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  درباره ی این گزارش

کارآمــدی نظــام سیاســی ایــران  گــزارش جــاری در هفــت فصــل تنظیــم شــده اســت. فصــل اول مشــتمل بــر نظریه هایــی در تحلیــل نا
کــه خالصــه مباحــث از کتاب هــای حســین بشــیریه و کاظــم علمــداری اســت. دیدگاه هــای کاظــم علمــداری معــرف نقطــه ی نهایــی 

کــه نقدهــای ریشــه ای و رادیــکال نســبت بــه کارآمــدی نظــام جمهــوری اســالمی ایــران دارنــد.  طیفــی از اپوزیســیون اســت 
کارآمــدی از رهگــذر سلســله ای از مطالــب  کارآمــدی از خــالل توســعه« بــه بررســی مباحــث مرتبــط بــا نا فصــل دوم بــا عنــوان »تحلیــل نا

منتشرشــده حــول مســئله ی توســعه نیافتگی ایــران می پــردازد. 
ع  فصــول ســوم تــا پنجــم بــه ترتیــب بــه مقــاالت گزینش شــده از مجــالت آفتــاب، چشــم انداز ایــران و آییــن در خصــوص ادبیــات موضــو
تعلــق دارنــد. حــدود 200 نشــریه در ایــن فصــل مــورد بررســی و گزینــش قــرار گرفته انــد. تقریبــًا هیــچ یــک از مقــاالت بــه طــور مســتقیم و 
کارآمــدی نشــده اند، امــا در خــالل مباحــث مربــوط بــه فســاد، مشــکالت اقتصــادی، دموکراســی و توســعه در ایــران  سرراســت وارد بحــث نا

کارآمــدی نظــام سیاســی ایــران پرداخته انــد.  ع نا و ... بــه تنــاوب بــه ارائــه مباحثــی حــول موضــو
کــه در جســتجوی مــا در پایگاه هــای اطالعاتــی بــه  کارآمــدی نظــام سیاســی اســت  فصــل ششــم حــاوی ســایر مقــاالت مربــوط بــه نا

ــد.  ــدن در فصــل هفتــم بوده ان ــرای گنجان دســت آمــده و در ضمــن فاقــد ظرفیــت علمــیـ  پژوهشــی ب
کارآمــدی نظــام سیاســی اســت. مطالــب ایــن فصــل  فصــل هفتــم نیــز حــاوی پایان نامه هــا و مقــاالت علمــیـ  پژوهشــی مربــوط بــه نا
گــزارش  کنــون در  گــزارش فــاز نخســت بــر اســاس دســته بندی و تلفیــق دیگــری )ســرفصل های محتوایــی( ارائــه شــده بــود. ا پیشــتر در 
فعلــی بــا توجــه بــه قالــب مقاله محــور )بــر اســاس نویســندگان و مقــاالت بــه صــورت مجــزا( مــورد بازنویســی و صورت بنــدی مجــدد قــرار 

گرفته انــد. 
نــام نویســندگان هــر فصــل در انتهــای مقدمــه ی فصــل ذکــر شــده اســت. فصــول ششــم و هفتم نیــز محصول کار مشــترک پژوهشــگران 

است. 
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فـــاز دوم 

  فصل اول: نظریه هایی در تحلیل نظام سیاسی ایران با تکیه بر کارآمدسازی

دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران: دوره ی جمهوری اسالمی )حسین بشیریه( 
کتــاب، در ســال های پــس از پیــروزی جنبــش دوم خــرداد نوشــته شــده و بــه نظــر می رســد تحــت تأثیــر آن فضــا، اصالحــات  ایــن 
کارآمــدی حکومــت عنــوان شــده اســت. از دیــد نویســنده، شــکاف های  سیاســی در درون ســاختار قــدرت مهم تریــن راهــکار مقابلــه بــا نا
موجــود در ســاختار قــدرت نظیــر شــکاف فقــهـ  قانــون، شــکاف ســنتـ  مدرنیتــه، شــکاف فقیــه ســاالریـ  دموکراســی، شــکاف ایدئولــوژی 
کــه عوامــل اصلــی بحــران مشــروعیت در نظــام را ایجــاد کرده انــد.  ـ پلورالیســم، شــکاف بســیج تــوده ایـ  جامعــه مدنــی و... هســتند 
همچنیــن ویژگی هــای دولــت ایدئولوژیــک ماننــد محدودیــت ظرفیــت مشــارکت سیاســی و عــدم تکویــن ســازمان ها و احــزاب رســمی، 
ضعــف نهادمنــدی در رویه هــا و کردارهــای سیاســی در عیــن حــال کــه فرایندهــای نوســازی به پیچیده شــدن صحنه اجتماعــی و فرهنگی 
می انجامــد، غلبــه فرهنــگ سیاســی رمانتیــک ارزشــیـ  احساســی بــر پایــه نوعــی پاتریمونیالیســم سیاســی، ضعــف در کارویژه هــای دولــت 
کارایــی، ضعــف در مکانیســم های ارزیابــی اجتماعــی عملکــرد و سیاســت های نظــام )فراینــد بازخــوران( و اختــالل در  یــا بحــران در 
کــه نظــام  فرایندهــای ارتباطــی بــا سیســتم بیــن المللــی در تشــدید ایــن امــر بســیار تأثیرگــذار بوده انــد. بــه عقیــده ایشــان، بــه نظــر می رســد 
کــم بــوده اســت. هرچنــد برخــی از ایــن بحران هــا بــه ویــژه پــس از ســال  جمهــوری اســالمی از همــان آغــاز مواجــه بــا چندیــن بحــران مترا
ــروز آشــکارتری یافتــه اســت. برخــی از ایــن بحران هــا نتیجــه فشــارهای فراینــد دموکراتیزاســیون از درون بــوده و از همــان آغــاز  1368 ب
کــم و بیــش حضــور داشــته اند. در مقابــل، برخــی دیگــر از بحران هــا و یــا برخــی از وجــوه آنهــا در نتیجــه فشــارهای فراینــد جهانــی شــدن 

گردیده انــد.  عــارض 
کــه نظــام جمهــوری اســالمی بــا آن درگیــر بــوده و راه حــل آن تنهــا در  بــه ایــن ترتیــب بحــران در کارایــی، یکــی از بحران هایــی اســت 

کارایــی از نظــر بشــیریه عبــارت اســت از:  اصالحــات و توســعه سیاســی اســت. ویژگی هــای بحــران 
ضعف در ایفای کارویژه ایجاد و حفظ همبستگی  ●
کمــه و گــروه هــای بیــرون از عرصــه قــدرت از یــک   ● ضعــف در ایجــاد مکانیســم های حــل منازعــه بیــن گــروه هــای حا

کمــه از ســوی دیگــر ســو و در درون خــود گروه هــای حا
ضعف در ایفای کارویژه نیل به اهداف منتخب از جمله عدالت اجتماعی  ●
کنترل اخالقی و فرهنگی جامعه  ●
ضعــف در کارویــژه تطبیــق بــا شــرایط متحــول و جدیــد کــه بــه واســطه گســترش امــواج جهانــی شــدن و تأثیــر آن در   ●

ســطح داخــل شــدت بیشــتری پیــدا کــرده اســت

کتفــا کــرده  بشــیریه در ایــن کتــاب، در مــورد ایــن بحــران و ویژگی هــای آن بــه طــور مشــخص صحبــت نکــرده و تنهــا بــه اشــاره ای ا
اســت و بحــث اصلــی او در ایــن کتــاب، بیشــتر حــول بحــران مشــروعیت حکومــت بــه عنــوان یــک نظــام ایدئولوژیــک تمرکــز یافتــه 

اســت.
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اسی ںز ݡکارسݒ

1. بحران مشارکت سیاسی
در اوایــل انقــالب پــس از ظهــور شــکاف اول میــان نیروهــای ائتــالف بزرگ انقالب، بخش هــای عمده ای از طبقــات و نیروهای اجتماعی 
و سیاســی مدرن به ویژه روشــنفکران و طبقه متوســط جدید دچار انفعال سیاســی شــده بودند. ســپس بعد از ســال 1368 با تشــدید شــکاف 
در درون بلــوک نیروهــای ســنتی مســلط )نخســت پیدایــش شــکاف میــان آنچــه راســت ســنتی و چــپ ســنتی خوانــده شــده و ســپس میــان 
راســت ســنتی و راســت مــدرن( بخش هایــی از بلــوک ســنتی نیــز دچــار انفعــال شــدند. مجمــوع نیروهایــی کــه در آن دو مرحلــه از دایــره فعالیت 
و رقابــت سیاســی حــذف شــده بودنــد، پایــگاه اجتماعــی حمایــت از انتخابــات ســال 1376 بــه منظــور بــاز کــردن مجــاری مشــارکت سیاســی را 
تشــکیل می دادنــد. بــه ویــژه پــس از انتخابــات بخش هــای عمــده ای از نیروهــای متعلــق بــه طبقــه متوســط جدیــد و نیــز اجزایــی از نیروهــای 

ســنتی کــه در گذشــته دچــار انفعــال شــده بودنــد بــا پیدایــش فرصــت مشــارکت و رقابــت سیاســی نســبی فعالیــت بیشــتری پیــدا کردند. 

2. بحران مشروعیت سیاسی 
ع ســلطه )کاریزماتیــک، ســنتی، قانونــی( موجــب بی ثباتــی سیاســی، بــروز اختــالف دربــاره شــکل فعالیــت و  تداخــل و تعــارض ســه نــو
کــه خلــط و تداخــل انــواع مشــروعیت و عــدم غلبــه الگویــی  مشــارکت سیاســی و نهایتــًا بحــران در مشــروعیت می گــردد. بــه نظــر می رســد 

واحــد زمینــه چنیــن بحرانــی را در جمهــوری اســالمی فراهــم آورده اســت.

3. بحران سلطه سیاسی
ــا نیروهــا  ــر حســب مقتضیــات آن صورت بنــدی و از چشــم انداز روابــط ب ــد، ب ــت در هــر صورت بنــدی اجتماعــی بای ــی دول کل ــه طــور  ب
و طبقــات اجتماعــی، ســه کارویــژه اصلــی را بــرای حفــظ ســلطه و وحــدت و انســجام خــود ایفــا کنــد. مثــاًل در صورت بنــدی ســرمایه داری 
کمــه در درون بلــوک قــدرت، وحــدت و یکپارچگــی ایجــاد کنــد. ثانیــًا میــان طبقــات تحــت  پیشــرفته، دولــت بایــد اواًل میــان طبقــات حا
ســلطه بــه ویــژه نیروهــای معــارض تفرقــه بیفکنــد و از تشــکل و ســازماندهی آن هــا جلوگیــری کنــد و ثالثــًا بخش هــای دیگــر جامعــه و بــه 
ویــژه طبقــات ماقبــل ســرمایه داری را جهــت تقویــت خــود از نظــر ایدئولوژیــک بســیج کنــد. در مــورد صورت بنــدی اجتماعــیـ  سیاســی 
خــاص ایــران از 1368 تــا 1376 ایــن ســه کارویــژه بــه صــورت زیــر قابــل بیان انــد: اواًل دولــت می بایســت انســجام و وحــدت طبقــات ســنتی 
کــم در بلــوک قــدرت را از طریــق ایجــاد اســتیالی ایدئولوژیــک حفــظ کنــد و از فعــال شــدن شــکاف های بالقــوه  و ماقبــل ســرمایه داری حا
گــون جلوگیــری کنــد و میــان  ممانعــت بــه عمــل آورد. ثانیــًا از تشــکل و انســجام نیروهــای متعلــق بــه طبقــات مــدرن بــه شــیوه های گونا

آنهــا تفرقــه بینــدازد و ثالثــًا می بایســت همچنــان بتوانــد جهــت تأمیــن مقاصــد خــود بــه بســیج تــوده ای بپــردازد. 
حکومــت در عمــل نتوانســت میــان نیروهــای بلــوک قــدرت وحــدت و انســجام ایجــاد کنــد، بلکــه برعکــس هســته اصلــی آن، نوعــی 

کــرد. شــیوه انحصارگرایــی در حکومــت و انســداد سیاســی در عمــل را پیشــه 
همیــن ناتوانــی در ایفــای کارویــژه اول ســبب بــروز ناتوانــی در اجــرای دو کارویــژه دیگــر نیــز شــد. یعنــی از یــک ســو بــا توجــه بــه بــروز 
ــوک قــدرت فراهــم  ج از بل ــا گروه هــای خــار کمــه ســنتی، زمینه هــای همفکــری میــان بخش هایــی از آن ب تعارضــات در درون طبقــه حا
آمــد و در نتیجــه امــکان جلوگیــری از انســجام و ســازمان یابی گروه هــای متعلــق بــه طبقــات مــدرن هرچــه بیشــتر کاهــش یافــت و از ســوی 
دیگــر بــا توجــه بــه ســلطه گرایــش اشــرافیـ  بــازاری و تضعیــف گرایــش رادیــکال زمینه هــای بســیج تــوده ای بــه شــکل گذشــته )کارویــژه 

ســوم( تضعیــف شــد.

4. جمع بندی نویسنده
کــه از یــک ســو بــه ویــژه در ســال های  بحران هــای مشــروعیت، مشــارکت و ســلطه، ســه وجــه واقعیــت واحــدی را تشــکیل می دهنــد 
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ــده و از  ــی گردی ــی و اجتماع ــات سیاس ــل منازع ــتگی و ح ــظ همبس ــت در حف ــی حکوم ــای اصل ــف کارویژه ه ــب تضعی ــس از 1368 موج پ
ســوی دیگــر بــا ایجــاد شــکاف در بلــوک قــدرت نیروهــای سیاســی تــازه ای را ایجــاد و یــا آزاد ســاخته اســت. بــا خلل هایــی کــه در ایدئولــوژی 
ســنت گرایی پدیــد آمــده و آن را بــا محدودیت هــای اساســی در برخــورد بــا فشــارهای داخلــی و جهانــی روبــرو ســاخته اســت، گفتمــان 
کــه بــا بهره بــرداری از بحران هــای مذکــور  کــم و بیــش ســازمان یافته ای پدیــدار شــده  ایدئولوژیــک رقیبــی بــا پایــگاه اجتماعــی گســترده و 
گــذار بــه دموکراســی و  کــرده اســت. ایــن گفتمــان هــم نســبت بــه فشــارهای درونــی در مســیر  برخــی از کرســی های اصلــی قــدرت را تصــرف 

کنــش مثبــت نشــان داده اســت.  هــم بــه فشــارها و نیروهــای فراینــد رو بــه گســترش و اجتناب ناپذیــر جهانــی شــدن، وا

مشخصات منبع:
بشــیریه، حســین. 1381. دیباچــه ای بــر جامعه شناســی سیاســی ایــران: دوره ی جمهــوری اســالمی. تهــران: نــگاه   ●

معاصــر. 
نویسنده: فهیمه بهرامی

 

چرا اصالحات شکست خورد؟ )کاظم علمداری(
1. موانع ساختاری سیاسی

کالینتالیســتی  و  پوپولیســتی  یعنــی  قــدرت سیاســی،  و  بســیج  ســاختار غیرطبقاتــی  ایــران دو  ســال 1357  از  ســایه:  در  دولــت 
ــول  ــذار و محص گ ــال  ــه در ح ــده جامع ــم( پدی ــا ه ــه ب ــری و هم ــی، تک رهب ــم )توده زدگ ــت. پوپولیس ــرده اس ک ــه  ــروری( را تجرب )حامی پ
انقــالب تــوده وار، در نبــود تشــکل های حزبــی اســت. بــا درگذشــت آقــای خمینــی، پوپولیســم جــای خــود را بــه سیســتم حامی پــروری داد. 

ــران: ــروری در ای ــی پ ــاد حام ــل ایج عوام
ساختار چندمحوری مذهب شیعه  ●
اقتصاد دولتیـ  رانتی وابسته به نفت  ●
انقالب توده وار در جامعه بدون تشکیالت حزبی  ●

ایــن شــرایط عامــل پیدایــش گروه هــای ســرخود نظامــیـ  امنیتــی، سیاســی، مالــی و دینــی رقیــب و مســتقل از دولــت شــد. برخــی از ایــن 
گروه هــا در ادامــه حیــات خــود بــه ارگان هــای اصلــی قــدرت نظــام بــدل شــدند.

ــرور  ــه جــای الیه هــای افقــی طبقــات اجتماعــی، از ســتون های عمــودی گروه هــای حامی پ ــران در ایــن دوره ب ســاخت قــدرت در ای
کــه مســتقل از یکدیگــر و دولــت قــرار داشــتند تشــکیل می شــد. ایــن ســاختار تــا بــه امــروز بــه جابه جایی هــا ادامــه یافتــه اســت، از  خودســر 
کــه بــه حکومــت قانــون و تبعیــت از دولــت منتخــب و مرکــزی و امنیــت نیــاز داشــت، و  یــک ســو مانــع بزرگــی در راه اجــرای اصالحاتــی بــود 
ج از کنتــرل دولــت منتخــب، از امکانــات  از ســوی دیگــر زمینــه رشــد و پــرورش دولــت ســایه را فراهــم آورد. زیــرا دولــت ســایه توانســت خــار
وســیع مالــی، نظامــیـ  امنیتــی و قضایــی برخــوردار شــود، بی آنکــه پاســخگوی عملکردهــای خویــش باشــد. )همــان: 48ـ  49(. ایــن 

ســاختار، بــا توســعه جامعــه ایــران مغایــر اســت. 
غلبــه روزافــزون تجــارت در اقتصــاد ایــران و افزایــش وابســتگی بــه درآمــد نفــت، از عوامــل ســاختاری عــدم توســعه یافتگی ایــران 
ــاد  ــت اقتص ــی از سرش ــن ناش ــت. ای ــد یاف ــش خواه ــز افزای ــزان واردات کاال نی ــر رود، می ــت باالت ــروش نف ــت از ف ــد دول ــدر درآم ــت. هرق اس
ــا پوشــش های حکومتــی و دینــی، در عرصــه تجــارت  ــا اســتفاده از امتیازهــای ویــژه ب تجارتــی ایــران اســت. گروه هــای کالینتالیســتی ب
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ج از کنتــرل دولــت را 60 درصــد کل واردات بــرآورد می کننــد.  کاال بســیار فعــال بوده انــد. منابــع غیررســمی میــزان معامــالت تجــاری خــار
ایــن ویژگــی، بخــش دیگــری از ســاختار قــدرت را در ایــران تشــکیل مــی داده اســت کــه در شکســت اصالحــات نقــش داشــت )همــان: 52(.

نظــام والیــت فقیــه برخــالف رژیم هــای ســلطانی شــکل هرمــی نــدارد، بلکــه شــکل خیمــه دارد. یعنــی موجودیــت ایــن نظــام نــه بــر 
محــور یــک فــرد، یعنــی ســلطان یــا ولــی فقیــه، بلکــه بــر ســتون های متعــدد و مــوازی قــدرت اســتوار اســت. ایــن ســتون های مــوازی در 
عیــن رقابــت و تضــاد و همــکاری بــا یکدیگــر، خــود صاحــب قدرتنــد، از درآمــد هنگفــت نفــت بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم و امتیازهــای 
دیگــر بهــره می برنــد و مراقــب حفــظ نظام انــد. نقــش ولــی فقیــه بیشــتر تقســیم منابــع قــدرت میــان افــراد جنــاح خــود اســت )همــان: 63(.

ــی و شــکل گیری ســاختار  ــوک قــدرت مدن ــه ای و ایجــاد بل ــر در ایــن نظــام از طریــق تحــول اصالحــی مرحل ــا ایــن توضیحــات، تغیی ب
طبقاتــی ممکــن اســت. ســاختارگرایی غیرطبقاتــی اســت و مبــارزه طبقاتــی را بــه پوپولیســم بــدل می کنــد. در ســاختار کنونــی جمهــوری 
کــردن  مبــارزات اقتصــادی آنــان اســتفاده می کننــد. هنــوز  اســالمی، طبقــات بــاالی جامعــه از ایدئولــوژی مذهبــی توده هــا بــرای خنثــی 
بخــش بزرگــی از کارگــران، فرمانبــردار رهبــران مذهبــی اســت کــه حقــوق اقتصــادی او را ضایــع می کنــد. ســازماندهی مــردم بــرای دســتیابی 
بــه حداقــل قــدرت و اســتفاده از اهــرم قــدرت بــرای ســازماندهی بیشــتر، و اســتفاده از ســازماندهی بزرگتــر بــرای کســب قــدرت بیشــتر 

کــه بایــد طــی شــود )همــان: 69(. مســیری اســت 
اجــرای اصالحــات منــوط بــه دگرگونــی در نظــام حقوقــی کشــور اســت. بنابرایــن نــه توســعه سیاســی و یــا توســعه اقتصــادی بــه طــور 
کلــی، بلکــه تغییــر نظــام حقوقــی در هــر دو زمینــه و رفــع موانــع مشــخص اقتصــاد تولیــدی، از جملــه ســرمایه گذاری خارجــی، دعــوت از 
مدیــران صنعتــی دوره گذشــته و گشــودن فضــای آزاد بــرای رشــد خالقیت هــای فکــری و جلــب مغزهــا و اســتعدادها بــر بحث هــای رقابتــی 
دو جنــاح تقــدم داشــت و دارد. در یــک عبــارت کوتــاه می تــوان گفــت کــه گــره کار نــه تقــدم و تأخــر اقتصــاد و سیاســت، بلکــه دولتــی بــودن 
کــه مانــع اصلــی توســعه سیاســی نیــز شــده اســت. اقتصــاد دولتــی اســتبداد و دیکتاتــوری می ســازد. راه حــل توســعه  اقتصــاد ایــران اســت 

سیاســی، خصوصی ســازی اقتصــاد و پایــان دادن بــه ســلطه مطلــق دولــت رانتــی بــر آن اســت. )همــان: 73(
ســاخت و تغییــر قوانیــن در هــر کشــوری توســط دســتگاه قانون گــذار آن بــدون خشــونت انجــام می شــود. در ایــران نیــز بایــد موانــع ایــن 
خ می دهــد  مشــکل برطــرف شــود تــا مشــکل تقــدم سیاســی یــا اقتصــادی نیــز حــل شــود. در غیــر ایــن صــورت، دلیلــی بــرای تغییــر آنچــه ر

وجــود نــدارد.
موانــع ســاخت دموکراســی در ایــران حقوقــی، و ادامــه مشــکالت حقوقــی، قــدرت سیاســی غالــب اســت. ایــن دو نهــاد در هــم تنیــده 
شــده اند و دیــن توجیه گــر اتصــال آنهاســت. بنابرایــن، نخســت آنکــه توســعه اقتصــادی و سیاســی خــود بــه خــود منجــر بــه دگرگونــی 
ســاختار حقوقــی نخواهــد شــد. دوم، دســتگاه اجرایــی و مجلــس بــدون تغییــر بنیــادی ســاختار حقوقــی نظــام، از جملــه رهانــدن اهــرم 
نظامــی و قضایــی از ســلطه انحصــاری مخالفــان اصالحــات، ناتــوان بــوده اســت و ناتــوان باقــی خواهنــد مانــد و جامعــه را بــه دموکراســی 

نخواهنــد رســاند )همــان: 75(.

