستند. ای را تجربه میمتعهد در کشورهایی است که وضعیت شکننده

 ایران  در وضعیت شکنندگی

ه از سیستم تحلیلی یکپارچاگرچه ارائه یک تصویر صحیح از میزان شکنندگی اقتصاد ایران، نیازمند 

ی ها است، اما شکی نیست که دائماقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و محیطی و تعامل میان آن

المللی که از سال گذشته با شدت های بینبودن مخاطرات ناشی از نوسانات منابع نفت و تحریم

 داخلی و خارجی شده است. های بیشتری اعمال شد، سبب کاهش توان دولت برای مقابله با بحران

دد های متعهای بسیاری مواجه بوده است. بحراندر طی سه دهه اخیر، اقتصاد ایران با فراز و نشیب

ارزی، کسری بودجه، تورم، حجم باالی نقدینگی نامتناسب با عملکرد اقتصادی کشور، بحران در 

گیر ریبانئلی از این دست دائما گالمللی و مساهای بینسیستم بانکی، شوک ناشی از افزایش تحریم

های طبیعی نظیر سیل و زلزله، های اقتصادی، بحراناقتصاد کشور بوده است. در کنار بحران

ها همه در کنار یکدیگر کشورمان را با های ناشی از اعمال تحریمخشکسالی، و همچنین خشونت

ی . در چنین شرایطی، شیوع بیماررو ساخته استبههای اخیر رووضعیتی نه چندان باثبات طی سال

های کشور نیز بر آشفتگی 90های پایانی سال کرونا و گسترش سریع این ویروس در کشورمان از ماه

 افزوده و عمال با بحران انسانی مواجه ساخته است.
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 مجموع مورد محاسبه قرار گرفته است. رتبه و 3112 از سالشکنندگی برای دولت ایران  شاخص

آورده شده است.  0در جدول شماره  3112 -09های در فاصله سالتوسط ایران نمرات کسب شده 

های مورد طی سالدر ها از نظر شاخص شکنندگی دولت جایگاه کشوراگرچه که نکته قابل توجه این 

مجموع نمرات  چه مشخص است، این است که طی این دوره،ر نوسان بوده است، اما آنبررسی د

بسیار ی با هشدار ذیل عنوان کشورهاکشور را بوده و  01باالی  همواره شکنندگی ایرانهای شاخص

 . 0است شدید قرار داده

گر یک وضعیت است که قرار داشتن در آن ناشی از علل مختلف و متفاوتی است. لذا شکنندگی بیان

های گذشته مورد سالهای دوازگانه در طی نیاز است که نمرات کسب شده در هر کدام از شاخص

  .ده ایجاد این وضعیت در کشور با قطعیت بیشتری نظر دادعلل عمبتوان در مورد بررسی قرار گیرد تا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 گیرند. شدید قرار میبسیار ذیل عنوان هشدار  01 -91نمرات در بازه 1 
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 1006-1019های های شکنندگی ایران طی سالشاخص -1جدول 
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3112 03 04 2.0 0.7 2.9 0 7.0 2 0.0 2.0 9.0 0 0.0 2.2 

2007 07 03.02.30.27.007.32.27.00.70.7.20 0.92

2008 4900.72.00.72.7 07.44.200.00.70.092.0

2009 20912.00.07.22.07.40.00.220.90.29.02.0

2010 2393.32.40.20.07.07.20.090.99.40.99.02.0

2011 2091.32.07.90.02.770.49.00.290.29.37

2012 2409.20.07.20.22.42.72.40.00.20.90.29.27.4

2013 2709.70.07.20.02.02.72.00.909.40.29.47.0

2014 4407.30.22.00.00.92.42.40.74.09.20.29.47.0

2015 4407.00.42.00.02.32.02.90.909.209.47

2016 4702.90.02.70.02.00.02.29.34.79.07.79.22.7

2017 4900.04.9 2.09.22.00.22.494.09.07.09.22.0

2018 0304.202.39.22.30.22.49.34.39.37.39.22.3

2019 03024.00.99.00.90.22.992.90.92.99.22.7

Source: https://fragilestatesindex.org/country-data /  

های دوره بررسی، مجموع نمرات کسب شده توسط ایران باالتر از شود که در تمام سالمشاهده می