2. موانع حقوقی
رابطــه هــر حکومتــی بــا مردمــش در قانــون اساســی آن تعریــف می شــود. مطابــق قانــون اساســی جمهــوری اســالمی، ایــن رابطــه 
ــت  ــک حکوم ــه دموکراتی ــت. رابط ــنتی اس ــالم س ــا اس ــته ی ــه دوران گذش ــتی ب ــا و برگش ــی از اراده فقه ــه و ناش ــک طرف ــک، ی غیردموکراتی
بــا شــهروندان یــک رابطــه زمینــی و نیازمنــد قوانیــن ســکوالر، نســبی، تغییرپذیــر و برآمــده از آرای مــردم اســت. در ایــران هیــچ گاه نظــام 
قانونــی ســکوالر و جــدا از فقــه اســالمی بــه وجــود نیامــد. در اصــل 4 قانــون اساســی آمــده اســت: »کلیــه قوانیــن و مقــررات مدنــی، جزایــی، 
مالــی، اقتصــادی، اداری، فرهنگــی، نظامــی، سیاســی و غیــر اینهــا بایــد بــر اســاس موازیــن اســالمی باشــد. ایــن اصــل بــر اطــالق یــا عمــوم 
کــم اســت و تشــخیص ایــن امــر بــر عهــده فقهــای شــورای نگهبــان اســت.« بــا اســتناد  همــه اصــول قانــون اساســی و قوانیــن و مقــررات حا
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بــه ایــن اصــل، هــر اصــل و بنــد دیگــر قانــون اساســی )ماننــد آزادی مطبوعــات و...( مشــروط بــه رعایــت موازیــن اســالمی، و تشــخیص آن 
بــا شــورای نگهبــان اســت... اصــل 4 مانــع بزرگــی در تحــول اصالحــی جامعــه و حکومــت بــوده اســت )همــان: 80ـ  81(.

ــا قانــون  ــر قــدرت قانونــی در ایــران اعمــال شــود، ی گ کــه قــدرت حقیقــی و قــدرت حقوقــی در ایــران یکــی نیســت. ا ــد  برخــی معتقدن
اساســی بــه درســتی اجــرا شــود، مشــکالت کنونــی بــه تدریــج برطــرف و رژیــم اصــالح خواهــد شــد. بــه عبــارت دیگــر، ریشــه مشــکالت موجــود 
کــه بــا انتخــاب  کــه از قضــا صاحــب قــدرت حقیقــی، نــه حقوقــی، در جمهــوری اســالمی اند. آنهــا معتقدنــد  نــه قانــون بــد، بلکــه افــراد بدنــد 
افــراد خــوب، ماننــد دوره اصالحــات، رژیــم اصــالح می شــود. بنابرایــن هــدف اســتراتژیک ایــن بدیــل تــالش بــرای انتقــال قــدرت از حــوزه 

حقیقــی بــه حــوزه حقوقــی اســت، یــا اجــرای درســت قانــون اساســی.
برخــالف نظریــه فــوق، قــدرت حقیقــی و حقوقــی در ایــران یکــی اســت. صاحبــان حقیقــی قــدرت، از جملــه رهبــری، شــورای نگهبــان، 
مجلــس خبــرگان، شــورای مصلحــت نظــام، دســتگاه قضایــی، فرماندهــان ارگان هــای نظامــی از جملــه ســپاه پاســداران و بســیج، رئیــس 
جمهــور و اعضــای کابینــه، دســتگاه امنیتــی و زندان هــا، رئیــس امنیــت ملــی همــه قانونی انــد و بــر اســاس قانــون اساســی جمهــوری 
کــه شــورای نگهبــان در  کــه غیرقانونــی باشــند. نقشــی  اســالمی در قدرت انــد. ایــن افــراد از طریــق کودتــای نظامــی بــه قــدرت نرســیده اند 

کامــاًل بــر اســاس قانــون اســت )همــان: 84(. تصفیــه کاندیداهــا و یــا رد مصوبه هــای مجلــس ایفــا می کنــد، 
سیســتم قانونــی نظــام جمهــوری اســالمی بــر اســاس قانــون اساســی آن، تولیدکننــده بســیاری از مشــکالت از جملــه ســتمگری و 
کلــی چــون »نفــی هرگونــه ســتمگری و ستم کشــی و ســلطه پذیری« در بنــد ج اصــل 2 قانــون اساســی  تبعیــض قانونــی اســت. قوانیــن 
بــدون نشــان دادن اهــرم اجرایــی آن معنایــی نــدارد. بــه عبــارت دیگــر، قانــون اساســی ابــزار و قدرتــی در اختیــار شــهروندان قــرار نمی دهــد 
کــه از ســتمگری حکومتگــران بــر مــردم ممانعــت کنــد. برعکــس، ویژگــی اصلــی قانــون اساســی جمهــوری اســالمی انحصــار قــدرت مطلــق 

کــه می توانــد بــه ســادگی بــه ســتمگری بیانجامــد )همــان: 85(. در دســت افــراد معــدودی اســت 
ســاختار نظــام حقوقــی جمهــوری اســالمی هماننــد ســاختار سیاســی آن معیــوب اســت. همــه ایــن مشــکالت را نمی تــوان ناشــی از 

ضعــف مدیریــت در میــان اصالح طلبــان و عــدم ســالمت افــراد در جبهــه مخالــف دانســت )همــان: 86(.
مشــکل دیگــر قانــون اساســی جمهــوری اســالمی آن اســت کــه نقــض قانــون را قانونــی کــرده اســت. جمهــوری اســالمی کوشــیده اســت 
کــه بــا گنجانــدن نهــاد »شــورای مصلحــت نظــام« در قانــون اساســی از بن بســت های احتمالــی و جــاری و پیش بینــی نشــده عبــور کنــد. 
ــام و  ــاختاری نظ ــکل س ــان از مش ــت، اواًل نش ــده اس ــود آم ــه وج ــام ب ــی نظ ــت های درون ــل بن بس ــرای ح ــرًا ب ــه ظاه ک ــاد  ــن نه ــاد همی ایج
کارآمــد بــودن احــکام فقهــی بــرای دوره کنونــی می دهــد، ثانیــًا در صــورت حــل مشــکل موضعــی، تــوان توســعه و تحــوالت دموکراتیــک  نا
را از سیســتم می گیــرد. یعنــی بــا حــل مشــکلی، مشــکل دیگــری ســاخته می شــود و مهمتــر از همــه، اســاس قانــون را بــه طــور قانونــی خنثــی 

می کنــد و مصلحــت حکومت کننــدگان قــرار می گیــرد، نــه برعکــس )همــان: 90(.
قانــون اساســی جمهــوری اســالمی بــر اســاس نظریــه والیــت فقیــه ســاخته شــده اســت. مطابــق نظــر آیــت اهلل خمینــی، حکومــت حــق 
کــه از ولــی فقیــه اطاعــت کننــد. زیــرا بــه زعــم ایشــان، فقهــا وارث پیامبرنــد  فقیــه شــمرده می شــود و مــردم حقــی ندارنــد، بلکــه موظفنــد 
کــه پیامبــر برخــوردار بــود. ایــن نظــام حقوقــیـ  سیاســی هیــچ قرابتــی بــا مردم ســاالری مــورد ادعــای برخــی  و از همــان حقــی برخوردارنــد 
اصالح طلبــان نــدارد. قانــون اساســی جمهــوری اســالمی بــر پایــه ایــن اصــول بنــا شــده و بــه همیــن دلیــل، نظــام قضایــی آن نیــز در اختیــار 
گاه بــه فلســفه و نظریه هــای علمــی حقــوق مــدون و مــدرن، فرعــی و ثانــوی اســت )همــان:  فقهــا قــرار دارد و نقــش حقوقــدان مســتقل و آ

.)91
کنونــی  فقــه نــه ظرفیــت هضــم نیازمندی هــای حقوقــی امــروز را دارد و نــه انعطــاف و تغییرپذیــری الزم بــرای جامعــه متحــول 
کــه بایــد بــر اســاس  کــه درگیــر سیاســت عملــی اســت بــه بن بســت می کشــاند و مجلــس قانون گــذاری را  را. بــه همیــن دلیــل دولــت را 
کــه بــه طــور قانونــی موظــف بــه حفــظ و رعایــت ســنت ها  کنــد بــه ابــزار اراده نهــاد دیگــری  نیازمندی هــای جامعــه قوانیــن جدیــد تصویــب 
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و احــکام فقهــی اســت بــدل می ســازد )همــان: 98(.
کــه ســاختار حقوقــی جمهــوری اســالمی نــه بــرای دموکراســی و رعایــت حقــوق برابــر شــهروندان، نــه بــرای توســعه  واقعیــت ایــن اســت 
و حفــظ منافــع ملــی ایــران، بلکــه بــرای حکومــت مطلقــه ی فقهــا، و اســالم مــورد نظــر آنهــا یــا تفســیر دینــی خــاص خــود از اســالم، و حفــظ 
ح اصالحــات از جملــه اصــالح نهــاد انحصــاری  امتیازهــای ویــژه بــرای ایــن صنــف ســاخته شــده اســت. ایــن ســاختار مانــع از اجــرای طــر

قــدرت بــوده اســت. راه حــل تغییــر ایــن قوانیــن اســت )همــان: 108(.

کاربردی 3. خطاهای عمده در سیاست راهبردی و 
کاربــرد آن را داشــتند و نــام اســتراتژی بــر آن نهــاده بودنــد، روش متــداول  کــه اصالح طلبــان قصــد  شــاید شناخته شــده ترین سیاســتی 
کــه تشــکیالت  کاربــرد داشــت  ســندیکایی در جوامــع دموکراتیــک یعنــی »چانه زنــی از بــاال، فشــار از پاییــن« بــود. ایــن سیاســت در صورتــی 
جنبش هــای اجتماعــی مدافــع اصالحــات وجــود داشــتند تــا بــه صحنــه آوردن مــردم، یعنــی فشــار از پاییــن، نیروهــای مخالــف اصالحــات 
ــا  کــه تشــکیالت وســیع حزبــی ی ــزار آن را  ــره و چانه زنــی حــول خواســته های اصالحــات کننــد... اصالح طلبــان اب ک ــه مذا ــاال وادار ب را در ب
ســندیکایی و یــا جنبش هــای تــوده ای و مدنــی باشــد، در اختیــار نداشــتند. بنابرایــن، بــه دلیــل نبــود تشــکیالت و ســازماندهی و فشــار از 

پاییــن، خواســت چانه زنــی در بــاال بی پشــتوانه بــود )همــان: 188ـ  189(.
گــروه خــودی و غیرخــودی  یکــی از بزرگ تریــن خطاهــای سیاســتی و بینشــی اصالح طلبــان تقســیم تبعیض گرایانــه شــهروندان بــه دو 
بــود. بازتــاب ایــن دیــدگاه اســتراتژیک در زمینه هــای مختلــف عامــل اصلــی بی برنامگــی و ســرگردانی آنهــا نیــز شــد، زیــرا آنهــا میــان مانــدن 
کــه  کــه بــه آرا و پشــتیبانی آنهــا نیــاز داشــتند و مدافــع اصالحــات بودنــد، و متحــدان خــودی و رقبــای حکومتــی خــود  بــا غیرخودی هایــی 

مخالــف اصالحــات بودنــد، ســرگردان ماندنــد )همــان: 191(.
***

بــرای اصــالح ســاختار قــدرت و جامعــه، می بایســت پیونــد ســنتی بــا مراجــع روحانــی شکســته شــود و اســتقالل فــرد )فردیــت( واقعیــت 
یابــد )همــان: 286(.

مقابلــه جــدی بــا فرهنــگ خشــونت و تجــاوز قانونــی بــه حقــوق دیگــران نهادینــه شــده در ســاختار جمهــوری اســالمی ضــرورت دیگــر 
اصالحــات اســت. خشــونت ورزی از آغــاز پیدایــش جمهــوری اســالمی بــا آن همــراه بــوده اســت. تنــش درونــی نظــام و تنــش خصمانــه ای 
کاربــرد خشــونت را بــه بخشــی از  کثریــت مــردم بــه دلیــل عــدم هماهنگــی ذهنــی، فکــری، عقیدتــی و سیاســی بــا آنهــا دارد،  کــه نظــام بــا ا

کــرده اســت )همــان: 287(. طبیعــت ایــن نظــام تبدیــل 
ــتبداد  ــذار از اس گ ــرای  ــفاف ب ــن و ش ــدت( روش ــتراتژیک )درازم ــت های اس ــا خواس ــه ای ب ــامل برنام ــت ش ــکال می بایس ــت رادی سیاس
دینــی و مکانیســم دخالــت مســتقیم مــردم در اجــرای آن باشــد. رفــع ایــن موانــع بــا امیــد بســتن بــه اصالح طلبــان درون حکومتــی تکــرار 
اشــتباهات دوره قبــل اســت. مــردم خــود بایــد از طریــق مکانیســم های مقاومــت مدنــی حکومــت را وادار بــه پذیــرش حقــوق خــود کننــد. 
درخواســت کمــک از محافــل جهانــی، چــون ســازمان ملــل متحــد، اصــرار بــر نظــارت آنهــا بــر نقــض حقــوق بشــر، نظــارت بــر انتخابــات، و 

ج نفــت از جملــه ایــن اقدامــات اســت )همــان: 296(. کمــک بــه تشــکیل نهادهــای مدنــی بــرای نظــارت مســتقیم بــر دخــل و خــر

مشخصات منبع: 
علمــداری، کاظــم. 1387. جامعه شناســی ایــران: چــرا اصالحــات شکســت خــورد؟ نقــدی برعملکــرد هشــت ســاله   ●

کالیفرنیــا: شــرکت انتشــارات ســایه.  اصالح طلبــان در ایــران. 
نویسنده: فهیمه بهرامی
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  فصل دوم: تحلیل کارآمدی از خالل توسعه

مقدمه 
گــرد آمده انــد، دیــدگاه شــماری از کارشناســان در مــورد مســئله ی توســعه ی ایــران هســتند. ایــن سلســله  کــه در ایــن فصــل  مقاالتــی 
مقــاالت و مصاحبه هــا در دوماهنامــه ی چشــم انداز ایــران در حــد فاصــل ســال های 1390-1388 منتشــر شــده اند. مســئله ی توســعه ی 
کارآمــدی دولــت و نظــام سیاســی اســت و ممکــن اســت بــه عواملــی بیــرون از ســاخت دولــت )شــرایط بین المللــی،  ایــران فراتــر از نا
جهت گیــری فرهنــگ و ســنت، نظــام هنجــاری و ...( بازگــردد. در واقــع نســبت ایــن دو مســئله را می تــوان نوعــی نســبت عمــوم و خصوص 
کارآمــدی نظــام سیاســی بازمی گــردد و بخشــی از راه حل هــا و مســیرهای  مطلــق در نظــر گرفــت. بخشــی از موانــع توســعه یافتگی ایــران بــه نا
کــه بــه بحــث توســعه ی ایرانــی پرداخته انــد در  توســعه ی ایــران نیــز از رهگــذر کارآمدســازی دولــت می گــذرد. لــذا مباحــث کارشناســانی 
کــه از مباحــث ایــن کارشناســان ارائــه شــده  قالــب مســئله ی کارآمــدی نظــام سیاســی نیــاز بــه صورت بنــدی مجــدد دارد. در چکیــده ای 

گــردد.  کــه ارتبــاط بیشــتری بــا کارآمــدی نظــام سیاســی دارد، برجســته  ح مســئله و راه حــل آنــان  کوشــیده آن بخشــی از طــر
الزم به ذکر است که ترتیب مقاالت این فصل به ترتیب تاریخ انتشار در دوماهنامه ی چشم انداز ایران است. 

حسین موسوی
 

حکمرانِی خوب، بنیاِن توسعه )احمد میدری(
کــه در بــاب مناســبات اقتصــادی و سیاســی، بحــث بــر ســر مداخلــه یــا عــدم مداخلــه  در ایــن مقالــه احمــد میــدری بــر ایــن نظــر اســت 
دولــت در کارویژه هــای نهــاد بــازار نیســت، بلکــه مســئله اصلــی بــر ســر حکمرانــی خــوب اســت، بــه نحــوی کــه قانــون، محــور ســازوکارهای 
کار تنهــا تــالش بــرای برگــزاری انتخابــات آزاد نیســت، بلکــه قاطبــه  گیــرد. همچنیــن بــه نظــر ایشــان، چــاره  روابــط قــدرت و ثــروت قــرار 
کــه  مــردم بایــد بتواننــد نوعــی مشــارکت بین االذهانــی را در میــان خــود و در همزیســتی روزمــره تجربــه کننــد. از خــالل همیــن نــگاه اســت 

کمیــت قانــون را در مناســبات هــر روزه خــود تجربــه کنــد. جامعــه می توانــد بــه آزادی پایــدار سیاســی دســت یابــد و در نتیجــه، حا
کارآمــدی آن طبــق نظریــه ی حکمرانــی خــوب اســت. شفاف ســازی در بودجــه،  شــفافیت و پاســخگویی دولــت از معیارهــای 
شفاف ســازی قراردادهــای خارجــی، برگــزاری شــفاف معامــالت خارجــی، برقــرار انضبــاط بــر خزانــه داری دولــت، تمرکززدایــی در ســاختار 
تصمیم گیــری، شایسته ســاالری و روان ســازی نظــام اداری از جملــه اصالحــات اقتصــادی هســتند کــه بــرای کارآمدســازی دولــت ضــرورت 

دارنــد )میــدری، 1388: 46-43(.

نویسندهراهکار برای رفع ناکارآمدیعلت ناکارآمدی
کم نبودن مناسبات  فقدان شفافیت و پاسخگویی و حا

قانونی
حکمرانِی خوب با شاخص های شفافیت و پاسخگویی مشارکت های محلی و مردمی در 

احمد میدریشهر و روستا
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مشخصات منبع:
میــدری، احمــد. 1388. »حکمرانــی خــوب، بنیــان توســعه«. چشــم انــداز ایــران. شــماره 57، شــهریور و مهــر 88،   ●

صــص 46-43. 

تقدم توسعه ی سیاسی )ابراهیم یزدی(
کنــد و محــور مغفول مانــده ی توســعه در ایــران را توســعه انســانی  ابراهیــم یــزدی در ایــن یادداشــت بــر مســئله توســعه تمرکــز مــی 
می دانــد. بــه نظــر ایشــان، تمرکــز صــرف بــر میــزان رشــد اقتصــادی بــه عنــوان شــاخص توســعه یافتگی کفایــت نمی کنــد، بلکــه همچنیــن 
ح شــود. همچنیــن دکتــر یــزدی بــر ایــن بــاور اســت کــه مســئله  الزم اســت تــا انســان بــه مثابــه ابــزار و هــدف توســعه بــه صــورت توأمــان مطــر
کــه توســعه سیاســی بــه نتیجــه ای نرســد، در بخش هــای دیگــر توســعه  اساســی توســعه در ایــران، خصلتــی سیاســی دارد و تــا زمانــی 
توفیقــی حاصــل نخواهــد شــد. در نهایــت ایشــان بــرای ورود بــه عصــر توســعه چهــار راهــکار تحــول در نظــام فرهنگــی، تحــول در نظــام 

ــزدی، 1388: 65-60(.  ــد )ی ــنهاد می ده ــی را پیش ــادی و اجرای ــام اقتص ــول در نظ ــرمایه گذاری و تح ــام س ــول در نظ ــی، تح آموزش

نویسندهراهکار برای رفع ناکارآمدیعلت ناکارآمدی
عدم محوریت انسان به مثابه هدف توسعه

فقدان توسعه ی سیاسی
تحول در نظام آموزشی 

ابراهیم یزدیتحول در نظام سرمایه گذاری، اقتصادی و اجرایی

مشخصات منبع:
یــزدی، ابراهیــم. 1388. »موانــع توســعه در ایــران«. چشــم انــداز ایــران. شــماره 58، آبــان و آذر 88، صــص 60-  ●

.65

فقدان پاسخگویی و عدم شفافیت )عزت اهلل سحابی(
ــه گســترش بی وقفــه ی فســاد در همــه ی ارکان ســاخت سیاســی-اقتصادی  ک ــر ایــن نظــر اســت  ــه ب عــزت اهلل ســحابی در ایــن مقال
موجــب شــده تــا بــی تفاوتــی و بیگانگــی فزاینــده دامــن گیــر مناســبات میــان مــردم شــود و ایــن بیگانگــی در روابــط میــان مــردم و مســئوالن 
کــه ســحابی آن را زیربنــای همــه  نیــز حکمفرمــا شــود. نتیجــه بدیهــی چنیــن وضعــی، کاهــش بیــش از پیــش ســرمایه اجتماعــی اســت 
منابــع دیگــر ســرمایه )از جملــه اقتصــادی و ذخائــر طبیعــی  و ...( مــی دانــد. همچنیــن، ایشــان دو عامــل اســتبداد و اســتعمار خارجــی را 
کنــار ثــروت نفــت و فرهنــِگ ایرانــی، بــه عنــوان موانــع تاریخــی توســعه معرفــی مــی کنــد. دول اســتبدادی بــه دلیــل ســود حاصــل از  در 
فــروش منابــع بــادآورده هیــچ گاه خــود را در پیشــگاه مــردم پاســخگو نمی داننــد. بــه عــالوه اینکــه عــدم شــفافیت نیــز موجــب شــده تــا ایــران 
بــه لحــاظ سیاســی، در میــان کشــورهای توســعه نیافتــه طبقــه بنــدی شــود. در نهایــت، راهــکار میــان مــدت مرحــوم مهنــدس، تحــول در 
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کــه  کــه موجــب مــی شــود تــا همانــا لــوازم راهــکار بلندمدت تــری  نظــام اقتصــادی بــدون وابســتگی بــه درآمدهــای نفتــی اســت. راهــکاری 
عبــارت از تغییــر بافتــار نظــام فرهنگــی ریشــه دوانیــده در روحیــات ایرانــی اســت، مهیــا شــود. در ایــن مســیر، همچنیــن نبایــد از فعالیــت 

هــای فکــری و آموزشــی توســط نخبــگان نیــز غافــل بــود )ســحابی، 1388: 34-27(.

نویسندهراهکار برای رفع ناکارآمدیعلت ناکارآمدی

گسترش فساد، کاهش سرمایه اجتماعی
استبداد، عدم شفافیت، استعمار خارجی
درآمد بادآورده ی نفتی و عدم پاسخگویی

تحول در نظام سرمایه گذاری
تحول در نظام اقتصادی در جهت کاهش وابستگی به نفت

عدم وابستگی به درآمدهای نفتی
کار فکری و آموزشی توسط نخبگان برای تغییر نظام فرهنگی

عزت اهلل سحابی

مشخصات منبع:
سحابی، عزت اهلل؛ موانع توسعه در ایران؛ چشم انداز ایران، شماره 59، دی و بهمن 88، صص 34-27.   ●

تنگناهای اقتصادی توسعه )احمد علوی(
ــاِر  ــم انتظ ــاه، چش ــی کوت ــدت زمان ــوان در م ــت و نمی ت ــدت اس ــیب و بلندم ــراز و نش ــر ف ــد پ ــک فرآین ــعه ی ــوی، توس ــد عل ــاور احم ــه ب ب
کــه بــه بهانــه  توســعه پایــدار و همه جانبــه بــود. همچنیــن میــان رشــد و توســعه اقتصــادی تفــاوت بنیادینــی وجــود دارد بــه ایــن معنــی 
کــه شــاخص های توســعه بــه تمامــی نادیــده گرفتــه شــود )تجربــه چیــن(. علــوی  رشــد روزافــزون اقتصــادی، ایــن احتمــال وجــود دارد 
کــه تأمیــن حقــوق شــهروندی در پرتــو قانونمنــدی، از پایــه هــای جامعــه توســعه یافتــه محســوب مــی شــوند. در ایــن  بــر ایــن نظــر اســت 
ــت.  ــته اس ــد، برجس ــام ده ــر انج ــی مؤث ــعه، فعالیت ــد توس ــات در فرآین ح مطالب ــر ــش و ط ــالش خوی ــا ت ــد ب ــه بتوان ک ــانی  ــش انس ــان، نق می
ــازار  ــه ب ــه تولیــد ناخالــص داخلــی از جمل ــازار ســرمایه خارجــی، پاییــن بــودن نســبت مالیــات ب ــا ب علــوی، پاییــن بــودن پیونــد ضعیــف ب
ــط زیســت را از  ــادرات و بحــران آلودگــی محی ــادی، ترکیــب ســنتی ص ــای اقتص ــری و ارزآوری بخش ه ــوازن نســبی در ارزب ــی، عــدم ت مال
موانــع توســعه یافتگی می دانــد. وی راهکارهایــی همچــون افزایــش ســرمایه اجتماعــی، ســرمایه انســانی، ســرمایه نهــادی و ســاختاری را 

بــه عنــوان ســازوکارهایی بــرای رســیدن بــه ســطحی از توســعه معرفــی مــی کنــد )علــوی، 1388: 53-50(.

نویسندهراهکار برای رفع ناکارآمدیعلت ناکارآمدی
پایین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ضعف ارتباط با سرمایه 

گذار خارجی
عدم توازن نسبی در ارزبری و ارزآوری

ترکیب سنتی صادرات

تأمین حقوق شهروندی
قانونمندی

افزایش سرمایه نهادی و ساختاری

احمد علوی

  
مشخصات منبع:
علوی، احمد. 1388. »تنگناهای توسعه«. چشم انداز ایران. شماره 59، دی و بهمن 88، صص 50-35.   ●
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دولت رانتیر و دیوانساالری خدماتیـ  امنیتی )تقی رحمانی(
رحمانــی، یکــی از ویژگی هــای جامعــه توســعه یافته را در تبــادل و تعامــل بــودن بــا جهــان می دانــد. بــه نظــر وی، صــرف مبانــی نظــری 
ــیار  ــعه بس ــوزه توس ــورها در ح ــایر کش ــات س ــی تجربی ــان، بازخوان ــن می ــه در ای ــد، بلک ــعه کن ــبرد توس ــه پیش ــی ب ــک چندان ــد کم نمی توان
کــه البتــه  کــه مــی تــوان بــه امــکان خلــق رویکــردی بومــی اندیشــید. رویکــردی  حیاتــی اســت. از خــالل بازخوانــی ایــن تجربیــات اســت 
در گفتگــو بــا راهبــرد دیگــر کشــورها در مســیر توســعه اســت. بــه بــاور رحمانــی، از موانــع جــدی توســعه در ایــران، دیوانســاالری خدماتــی-

کــه می توانــد توســط نهادهــای مدنــی، رســانه های آزاد و نهادهــای نظارتــی مســتقل مهــار شــود. همچنیــن ایــده توســعه،  امنیتــی اســت 
مــی توانــد بــر توســعه متــوازن و تعاملــی بــا جهــان مبتنــی شــود )رحمانــی، 1388: 54-51(.

نویسندهراهکار برای رفع ناکارآمدیعلت ناکارآمدی

دیوانساالری خدماتیـ  امنیتی
دولت رانتیر

مهار دیوانساالری توسط نهادهای مدنی، رسانه های آزاد و نهادهای نظارتی مستقل
ارائه برنامه های عملی و اجرایی به دولت ها 

توسعه متوازن و تعاملی با جهان 
تقی رحمانی

مشخصات منبع:
کــردن توســعه در ایــران«. چشــم انــداز ایــران. شــماره 59، دی و بهمــن 88،   ● رحمانــی، تقــی. 1388. »بومــی 

صــص 54-51. 

موانع توسعه در ایران )امیرسعید موسوی حجازی(
ــی  ــت عموم ــراه امنی ــه هم ــوب ب ــی مطل ــط اجتماع ــی و رواب ــام ارزش ــامان یافتگی نظ ــعه را، س ــدف از توس ــنده ه ــه، نویس ــن مقال در ای
کــه توســط یــک نظــام سیاســی دموکراتیــک امکان پذیــر می شــود. بــه نظــر موســوی حجــازی، دموکراتیــک شــدن ایــن نظــم  کنــد  معرفــی 
سیاســی، منــوط و موکــول بــه حضــور مطبوعــات مســتقل و آزاد اســت. بــه بــاور وی، یکــی از مشــکالت توســعه نیافتگــی، دانــش نیمــه کاره 
کــه ســبب شــده تــا شــناخت ناقصــی از غــرب و پیشــرفت های عصــر جدیــد بــه دســت دهنــد. وی، مســیر تولیــد در  نخبــگان ایرانــی اســت 

راه صنعتــی شــدن را بــه عنــوان راهــکار خــود بیــان مــی دارد )موســوی حجــازی، 1388: 56-55(. 

نویسندهراهکار برای رفع ناکارآمدیعلت ناکارآمدی
غیردموکراتیک بودن نظام سیاسی 

دانش نیمه کاره نخبگان و عدم درک صحیح از غرب
وجود مطبوعات آزاد و مستقل و تکوین نظام سیاسِی دموکراتیک 

تکیه به تولید در مسیر صنعتی شدن
امیرسعید

 موسوی حجازی

مشخصات منبع:
موســوی حجــازی، امیرســعید. 1388. »موانــع توســعه در ایــران«. چشــم انــداز ایــران. شــماره 59، دی و بهمــن   ●

ــص 56-55.  88، ص
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وابستگی به نفت و فقدان فرصت برابر )محمد ستاریفر(
در ایــن مقالــه، ســتار یفر مــی کوشــد نشــان دهــد کــه نظــاِم کارآمــد، نظامــی اســت کــه حــق انتخــاب هــای بیشــتر و فرصــت هــای بهتــری 
کــه نظــم، انضبــاط و ســازمان دقیقــی در  را بــرای همــگان فراهــم کنــد. بــه نظــر وی در ایــن نظــام، توســعه در شــرایطی ممکــن مــی شــود 
کــه بتوانــد بــه مثابــه موتــور توســعه  کــه از مشــروطه تــا کنــون، دولــِت پیش برنــده ای  مناســبات آن نظــام برقــرار باشــد. وی معتقــد اســت 
ایفــای نقــش کنــد و جامعــه را بــه نظــم و ســامان بهتــری برســاند و همچنیــن، درآمدهــای نفتــی را از خــود جــدا کنــد، وجــود نداشــته اســت. 
گــر چهــار ســطح بدنــه اجتماعــی، ســطح قانونمنــدی، ســطح اجــرا و ســطح برداشــت از حــوزه حکومتــی در دســتور  بــه نظــر ســتاری فــر، ا
گیــرد  کــه نظــم و انضبــاط باشــد، توســعه صــورت مــی  کــرد و در جایــی  گیــرد، می تــوان از آن نظــم، انضبــاط و پیشــرفت اســتخراج  کار قــرار 

)ســتاری فــر، 1389: 67-60(. 

نویسندهراهکار برای رفع ناکارآمدیعلت ناکارآمدی
فقدان فرصت برابر برای همگان

فقدان دولت پیش برنده و غیروابسته به نفت
حداقلی از نظم و سامان سیاسی
محمد ستاریفرکاهش وابستگی به درآمد نفتی 

مشخصات منبع:
کمیــت قانــون«. چشــم انداز ایــران. شــماره 60،   ● ســتاریفر، محمــد. 1388. »رمــز توســعه، دولــت پیــش برنــده و حا

اســفند 88 و فروردیــن 89، صــص 67-60. 

کز تصمیم گیری، فقدان مشارکت نخبگان )محمد بحرینیان( عدم تمرکز در مرا
گیــر نخبــگان در تدویــن  کــه مشــکله اســتبداد بــه همــراه عــدم امــکان مشــارکت فرا در ایــن مقالــه، بحرینیــان بــر ایــن نظــر اســت 
موانــع  از  توســعه،  رونــد  در  آن  تأثیــر  و  گذشــته  از  باقی مانــده  ملوک الطوایفــی  گرایش هــای  همــراه  بــه  توســعه،  برنامه ریزی هــای 
توســعه یافتگی ایــران بــه شــمار می رونــد. در ایــن مســیر، همچنیــن اســتعمار و تمامیت خواهــی برخــی دول توســعه یافته نقــش بســزایی 
گیــرِی جمعــی و مشــارکتی اســت. همچنیــن، تمایــل ســنتی  کــز تصمیــم  داشــته اســت. مانــع دیگــر از منظــر بحرینیــان، عــدم تمرکــز مرا
کارآمــدی روابــط بوروکراتیــک  ایرانیــان بــه تعارفــات مفــرط و دخالــت دادن ایــن مکانیــزم هــای روانشــناختی در روابــط کاری، موجــب نا
می شــود. بــه نظــر وی، راه برون رفــت از ایــن بحران هــا، مشــارکت و ترکیــب بهینــه مردم ســاالری و دولــت در امــر برنامه ریــزی، ثبــات 

تصمیم گیــری و نهادهــای متمرکــز اســت )بحرینیــان، 1389: 76-68(.

نویسندهراهکار برای رفع ناکارآمدیعلت ناکارآمدی
استبداد تاریخی و استعمار

گیر نخبگان عدم امکان مشارکت فرا
کز تصمیم گیری عدم تمرکز در مرا

تمایل سنتی ایرانیان به تعارفات مفرط و دخالت دادن مکانیزم های روانشناختی در روابط 
کاری

مشارکت و ترکیب بهینه مردم ساالری و دولت در امر برنامه ریزی
ثبات تصمیم گیری و نهادهای متمرکز

سید محمد
بحرینیان

مشخصات منبع:
بحرینیــان، ســید محمــد. 1389. »توســعه در ژرفــا« چشــم انــداز ایــران. شــماره 60، اســفند 88 و فروردیــن 89،   ●

صــص 76-68. 
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گفت وگوی آزادانه مردم با دولت )مهدی شریعتی( خالء 
ــه، نویســنده عــدم خودبــاوری و ضعــف روحیــه فــردی و اجتماعــی ایرانیــان را از موانــع توســعه بــر مــی شــمارد. بــه نظــر  در ایــن مقال
وی، مــی تــوان مســئله توســعه را بــه مثابــه جزئــی از مهــم تریــن اجــزای امنیــت ملــی، تنهــا از خــالل نوعــی سیســتم آموزشــی کــه در پرتــو آن، 
کــرد. از نــگاه مهــدی شــریعتی، یکــی از مشــکالت جــدی توســعه، عــدم توجــه  نیــروی انســانی تــا حــد مطلوبــی توســعه یابــد، چاره جویــی 
ــه مســئله قومیت هــا و شــرایط  ــی، توجــه فزاینــده ب ــار ایــن مهــم و در درون مرزهــای مل کن ــت اجتماعــی اســت. در  ــه بحــث عدال کافــی ب
ــخت گیرانه  ــن س ــاذ قوانی ــر وی، اتخ ــه نظ ــت. ب ــعه اس ــوم توس ــه مفه ــتن ب ــه داش ــای توج ــتان، از ضرورت ه ــر اس ــی ه ــرزی و جغرافیای م
مالیاتــی توســط یــک دولــت مقتــدر، رشــد بخــش اجتماعــی مؤثــر در کنــار بخــش خصوصــی صنعتــی امــا کنترل شــده و گفتگــوی بی لکنــت، 

تــرس و تعــارِف مــردم بــا دولــت می توانــد نیــل بــه توســعه یافتگی را تســهیل کنــد )شــریعتی، 1389: 86-77(. 
 

نویسندهراهکار برای رفع ناکارآمدیعلت ناکارآمدی
فقدان سیستم آموزشی

بی توجهی به عدالت در سیر توسعه
کم توجهی به مسائل محلی و قومیت ها 

پرورش نیروی انسانی از خالل سیستم آموزشی
رشد بخش اجتماعی موثر در کنار بخش خصوصی کنترل شده

گفتگوِی آزادانه مردم با ارکان های حکومت
مهدی شریعتی

مشخصات منبع:
ــن   ● ــفند 88 و فروردی ــماره 60، اس ــران. ش ــم انداز ای ــران«. چش ــعه در ای ــگ توس ــدی. 1389. »فرهن ــریعتی، مه ش

89، صــص 86-77. 

فقدان تشکل یابی و مشارکت نخبگان )حسین رفیعی(
محمدحســین رفیعــی بــر ایــن نظــر اســت کــه ســه مانــع جــدی توســعه در ایــران، اســتبداد دیرپــا، اســتعمار و فرهنــگ ضــد توســعه اســت. 
کیــد بــر توســعه سیاســی، دموکراســی همــه جانبــه، آزادی  امــا وی علــت العلــل مانــع توســعه را اســتبداد تاریخــی در ایــران مــی دانــد. وی بــا تأ
احــزاب و شــکل گیــری مطبوعــات مســتقل، نهادهــای مدنــی و ســندیکاها و اصنــاف را از لــوازم و شــاخصه هــای آن مــی دانــد. همچنیــن 

بــه بــاور وی، الیــت و نخبــه تحصیلکــرده از مهمتریــن امــکان هــای توســعه بــه شــمار مــی رود )رفیعــی، 1389: 72-64(.

نویسندهراهکار برای رفع ناکارآمدیعلت ناکارآمدی
استبداد تاریخی

فرهنگ ضد توسعه
گیر و همه جانبه دموکراسی فرا

تشکل یابی اصناف و سندیکاها و نهادهای مدنی و مشارکت نخبگان
محمدحسین رفیعی

مشخصات منبع:
رفیعــی، محمدحســین. 1389. »موانــع توســعه در ایــران«. چشــم انداز ایــران. شــماره 61، اردیبهشــت و خــرداد   ●

89، صــص 72-64. 



تحلیلی بر کارآمدسازی نظام سیاسی در ایران

20

فـــاز دوم 

گسیختگی در توسعه ایران )کمال اطهاری( گسستگی و 
اطهــاری، شــیوه تولیــد در ایــران را آســیایی مــی خوانــد و همیــن شــیوه تولیــد آســیایی )اقتصــاد کشــاورزی بــه عــالوه مالکیــت دولتــی بــر 
کــه منجــر بــه بازتولیــد اســتبداد تاریخــی در ایــران شــده اســت. وی معتقــد اســت  زمیــن( را مانــع تاریخــی توســعه معرفــی مــی کنــد. مانعــی 
کــرده امــا چنــدان توفیقــی حاصــل ننمــوده اســت. در نهایــت، وی معتقــد  کــه در عصــر مشــروطه جامعــه ایــران از ایــن مانــع تاریخــی عبــور 
اســت فرآینــد توســعه در ایــران دچــار گسســتگی و گســیختگی توأمــان اســت. بــه ایــن معنــا کــه اواًل، توســعه ایــران دچــار نوعــی ســکته زمانی 
و وقفــه بلندمــدت شــده بــه نحــوی کــه دســتیابی بــه یــک توســعه همــه جانبــه را بــه تأخیــر انداختــه اســت و ثانیــًا، همچنــان جامعــه ایرانــی 

ایــن توفیــق را نیافتــه اســت تــا راهــی را بیابــد کــه ســازگار و ســنجیده و مــورد اجمــاع قاطبــه متفکــران باشــد )اطهــاری، 1389: 78-73(.

نویسندهراهکار برای رفع ناکارآمدیعلت ناکارآمدی
کمال اطهاریانباشت و تداوم انباشت سرمایه اجتماعیشیوه تولید آسیایی)به مثابه مانع تاریخی توسعه(

مشخصات منبع:
اطهــاری، کمــال. 1389. »گسســتگی و گســیختگی در توســعه ایــران«. چشــم انداز ایــران. شــماره 61، اردیبهشــت   ●

و خــرداد 89، صــص 78-73. 

بورژوازی نظامی و ایدئولوژی قداسِت قدرت )هدی صابر(
هــدی صابــر در ایــن مقالــه چنــد عامــل را بــه عنــوان موانــع توســعه از نظــر مــی گذارنــد کــه در ســطوح کالن عبــارت انــد از: مفقــود شــدن 
منابــع مالــی)در پــی تــالش بــرای انهــدام و محــو ســازمان برنامــه و بودجــه(، اراده هــای فراقانونــی و ظهــور بــورژوازی نظامــی و ایدئولــوژی 
قداســت قــدرت کــه همــواره حافــظ وضــع موجــوِد نامطلــوب بــوده اســت. وی، راه گــذار از ایــن وضعیــت را در ســطوح کالن تصمیــم گیــری، 
کــه از فراتــر از ایدئولوژی هــای احــزاب و جریانــات سیاســی دیگــر، کلیتــی  گیــر ملــی مــی دانــد  از یــک ســو شــکل گیــری نوعــی ایدئولــوژی فرا
کــه منافــع ملــی را پشــتیبانی و پیگیــری نمایــد  بــه نــام ایــران را مطمــح نظــر قــرار دهــد و از دیگــر ســو، برقــراری دولتــی ملــی و ایرانخــواه 

)صابــر، 1389: 53-44(.

نویسندهراهکار برای رفع ناکارآمدیعلت ناکارآمدی
اراده های فراقانونی و بورژوازی نظامی

ایدئولوژی قداسِت قدرت
گیر ملی شکل گیری ایدئولوژی فرا

ایجاد دولت ملی و ایران خواه
هدی صابر

مشخصات منبع:
صابــر، هــدی. 1389. »تحــوالت جهانــی توســعه و موانــع ملــی ایــران«. چشــم انداز ایــران. شــماره 62، تیــر و مــرداد   ●

89، صص. 53-44.
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ع مداوم بر سر منابع )محسن رنانی( بی ثباتی مستمر و تناز
در ایــن یادداشــت، رنانــی بــر ایــن بــاور اســت کــه مهمتریــن مانــع توســعه، بی ثباتــی مســتمری بــوده کــه بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایــی 
ع  کثریــت واحــد نــژادی در داخــل مرزهــای ملــی، ایجــاد شــده اســت. ایــن بــی ثباتــی مســتمر همــواره از خــالل تنــاز ایــران و نیــز فقــدان یــک ا
ــای  ــرمایه گذاری ها و برنامه ریزی ه ــول س ــه محص ک ــعه  ــبب، توس ــن س ــه همی ــت. ب ــده اس ــد می ش ــدود بازتولی ــع مح ــر مناب ــر س ــداوم ب م
بلندمــدت اســت در ایــران توفیقــی نیافتــه اســت. وی راهــکار خــروج از ایــن وضعیــت را کاهــش درآمدهــای نفتــی و تکیــه نکــردن دولــت 

بــه درآمــد حاصــل از نفــت مــی دانــد )رنانــی، 1389؛ 43-40(.
 

نویسندهراهکار برای رفع ناکارآمدیعلت ناکارآمدی
محسن رنانیعدم تکیه دولت به درآمد نفتیبی ثباتی مستمر و نزاع بر سر منابع محدود

مشخصات منبع:
رنانــی، محســن. 1389. »بــی ثباتــی مســتمر، اصلــی تریــن مانــع توســعه«. چشــم انداز ایــران. شــماره 63، شــهریور   ●

و مهــر 89، صــص 43-40.

اقتصاد نفتی غارتی و رانتی )علی رضاقلی(
گالس نــورث، به زعــم خویــش تحلیلــی مبتنــی بــر اقتصــاد  گرفتــن از نظریــه دا علــی رضاقلــی در ایــن مقالــه می کوشــد تــا بــا بهــره 
سیاســی غارتــی و رانتــی ایــران ارائــه دهــد. بــه نظــر وی، بــه دلیــل ناامنــی تاریخــی در ایــران و نبــود منافــع بهــم وابســته جریانــات و 
کاربــرد خشــونت نمی کاهــد و ایــن مســئله همچنیــن بــا پیدایــش نفــت، همــان رابطــه متزلــزل و نیــم  گروه هــا، تشــکیل دولــت در ایــران از 
بنــد قبلــی را نیــز از هــم می گســلد. راه کاهــش خشــونت بــه عنــوان مؤلفــه بسترســاز توســعه، ترمیــم و بهســازِی »ســاختار درونــی مناســبات 
بیــن اعضــای دولــت« و »وابســتگی منافــع« اســت. ایــن امــر موجــب مــی شــود تــا شــاهد گــذار دولــت طبیعــی بــا دسترســی محــدود بــه دولــت 

ــاز باشــیم )رضاقلــی، 1389: 56-44(.  دسترســی ب

نویسندهراهکار برای رفع ناکارآمدیعلت ناکارآمدی

اقتصاد نفتی و فقدان وابستگی منافع گروه ها
ناامنی و نبود بستر مناسب برای تولید و تجارت

وابستگی منافع صاحبان قدرت و ثروت
ایجاد نوعی صندوق ائتالفی 

کمیت قانون برای فرادستان، تشکیل سازمان ها و کنترل سیاسی نظامیان حا
علی رضاقلی

مشخصات منبع:
رضاقلــی، علــی. 1389. »نهادهــای غارتــی و توســعه «. چشــم انداز ایــران. شــماره 63، شــهریور و مهــر 89، صــص   ●
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اتخاذ رویکرد سخت افزارانه )پرویز پیران(
ــه  ــه ب ــًا ســخت افزاران ــا علــل توســعه نیافتگــی ایــران را از خــالل نقــد رویکردهــای صرف ــه در تــالش اســت ت پرویــز پیــران در ایــن مقال
مقولــه توســعه تبییــن کنــد. بــه نظــر وی، ســرمایه بــادآورده ناشــی از فــروش نفــت موجــب شــده تــا نــگاه هــای ســخت افــزاری در ایــران بــه 
گونــه ای بی مالحظــه تشــدید شــود. منظــور وی از نــگاه ســخت افزاری، بویــژه تقلیــل مفهــوم توســعه و عطــف توجــه بــه ایجــاد و توســعه 
ــعه  ــدف توس ــه ه ــدی ب ــی رود، در فرآین ــمار م ــه ش ــعه ب ــرای توس ــزاری ب ــیله و اب ــود وس ــه خ ک ــگاه  ــن ن ــت. ای ــی اس ــاخت های فیزیک زیرس
کــه مشــکل آفریــن مــی شــود. متعاقــب اســتقرار چنیــن فرآینــدی، فســاد نیــز بــه عنــوان نتیجــه  گــردد و درســت از همیــن جاســت  بــدل مــی 

منطقــی آن گریزناپذیــر اســت )پیــران، 1389: 135-133(.