بدترین نمره و رتبه در دوره  بوده که نشان دهنده وضعیت نامساعد کشور در این شاخص است. 01

مختصری در رتبه ایران به و پس از آن روند بهبود ( 23 بوده )با رتبه 3101مورد بررسی، در سال 

 خورد. چشم می

مرات با ن "شکایات عمومی"و  "شکاف میان نخبگان و دولت"های ، به ترتیب شاخص3109در سال 

با  "مشروعیت دولت"اند. بعد از آن دیگر داشتههای بدترین وضعیت را در بین شاخص 9.0و  9.2

های دستگاه"و  "اقتصادیافول فقر و "و سپس  0.9با نمره  "حقوق بشر و حاکمیت قانون"، 9نمره 

 گیرند. قرار می 2.9هر دو با نمره  "امنیتی

https://fragilestatesindex.org/country-data/
https://fragilestatesindex.org/country-data/
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، 3102های امنیتی از سال های مربوط به انسجام، بر خالف روند رو به بهبود دستگاهدر شاخص

شکاف میان نخبگان و دولت در چهارسال اخیر ثابت و در وضعیت بسیار نامساعدی قرار دارد. مداخالت 

، این روند رو به بهبودی متوقف 3109روند رو به بهبود داشته که در سال  3102خارجی نیز از سال 

 و شرایط نسبت به سال قبل بدتر شده است. 

بهبود بوده است، اما افول عیت توسعه نامتوازن رو به ، وض3102های اقتصادی، از سال در شاخص

 اقتصادی و فرار مغزها متغیر بوده است. 

اگر چه در سه سال اخیر روند رو به بهبود  حقوق بشر و حاکمیت قانونهای سیاسی نیز، در شاخص

است که بوده  9های مورد بررسی بسیار باال و غالبا حدود داشته است، اما نمرات در طی تمام سال

دهنده وضعیت نامساعد این شاخص در کشور است. در مورد خدمات عمومی اما وضعیت مساعدتر نشان

 است.  های اخیر نیز روند رو به بهبود داشتهبوده و در سال

شکی نیست که یکی از دالیل عمده قرار گرفتن ایران در شرایط شکننده، وضعیت اقتصادی است. 

ه های داخلی و خارجی شدادی باعث ناتوانی کشور در مقابله با تنشهای اقتصناکارآمدی سیاست

 است. 

ی بروز این ترین دلیل اقتصادوابستگی اقتصاد به درآمدهای ناشی از منابع نفت را شاید بتوان اصلی

گیران این توهم در میان تصمیمبا وفور درآمدهای نفتی، و همزمان  0202شرایط دانست. در سال 

مانعی بر سر راه ایجاد شد که با در اختیار داشتن درآمدهای سرشار ناشی از جهش نرخ ارز، دیگر 

اما شیوه . پذیر استپیشرفت سریع کشور وجود ندارد و نیل به توسعه از مسیر درآمدهای نفتی امکان

تنها نه شد(ولت میاین درآمدها )که عمده آن صرف مخارج جاری و غیر زیربنایی د کردینههزناصواب 

ا ب اقتصاد کشور را در ابعاد گوناگون به نفت و درآمدهای حاصل از صادرات نفت وابسته کرد، بلکه

صاد کالن را ثباتی اقتهای بیآسیب به بخش تولید و ایجاد زمینه برای افزایش بخش غیرمولد، زمینه

 فراهم آورد. 