نویسندهراهکار برای رفع ناکارآمدیعلت ناکارآمدی
سرمایه ی بادآورده ی نفتی 

پرویز پیراندر نظر گرفتن توسعه همه جانبه و توجه به چندوجهی بودن آناتخاذ رویکرد سخت افزارانه به توسعه

مشخصات منبع:
پیــران، پرویــز. 1389. »توســعه ســخت افزارانــه«. چشــم انداز ایــران. شــماره 64، آبــان و آذر 89، صــص 133-  ●

 .135

کارآمدی )لطف اهلل میثمی(  حذف نیروها و نا
کــرده  کــه ســه عنصــر بــه هــم وابســته در عــدم توســعه یافتگی ایــران نقــش جــدی ایفــا  در ایــن یادداشــت میثمــی بــر ایــن نظــر اســت 
اســت. اواًل، فقــدان کار و روحیــه کار جمعــی اســت کــه موجبــات تــک روی و خصلت هــای فــردی شــده را فراهــم آورده اســت. عنصــر دوم، 
کار و کلفتــی پــول« عــادت  کــه هــم دولــت و هــم مــردم را بــه »نازکــی  ســرمایه بــادآورده ناشــی از فــروش بــی کنتــرل و مهابــای نفــت اســت 
ــود  ــر ش ــر و محدودت ــازی تنگ ت ــت و تصمیم س ــای مدیری ــا حلقه ه ــده ت ــب ش ــه موج ک ــت  ــا اس ــذف نیروه ــده ح ــوم، پدی ــت. و س داده اس

)میثمــی، 1390: 121-124(؛)میثمــی، 1390: 109(.

نویسندهراهکار برای رفع ناکارآمدیعلت ناکارآمدی
سرمایه بادآورده ناشی از فروش نفت

حذف نیروها
کار مولد و کاهش وابستگی به نفت

لطف اهلل میثمیتشکیل شبکه های ائتالفی و تن دادن به ملزومات کار جمعی

مشخصات منبع:
ــماره 66،   ● ــران، ش ــداز ای ــم ان ــرفت)بخش اول(«. چش ــعه و پیش ــی توس ــع بینش ــف اهلل. 1390. »موان ــی، لط میثم

اســفند 89 و فروردیــن 90، صــص 124-121. 
میثمــی، لطــف اهلل. 1390. »موانــع بینشــی توســعه و پیشــرفت)بخش دوم(«. چشــم انداز ایــران. شــماره 67،   ●

اردیبهشــت و خــرداد 90، ص. 109.
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ارسݒ  ݡگــ�ز

اسی ںز ݡکارسݒ

کارآمدی: ثبات ساختاری و بسترسازی برای تشکل ها و اصناف )حسین عظیمی( لوازم 
ــه ای در نظــام قضایــی، فرهنــگ  ــه مســائلی همچــون ابهــام حقوقــی و روی ک ــر ایــن نظــر اســت  ــه ب حســین عظیمــی در ایــن دو مقال
حکومت ســاالرانه و دولتــی شــدن بخــش عمــده ای از اقتصــاد کشــور، از موانــع جــدی عــدم توســعه یافتگــی ایــران محســوب می شــوند. 
کارآمــد و توســعه ای پیــش بــرود بایــد بــه تعامــل جنبه هــای مختلفــی از جملــه ثبــات ســاختاری،  گــر بخواهــد  بــه بــاور وی، نهــاد دولــت ا
نوگرایــی اجتماعــی، شایســتگی اجرایــی، پاســخگویی مدنــی، جایــگاه مناســب بین المللــی و نقش پذیــری علمــی اهتمــام ورزد. از نظــر 
کــه در حقیقــت نهادینــه شــده باشــد. ایــن نهادینگــی ظرفیتــی پدیــد  عظیمــی، تقــالی داخلــی بــرای توســعه هنگامــی بــه ثمــر می نشــیند 
مــی آورد تــا امــکان بازســازی کمــی و کیفــی در مــدت زمــان کمتــری پــس از امــواج تخریبــی میســر شــود. وی معتقــد اســت کــه در عصــر جدید 
و در میــان میادیــن خصوصــی و حکومتــی، میــدان جدیــدی بــه نــام فضــای مدنــی خلــق شــده و تشــکل ها در ایــن میــدان، میــدان داری 
ــرای  ــرای آینــده نصب العیــن خــود قــرار دهیــم، بایــد فضــای کافــی را ب گــر توســعه یافتگی را بــه عنــوان چشــم اندازی ب ــذا ا مــی کننــد. فل

امــکان هرچــه بیشــتر شــکل گرفتــن نهادهــای مدنــی فراهــم کنیــم )عظیمــی، 1390: 114-116(؛ )عظیمــی، 1390: 57-53(.

نویسندهراهکار برای رفع ناکارآمدیعلت ناکارآمدی

کژکارکردی در نظام قضایی
دولتی شدن اقتصاد

فقدان نظم، امنیت و قانون گذاری

ثبات ساختاری و نهادینه شدگِی ساختارها
شایستگی اجرایی

بسترسازی فعالیت تشکل ها و اصناف
سیستم های ارتقای داخلی

ایجاد نظام انگیزشی

حسین عظیمی

مشخصات منبع: 
عظیمــی، حســین. 1390. »الزامــات تحــوالت توســعه ای و ســاختار نهــادی حکومــت«. چشــم انداز ایــران. شــماره   ●

69، شــهریور و مهــر 90، صــص 57-53. 

هژمونی قدرت بر علم )مصطفی معین( 
مصطفــی معیــن عــدم توجــه بــه رویکردهــای علمــی را مانــع اصلــی توســعه مــی دانــد. بــه نظــر وی، در ایــران علــم و سیاســت هــر دو در 
خدمــت قــدرت هســتند و همیــن امــر موجــب شــده تــا امــکان توســعه مرتبــًا بــه تعویــق افتــد. بــه همیــن خاطــر، بــه نظــر معیــن ضــروری اســت 
کــه قــرار اســت  تــا از هژمونــی وزارت علــوم تمرکززدایــی شــود و بدیــن ترتیــب، دانشــگاه اســتقالل از دســت رفتــه خویــش را بازیابــد. دانشــگاهی 
ــی و  ــت جغرافیای ــگان و موقعی ــی بیگان ــم دائم ــی، تهاج ــاختار سیاس ــان در س ــی، نقص ــر علم ــای غی ــار رویکرده کن ــد. در  ــعه باش ــل توس محم
سیاســی نیــز از عوامــل تاریخــی توســعه نایافتگــی اســت. وی، تعامــل متقابــل و دوطرفــه مــردم بــا حکومــت را در کنــار تقویــت عرصــه عمومــی و 

تشــکیل ســازمان های غیردولتــی را بــه عنــوان راهکارهایــی بــرای عبــور از بحــران پیشــنهاد می دهــد )معیــن، 1390: 152-145(.

نویسندهراهکار برای رفع ناکارآمدیعلت ناکارآمدی
هژمونی نگاه های غیر علمی

هژمونی قدرت بر شئون علمی
نقصان در ساختارها و سازوکارهای سیاسی

تعامل مردم و نخبگان
عرصه عمومی قدرتمند و تقویت تشکل های مدنی

بازیابِی دانشگاه مستقل و سرآمدِی علم در عرصه های خرد و کالن تصمیم سازی
مصطفی معین

 
مشخصات منبع:

معین، مصطفی. 1390. »توسعه علمی شرط بقا«. چشم انداز ایران. شماره 68، تیر و مرداد 90، صص 152-145.   ●
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  فصل سوم: بررسی کارآمدسازی نظام سیاسی در ماهنامه آفتاب

مقدمه 
کــه بــه صاحب امتیــازی و مدیرمســئولی عیســی  ماهنامــه ی آفتــاب عنــوان مجلــه ای فکــری ـ سیاســی بــا رویکــرد تحلیلــی بــوده 
ســحرخیز در حــد فاصــل ســال های 1379 تــا 1383 طــی 35 شــماره منتشــر شــده اســت. در زمــان انتشــار آفتــاب ایــن مجلــه بــه عنــوان 
کیــان تلقــی می شــد. از ایــن حیــث مباحــث تحلیلــی ایــن نشــریه در بســیاری از محافــل فکــری  ادامه دهنــده ی ســیر فکــری ماهنامــه ی 

ــد.  ــز مباحــث خــود را در ایــن نشــریه منتشــر کرده ان ــاخص نی ــای ش ــادی از چهره ه ــده شــده و شــمار زی خوان
کارآمــدی حکومــت و علــل  از میــان مقــاالت، مصاحبه هــا و دیگــر مطالــب ماهنامــه ی آفتــاب، متنــی کــه بــه طــور مســتقیم بــه بحــث نا
کــه  کارآمــدی پرداخته انــد  و راهکارهــای آن پرداختــه باشــد، وجــود نداشــت. امــا شــماری از مقــاالت در ضمــن بحــث خــود بــه مســئله ی نا

ح اســت:  عناویــن آن هــا بــه ایــن شــر
برنامه ریزی شهری و خودکامگی )کمال اطهاری(  ●
چشم انداز اصالحات )عبدالعلی رضایی(  ●
خصوصی سازی، فرجام اقدام اول، تالش آخر )احمد میدری(  ●
کبر گنجی(  ● اصالح طلبی، انقالبی گری و محافظه کاری )ا
پیش نیازهای توسعه، نگاهی به دالیل پیشرفت ژاپن )امیرباقر مدنی(  ●
سه شکاف فعال اقتصاد ایران )مرتضی قره باغیان(  ●
استراتژی های سیاسی در ایران امروز )سعید حجاریان(  ●
کارآفرینی، اصل فراموش شده جنبش اصالحات )جمشید اسدی(  ●
اصالح پذیری و آزمون فیصله بخش )علیرضا علوی تبار(  ●
استراتژی های دموکراسی )کاوه احسانی(  ●
بیکاری، بحران یک جامعه بی برنامه )یـ  علوی(  ●
ائتالف های تازه )علیرضا علوی تبار(  ●
طرحی برای تحرک اصالحات )کوشان رازجو(  ●
گشودن این گره فروبسته  )تقی رحمانی(  ●
پیرامون فساد اداری در ایران  ●
نشانگان فلج سیاسی )احمد صدری(  ●
اقتصاد زیرزمینی ایران )جهانگیر آموزگار(  ●
ساختار حقیقی، ساختار حقوقی )عبداهلل رمضان زاده(  ●
جامعه مدنی، قدرت رانت خوار و ساختارهای پنهان )غالمعباس توسلی(  ●
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کارآمــدی در ایــن مقــاالت بــه تفکیــک هــر مقالــه گزینــش و صورت بنــدی شــده اســت. الزم بــه ذکــر اســت  در ادامــه مباحــث مرتبــط بــا نا
کــه ترتیــب مقــاالت ایــن فصــل بــه ترتیــب تاریــخ انتشــار در ماهنامــه ی آفتــاب اســت. 

فهیمه بهرامیـ  سمانه سهرابی

برنامه ریزی شهری و خودکامگی )کمال اطهاری( 
دولــت و دیوانســاالری بــزرگ، فربــه و علــم اســتقالل برداشــته آن هرچنــد در خدمــت اقتصــاد جدیــد باشــد، ضــد جامعــه مدنــی اســت. 
دیوانســاالری خودخــواه و فضــول کــه بــه میــل خــود قانون گــذاری و برنامه ریــزی کنــد و بــه خــود اجــازه دهــد کــه بــا نظــارت و تنبیــه مــداوم 
ــردد و ایــن همــان عفونــت اســتبداد  ــروای آن می گ ــودن، فروان ــی ب ــه جــای خدمتگــزار جامعــه مدن ــرد، ب ــه راه خودخواســته بب مــردم را ب

فئودالــی اســت.
کمیــت همــه انســان ها( و چــه دولــت مــدرن بــرای حفــظ خــود )و  پــس می تــوان گفــت چــه جامعــه مدنــی بــرای حفــظ حــق خــود )حا
در نتیجــه حفــظ یــک نظــام( بایــد دســتگاه اداری یــا دیوانســاالری را در خدمــت و نظــارت جامعــه مدنــی درآورد. قدرتمنــدی مجالــس و 
کــردن فعالیت هــای اقتصــادی دولــت و... راه هــا و  کم زدایــی دســتگاه اداری، رقابتــی  شــوراها بــرای نظــارت و عــزل و نصــب، تمرکــز و ترا

شــیوه های پاالیــش دولــت از عفونــت کشــنده آن و جامعــه مدنــی اســت.
برنامه ریــزان بــرای تعریــف جایــگاه مناســب خــود در جامعــه مدنــی بایــد بــه آخریــن دســتاوردهای »تئــوری برنامه ریــزی« )روش( و 

»تئــوری در برنامه ریــزی« )اهــداف( مجهــز شــوند.

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
دیوانساالری بزرگ که بر جامعه مدنی 

تسلط دارد
به خدمت جامعه مدنی درآوردن دیوانساالری، قدرتمندی مجالس و شوراها برای نظارت و عزل و نصب، تمرکز و 

کم زدایی دستگاه اداری، رقابتی کردن فعالیت های اقتصادی دولت و... کمال اطهاریترا

اطهاری، کمال، 1379. »برنامه ریزی شهری و خودکامگی« ماهنامه آفتاب. سال اول. شماره 1. صص 43ـ  40

چشم انداز اصالحات )عبدالعلی رضایی( 
ــان در عرصــه سیاســت اســت هــم خــودش یــک وظیفــه مهــم و یــک  ــار اصالح طلب ــه در اختی ک ــردن همیــن دســتگاه هایی  ک کارآمــد 
اولویــت اســت و همــه موانــع بیرونــی نیســت. یــک بخشــی از موانــع درونــی اســت و بایــد آنهــا را شــناخت و بخــش دیگــرش آن اســت کــه بــه 

اهدافمــان در حــوزه جامعــه مدنــی توجــه کنیــم. 
کــه در ایــن اقتصــاد توزیــع می شــود از طریــق همیــن دســتگاه اداری دولــت توزیــع می شــود. از طریــق همیــن  بســیاری از رانت هایــی 
کــرد. کــرد. همیــن دســتگاه  اداری را می تــوان کارآمدتــر  مکانیزم هــای بودجه ریــزی و برنامه ریــزی توزیــع می شــود. اینهــا را می شــود درمــان 

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
عبدالعلی رضاییراهکاری ارائه نشده استرانت

رضایی، عبدالعلی. 1379.»چشم انداز اصالحات«، ماهنامه آفتاب، سال اول. شماره 2. صص 25ـ  16
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خصوصی سازی، فرجام اقدام اول، تالش آخر )احمد میدری(
ــی  ــه از فربه ک ــی  ــود. گروه های ــتجو نم ــی جس ــرکت های دولت ــتتر در ش ــدرت مس ــاختار ق ــد در س ــت را بای ــد دول ــت رش ــد عل ــر می رس ــه نظ ب
گــذار شــود، بلکــه منابــع مالــی  کــه ایــن شــرکت ها بــه بخــش خصوصــی وا شــرکت های دولتــی منتبــع می شــوند، نــه تنهــا اجــازه نخواهنــد داد 
کشــور را بــه ســوی ایــن شــرکت ها هدایــت و زمینــه رشــد ســرطانی آنهــا را فراهــم می کننــد. حتــی بــه نظــر می رســد شــرکت های دولتــی خصوصــی 

شــده نیــز در راســتای منافــع ایــن گروه هــا تغییــر مالکیــت یافتــه و در واقــع همیــن گروه هــا برنــدگان اصلــی خصوصی ســازی هســتند.
طــی شــش ســال اخیــر، ســرمایه گذاری شــرکت های دولتــی 6 برابــر شــده اســت. ســرمایه گذاری شــرکت های دولتــی تنهــا در ســال 
کــه بیــش از 100 برابــر متوســط میــزان خصوصــی ســازی ســاالنه دوره 79ـ  1370 اســت.  1380 برابــر 1200 میلیــارد تومــان خواهــد بــود 
بنابرایــن حجــم دولــت بــا ســرمایه گذاری پرشــتاب شــرکت های دولتــی در حــال رشــد اســت و نــه تنهــا تصدی گــری دولــت کاهــش نیافتــه، 

بلکــه امــکان خصوصــی ســازی و کاهــش حجــم دولــت نیــز هرســاله کمتــر می شــود.

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
احمد میدریاصالح روند خصوصی سازیافزایش قدرت اقتصادی شرکت های دولتی

 
میدری، احمد. 1379. »خصوصی سازی، فرجام اقدام اول، تالش آخر«. ماهنامه آفتاب. سال اول. شماره 2. صص 29ـ  26

گنجی(  کبر  اصالح طلبی، انقالبی گری و محافظه کاری )ا
گــر مســئله اصلــی مــورد نــزاع  همچنــان فعال تریــن شــکاف عرصــه سیاســت در ایــران، شــکاف مردم ســاالری و دولت ســاالری اســت. ا
عرصــه سیاســت، مســئله »عدالــت اجتماعــی« بــود، فعال تریــن شــکاف، شــکاف چــپ و راســت می شــد. »دولت ســاالری« در اینجــا بــه 
کــه پیرامــون تصــرف مــازاد  کــرده اســت. در ایــن معنــا »دولت ســاالری، نظامــی اجتماعــی اســت  کــه مانوئــل کاســتلز تعریــف  معنایــی اســت 
کــه در آن مــازاد اقتصــادی  اقتصــادی جامعــه بــه دســت صاحبــان قــدرت در دســتگاه دولتــی ســازمان یافته اســت، برخــالف ســرمایه داری 
کــردن  کثــر  کــه ســرمایه داری بــه ســوی حدا کــه کنتــرل ســازمان های اقتصــادی را در دســت دارنــد. در حالــی  بــه تصــرف کســانی درمی آیــد 
کثــر رســاندن قــدرت، یعنــی افزایــش قــدرت نظامــی و توانایــی ایدئولوژیــک دســتگاه  ســود گرایــش دارد، دولت ســاالری بــه دنبــال بــه حدا
گاهــی آن هاســت و انباشــت ســرمایه و مشــروعیت  ــر آ ــر ســطوح عمیق ت ــر جمــع بیشــتری از اتبــاع و ب دولتــی بــرای تحمیــل اهــداف خــود ب
ع دگراندیشــی از لــوازم ضــروری دولت ســاالری اســت. گیــر می کنــد« ســرکوب جامعــه مدنــی، آزادی و هــر نــو اجتماعــی را فــدای ایــن هــدف فرا
کمیــت دوگانــه« تبدیــل کــرده اســت. ایــن مســئله تــا حــدود زیــادی معلــول  کمیــت را بــه »حا شــکاف مردم ســاالری و دولت ســاالری، حا
ــد،  کــه انتخابی ان ــه و شــوراهای شــهر  ــودن بخش هــای مختلــف نظــام سیاســی اســت. قــوه مقننــه و مجری »انتخابــی« و »انتصابــی« ب
کمیــت را تشــکیل می دهنــد، امــا قــوه قضائیــه، شــورای نگهبــان، صداوســیما و دیگــر نهادهــای غیرانتخابــی، بــه  بخــش اصالح طلــب حا

ــد.  کمیــت نزدیک ترن بخش هــای محافظــه کار حا
ــر ایــن راه حــل مقبــول افتــد و رأی  گ ــدار اســت. ا کــردن کل نظــام سیاســی، تنهــا راه حــل رفــع تعــارض و ایجــاد نظامــی پای انتخابــی 
ــا  کمیــت و تصمیم گیــری سیاســی باشــد، شــکاف ملــتـ  دولــت هــم ریشــه کن خواهــد شــد. یعنــی ب شــهروندان و مطالباتشــان میــزان حا

ــه یکجــا رفــع خواهــد شــد. کمیــت دوگان ــوان زد: معضــل شــکاف ملــتـ  دولــت و حا یــک تیــر، دو نشــان می ت
کــرد. اقتصــاد بــا  بــا دســتور و فرمــان، دخالــت نیروهــای امنیتــیـ  سیاســی و احــکام قضــات نمی تــوان معضــالت اقتصــادی را درمــان 

دخالــت نیروهــای خفیــه و امنیــه ســامان نمی یابــد.
ج از حــوزه  توســعه اقتصــادی شــرط الزم توســعه سیاســی اســت. وقتــی همــه مــردم نان خــور دولــت نبودنــد و فعالیــت اقتصــادی در خــار
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کــه  دولــت صــورت گرفــت، در آن صــورت رفته رفتــه حــوزه مســتقل از دولــت شــکل خواهــد گرفــت و دیگــر مــردم مجبــور نخواهنــد بــود 
حــوزه سیاســت و فرهنــگ هــم دنبالــه رو دولــت باشــند و حتــی دین شــان هــم دولتــی شــود.

ــدازی مطبوعــات مســتقل، تقویــت  ــر عهــده شــهروندان اســت. تشــکیل انجمن هــای صنفــی و احــزاب، راه ان کار اصلــی همچنــان ب
جنبــش دانشــجویی، مبــارزه بــرای برابــری حقوقــی زنــان و مــردان و دیگــر اقدامــات، بــه »شــجاعت مدنــی« نیــاز دارد. 

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
کمیت دوگانه  و شکاف مردم ساالریـ   حا

کبر گنجیانتخابی کردن کل نظام سیاسیدولت ساالری ا

تشکیل انجمن های صنفی و احزاب، راه اندازی مطبوعات مستقل، تقویت جنبش دانشجویی، مبارزه برای عدم توسعه سیاسی
برابری حقوق زنان و مردان، شجاعت مدنی

مشخصات منبع: 
کبــر گنجــی«. ماهنامــه آفتــاب.   ● کبــر. 1380. »اصالح طلبــی، انقالبی گــری و محافظــه کاری، مصاحبــه بــا ا گنجــی، ا

شــماره 7، شــهریور 1380، صص 14ـ  25. 

پیش نیازهای توسعه، نگاهی به دالیل پیشرفت ژاپن )امیرباقر مدنی(
کنــون  ســرمایه گذاری در بخــش کشــاورزی بعــد از انقــالب بــا وجــود محــور بــودن آن، رشــد منفــی داشــته اســت. نتیجــه آنکــه ایــران ا
کــه کشــور  گنــدم در جهــان اســت. ایــن در حالــی اســت  یکــی از ممالــک عمــده واردکننــده تولیــدات کشــاورزی و بزرگتریــن واردکننــده 
مــا از نظــر زمیــن، نیــروی کار و ســرمایه مشــکلی نــدارد، بلکــه مشــکل نبــود امکانــات الزم بــرای اســتفاده از تکنولــوژی کشــاورزی، عــدم 
ــه  ــت. ب ــاورزان اس ــی کش ــوزش و تخصص ــطح آم ــودن س ــن ب ــطه پایی ــود به واس ــزات موج ــین آالت و تجهی ــای ماش ــتفاده از ظرفیت ه اس
گفتــه کارشناســان در صورتــی کــه تنگناهــای موجــود بــر ســر راه آن بــا مدیریــت قــوی برطــرف شــوند، ایــران تــوان تولیــد بالقــوه گنــدم بــرای 
تمــام کشــورهای خاورمیانــه را دارد. شکســت برنامه هــای دولــت نظیــر تعدیــل اقتصــادی، خصوصی ســازی، جلــب ســرمایه گذاری های 

خارجــی و غیــره هــم ناشــی از همیــن عــدم توجــه بــه پیش نیازهــا و فقــدان بســترهای نهــادی و قانونــی مناســب توســعه بــوده اســت.
تردیــدی نیســت اقتصــاد آزاد و آزادی هــای سیاســی هــر دو از پیش نیازهــای توســعه اقتصــادی محســوب می شــوند، امــا بــه طــوری 
ــرو  گ ــود در  ــه خ ــه نوب ــم ب ــادی ه ــعه اقتص ــی و توس ــد سیاس ــه رش ــت، الزم ــان داده اس ــن نش ــپس ژاپ ــی و س ــک اروپای ــات ممال ــه تجربی ک
گــر غیرممکــن هــم  تحــوالت فکــری و آمادگی هــای فرهنگــی یــک ملــت اســت. بــدون آمادگی هــای فرهنگــی و بسترســازی رشــد و توســعه ا

نباشــد، بســیار دشــوار و طوالنی مــدت خواهــد بــود.

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
تقویت مدیریتنبود امکانات الزم برای استفاده از تکنولوژی های کشاورزی

امیرباقر مدنی آموزشپایین بودن سطح آموزش و تخصص کشاورزان

آزادی اقتصاد توأم با آزادی سیاسیعدم توجه به پیش نیازها و فقدان بسترهای نهادی و قانونی مناسب توسعه
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مدنــی، امیرباقــر.1380. »پیش نیازهــای توســعه، نگاهــی بــه دالیــل پیشــرفت ژاپن«.ماهنامــه آفتــاب. آبــان 80.   ●
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سه شکاف فعال اقتصاد ایران )مرتضی قره باغیان(
مســائل اقتصــادی در ایــران ریشــه ســاختاری دارنــد. اصــواًل در کشــورهای جهــان ســوم در خصــوص اصالحــات، دولــت نقــش پیشــگام 
کــه بــار اصلــی را دولــت بــه دوش می کشــد. همچنــان کــه بــار دیگــران نیــز بایــد بــه جلــو ببــرد. بــه همین جهــت اصالحات  و پیشــتاز دارد، چرا
ــورمان آن  ــا در کش ــرد. م ــکل بگی ــه ش ــات در جامع ــبرد اصالح ــرای پیش ــای الزم ب ــت، گروه ه ــک دول ــا کم ــه ب ک ــود  ــه می ش ــی نهادین زمان
گروه هــای اجتماعــی الزم را بــرای پیــش بــردن اصالحــات اقتصــادی، در جامعــه نداریــم یــا خیلــی ضعیــف هســتند. هــم قــوای مالــی آن هــا 

کالــی دارای یــک حالــت خــاص اســت. ضعیــف اســت و هــم قــوای تشــکیالتی آن هــا، به طــور 
کــه مشــکل اقتصــاد  مــا یــک برنامــه بلندمــدت بــرای انجــام کارهایمــان نداریــم. در جایــی راجــع بــه اقتصــاد ایــران صحبــت می شــد 
کــه برنامــه را نداریــم. برنامــه  ــی ایــن اســت  کــه مشــکل اصل ــی  ــدازه دولتــی و برنامــه ای اســت، در حال کــه بیــش از ان ایــران، ایــن اســت 
  x می آیــد و می گویــد بایــد خصوصــی شــود و بعــد آقــای y مــی رود، آقــای  x خاصــی وجــود نــدارد، بلکــه امــور ســلیقه ای اســت، امــروز آقــای

کار آقــای y را نفــی می کنــد. یعنــی بــرای اقتصــاد یــک راهبــرد خــاص تبییــن نشــده اســت.  برمی گــردد و 
کــه تعریــف مشــخصی از  راهبــرد خاصــی بــر اســاس منافــع ملــی نیــز تبییــن نشــده اســت، شــاید ایــن مســئله هــم بــه ایــن دلیــل اســت 
کــه بــه ســمت دوقطبــی شــدن پیــش مــی رود، یعنــی طبقــه  منافــع ملــی وجــود نــدارد. از دیــدگاه اقتصــاد سیاســی، ایــران جامعــه ای اســت 
گــروه خــاص از طبقــه متوســط. بنابرایــن بهبــود توزیــع و عدالــت بایــد در برنامــه قــرار بگیــرد.  متوســط مــا جــزء طبقــات نــدار اســت؛ اال یــک 
یــک برنامــه اقتصــادی هنگامــی موفــق اســت کــه مــردم احســاس کننــد در پیشــبرد و پاداش هــای آن ســهیم هســتند، نــه اینکــه بــا برنامــه 
گــروه خــاص در آن مشــارکت داشــته باشــند. بایــد رشــد همگانــی باشــد، یــک  کــه فقــط یــک  غریــب باشــند. هــدف، رشــد نخبه گــرا نیســت 

ــرا. رشــد مردم گ
گــر اقتصــاد مختلــط در سیســتمی  اقتصــاد مــا ماهیــت مختلــط دارد و دولــت در یــک اقتصــاد مختلــط، یــک قــدرت بی طــرف نیســت. ا
گــر ســرکردگی در حیطــه ســرمایه دارهای بــزرگ باشــد،  کــم اســت، ســمت گیریــش بــه طــرف آن هاســت و ا کــم باشــد کــه طبقــه متوســط حا حا
تمــام سمت وســوی برنامــه مــا بــه طــرف ســرمایه دارهای بــزرگ اســت. مــا ورود ســرمایه داشــته ایم، امــا انتقــال تکنولــوژی را نداشــته ایم. 
دلیــل آن خیلــی ســاده اســت، بــرای اینکــه نیــروی انســانی درگیــر درک درســتی از تکنولــوژی انتقال یافتــه نــدارد، زیــرا سیســتم آمــوزش 
کامــاًل  کنــد. بنابرایــن تحــول فنــی در کشــور پدیــده ای  کــه انتقــال تکنولــوژی را تســهیل  کــه تکنولوژی بــر باشــد  کشــور طــوری نیســت 
تصادفــی اســت. تــا وقتــی زمینــه آمــوزش ایجــاد نشــود و نیــروی متخصــص نداشــته باشــیم، تأثیــر ورود ســرمایه بــر اقتصــاد کشــور دقیقــًا 
هماننــد تأثیــر ســرمایه های داخلــی بــر آن اســت. اآلن مــا بــه انــدازه کافــی موجــودی ســرمایه فیزیکــی داریــم. بــا توجــه بــه ســرمایه فیزیکــی 
موجــود در ایــران، ایــن اقتصــاد توانایــی ایجــاد 85 میلیــون نفــر شــغل را دارد. بایــد شــغل را ایجــاد کنــد، امــا نمی توانــد. چــون غالــب ایــن 

ســرمایه گذاری ها مناســب بــا ســایر امکانــات جامعــه ماننــد نیــروی کار متخصــص، مدیریــت مجــرب و... نیســت. 

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
ضعف گروه های اجتماعی )به لحاظ مالی و تشکیالتی( برای 

پیشبرد اصالحات اقتصادی
اصالحات زمانی نهادینه می شود که با کمک دولت، گروه های الزم برای پیشبرد اصالحات 

مرتضی در جامعه شکل بگیرد
قره باغیان برنامه ریزی بدون اعمال سلیقهفقدان یک برنامه بلندمدت

سهیم کردن مردم در برنامه های اقتصادی و پیش رفتن به سمت رشد مردم گرا به جای دخالت ندادن مردم در برنامه ریزی ها
رشد نخبه گرا
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ارسݒ  ݡگــ�ز

اسی ںز ݡکارسݒ

استراتژی های سیاسی در ایران امروز )سعید حجاریان( 
کــه حکومــت  خ می دهــد  کمیــت دوگانــه هنگامــی ر کمیــت دوگانــه بــه مســئله اقتــدار و مشــروعیت بازمی گــردد. پدیــده حا بحــث حا
کمیــت از یــک منبــع و منشــاء مشــروعیت  صاحــب دو منشــاء بــرای مشــروعیت و توجیــه اقتــدار خــود می شــود. بــه بیــان دیگــر، بخشــی از حا
کمیــت در  کمیــت از منبــع و منشــاء دیگــری. بعــد از دوم خــرداد 76، حا کســب کــرده و اقتــدار خــود را توجیــه می کنــد و بخــش دیگــری از حا
ایــران بــه طــور کامــل بــه دو بخــش تفکیــک می شــود. یــک بخــش ریشــه مشــروعیت خــود را در خواســت و رضایــت مــردم جســتجو می کنــد 
و خــود را در مقابــل نهادهــای مدنــی برخاســته از فرایندهــای دموکراتیــک مســئول می دانــد و از ایــن رو مشــارکت خودجــوش و از پاییــن 
کمیــت هــم در تئــوری و هــم در عمــل بــر انتصــاب از ســوی  ســازمان یافته را در عرصــه سیاســت جســتجو می کنــد. امــا بخــش دیگــری از حا
کیــد می کنــد و مشــروعیت خــود را بــر نوعــی انشــاء، نیابــت و فرمــان حکومتــی از جانــب معصــوم )ع( اســتوار می ســازد. از ایــن رو  ع تأ شــار

ع می دانــد. نظــارت نهادهــای بشــری را بــر خویــش منتفــی می دانــد و خــود را پاســخگوی شــار
کــه مــورد قبــول و  کــه بــه دلیــل آنکــه روابــط میــان ایــن دو بخــش بــه صورتــی  کمیــت دوگانــه ایــن اســت  نکتــه مهــم در مــورد ایــن حا
اعتمــاد هــر دو طــرف باشــد، تنظیــم و تثبیــت نشــده اســت، دائمــًا تنــش وجــود دارد و هــر یــک از دو بخــش محــدوده دیگــری را بــه رســمیت 
کمیــت می کوشــد. ایــن تنــش باعــث شــده اســت کــه حکومــت از انجــام وظایــف مختلفــی کــه  نمی شناســد و بــرای دســتیابی بــه تمامــی حا
کمیــت را راضــی  کمیــت دوگانــه نــه دو بخــش حا کارآیــی در اقداماتــش دیــده شــود. ایــن حا بــر عهــده دارد تــا حــدی ناتــوان شــده و نوعــی نا
ج می کنــد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه می تــوان آن را »غیرکارکــردی« نامیــد و نکتــه ای کــه  می کنــد و نــه جامعــه را از حالــت بالتکلیفــی خــار
کارکــرد بــه جنــگ داخلــی و یــا انقــالب منتهــی می شــود، لــذا معضلــی جــدی اســت.  کمیــت دوگانــه نا حائــز اهمیــت اســت، ایــن اســت کــه حا

در مواجهه با این وضعیت پنج استراتژی قابل تصور است: )استراتژی به معنای طرحی نو درانداختن برای تغییر ساختار(: 
کمیــت را بــه  کــردن حا کمیــت دوگانــه را می پذیرنــد. آن هــا تــالش بــرای تک پایــه  کــه حا اســتراتژی اول متعلــق بــه کســانی اســت 
کــه می توانــد بــه  گیــر شــدن خشــونت را خطــری بســیار بــزرگ تلقــی می کننــد  معنــای فــرو رفتــن کشــور در امــواج خشــونت می داننــد و فرا
گــروه  گــردد. البتــه ایــن  فروپاشــی نظــم مســتقر در کشــور و بــه تأخیــر افتــادن توســعه سیاســی و در نهایــت همــه ابعــاد توســعه در آن منجــر 
کــردن ایــن دوگانگــی گام برداشــت. یعنــی قواعــد بــازی  کــه بایســتی به ســوی کارکــردی  کارآمــد می داننــد و معتقدنــد  وضــع فعلــی را هــم نا
کــدام را بــه رســمیت  کمیــت تنظیــم و تثبیــت کنیــم و حقــوق و مســئولیت های هــر  سیاســی و رقابــت مســالمت آمیز را میــان دو بخــش حا
کمیــت یگانــه تبدیــل خواهــد شــد و در ایــن مــدت  کمیــت دوگانــه بــه طــور مســالمت آمیز و آرام بــه حا بشناســیم. البتــه در بلندمــدت ایــن حا

کشــور می توانــد بــه تدریــج و بــا آزمــون و خطــا در ابعــاد مختلــف توســعه یابــد. 
کمیــت دوگانــه صحــه می گذارنــد، امــا توزیــع و بــاز توزیــع قــدرت را نــه در  گرچــه بــه حا کــه ا اســتراتژی دوم متعلــق بــه کســانی اســت 
کمیــت بخــش  کــه در سیاســت و فرهنــگ حا کلیــت نظــام اجتماعــی می پذیرنــد. مثــاًل پیشــنهاد می دهنــد  عرصــه سیاســت، بلکــه در 
کمیــت بخــش انتخابــی را. ایــن اســتراتژی بــه دنبــال تثبیــت محــدوده مشــخصی بــرای هــر یــک از  انتصابــی را بپذیریــم و در اقتصــاد حا

کمیــت در فضــای سیاســی نمی گــردد. دو بخــش حا
کمیــت اســت، آن هــم بــه نفــع بخــش انتخابــی آن. طرفــداران ایــن اســتراتژی یــک پایــه  کــردن حا اســتراتژی ســوم بــه دنبــال یگانــه 
ــار و  ــی اعتب کمیــت به طورکل کمیــت را در شــرایط کنونــی هــم مطلــوب و هــم ممکــن می داننــد. از نظــر آن هــا یــک بخــش از حا کــردن حا

کــرد.  ج  کمیــت را از دوگانگــی کنونــی خــار ــا اقدامــات مناســب می تــوان حا مشــروعیت خــود را از دســت داده اســت و ب
کمیــت اســت، امــا بــه نفــع بخــش انتصابــی آن. طرفــداران ایــن اســتراتژی از ســرکوب  اســتراتژی چهــارم هــم بــه دنبــال یگانــه کــردن حا
گاه  نهادهــای مدنــی حمایــت می کننــد. بســیار خشــن عمــل می کننــد و اســتفاده از نیروهــای قهرآمیــز غیررســمی را مجــاز می داننــد. 
کــردن سیاســت اقــدام کننــد و از بســیج تــوده ای بــرای پیشــبرد اهــداف خــود بهــره گیرنــد. رهبــری سیاســی را  می کوشــند تــا بــه تــوده ای 

بســیار فــردی می بیننــد و شــخصی شــدن سیاســت را می پســندند.
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کمیــت را دنبــال می کنــد، امــا نوعــی گروه ســاالری ســنتی را به عنوان جانشــین آن می پســندد.  اســتراتژی پنجــم نیــز تک پایــه کــردن حا
طرفــداران ایــن اســتراتژی نیــز ســرکوب نهادهــای مدنــی را تجویــز می کننــد، امــا لزومــًا به دنبال توده ای کردن سیاســت نیســتند.

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی

کمیت دوگانه تنش های ناشی از حا

کمیت:  پنج استراتژی ممکن برای رفع دوگانگی حا
کمیت دوگانه و تالش برای استفاده از این دوگانگی جهت کاراتر کردن نظام پذیرفتن حا

در سیاست و فرهنگ رویکرد بخش انتصابی را بپذیریم و در اقتصاد رویکرد بخش انتخابی را.
کمیت به نفع بخش انتخابی آن یگانه کردن حا
کمیت به نفع بخش انتصابی آن یگانه کردن حا

گروه ساالری سنتی با استراتژی سرکوب نهادهای مدنی

سعید حجاریان

مشخصات منبع: 
ــه   ● ــان«. ماهنام ــعید حجاری ــا س ــه ب ــروز، مصاحب ــران ام ــی در ای ــتراتژی های سیاس ــعید. 1380. »اس ــان، س حجاری

آفتــاب. شــماره 12. بهمــن 1380. صــص 15ـ  12. 

کارآفرینی، اصل فراموش شده جنبش اصالحات )جمشید اسدی( 
آنچــه در شــرایط سرنوشت ســاز کنونــی باعــث نگرانــی اســت اســتقالل حــوزه اقتصــاد و آزادی عمــل کارآفریــن در آراء جنبــش اصالحــات 
اســت کــه بــا وعــده طرحــی نــو بــه میــدان آمــد. جنبــش اصالحــات در ایــران از آغــاز انقــالب تــا بــه کنــون راه درازی پیمــوده اســت و به راســتی 
کــه در زمینــه آزادی، حقــوق شــهروندی و احتــرام بــه قانــون بــه دســتاوردهای نظــری چشــمگیر و گفتمــان منســجمی دســت یافتــه اســت، 
کان بــر همــان پاشــنه می چرخــد و گویــا بناســت کــه دولتیــان بــا شــرافت و کوشــش زیــاد بــر بیــکاری  امــا متأســفانه در زمینــه اقتصــادی، کمــا
و افــت تولیــد و حــدت رقابــت در ســطح جهانــی فائــق آینــد. البتــه مدیــران اصالحــات، وعــده کاســتن از حجــم دولــت و خصوصی ســازی 
کــه میــدان  کــه ایــن اقدامــات ضــروری و غیرقابــل چشم پوشــی، تنهــا در صورتــی مقــرون بــه فایده انــد  را داده انــد، امــا حقیقــت آن اســت 
ــا  ــه یغم ــی ب ــای مل ــه در آن ثروت ه ک ــیه  ــه روس ــز تجرب ــتی ج ــورت، سرنوش ــن ص ــر ای ــازند. در غی ــاده س ــان آم ــت آزاد کارآفرین ــرای رقاب را ب
رفتنــد و انحصــارات دســت در دســت مافیــا نهادنــد، در انتظــار مــا نیســت، ایــن نکتــه، برانگیزنــده مهم تریــن نگرانی هــا در مــورد جنبــش 
کــه بــا وجــود پیشــرفت های بســیار در زمینــه آزادی هــای سیاســی و اجتماعــی و مبــارزه پیگیــر در راه تحقــق آن هــا، بــه  اصالحاتــی اســت 

لحــاظ اقتصــادی به شــدت دچــار ندانــم کاری، تردیــد و گام هــای لنــگ اســت.
کوتــاه ســخن آنکــه مهم تریــن مشــکل ایــران کــه بــدون حــل آن، اقتصــاد و جامعــه رهــی به جایــی نخواهند برد، عــدم اســتقالل اقتصادی 
اســت کــه همچــون گروگانــی در چنــگال منافــع متشــکل سیاســی گرفتــار اســت. وجــه مشــخصه ایــن مشــکل، عــدم آزادی کارآفریــن اســت کــه 
گــر خیــال پــرواز داریــم، بایــد هــر  در اقتصــاد، همپــا و همســنگ نماینــده مــردم در سیاســت اســت و به اتفــاق همچــون دو بــال یــک پرنده انــد. ا

کنــون در تاریــخ معاصــر مــا چنیــن بــوده اســت. دو بــال را بگشــاییم، وگرنــه پــس از هــر جنبشــی ســقوطی اســت، همچنــان کــه تا

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
جمشید اسدیآزادی کارآفرینانعدم استقالل اقتصادی و عدم آزادی کارآفرینان 

مشخصات منبع: 
اســدی، جمشــید. 1380. »کارآفرینــی، اصــل فراموش شــده جنبــش اصالحــات«. ماهنامــه آفتــاب. شــماره 12.   ●

بهمــن 1380. صــص 23ـ  16. 
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ارسݒ  ݡگــ�ز

اسی ںز ݡکارسݒ

اصالح پذیری و آزمون فیصله بخش )علیرضا علوی تبار( 
اصالح پذیــری یــک نظــام سیاســی حاصــل تعامــل میــان »ســاختار و سرشــت نظــام سیاســی« از یــک ســود و »ذهنیــت و داوری 
کنشــگران مؤثــر سیاســی« از ســوی دیگــر اســت. ســاختار و سرشــت یــک نظــام سیاســی بــه نوبــه خــود بــه چنــد متغیــر اصلــی وابســته اســت. 
کــم؛ 3.پیشــینه تحــول و تحول پذیــری  مهم تریــن ایــن متغیرهــا عبارت انــد از: 1.خاســتگاه نظــام سیاســی؛ 2.نظــام حقوقــیـ  سیاســی حا

کمیــت؛ 5.نظــام بین المللــی و جایــگاه نظــام سیاســی.  نظــام سیاســی؛ 4.میــزان یگانگــی حا
ــه  ــاالرانه ب ــات مردم س ــه اصالح ــا ب ــه م ک ــود  ح می ش ــر ــی مط ــی، هنگام ــام سیاس ــک نظ ــری ی ــا اصالح ناپذی ــری ی ــث از اصالح پذی بح
ــرای تصمیم گیری هــا و اقدامــات خــود نیازمنــد توجیــه عقالنــی هســتیم.  کــه مــا ب ح نــگاه کنیــم. در ایــن حالــت اســت  عنــوان یــک طــر
کــه پــس از دوم خــرداد 76 آغــاز شــد و پــس از نقطــه عطــف دوم خــرداد اوج گرفــت، بــه عنــوان یــک پــروژه بنگریــم،  گــر بــه جنبشــی  ا
ــب از  ــری اصالح طل ــران فک ــه رهب ک ــری  ــت. تصوی ــم یاف ــران خواهی ــالمی ای ــوری اس ــری جمه ــق اصالح پذی ــودن آن را در تصدی ــه ب موج

نظــام جمهــوری اســالمی ایــران داشــتند، بــه دالیــل زیــر تصویــری اصالح پذیــر بــود:
یکم: خاستگاه مردمی نظام برآمده از انقالب اسالمی

کیــد بــر وجــه  کــه بــا تأ گــروه ســاالرانه، مردم ســاالرانه( بــود  کــم نظامــی ســه وجهــی )فرهمنــدی،  دوم: نظــام حقوقــی سیاســی حا
مردم ســاالرانه می شــد بــه تفســیری متفــاوت از جمهــوری اســالمی دســت یافــت و آن را مبنایــی بــرای عمــل قــرار داد.