تصاد کشور به اق در ابعاد گسترده بدون برنامه و نفتی، منابع دار شدن رویه تزریقبه عبارت دیگر ادامه

اد ، بلکه با بروز عوارض بیماری هلندی، اقتصموجبات وابستگی به درآمدهای نفتی را فراهم آوردتنها نه

 د.گرفتار نمو یافتگینتوسعهکشور را در دور باطل 
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طرح دی سالم در ایران مهای اقتصافعالیتفساد نیز همواره به عنوان مانعی بر سر راه ایجاد و توسعه 

عف ض ،ینظارت یهادستگاه یناکارآمد یایگو ،مستمر و گسترده در واقع یفساد اقتصادبوده و 

 یو اثربخش تیاز درجه مشروع کهاست  یاسینظر نظام س مورد یهاهنجارها و ارزش یسازیدرون

 تیولو مقب تیرا با بحران مشروع یاسیس یهاها و نظامدولت تواندیمبه نحوی که  ؛کاهدیها مدولت

و  زداندامیجوامع را به خطر  تیثبات و امن ،فساد از هر نوع که باشد عالوه بر این، مواجه سازد.

  .آیدبه شمار می برای اقتصاد یجد یدیتهد

ساد آن عاری از ف تواند ادعا کند که مناسبات سیاسی و اقتصادی حاکم براگرچه هیچ کشوری نمی

 المللی مربوط به سنجش فساد )برایهای بیناست، اما وضعیت ایران به طور خاص و به گواه شاخص

بسیار نامساعد و  (3109در سال 0در شاخص ادراک فسادکشور  001در بین  042مثال کسب رتبه 

ی )به های بخش عمومحکمرانی ضعیف، نوع فعالیتنهادهای ناکارآمد،  نیازمند یک تغییر جدی است.

های بازتوزیعی(، بار مقرراتی، ساختارهای حکومتی غیردموکراتیک، ضعف حاکمیت قانون، ویژه فعالیت

جود وگویی دولت و نهایتا عدم وجود عزم جدی و فراجناحی برای مبارزه با فساد، اهم دالیل عدم پاسخ

ساد در کشورهایی که درگیر اصالحات ضد ف چالشباید در نظر داشت که . فساد در کشور است

 از حالت عادی است. ترشکنندگی هستند به مراتب بیشتر و سخت

گرفت.  زمینه نادیدهتوان در این نیز نمی ها راهای اقتصادی، نقش تحریمدر زمینه ناکارآمدی سیاست

 یهایگذارهی، سرمارا کاهش داد رانیا یو صنعت یرشد اقتصاد ها،میتحر های قبل از توافق،سالدر 

ا و صادرات نفت و گاز ر دیو تول نرخ تورم را چند برابر کرد و فیرا تضع یرا محدود، پول داخل یخارج

مشاهده  3102و  3100های سالدر شاخص شکنندگی توان ها و لغو آنها را میتأثیر تحریم .دادکاهش 

ها از جمله مداخالت شاخص ، سبب بهبود وضعیت در برخی از3100آغاز اجرای برجام در سال کرد. 

ا از جانبه آمریکاقتصادی شد، اما خروج یک ی، توسعه نامتوازن اقتصادی و افولخارجی، خدمات عموم

ملل، الهای ایجاد شده در پی آن در سطح بیناین توافق و به دنبال آن کاهش تعهدات ایران و تنش

اقتصادی شد. در واقع دور جدید   ولافسبب معکوس شدن این روند در برخی از متغیرها از جمله 

                                                           
1 Corruption Perception Index  
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ب تشدید گیری مستقیم تولید، سبها نیز پیشروی نموده و با هدفهای اقتصادی تا سطح بنگاهتحریم

 اثرات سوء اقتصادی شده است. 

توان گفت عملکرد ضعیف اقتصاد ایران به ویژه در ده سال اخیر و از سر گذراندن در مجموع می

-سیاری از آنها در صورت مدیریت صحیح و عملکرد هوشمندانه قابل پیشهای متعددی که ببحران

دهنده شدت  المللی نشانهای بینبندیگیری و کنترل بودند، در کنار جایگاه نامناسب کشور در رتبه

شکنندگی اقتصاد هستند. عالوه بر این، رکود تورمی موجود و بحرانی که اخیرا در حوزه بهداشت رخ 

س کرونا در ایام پایانی سال( که منجر به بروز شوک منفی هم در سمت عرضه و هم داد )شیوع ویرو