سوم: انعطاف پذیری نظام در عرصه های مختلف سیاست خارجی، اقتصادی، فرهنگی و...
گــذر بــه ســوی مردم ســاالری  کــه از  کمیــت جمهــوری اســالمی ایــران نیــز گرایش هــای قدرتمنــدی شــکل گرفتــه بــود  چهــارم، درون حا

دفــاع می کــرد.
کــه خــالف آن  ع یــک »آزمــون فیصله بخــش«  ــا زمــان وقــو بــه نظــر می رســد نظریــه اصالح پذیــری نظــام جمهــوری اســالمی ایــران ت
گیــرد. در ایــن وضعیــت مــا بــه جــای آنکــه در برابــر  را موجــه ســازد، قابــل قبــول اســت و بایــد مبنــای عمــل سیاســی نیروهــای فعــال قــرار 
کتیک هــای اصالحــات بپردازیــم. بــا حفــظ جهت گیــری  موانــع و مشــکالت، اصالح گــری را رهــا کنیــم، بایســتی بــه تغییــر اســتراتژی ها و تا
کــدام مانــع  کــدام اتفــاق و  کار قــرار بگیــرد. داوری در مــورد اینکــه  اصالح طلبانــه، طراحــی راهکارهــای متناســب بــا شــرایط بایــد در دســتور 
کــه در  کــرد، بــر عهــده عــرف فعــاالن و نظریه پــردازان سیاســی اســت. آن هــا هســتند  را بایــد بــه عنــوان یــک »آزمــون فیصله بخــش تلقــی 
ــرف  ــن ع ــد. ای ــد می خوانن کارآم ــه و نا ــی غیرموج ــا آن را روش ــد ی ــه رأی می دهن ــای اصالح طلبان ــداوم تالش ه ــودن ت ــه ب ــه موج ــت ب نهای
کــه ایــن گفتگــو بتوانــد  گهانــی شــکل نمی گیــرد و حاصــل گفتگوهــا و تبــادل نظرهــای زمان بــر اســت. ایجــاد فضایــی  البتــه یــک شــبه و نا

گیــرد یکــی از لــوازم نتیجه گیــری منطقــی و در حــد ممکــن معقــول خواهــد بــود. کثــر مشــارکت و در کمــال آزادی صــورت  بــا حدا

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
نظام حقوقی سیاسی سه وجهی )فرهمندی، گروه ساالرانه، 

مردم ساالرانه(
غلبه وجه مردم ساالرانه بر نظام حقوقی سیاسی از طریق گفتگوها و تبادل 

علیرضا علوی تبارنظرهای زمان بر

مشخصات منبع: 
علــوی تبــار، علیرضــا. 1381. »اصالح پذیــری و آزمــون فیصلــه بخــش«. ماهنامــه آفتــاب. شــماره 16. خــرداد   ●

1381. صــص 5ـ 4. 
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استراتژی های دموکراسی )کاوه احسانی(
مشــکل واقعــی سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی وقتــی حــل می شــود کــه صــدای نیازهــای اجتماعــی از طریق تشــکل های خودجوشــی 
گــر دیــدگاه اســتراتژیک  کار بایــد خــود نهــاد قــدرت را دموکراتیــزه کنیــم. ا کــه از پاییــن بــه بــاال می آینــد بــاال بیایــد و بیــان شــود. بــرای ایــن 
کــردن جامعــه را بــه عنــوان پــروژه اجتماعــی خــود انتخــاب  کریزهــای جدیــد نباشــد، بلکــه هــدف دموکراتیــزه  اصالحــات دیگــر گرفتــن خا
کنــون بــا اســتفاده از  کنــد. اصالح طلبــان تا ع »خــودی و غیرخــودی« پرهیــز  کنــد، بایــد دیگــر از تفکــرات و اظهارنظرهــای حذفــی از نــو
انــرژی مــردم »از پاییــن« در خانــه شیشــه ای نخبــگان سیاســی »در بــاال« مشــغول جــدال و چانه زنــی بوده انــد. توشــه ایــن اســتراتژی 

کــه دیده ایــم و بیشــتر از اینکــه هســت ارمغانــی نمــی آورد. همیــن اســت 
کــه در جامعــه وجــود دارد. مشــکل رکــود مزمنــی اســت  مشــکالت جامعــه مــا مشــکالت کمــی نیســت. مشــکل بیــکاری مزمنــی اســت 
کــه در اقتصــاد ماســت، وجــود فســاد زیــاد در ســطوح مختلــف اســت، کمتــر و کمتــر شــدن منابــع ماســت، آلــوده شــدن جــدی محیط زیســت 
کــرد. حــل  کــه بــا تغییــر یــک رژیــم سیاســی یــا بــا تغییــر یــک جنــاح سیاســی بتــوان آن هــا را حــل  ماســت، این هــا مشــکالت کمــی نیســتند 
این هــا مســتلزم بســیج تمــام نیروهــای اجتماعــی اســت. حتــی آن وقــت هــم مشــکل حــل نمی شــود. امــا می تــوان بــرای حــل آن حرکتــی 

کــرد. 
گــر یــک رژیــم سیاســی عــوض شــود،  مــا آمدیــم رژیــم را عــوض کردیــم، امــا ســاختار همــان ســاختار قدیمــی باقــی مانــد. فکــر کردیــم ا
کــه وزارتخانه هــا، نهادهــا، دادگســتری ها، ارتــش و پلیــس مــا و...  امــا ماشــین آالت ســاختار قــدرت در ایــن حکومــت تغییــر نکنــد، جــوری 
گــر این هــا تغییــر نکنــد، مــا دولــت دوگانــه بــه وجــود آورده ایــم. مثــاًل در ایــن دولــت جمهــوری همــان ســاخت دولتــی  درســت نشــود. امــا ا
گــر درســت نــگاه کنیــم، می بینیــم بدنــه ایــن ماشــین  ســابق اســت، امــا آن را اســالمیزه کرده ایــم و در واقــع یــک دولــت دوگانــه داریــم. امــا ا
کــه جامعــه مــدرن ایــران را بــه وجــود آورده هیــچ وقــت تغییــر پیــدا نکــرده اســت. اســتاندار نبایــد پاســخگو باشــد، وزارتخانــه نبایــد  دولتــی 
کــه اآلن اســتاندار از طریــق چانه زنــی  کــه االن پاســخ نمی دهــد، در زمــان شــاه هــم پاســخگو نبود.همان گونــه  پاســخگو باشــد. همانطــور 
کــه از قبــل بــوده. بــرای همیــن مشــکل عمــده مــا در حــال  در مرکــز تعییــن می شــود، قبــاًل هــم تعییــن می شــد. ابــزار قــدرت همانــی اســت 
گــر شــما بیاییــد تجربــه 22 ســال پیــش را انجــام دهیــد و یــک ســری خلــع مالکیــت از نخبــگان فعلــی جامعــه بکنیــد  حاضــر ایــن اســت کــه ا
گــر ایــن بدنــه مرئــی امــا ناشــناس دولــت را دموکراتیــزه کنیــم، توانســته ایم  و بگوییــد پــس کارهــا درســت می شــود، بــه بیراهــه رفته ایــد. ا

کار مثبتــی انجــام دهیــم. 

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
کاوه احسانیاتخاذ پروژه اجتماعی دموکراتیزه کردن جامعه )شکل گیری تشکل های خودجوش پایین به باال(ساخت دوگانه دولت

ناتوانی در حل بحران های مزمن بیکاری، 
بسیج تمام نیروهای اجتماعیرکود و فساد

شکل گیری دولت دوگانه و فقدان 
دموکراتیزه کردن بدنه مرئی اما ناشناس دولتپاسخگویی

مشخصات منبع: 
احسانی، کاوه، استراتژی های دموکراسی، ماهنامه آفتاب، شماره 16، خرداد 81، صص 17ـ  10.   ●
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بیکاری، بحران یک جامعه بی برنامه )یـ  علوی( 
کــه اقتصــاد ایــران، به ویــژه در عرصــه اشــتغال آفرینی  اقتصاددان هــا و مدیــران اجرایــی حکومــت روی ایــن نکتــه اتفاق نظــر دارنــد 

کارآیــی و بحــران اســت.  در نا
بحــران عظیــم بیــکاری در ایــران تنهــا بــا کاهــش میــزان ســرمایه گذاری قابــل فهــم نیســت، بلکــه فــرآورده رونــد پیچیده تــری اســت. 
ــه نمــاد ایــن  ــه مثاب ــا در اینجــا آن را ب ــری باشــد. م ــد نمــاد بحران هــای عمیق ت ــی می توان ــد خــود یــک بحــران اســت، ول بیــکاری هرچن
کــه بیــکاری ایــران محصــول  کــه می بایســت همــه آن متــن و نوشــته ای خوانــده و تأویــل شــود. واقعیــت ایــن اســت  بحران هــا می نگریــم 
فراینــد پیچیــده ای از تعامــل، عوامــل سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی اســت. نیــروی کار قابــل توجــه کــه حــدود 30 میلیــون نفــر 
کــه میانگیــن آن پایین تــر از میانگیــن آن در منطقــه نیســت، نتوانســته زیرســاخت های  تخمیــن زده می شــود، بــا وجــود ســطح آموزشــی 

کار گرفتــه، خدمــات و کاالهــای مــورد نیــاز جامعــه اش را فراهــم کنــد. موجــود را بــه 

از منظر سیاسی
ساختار سیاسی ایران در دو دهه اخیر دارای گرایش خاصی بوده است که با توجه به عناصر پایین تعریف می شود: 

کــردن جهــان بــا خواســت خــود و یــا دســت کم مطالبــه جایگاهــی بیــش از   ● ج و دگرگــون  راهبــرد: کشــمکش یــا خــار
وزن سیاســی و اقتصــادی و فرهنگــی کشــور در ســطح بین الملــل

سازمان: متمرکز و غیرمشارکتی، در عرصه خارجی، تدافعی، تباعدی و انزواطلبانه و یا غیرمشارکتی  ●
کــم درون نظــام: غیررقابتــی و مبتنــی بــر سلســله مراتب غیرانتخابــیـ  غیررقابتــی، موانــع   ● توانایــی و معرفــت مترا

گــردش مطلــوب اطالعــات و دانــش در جامعــه سیاســی ایــران جــدی در راه 
مدیریــت: مدیریــت ناتــوان، فقــدان ذخایــر و انباشــت نیــروی انســانی، فقــدان توانایــی نظریه پــردازی. ســاختار   ●

کــه بــر رانت خــواری و باندبــازی و جــذب مریــد اســتوار اســت. بیمــار دســتگاه خارجــی 

از نظر اقتصادی:
کــه مهم تریــن شــاخص های آن را می تــوان بــه  در هماهنگــی بــا ســاختار سیاســی، اقتصــاد ایــران نیــز شــکل خاصــی بــه خــود گرفــت 

کــرد: ح زیــر خالصــه  شــر
ج و صادرات مواد خام.  ● ج، مبتنی بر واردات فناوری و مواد واسطه از خار راهبرد: دنباله روی خنثی با خار
ــی و   ● ــر اراده و منافــع سیاســی. انحصــار اطالعــات، ارتباطــات و منابــع مال ســازمان: متمرکــز، غیررقابتــی، مبتنــی ب

ارزی در میــان »خودی هــا« فقــدان نظــارت مؤثــر از ســوی افــکار عمومــی و شــهروندان. فقــدان نظــارت مؤثــر از ســوی 
مؤسســات.

گــردش اطالعــات   ● معرفــت: اساســًا وارداتــی و خنثــی. روش معرفت شناســی اقتصــادی اساســًا ســنتی و غیرمــدرن. 
انحصــاری و غیرعمومــی و اغلــب غیرموثــر.

ساختار اجتماعی:
بافــت اجتماعــی ایــران در ســه دهــه اخیــر بــه شــدت دگرگــون شــد. ایــن دگرگونــی از ســویی بــا جــوان شــدن جمعیــت، افزایــش میانگیــن 
خ اشــتغال زنــان )بــه دالیــل  ســال های تحصیــل و کوچک تــر شــدن حجــم خانــوار همــراه بــود. از ســوی دیگــر مــا شــاهد افزایــش نــر
کــه از نظــر تخصصــی  ــان در امــوری  ــان در امــور اجتماعــی و...( افزایــش نقــش آن ــورم و مشــارکت زن خ ت ــر ــه افزایــش ن گــون و از جمل گونا
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ــم.  ــل توجــه اســت، بوده ای قاب
ــبت  ــا را دارد، نس ــی و ارزش ه ــه زندگ ــی در عرص ــه نوگرای ــل ب ــه تمای ک ــوان  ــت ج ــه جمعی ک ــت  ــوده اس ــن ب ــوق ای ــی ف ــل دگرگون حاص
بــه نســل گذشــته از میانگیــن تحصیــل باالتــری برخــوردار اســت، بــه بــازار کار مــی رود، انتظــار بیشــتری از زندگــی دارد. زندگــی ســنتی را 

برنمی تابــد.
چنیــن ترکیبــی از جمعیــت اساســًا بــا راهبردهــای مبتنــی بــر انــزوا و ثبــات ارزش هــای اجتماعــی و الگوهــای زندگــی ســازگاری نــدارد. 
کــه دســتکم بایــد در یــک تعــادل و ســازگاری بــا چنیــن ســاختی از جمعیــت باشــند، نتوانســته اند خــود را بــا تمایــالت  نهادهــای سیاســی 
آن منطبــق کننــد. نهادهــای اقتصــادی نیــز دســت کمــی از نهادهــای سیاســی نداشــته اند و نتوانســته اند شــرایط الزم بــرای دگرگونــی در 

جامعــه را فراهــم کننــد.
به طورکلــی می تــوان چنیــن ادعــا کــرد کــه فقــدان تعــادل ســاختاری میــان اقتصــاد ایــران و اقتصــاد منطقــه ای و اقتصــاد جهانــی عامــل 
اساســی پیدایــش بحــران بیــکاری اســت. ایــن فقــدان تعــادل بیــان تنــش میــان جامعــه ایــران و محیــط سیاســی و اجتماعــی پیرامــون آن 
بــوده پیامدهــای معتنابهــی را بــرای اقتصــاد ایــران بــه همــراه داشــته اســت. هــر چنــد ســهم چالش هــای سیاســی در فقــدان یــک راهبــرد 
مناســب قابــل چشم پوشــی نیســت، ولــی ناتوانــی مدیــران در تعریــف چنیــن راهبــردی نیــز در ایــن میــان قابل توجــه اســت. بایــد پذیرفــت 
کــه نتوانســته اســت دینامیســمی را در  کــه ســاختار اجتماعــی و اقتصــادی و سیاســی ایــران در ســه دهــه اخیــر طــوری ســامان یافته اســت 
کنش هــای مناســب از خــود نشــان دهــد. راهبردهایــی کــه بــرای  خــود بیافرینــد تــا در مقابــل امــواج چالش هــای محیــط پیرامــون خــود، وا
حــل بحــران آزمایــش شــده اند، نتوانســته اند نتایــج قابــل قبولــی را عرضــه کننــد. طراحــی راهبــرد نــو و آفریــدن ســازمان نویــن در شــرایط 

ایــران بــا مدیــران گذشــته میســر نیســت.

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
ی. علویبحران بیکاری در نتیجه ی فقدان تعادل ساختاری میان اقتصاد ایران و اقتصاد منطقه ای و اقتصاد جهانی 

مشخصات منبع: 
ــر و مــرداد 81.   ● ــوی، ی. 1381. »بیــکاری، بحــران یــک جامعــه بی برنامــه«. ماهنامــه آفتــاب. شــماره 17. تی عل

صــص 27ـ  26. 

ائتالف های تازه )علیرضا علوی تبار(
شــکل دادن بــه ائتالف هــای تــازه ایــن روزهــا هــم ضــرورت بیشــتری دارد و هــم امــکان بیشــتری.  تنهــا یــک ائتــالف قدرتمنــد اســت 
کــه می توانــد بــه جهانیــان نشــان دهــد تحــوالت تدریجــی و درون زای ایــران از ایــن کشــور یــک مردم ســاالری مســالمت جو خواهــد ســاخت 
و ایــن تنهــا آینــده ی اطمینــان بخــش و پایــدار ایــران اســت. امــروز بــه روشــنی مشــخص اســت چــه کســانی مــردم ســاالری را بــه عنــوان یــک 
هــدف پذیرفته انــد. قــرار گرفتــن تحــت فشــار واحــد و کمــک بــه یکدیگــر در دوران ســختی تــا حــدودی اعتمــاد بــه هــم را در میــان نیروهــا 

ع رواداری و تحمــل همــه ی مــا بــرای پذیــرش یکدیگــر )همپذیــری( افزایــش یافتــه اســت. افزایــش داده اســت و در مجمــو
در شــرایطی کــه هرگونــه ارتبــاط و گفت وگویــی می توانــد بــه عنــوان ســندی بــرای اثبــات »تجمــع بــرای توطئــه و برانــدازی« مــورد ســوء 
کمیتــی  کــه خاســتگاه درون حا گیــرد، برقــراری هرگونــه رابطــه ای بــه قصــد همــکاری و هــم رایــی بــه ویــژه بــرای نیروهایــی  اســتفاده قــرار 

کــرد و آن هــا را بــه خطــر انداخــت) علوی تبــار، 1381: 24(. ندارنــد بیشــتر می شــود و نمی تــوان و ریســک 
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ارسݒ  ݡگــ�ز

اسی ںز ݡکارسݒ

ج بــه داخــل بــه نفــع  کــه بازگشــت ایرانیــان از خــار کــرد  ج از کشــور می تــوان بــه ایــن نکتــه توجــه  در اســتفاده از ظرفیت هــای افــراد خــار
حیثیــت و منزلــت ملــی مــا در جهــان اســت. تنهــا مخالفــان ایــران و گروه هــای برانــداز هســتند کــه بــا خوشــحالی از افزایــش تعــداد ایرانیانــی 
کــه چــرا یــک جریــان داخلــی  ج مهاجــرت می کننــد، اســتقبال می کننــد. درک ایــن نکتــه  کــه بــه دلیــل محدودیت هــای داخلــی بــه خــار

ج از کشــور برخــورد کنــد مشــکل اســت )علوی تبــار، 1381: 27(. )راســت افراطــی( اینقــدر می کوشــد تــا بــا تحقیــر بــا ایرانیــان خــار

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
عدم امکان ایجاد تشکل های شناسه دار و همچنین 

عدم برخورداری از فعالیت آزادانه در احزاب، جمعیت ها و 
تشکل های سیاسی 

استفاده از پتانسیل های بال استفاده برای ایجاد ازادی هر 
چه بیشتر

علیرضا علوی تبار
عدم ظرفیت حکومت برای پذیرش منتقد و دگراندیش 

در کشور

مشخصات مقاله:
علوی تبار، علیرضا. 1381. »ائتالف های تازه«. ماهنامه آفتاب. شماره 20. آبان 81. صص. 27-22.  ●

طرحی برای تحرک اصالحات )کوشان رازجو(
چالــش بــزرگ اصــالح طلبــان هم اندیشــیدن بــه آینــده ی دورتــر و آفرینــش »ســرمایه ی اجتماعــی« ای بــرای خــود اســت کــه بــه عنــوان 
قــدرت متشــکل، قــدرت دســتگاه های اجبــار طــرف متقابــل را متــوازن کنــد. مســاله ی اصلــی در ایــران امــروز پدیــد آمــدن ایــن موازنــه ی 

کــه نــام عمومــی آن »فرهنــگ سیاســی مردم ســاالری« اســت. اجتماعــی قــدرت اســت 
کــه از  ح شــد  گــون از ســوی نیروهــای مختلــف شــعارها و هدف هــای بــه عنــوان هدف هــای جنبــش اصالحــات مطــر در مقاطــع گونا
ع فــراوان و در مــواردی فقــدان پشــتوانه اجتماعــی و سیاســی الزم بــرای تحقــق آن هــا و از ســوی دیگــر بــه خاطــر بــر  یــک ســو بــه علــت تنــو
کنش هــای همــراه بــا تــرس و اضطــراب در طــرف مخالــف اصالحــات، بیشــتر نتایــج منفــی بــه بــار آورده انــد تــا اینکــه منشــا اثــر  انگیختــن وا

گیــرد در جــدول ارائــه شــده اســت. کــه بتوانــد مــورد توافــق مجموعــه اصالح طلبــان فعلــی قــرار  مثبتــی باشــند. برنامــه ی حداقلــی 

کارامدی نویسندهراهکارعلل نا

غیر کاالیی کردن نیروی کار ، حق برخورداری از عدم اعالم تعهد دولت به چارچوب کلی سیاست های توسعه اقتصادی دولت رفاه
بهداشت

کوشان رازجو

عدم لغو انحصارات غیر قانونی و فراقانونی و جلوگیری از توزیع رانت های اقتصادی از طریق 
بودجه ی دولت و عدم شفاف سازی عملکرد اقتصادی بنیادها و موسسات متصل به قدرت 

سیاسی 
راهکاری ارائه نشده است.

نظارت استصوابی
کید بر  ارائه الیحه حذف نظارت استصوابی در عین تا
نقش نهاد رهبری به عنوان نهاد عالی حل منازعه در 

میان قوای حکومتی.

مشخصات مقاله:
کوشــان. 1381. »طرحــی بــرای تحــرک اصالحــات«. ماهنامــه آفتــاب. شــماره 22. دی و بهمــن 81.   ● رازجــو، 

صــص.13-4.
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گره فروبسته  )تقی رحمانی( گشودن این 
علــل خودســری قــدرت در ایــران را می تــوان بــه ایــن ترتیــب برشــمرد: 1. فقــدان طبقــات اجتماعــی متشــکل و فعــال؛ 2. فقــدان 
کمیــت؛ 3. فقــدان احــزاب سیاســی بــه معنــی واقعــی در عرصــه ی  نهادهــای صنفــی، هنــری، فرهنگــی و اجتماعــی مســتقل از دولــت و حا
سیاســی. در شــرایط فقــدان نهادهــای مدنــی و سیاســی تنهــا دو قشــر قدرتمنــد دولــت و روحانیــت در اذهــان مــردم شناخته شــده هســتند. 
کــه نهادهــای مدنــیـ  سیاســی مــدرن یعنــی تشــکل های صنفــی و سیاســی بــه وجــود آیــد تــا  بــرای تعــادل منطقــی در جامعــه الزم اســت 

روشــنفکران و طبقــه ی متوســط و اقشــار خرده پــا قــدرت واقعــی خــود را در جامعــه پیــدا کننــد. 

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
تقی رحمانی تکوین تشکل های صنفی و سیاسی فقدان طبقات اجتماعی متشکل، فقدان نهادهای صنفی و هنری و فرهنگی و فقدان احزاب سیاسی 

مشخصات منبع:  
گــره فروبســته«. ماهنامــه ی آفتــاب. شــماره ی 25. اردیبهشــت 1382.   ● رحمانــی، تقــی. 1382. »گشــودن ایــن 

صــص. 16-17.