ب های اقتصادی، سبدر سمت تقاضا شد، قطعا در آینده نزدیک و در صورت عدم بازبینی سیاست

 افزایش پیچیدگی وضعیت و در نتیجه دامن زدن به وضعیت شکننده اقتصادی خواهد شد. 
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 بندیجمع

حاکمیت  ه آنکه مشخصدستیابی به صلح، امنیت و توسعه پایدار  ترکیبی است از موانع شکنندگی

ست. در ا حاکمیت های نهادی محدود، یکپارچگی اجتماعی پایین و مشروعیت اندکضعیف، ظرفیت

 توانایی حکومت و جامعه در سازگاریو  از بین رفته کارایی قراردادهای اجتماعی یک فضای شکننده

 گیرد.های داخلی و خارجی دستخوش تضعیف قرار میگویی به شوکپاسخو 

از آنجا که شکنندگی سبب افزایش فقر و خشونت شده و پیامدهای منفی ناشی از آن به یک منطقه 

جغرافیایی مشخص محدود نشده و قابل سرایت است، شناخت و تالش برای مبارزه با آن از اهمیت 

 باالیی برخوردار است.

و واضحی میان شرایط شکننده و  مرز مشخصتوانند نمی کدام از تعاریف موجود از شکنندگیهیچ 

گی زودهنگام وضعیت بحرانی و مبارزه با شکنند تشخیصغیر شکننده قائل شوند. لذا چالش اصلی، 

ز اها و اقدامات مورد نیاز و نهادهای مسئول انجام این اقدامات برنامه در اولویت از یک سو و تعیین

 سوی دیگر است. 

های اخیر و کارنامه های انجام شده در دههاین امر در مورد اقتصاد ایران، به دلیل سوءمدیریت

عملکردی غیر قابل قبول، اهمیت بسیار باالیی دارد. تکیه صرف به درآمدهای نفتی و تبدیل شدن به 

است ادی در حوزه اقتصور پذیری کشدارترین کانون آسیبترین و ریشهاقتصاد تک محصولی اصلی

شور را وابستگی بیش ازحد اقتصاد به نفت، کشده است. اد ضعف در بنیه تولیدی کشور که باعث ایج

در برابر هر شوک نفتی به شدت آسیب پذیر و شکننده کرده و هزینه های هنگفتی را برای کشور به 

  .همراه داشته است

ی اآوری، تجهیز کشور به گونهحرکت به سمت تاب رسد اولویت در اصالح وضعیت ولذا به نظر می

تا زمانی که آمادگی الزم برای مدیریت  زا را داشته باشد.های بروناست که تاب مقابله با شوک

لی که در شرایط فع تواند به بحرانی جدی بدل شود.ای میایجاد نشود، بروز هر تکانهبالقوه مخاطرات 

نظیر تحریم، سقوط قیمت نفت و عدم توان فروش منایع نفتی،  هاییدر کنار انواع و اقسام شوک
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گری نرود به دور از کوتهمان را به شدت متاثر کرده است، انتظار میویروس کرونا هم اقتصاد و جامعه

 ترین و اثرگذارترین اقدامات برای خروج از شرایط کنونی بود.  هزینهزدگی، به دنبال کمو شتاب
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 فرم ارزیابی بروشور

 کنید؟شده در بروشور اقتصاد به زبان ساده را تا چه میزان مفید ارزیابی میمفاهیم ارائه -0

 □ضعیف   □متوسط   □خوب   □عالی 

 

 های بعدی بروشور موافقید؟آیا با تهیه نسخه -3

 □خیر      □بلی 

 

 ی بعدی بروشور چیست؟هانسخهپیشنهادات شما برای بهبود  -2

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

 

ی بعدی بروشور، بایستی به معرفی چه متغیرها یا مفاهیم اقتصادی پرداخته هانسخهاز نظر شما در  -4

 شود؟

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

 

-روزرسانی دانش هیئت نمایندگان محترم پیشنهاد میآموزشی را برای بههای برگزاری چه دوره -0

 نمایید؟ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................... 