پیرامون فساد اداری در ایران
فســاد اداری در ایــران نــه امــری عرضــی و موقــت اســت و نــه امــری محــدود بــه مــدار مبادلــه پولــی و نــه میــدان خــاص برخــی از 
کــه باندهــای  کــه جــزء خــواص حکومتــی بــه شــمار نمی آینــد. فســاد اداری از آنجــا شــروع می شــود  کارگــزاران و شــهروندان درجــه دو 
کمیــت دارنــد، بــا حداقــل  کــه جــزء خــواص حکومتــی بــوده و جــزء خودی هــا بــه شــمار می آینــد و بــا پشــتوانه هایی در رأس حا قــدرت 
کــه قابــل ارزیابــی بــه وجــد نقــدی نیســتند را بــه خــود اختصــاص داده  کثــر فرصت هــای سیاســی و مطلوبیت هــا و خدماتــی را  هزینــه، حدا
ــر جامعــه  کــه ب و درآمدهــای رانتــی را در اختیــار می گیرنــد. فســاد اداری در ایــران در نهایــت محصــول فســاد سیاســی گســترده ای اســت 
ایــران ســایه افکنــده اســت. فقــدان فرصــت مســاوی بــرای مشــارکت در توزیــع قــدرت و منزلــت ویژگــی اساســی فســاد سیاســی ایــران بــوده 

و ناشــی از غلبــه سلطانیســم شــرقی بــر فرهنــگ سیاســی ایــران اســت. 
از پیامدهــای سیاســی فســاد اداری، بحــران مشــروعیت، کارایــی و مشــارکت سیاســی نهادهــای مدنــی اســت کــه در نهایــت بــه شــکاف و تنــش 
کمیــت و شــهروندان  انجامیــده، بی ثباتــی را افزایــش می دهــد. عمده تریــن فســاد اداری و مدیریــت در ایــران بخشــی از آن اســت کــه بــه  میــان حا
شــکل داد و ســتد خدمــت میــان مســئولین بــاالی حکومــت و کارگــزاران اختصــاص دارد. بخــش قابــل توجهــی از ایــن خدمــات، میــان خاندان های 
کمیــت کــه شــبه الیگارشــی هایی را تشــکیل داده انــد، مبادلــه می شــود. کشــف یــا افشــای چنیــن روابطــی هرچنــد ســاده اســت، ولــی  معینــی از حا
پی گیــری قضایــی آن بــه علــت ماهیــت آن و همچنیــن نفــوذ متهمیــن عمــاًل امکان ناپذیــر اســت. تحلیل هایــی کــه از ســوی برخــی از وابســتگان 
کمیــت در مــورد فســاد اداری عرضــه میشــود، بــه علــت فقــدان دســتگاه نظــری جامــع، نمی توانــد ابعــاد مشــکل را بشــکافد. ایــن نظــرات مبتنــی  حا

کارآمــد بــوده و اجرایــی نیســت و حتــی بــه فــرض اجــرا دارای کارایــی چندانــی نمی باشــد. بــر جامعه شناســی فردگرایانــه، ســطحی و نا

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
فساد سیاسی و فساد اداری

نام نویسنده در مجله درج نشده است. فقدان فرصت مساوی برای مشارکت در توزیع 
قدرت و منزلت

شبه الیگارشی خاندان های معین در حکومت 
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اسی ںز ݡکارسݒ

مشخصات منبع: 
»پیرامون فساد اداری در ایران«. ماهنامه آفتاب. سال سوم. شماره 27. صص 40-45  ●

نشانگان فلج سیاسی )احمد صدری( 
ــود  ــار می ش ــج دچ ــت فل ــه حال ــد و ب ــا درمی مان ــام م ــا، نظ ــه ی بحران ه ــوارد در هم ــی م ــًا در تمام ــه و تقریب ــًا یکپارچ ــورت تقریب ــه ص ب
کــه لطمــه و ضربــه ی ناشــی از برخــورد  ــا لحظــه ی آخــر  و بــدون اســتثناء همــه ی فرصت هــای طالیــی را از دســت می دهیــم. نظــام مــا ت
کــه علــت فلــج  گفــت  بــا حادثــه وارد می شــود، قــادر بــه تصــور یــک راه مقابلــه بــا آن مشــکالت نیســت. در ســاده ترین کالم می تــوان 
ع کامــال  سیاســی در نظــام مــا عــدم مســئولیت سیاســی یــا بی مســئولیتی )irresponsibility( ، وظیفه نشناســی یــا الابالی گــری اســت. دو نــو
متفــاوت بی مســئولیتی در راس هــرم و در قاعــده ی نظــام دســت بــه دســت هــم می دهنــد و باعــث فلــج سیاســی در سیاســت خارجــی مــا 

ــه 11 ســپتامبر(.  می شــوند )مصادیــق: گروگان گیــری ســفارت آمریــکا، جنــگ ایــران و عــراق، رژیــم حقوقــی خــزر، حادث
برنامه ریــزی راس هــرم مــا در سیاســت خارجــی، ایدئولوژیــک عمــل می کنــد. نمی خواهــد واقعیت هــای ملمــوس را بپذیــرد، متصلــب اســت 
گــر سیاســتمداران شــجاعت اخالقــی الزم را نداشــته باشــند کــه دســت بــه یــک قربانــی ابراهیــم وار بزننــد و ایدئــال خــود  و انعطاف پذیــر نیســت. ا
را در لحظــه ای حســاس بــرای منافــع ملــت خــود قربانــی کنــد یــا الاقــل بــرای مدتــی کوتــاه کنــار بگــذارد، سیاســتمدار خــوب و قــوی نخواهــد بــود. 

سیاســتمداری کــه تنهــا خــود را در قبــال ایدئولــوژی خــود مســئول بدانــد، باعــث تصلــب و فلــج سیاســی می گــردد. 
گــر هــر گونــه ابتــکار و دیــدگاه کارشناســی داشــته باشــند،  خ می دهــد کــه احســاس می کننــد ا ســویه دوم بی مســئولیتی در کارگــزاران نظــام ر
کــم باعــث می شــود جایــگاه  موجــب اخراجشــان خواهــد شــد. کارگــزاران احســاس می کننــد هرگونــه عــدم وفــاداری بــه رهبــران و ایدئولــوژی حا
ســازمانی خــود را از دســت بدهنــد، در نتیجــه دغدغــه اصلی شــان در تصمیم گیــری نــه منافــع ملــی، بلکــه حفــظ پســت و مقــام اســت. سیســتم 
اســتخدامی در اینجــا نقــش دارد. سیســتمی کــه بــر مبنــای منافــع ملــی و تعهــد سیاســی نباشــد، موجب جــذب کارگــزاران منفعت طلب می شــود. 
نشانه شناســی و بیماری شناســی بایــد یــک امــر جــدی باشــد و در درون حلقه هــای متفکــر و کارشناســان امــور سیاســی و جامعه شناســی بــه 
بحــث گــذارده شــود تــا بتوانیــم در آینــده درســت عمــل کنیــم. مســئله ی پارتی بــازی رســمی کــه خــالف جریــان شایسته ســاالری عمــل می کنــد و 
نظــام آقازاده پــروری و سیســتم بچه محل پــروری منشــاء مشــکالت بســیاری از ارگان هــا و نهادهــا اســت. در بســیاری از وزارتخانه هــا، افــراد یــک 

محلــه ی خــاص تجمــع بیشــتری پیــدا کرده انــد. تنهــا سیســتم شایسته ســاالری می توانــد مقابــل ایــن امــر مانــع ایجــاد کنــد. 

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
عدم مسئولیت سیاسی یا بی مسئولیتی در راس هرم و بدنه ی 

کارگزاران نظام
کنار گذاشتن سیاست خارجی ایدئولوژیک؛ نظام جذب کارگزاران مبتنی بر 

احمد صدریشایسته ساالری 
قازاده پروری و بچه محل پروری در سیستم اداری  جایگزینی نظام شایسته ساالری گزینش نیروها تسری آ

مشخصات منبع: 
صــدری، احمــد. 1382. »نشــانگان فلــج سیاســی«. ماهنامــه ی آفتــاب. شــماره ی 29. مهــر 1382. صــص. 35-  ●
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گار(  اقتصاد زیرزمینی ایران )جهانگیر آموز
یکــی از ویژگی هــای بــارز جمهــوری اســالمی، عظمــت و گســتردگی نســبی اقتصــاد زیرزمینــی آن اســت. اقتصــاد زیرزمینــی یــا اقتصــاد 
کــه از پرداخــت مالیــات طفــره  کســتری ناظــر بــر فعالیت هایــی اعــم از قانونــی و غیرقانونــی اســت  غیررســمی، اقتصــاد مــوازی، اقتصــاد خا
می رونــد یــا از ثبــت شــدن در تولیــد ناخالــص ملــی می گریزنــد. ایــن اقتصــاد زیرزمینــی زائــده ای از ایدئولــوژی اســالمی و ســاختار سیاســی 

کــه بازتــاب رابطــه ی ســردمداران روحانــی بــا هــواداران تجــاری آن هــا در بــازار اســت.  منحصــر بــه فــرد جمهــوری اســالمی اســت 
هفــت ســتون نگهدارنــده ی ایــن اقتصــاد زیرزمینــی عبارتنــد از: تاریــخ پدرســاالرانه و غیردموکراتیــک، ســنن تشــیع، سرپرســتی و 
نظــارت دولــت بــر فعالیت هــای غیرشــفاف، سیاســت های اقتصــادی نادرســت، محدودیت هــای اجتماعــیـ  فرهنگــی اعمال شــده از 

ــان زن و مــرد، ضعــف شــیوه ی کشــورداری.  ــر زندگــی شــهروندان، تبعیــض می ــت ب ســوی دول
در پیــش گرفتــن سیاســت های کالن اقتصــادی نادرســت از جملــه در نظــام بانکــداری ملــی انگیــزه ی اقتصــادی بیشــتری بــرای رشــد 
کــرده اســت. ناتوانــی دولــت از اجــرای قوانیــن و مقــررات محدودکننــده ی خویــش نیــز بــه اقتصــاد زیرزمینــی  اقتصــاد زیرزمینــی ایجــاد 

امــکان رشــد و رونــق داده اســت. 

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
اقتصاد زیرزمینی مبتنی بر هفت عامل: تاریخ پدرساالرانه و غیردموکراتیک، سنن تشیع، سرپرستی و نظارت دولت بر فعالیت های غیرشفاف، 
سیاست های اقتصادی نادرست، محدودیت های اجتماعیـ  فرهنگی اعمال شده از سوی دولت بر زندگی شهروندان، تبعیض میان زن و مرد، 

جهانگیر آموزگارضعف شیوه ی کشورداری
در پیش گرفتن سیاست های کالن اقتصادی نادرست از جمله در نظام بانکداری ملی

ناتوانی دولت از اجرای قوانین و مقررات محدودکننده ی خویش

مشخصات منبع: 
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ساختار حقیقی، ساختار حقوقی )عبداهلل رمضان زاده( 
کــه دولــت کنونــی بــا منتقــدان  کــه دولــت خاتمــی کارآمدتــر از دولت هــای قبلــی اســت، آن هــم بــه ایــن دلیــل مهــم  کــردم  مــن ادعــا 
کــه موجــب می شــود دولــت بــه زوایــای کار خــودش همیشــه توجــه  بســیار قدرتمنــدی روبروســت. ایــن امــر، مایــه شــکرگزاری اســت، چــرا 
داشــته باشــد و بــه اصطــالح »گــزک« دســت رقیــب ندهــد. ایــن »گــزک« هــم از میــزان کارآمــدی و هــم از لحــاظ عــدم فســاد اســت. زیــرا بــه 
کــه هــم دقــت  گزیرنــد  کارنــد نا کــه مشــغول  کــه بــه عنــوان رقیــب هــم عمــل می کننــدـ  طبیعتــًا کســانی  علــت قــدرت دســتگاه های ناظــرـ  

در کار داشــته باشــند و هــم از فســاد در عملکــرد پرهیــز کننــد.
ــه ویــژه از نهادهــای قضایــی  در ایــران تفکیــک گســترده ای بیــن دولــت و حکومــت در حــال شــکل گیری اســت. کابینــه از بقیــه و ب
کار نمی کننــد و  کنــار هــم  کابینــه نشــان می دهنــد. ایــن دو در  و نظارتــی، متمایــز و مجــزا شــده اســت و ایــن دو نهــاد خــود را رقیــب 
گــر نهادهــای مدنــی  کــه ا کــرده اســت، در حالــی  کــردن مشــکل ایجــاد  می خواهنــد همدیگــر را از میــدان بــه در کننــد. ایــن از میــدان بــدر 
کــه مانــع می شــود و عملکردهــا را کنتــرل می کنــد. بــه  بودنــد، بــه گونــه ای دیگــر برخــورد می کردنــد. امــا اینجــا بخــش دیگــری وجــود دارد 
همیــن دلیــل کارآمــدی را از ایــن نظــر پاییــن مــی آورد ولــی بــه لحــاظ قدرتمنــدی، بــه خاطــر ابقــاء در کنــار آن موجــب افزایــش قابــل توجهــی 

در کارآمــدی نســبت بــه قبلــی هــا می شــود.
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ســاختار حزبــی مــا قــادر بــه تربیــت نیــرو نیســت. دولت هــا از طــرف دیگــر، بــه دلیــل محافظــه کاری در قــدرت، بــرای اثبــات کارآمــدی 
کــردن نیــرو را بــه جــز در مواقــع ضــروری و اجبــار ندارنــد. ایــن اجبــار در جامعــه مــا تــا بــه حــال بــه وجــود نیامــده اســت.  خــود، جرئــت وارد 

بنابرایــن ایــن بافــت تــا مدت هــا دســت نخورده باقــی می مانــد مگــر اینکــه ســاختار حزبــی باعــث تغییــر آن شــود.

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
یکدست بودن قدرت و عدم رقابت سیاسی

کمیتی دوگانگی حا
ساختار حزبی معیوب

رقابت و شفافیت
استفاده از نهادهای مدنی

اصالح و تقویت ساختار حزبی
عبداهلل رمضان زاده

رمضان زاده، عبداهلل. 1382. »ساختار حقیقی، ساختار حقوقی«. ماهنامه آفتاب. سال چهارم. شماره 31. صص 28-33. 

جامعه مدنی، قدرت رانت خوار و ساختارهای پنهان )غالمعباس توسلی( 
کــه وقتــی نفــت بــه بــازار مــی رود، خــود بــه  مســئله نفــت از دو طریــق در جامعــه تأثیــر می گــذارد. یکــی از طریــق دولــت متمرکــز اســت 
ــه مالیــات و مــردم بــه وجــود می آیــد. در ایــن فراینــد خــود بــه  خــود دولــت و قــدرت متمرکــز شــکل می گیــرد و بی نیــازی دولــت نســبت ب
خــود طبقــات پیرامونــی هــم بــر محــور قــدرت دولــت می چرخــد و جابجــا می شــوند. طریــق دوم، رانــت خــواری اســت. معمــواًل دولت هــای 
کــه مســتقیمًا در دولــت متمرکــز می شــود و حســاب و کتابــی  نفتــی دولت هــای رانت خــواری هســتند. چــون درآمدهایــی بــه دســت می آیــد 

در میــان مــردم نــدارد و رانت  خــواری مســتقیم و غیرمســتقیم گســترش و توســعه می یابــد.
ع درآمــد دیگــری کــه امــکان رانت خــواری را در جامعــه توســعه بدهد، وســیله مهمی بــرای طبقات غیرمولــد و غیرتولیدی  نفــت و هــر نــو
کــرد. در  ع بــورژوازی ملــی رشــد پیــدا  کــه آنجــا یــک نــو بــه شــمار می رونــد. شــاید یکــی از تفاوت هــای مــا بــا کشــورهای اروپایــی ایــن اســت 
کــه بــه اصطــالح می توانیــم آنهــا را عمدتــًا طبقــات انگلــی بنامیــم، شــکل  ایــران بــه جــای اینکــه بــورژوازی ملــی شــکل بگیــرد، طبقاتــی 
کــه تولیــد ندارنــد، ولــی درآمدهــای بســیار هنگفتــی دارنــد. ایــن امــر هــم مســتقیم تأثیــر می گــذارد و هــم غیرمســتقیم.  گرفــت. طبقاتــی 
ع بســترهای سیاســی توســعه  کــه امــکان در اختیــار گرفتــن ایــن رانت هــا را دارنــد، از طریــق فســاد اداری و اجتماعــی در ایــن نــو آنهایــی 

گــروه هایــی از همــه امکانــات در جهــت منافــع خــود اســتفاده می نماینــد. پیــدا می کننــد و در نتیجــه 
ج نشــویم، نمی توانیــم یــک بــورژوازی ملــی  تــا از ایــن مــدار معیــوب کــه در اثــر درآمــد نفــت وجــود دارد و بــا قــدرت ترکیــب می شــود، خــار

ج شــویم. و تولیــد ملــی را شــکل دهیــم و از مــدار توســعه نیافتگــی خــار
کــم اســت و مطبوعــات آزاد نیســتند، زمینــه مســاعدی  کــه آشــفتگی همــراه بــا خفقــان وجــود دارد و امــکان انتقــاد  در موقعیــت هایــی 
بــرای فســاد مالــی فراهــم می شــود. در ظاهــر هــم بحــث پولشــویی از اینجــا شــروع می شــود. پول هــای بســیار زیــادی از راه نامشــروع بــه 

کــه از طریــق پولشــویی بــه خــود مشــروعیت می بخشــد. دســت می آیــد و وارد جریاناتــی می شــود 

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
غالمعباس توسلیبورژوازی ملی و تولید ملی دولت نفتی رانتیر

آزادی مطبوعات فساد اداری و اجتماعی 

توسلی، غالمعباس. 1383. »جامعه مدنی، قدرت رانت خوار و ساختارهای پنهان«. ماهنامه آفتاب. سال چهارم. شماره 34. 
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کارآمدسازی نظام سیاسی در دوماهنامه چشم انداز ایران   فصل چهارم: بررسی 

مقدمه
کــه پیشــینه ی آن بــه مجلــه ی »راه مجاهــد« در دهــه ی شــصت بازمی گــردد،  دوماهنامــه ی سیاســیـ  راهبــردی چشــم انداز ایــران 
کنــون نیــز در بیــش از 107 شــماره و تعــدادی ویژه نامــه منتشــر شــده  کــرد و تا دور جدیــد انتشــار خــود بــا ایــن عنــوان را از ســال 1378 آغــاز 

اســت. 
کارآمــدی نظــام سیاســی بــوده و پیشــتر در یــک  کــه مرتبــط بــا بحــث نا در ایــن نشــریه عــالوه بــر خــط تحلیلــی موانــع توســعه در ایــران 
گانــه ارائــه شــد، مجموعــه مطالبــی در قالــب مقالــه، مصاحبــه و میزگــرد وجــود دارد کــه در خــالل مباحــث خــود و درضمــن بحــث  فصــل جدا
کارآمــدی در ســطوح مختلــف ســاختاری و فــردی پرداخته انــد.  از آسیب شناســی حوزه هــای مختلــف اقتصــادی و سیاســی، بــه بحــث نا

از بیــن ایــن مجموعــه مطالــب، مــوارد زیــر بــه عنــوان مطالــب مرتبط تــر گزینــش شــده اند: 
اقتصاد رانتی و معمای دموکراسی )احمد علوی(  ●
عدم اراده ی معطوف به توسعه )بیژن عبدالکریمی(  ●
موانع توسعه در ایران )محمدحسین رفیعی(  ●
اقتصاد مقاومتی)میزگردی با حضور رفیعی، مظهری و دینی ترکمانی(  ●
راه سومی برای اقتصاد نیست )فرشاد مومنی(  ●
انقالب از درون برای مبارزه با فساد )ابراهیم رزاقی(  ●
مشارکت همگانی مهمترین عنصر بقای نظام )فرشاد مومنی(  ●
دولت و نگاه منطقه ای در برنامه ریزی توسعه )حجت اهلل میرزایی(  ●
توسعه ظرفی برای تحکیم اخالق و دیانت )عزت اهلل سحابی(  ●
تأثیر شیوه حکمرانی در گسترش فساد سیستماتیک )علی دینی ترکمانی(  ●
قوانینی که به فساد دامن می زنند )مهدی پازوکی(   ●

کارآمــدی صورت بنــدی و بــه تفکیــک مقــاالت آمــده اســت. الزم بــه  در ادامــه چکیــده مباحــث مرتبــط ایــن مقــاالت در قالــب ادبیــات نا
ذکــر اســت کــه ترتیــب مقــاالت ایــن فصــل بــه ترتیــب تاریــخ انتشــار در دوماهنامــه ی چشــم انداز ایــران اســت. 

سمانه سهرابی

اقتصاد رانتی و معمای دموکراسی )احمد علوی(
بنــا بــه بررســی مایــکل کالر )Klare, T Michael(  رقابــت بــرای دسترســی بــه انــرژی مؤلفــه مهــم در معــادالت سیاســی جهــان امــروز بــه 
کــه عــدم تعــادل بــازار انــرژی و نفــت  کــه دسترســی بــه انــرژی، توســعه اقتصــادی را رقــم می زنــد. بایــد بــه یــاد داشــت  شــمار مــی رود، چــرا 
کــرد. تضعیــف  ــا افزایــش تقاضــای انــرژی عرضــه ی آن افزایــش چشــمگیری نخواهــد  کــه همزمــان ب در آینــده بیشــتر خواهــد شــد، چــرا 
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بــاور عمومــی بــه توانایــی و اراده ی سیاســی دولــت و کاهــش اعتمــاد عمومــی و مقبولیــت اجتماعــی حکومــت از نتایــج دولــت رانتیــر 
اســت. مزیــت اقتصــادی ناشــی از اقتصــاد رانتــی بــه صــورت اعطــای مجوزهــای خــاص بــه انحصــار فــرد )مزیــت اقتصــادی(، تقســیم 
موقعیت هــای سیاســی و شــغلی بــر اســاس حامــی پــروری )مزیــت سیاســی(، مزیــت دسترســی بــه اطالعــات اقتصــادی یــا سیاســی بــا ارزش 
در زمــان خــاص و اســتفاده از آن بــرای مقاصــد شــخصی یــا حزبــی معین)مزیــت اطالعاتــی(؛ از مزیت هــای ناشــی از اقتصــاد رانتــی بــرای 

کارآمــدی حکومــت می شــود )علــوی، احمــد، 1388: 20(. کــه منجــر بــه نا گروه هــای رانتبــر اســت 

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
بزرگ شدن حجم دولت، وابستگی به خدمات و محصوالت خارجی، فقدان پاسخگویی حکومت، برون زایی اقتصادی، بخش 
خصوصی نارسا، نارسایی جامعه مدنی، نبود تکثر سیاسی ، نبود رسانه های مستقل، نابرابری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، 

احمد علویحامی پروری و مریدپروری، فساد اداری و مدیریت

تمرکز قدرت و استبداد، نارسایی نهادهای نظارتی و نبود مشارکت سیاسی.

مشخصات منبع:  
علــوی، احمــد. 1388. » اقتصــاد رانتــی و معمــای دموکراســی«. دوماهنامــه چشــم انداز ایــران. شــماره 54، اســفند   ●

87 و فروردیــن 88. صص.23-19.

موانع توسعه در ایران )محمدحسین رفیعی(
 رابطــه ی دیالکتیکــی و ارگانیــک بیــن وجــوه مختلــف توســعه ) شــامل توســعه ی سیاســی، توســعه ی اجتماعــی، توســعه ی حقوقــی 
و...( بایــد وجــود داشــته باشــد وگرنــه آن را شــکننده و ناپایــدار می کنــد. در ایــران برنامه هــای ضــد توســعه بــه خصــوص توســعه ی سیاســی 
بــه وضــوح مشــخص اســت. توســعه سیاســی بــه معنــای دموکراســی همــه جانبــه، آزادی احــزاب، ســازمان های سیاســی، فرهنگــی، 
کــه در چارچــوب  مطبوعــات، تجمعــات اعتراضــی، مذاهــب، نهادهــای مدنــی، ســندیکاهای کارگــری، دهقانــی و... اســت؛ بــه شــکلی 
تعریــف شــده، تمامــی افــراد جامعــه احســاس همبســتگی و وحــدت ملــی کننــد: وحــدت در عیــن کثرت)رفیعــی، 1389: 67(. بایــد توجــه 

کــه توســعه در هــر کشــوری منحصــر بــه فــرد اســت و بــا شــرایط مــادی و غیرمــادی آن تطبیــق داده می شــود. داشــت 

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
پذیرش تکثر در حوزه های مختلفتخریب مذهب، فرهنگ و اعتقادات یک جامعه بدون اینکه خود در روند توسعه قرار گیرند.

محمد حسین رفیعی
عبور از دولت رانتیرکاهش خالقیت و اشتغال داخلی به دلیل استفاده از نفت

مشخصات منبع:  
رفیعــی، محمدحســین. 1389. »موانــع توســعه در ایــران«. نشــریه ی چشــم انداز ایــران. شــماره 61، اردیبهشــت   ●

و خــرداد 89. صــص. 73-64.
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عدم ارداه ی معطوف به توسعه )بیژن عبدالکریمی( 
بیــژن عبدالکریمــی در توضیــح اصلی تریــن علــت »غیــر طبیعــی بــودن« جامعــه ی ایــران و در نتیجــه توســعه نیافتگــی، معتقــد اســت 
کــه ایشــان بــرای اثبــات ایــن  کــه توســعه نیافتگــی مــا بــه دلیــل عــدم »اراده ی معطــوف بــه پیشــرفت« در جامعــه ی ایــران اســت. دالیلــی 
ح زیــر اســت: دلیــل اول ایشــان بــه عامــل معرفت شــناختی اشــاره دارد. بــه اعتقــاد عبدالکریمــی در حــال حاضــر  مدعــای خــود دارنــد بــه شــر
تنهــا گروهــی کــه می توانــد بــرای غلبــه بــر عقــب افتادگی هــا و توســعه کشــور دســت بــه بســیج نیروهــا بزنــدـ  جــدا از بحــث ارزشــیـ  روحانیــت 
شــیعه اســت. ایــن جریــان اجتماعــی بــا برخــورداری از اصالــت تاریخــی، کادر گســترده و برخــورداری از حمایــت دســتگاه سیاســی، عمــاًل 
ــا پیشــرفت های جهــان امــروز رشــد  ــه لحــاظ معرفت شــناختی نتوانســته اســت خــود را هماهنــگ ب ــوده ای را دارد. امــا ب قــدرت بســیج ت
کــه  دهــد و بــه دلیــل همیــن مانــع عمــده معرفت شــناختی نمی توانــد موتــور محرکــه توســعه را در ایــران ایفــا کنــد. دلیــل دوم ایــن اســت 
ــون  ــوری چ ــته ام ــت. در گذش ــرده اس ک ــاوت  ــد تف ــدرت در روزگار جدی ــع ق ــه مناب ک ــد  ــوز درک نکرده ان ــا هن ــی م ــدرت سیاس ــت و ق روحانی
ــی در دنیــای امــروز »قــدرت اقتصــادی« و »قــدرت تکنولوژیــک« و »ســازماندهی  ــه شــمار می آمــد ول سلحشــوری منبــع قــدرت و اقتــدار ب
کــه قــدرت واقعــی جوامــع را تعییــن می کنــد. دلیــل ســوم: حکومــت بیــش از آن کــه بــه فکــر توســعه باشــد،  اجتماعــی نیــروی کار« اســت 
دغدغــه ی حفــظ قــدرت را دارد. دلیــل چهــارم: شــیوه ی مواجهــه ی قدرت هــای سیاســی بــا شــکاف های عمیــق اجتماعــی میــان 
نیروهــای ســنتی و نیروهــای مــدرن اســت )مثــال: نــزاع میــان مشــروطه خواهان و مشــروعه خواهان، تعــرض میــان ملیــون و مذهبیــون 
کاشــانی، رویدادهایــی نظیــر اســتعفای مهنــدس بــازرگان، درگیری هــای میــان مجاهدیــن و حکومــت و اتفاقــات اخیــر  یــا مصــدق و 
ســال 88( و بالخــره دلیــل پنجــم: مســیر حرکــت قــدرت سیاســی بــه ســوی »مــرگ انســان« نیــل می کنــد. یعنــی بزرگتریــن آســیب نظــام 
کــه عقالنیــت انتقــادی و آرمان گــرا را از میــان بــرده اســت  کــه گریبان گیــر مــا هــم شــده؛ ســیطره ی روزافــزون تکنولــوژی  جهانــی و غــرب 

)عبدالکریمــی، 1392: 64(.

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی

توسعه نیافتگی به دلیل عدم »ارده ی معطوف به پیشرفت« ساختار سیاسی.
ظهور رهبری تمدنی با این قید که منافع 
ملی را بر منافع جریانی و گروهی ترجیح 

دهد. 

بیژن عبدالکریمی

عدم هماهنگی میان سه حوزه »سیاست «، »صنعت و  اقتصاد« و »علم، فناوری و فرهنگ« و سلطه حوزه ی 
سیاسی بر دو حوزه ی دیگر 

قدرت سیاسی در ایران برای حفظ خود و بسط اقتدار خویش، با بروز هر گونه سپهر عموی و حضور انسان 
گاه در صحنه به مخالفت می پردازد. خودا

بحران معرفت شناختی نهاد روحانیت
کارآمد در مواجهه با شکاف های اجتماعی )تضاد نیروهای سنتی و مدرن( شیوه ی نا

مشخصات منبع:  
بیــژن، عبدالکریمــی. 1392. »جامعــه غیرطبیعــی و دالیــل آن؛ عــدم اراده معطــوف بــه توســعه«. چشــم انداز   ●

ایــران. شــماره 80. ویــژه مردادمــاه 92. صــص 65-63.
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ارسݒ  ݡگــ�ز

اسی ںز ݡکارسݒ

اقتصاد مقاومتی)میزگردی با حضور رفیعی، مظهری و دینی ترکمانی(
کارآمدی اقتصادی دولت پرداخته شده است. در این میزگرد به بررسی اقتصاد مقاومتی و موانع پیش روی آن  و تاثیر آن بر نا

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
داللی

قاچاق کاالی مصرفی
فساد مالی اداری

دخالت نظامیان در اقتصاد 
واردات رسمی کاالی مصرفی قابل تولید در داخل کشور

تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات، منابع مالی، سرمایه 
انسانی و علمی کشور.

کثررساندن مشارکت آحاد  به منظور توسعه کارآفرینی و به حدا
جامعه در فعالیت های اقتصادی

محمدحسین رفیعی کمیت، به دلیل عدم اعتماد  و ضدیت حکومت با قومیت های  قومیت گریزی حا
مختلف، در نتیجه، فرار مغز و سرمایه باهم اتفاق می افتد.

عدم شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد در نهادهای حکومتی.

رانت خواری و رانت خوان مانع از ایجاد اقتصاد مقاومتی، شفاف سازی و برچیدن 
فساد گسترده مالی اداری.

وجود نهادهای موازی و همپوشان از نظر کارکردی، صرفا به دلیل کارکرد سیاسی نه 
خدماتی)مانند وزارت رفاه و کمیته ی امداد(.

کم بر جامعه با تحوالت دنیای مدرن و در یک  سازگار نبودن قواعد نهادها رسمی حا
علی دینی ترکمانیکالم حکمرانی ضعیف

مشخصات منبع:  
ــی   ● ــری و دین ــی، مظه ــور رفیع ــا حض ــردی ب ــی )میزگ ــاد مقاومت ــی. 1393. »اقتص ــی ترکمان ــری، دین ــی، مظه رفیع

ترکمانــی(«. دوماهنامــه چشــم انداز ایــران. شــماره 88، آبــان و آذر 93. ص.75-68.

راه سومی برای اقتصاد نیست )فرشاد مومنی( 
مســئله فســاد اقتصــادی سیســتماتیک در کشــور بــه حــدی رســیده کــه مســئوالن از جناح هــای مختلــف در ســخنان خــود بارهــا بــه آن 
اشــاره کرده انــد. نتیجــه ایــن ســطح از فســاد در اقتصــاد ســر بــرآوردن باندهایــی اســت کــه هیــچ قانونــی را بــر نمی تابنــد و بــرای کســب ســود 

بیشــتر بــه دنبــال بی ثباتــی در فضــای اقتصــادی کشــور هســتند.
کثریــت آنهــا از چــه جناحــی باشــند، ایــن سیاســت  بایــد توجــه داشــت صــرف نظــر از اینکــه نماینــدگان مجلــس چــه کســانی باشــند و ا
ــفاف  ــًا ش ــد، الزام ــس عبورمی کن ــال مجل کان ــه از  ک ــی  ــر تصمیم ــی ه ــت. از آنجای ــع اس ــص مناب ــه تخصی ــازی درعرص ــی شفاف س ــه نوع ب
می شــود، ایــن تصمیــم بــه نوعــی نظــارت مــردم را بــر چگونگــی تخصیــص منابــع بــه همــراه دارد و در چنیــن ســاختاری هزینــه فرصــت 
کــه تخصیــص منابــع ارزی شــفاف می شــود رانت جویــان بــه  رانت جویــی افزایــش یافتــه و انگیــزه فســاد بــه حداقــل می رســد. زمانــی 
کــره خصوصــی کننــد بایــد رضایــت بیــش از 150 نفــر از نماینــدگان را در  جــای آنکــه پشــت درهــای بســته بــا یــک فــرد از قــوه مجریــه مذا
صحــن علنــی بــه دســت آورنــد. در ایــن شــرایط بــه لحــاظ تئوریــک گفتــه می شــود هزینــه فرصــت رانت جویــی بــه شــدت افزایــش می یابــد 

و ایــن سیاســت مســتقل از اشــخاص موضوعیــت دارد.

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
فرشاد مومنیشفاف سازی تصمیمات در کانال مجلس و باال بردن هزینه ی رانت خواریعدم نظارت تخصصی مدنی، پایین بودن هزینه ی رانت خواری
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مشخصات منبع:  
شــماره91.   ● ایــران.  چشــم انداز  دوماهنامــه  نیســت«.  اقتصــاد  بــرای  ســومی  راه   «  .1394 فرشــاد.  مومنــی، 

.79-76 94.صــص  خــرداد  و  اردیبهشــت 

انقالب از درون برای مبارزه با فساد )ابراهیم رزاقی( 
کــه تنهــا محــدود بــه دولــت و نهادهــای دولتــی  ــه ایــن معنــی اســت  کــه فســاد سیســتماتیک می شــود ب رزاقــی معتقــد اســت زمانــی 
نیســت و افــراد در هــر جایــگاه و مقامــی ممکــن اســت درگیــر ایــن پدیــده باشــند، از همیــن رو بــرای درک ایــن پدیــده بایــد نــگاه همــه جانبــه 
کــه دولــت الگــوی  کــم بــر جامعــه را بــر شــکل گیری فســاد مؤثــر می دانــد و معتقــد اســت زمانــی  ع تفکــر و ایدئولــوژی حا داشــت. رزاقــی نــو
ــدوزی می کننــد  ــی ثروت ان ــه راههــای غیرقانون ــا توســل ب ــز ب زندگــی مصرفــی را تبلیــغ مــی کنــد و دولتمــردان شناخته شــده در جامعــه نی
ــن  ــود. وی تعیی ــی ش ــتماتیک م ــاد سیس ــرایطی، فس ــن ش ــوند، در چنی ــم نمی ش ــازات ه ــد و مج ــی دهن ــود را رواج م ــرف خ ــوی مص و الگ
مجازات هــای عادالنــه بــرای خاطیــان را یــک راه حــل بــرای ایــن مشــکل مــی دانــد، امــا اعتقــاد دارد بــرای حــل ریشــه ای ایــن مشــکل بایــد 
کــردن فعالیت هــای غیرمولــد، جلــو اشــاعه فســاد را بگیــرد.  دولــت بــه طورجــدی وارد عمــل شــود و بــا حمایــت از بخــش مولــد و محــدود 

وی ترویــج ارزش هــای اســالمی و الگــوی زیســت ســاده را نیــز گام مهمــی در ایــن مســیر می داند)رزاقــی، 1394: 61(.

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی

محدود کردن فعالیت های غیرمولد فساد سیستمکاتیک 
توسط دولت

ابراهیم رزاقی
دولت خود را مسئول اقتصاد نمی داند و تنها وظیفه ی فروش نفت و واردات کاال با ارز ارزان حاصل از فروش این 

مداخله و حمایت دولت از بخش تولیدثروت می داند که نتیجه ی آن شرایط سختر بر تولیدکنندگان می باشد.

مشخصات منبع:  
رزاقــی، ابراهیــم. 1394. »انقــالب از درون بــرای مبــارزه بــا فســاد«. نشــریه چشــم انــداز ایــران. شــماره 92. تیــر و   ●

مــرداد 94.

مشارکت همگانی مهمترین عنصر بقای نظام )فرشاد مومنی( 
کــه صــرف نظــر از گروه بندی هــای متــداول جناحــی بــه دنبــال منافــع ملــی باشــند. در ســطح نظــری  بایــد نهادهایــی داشــته باشــیم 
ــاد و  ــار اقتص ــام عی ــی تم ــم تنیدگ ــی دره ــتیم؛ یعن ــه رو هس ــه روب ــوازن دوگان ــک ت ــا ی ــه ب ــر اینک ــی ب ــود دارد مبن ــی وج ــه افزایش ــاق رو ب وف
سیاســت و البتــه بــا تقــدم امــر سیاســت. در امــر سیاســی هــم گفتــه مــی شــود مشــارکت همگانــی مهــم تریــن عنصــر تضمیــن کننــده بقــا بــرای 
کــه بــه  کار اقناعــی پذیرفتــه ای انجــام دهیــم تــا نشــان بدهیــم ســاختار قــدرت درصورتــی  نظــام ملــی اســت. بــه همیــن دلیــل بایــد یــک 
احــزاب شناســنامه دار و باهویــت اجــازه شــکل گیــری بســط فعالیت هــا بدهــد، امنیــت ملــی را تضمیــن می کنــد. در ایــن حالــت هزینه هــا 
هــم کاهــش می یابــد و کشــور می توانــد در ایــن منطقــه پرتنــش گام هــای بــزرگ بــه ســمت ثبــات ریشــه دار مردمــی بردارد)مومنــی، فرشــاد، 

.)48 :1394
گــر  کــه گفتــه مــی شــود امــری خصلــت اجتماعــی دارد یعنــی همــه زیرسیســتم هــای اجتمــاع در شــکل گیــری آن دخیــل هســتند و ا زمانــی 
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ع فرهنــگ و اجتمــاع اشــاره  قــرار اســت تغییــری اتفــاق بیفتــد بایــد در همــه عرصه هــای حیــات جمعــی تغییــر ایجــاد شــود. وقتــی بــه موضــو
کــه از اقتصــاد و سیاســت صحبــت مــی شــود وجــه بــاال بــه پاییــن آن  کیــد اســت، امــا وقتــی  مــی شــود؛ یعنــی وجــه از پاییــن بــه بــاال مــورد تأ
بیشــتر موردنظــر اســت. در تمــام تجربــه هــای موفــق توســعه در دنیــا و حتــی در مقاطــع موفــق تجربــه دار ایــران مشــاهده می کنیــم کــه حرکــت 
کــه  کــرد  هــای منحصــرا از بــاال یــا حرکــت منحصــرا از پاییــن پاســخگو نیســت و بایــد در هــر دو ســاحت تغییــر بــه وجــود آیــد. هــم بایــد کمــک 

کــه در ایــن مســیر همــکاری کننــد )مومنی،فرشــاد، 1394: 49(. گاه شــوند  غ فکــری ســاخت سیاســی ارتقــا یابــد و هــم بایــد مــردم آ بلــو

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
عدم همکاری و همدلی مردم با دولت و دولت با مردمی در برخی امور، چه فرهنگی)پایین به باال( و چه سیاسیـ  

اقتصادی )باال به پایین(.
مشارکت همگانی و تضمین فعالیت 

احزاب
فرشاد مومنی

جدی گرفتن رابطه ی بین دانش و عدم سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی
قدرت

مشخصات منبع:  
مومنــی، فرشــاد. 1394. »مشــارکت همگانــی مهمتریــن عنصــر بقــای نظــام«. دوماهنامــه چشــم انداز ایــران.   ●

شــماره 95، دی و بهمــن 94.

دولت و نگاه منطقه ای در برنامه ریزی توسعه )حجت اهلل میرزایی(
ــه تکنوکــرات هــای محافظــه کار و فاقــد  ــکا ب ــه جــای ات ــت ب کــه: »دول کیــد می کنــد  حجــت اهلل میرزایــی، تحلیلگــر مســائل توســعه تا
گیــر و نهضــت معاضــدت  خالقیــت و اصــرار بــه مســیرهای بوروکراتیــک از همــه ظرفیــت اجتماعــی موجــود بــا ایجــاد یــك گفــت وگــوی فرا

ملــی بــرای توســعه اســتفاده کنــد «)میرزایــی، 1394: 69(.
کنــار آن  دولــت بــه طــور بالقــوه ظرفیــت و ابزارهــای رســانه ای و تشــکل هــای اقتصــادی و اجتماعــی و کارشناســی خوبــی دارد و در 

می توانــد از تــوان مدیــران میانــی و منطقــه ای خــود بــرای حــل مشــکالت اقتصــادی اســتفاده کنــد. 

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
نظام کارشناسی و تصمیم سازی آسیب دیده شده، سازوکارهای 

تصمیم گیری بسیار متمرکز، غیرشفاف مسئولیت ناپذیر و 
فسادآلود

تکیه بر توان و کارایی مدیران کارشناسان میانی و منطقه ای و تشکل های اقتصادی و 
اجتماعی

حجت اهلل میرزایی خ باالی تورم بی ثباتی اجتماعی و اقتصادی ناشی از نر
نخست ایجاد ثبات در اقتصاد داخلی و دوم تنش زدایی از روابط بین الملل ناشی از 
مناقشات هسته ای و در نهایت یافتن جایگاهی در نظام بین الملل)میرزایی، 1394: 

.)66

اصالحات نهادی مانند مبارزه با فساد، حرکت به سمت حکمرانی خوب، ایجاد ثبات، عدم وجود سیاست گذاری توسعه ای و سیاست گذاری کالن
مبارزه با بی انضباطی مالی.

مشخصات منبع:  
ــران.   ● ــگاه منطقــه ای در برنامه ریــزی توســعه«. دوماهنامــه چشــم انداز ای ــت و ن میرزایــی، حجــت. 1394. »دول

شــماره 96، اســفند و فروردیــن 94.
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توسعه ظرفی برای تحکیم اخالق و دیانت )عزت اهلل سحابی(
کــه بــه  کیــد و اصــرار بــر اهمیــت ســرمایه گذاری های خارجــی و نقــش بســیار مهــم آن هــا درچرخــه تولیــد و ارتقــای آن؛ بایــد افــزود  بــا تأ
اســتناد بســیاری ازمطالعــات خارجــی و داخلــی، راز توفیــق جــذب ســرمایه های خارجــی و رمــز دســتیابی بــه آثارمثبــت آن هــا در اقتصــاد، 
»پیونــد آن ســرمایه ها بــا ســرمایه های داخلــی اســت و گره خــوردن آن ســرمایه ها بــا چرخه هــای تولیــد ملــی«. از قضــا یکــی از پررنگ تریــن 
ح شــده، نــگاه بــه درون اســت. از نظــر وی »در برابــر مشــکالت داخلــی و انحطــاط  کــه در ســرمقاله های مهنــدس، مطــر مؤلفه هــا و نکاتــی 
و ذوب شــدن تدریجــی ولــی مســتمر کشــور و ملــت از یکســو و فشــارهای متعــدد و همه جانبــه جهانــی از ســویی دیگــر راهــی جــز ایــن وجــود 
ــه اســتعدادهای طبیعــی، مــادی،  ــم و ب کــه امــروز جــای امپریالیســم را گرفتــه( برداری ــی  ــازار جهانــی )مضمون کــه چشــم امیــد از ب ــدارد  ن
گــر مهنــدس بــود، منتقــد  کــه شــاید ا انســانی و فرهنگــی و بســیج و جــذب توان هــای داخلــی بیندیشــیم. در همیــن چارچــوب اســت 
کــه وی بــه روشــنی در نوشــته های خــود بــر اجــرای  موضــع انفعالــی و خواســتار برخــوردی فعــال بــا ســرمایه های خارجــی می بــود. چرا
کیــد داشــته و بــه صراحــت آن را  سیاســت های تعدیــل ســاختاری، امــا بــه شــیو هــای بومــی و متناســب بــا ظرفیت هــای اقتصــاد ایــران تأ

نیــاز و ضرورتــی ملــی می خوانــد، امــا رعایــت اقتضائــات بومــی را راز توفیــق آن می داند)عظیمــی، 1395: 24(.
کــم بــر آن از دو عامــل نشــأت می گرفــت؛ 1. فضــای  ازنظــر مهنــدس ســحابی »ضعــف و بیمــاری عمــده جامعــه انقالبــی مــا و نظــام حا
سیاســی و اجتماعــی کــه مشــخصه اصلــی آن عبــارت بــود از انحصــار سیاســی-اجتماعی؛ 2. فرهنــگ تولیــد و کار خــالق در زمینه هــای مــادی 
کثــر  و معنــوی بی اعتبــار شــده و در همــه زمینه هــا بــازار داللــی و واســطه گری و تکــرار مکــررات و عــدم نــوآوری و ابتــکار رونــق گرفــت. جامعــه از ا
ثروت هــای طبیعــی، اقتصــادی و انســانی خــود خالــی شــده و در مقابــل تأسیســات زیربنایــی و تولیــد و نیــروی انســانی کارشــناس و کاردان کــه 

عناصــر اصلــی در رشــد ســرمایه های ملــی هــر جامعــه را تشــکیل می دهنــد، تکویــن نیافت.«)ســحابی، دغدغه هــای ایــران فــردا: 25(.
گر این دو را برابر یکدیگر در نظر بگیریم، خسارت های سنگینی به بار خواهد آمد.  توسعه به معنای رشد اقتصادی نیست و ا

در دیــدگاه مهنــدس ســحابی نیروهــای مصــرف کننــده، ضــد توســعه اند. از آنجــا کــه امــر اساســی و اصــل بنیــادی بــرای پشــتبانی از اســتقالل 
کمیــت ملــی و همچنیــن عدالــت و اطمینــان، توســعه همــه جانبــه می باشــد و عقــب ماندگــی جــز وابســتگی و فقــر ارمغانــی نــدارد، هــر نیــرو  و حا

و اســتعدادی کــه مــا را بیشــتر بــه رشــد و تولیــد و ایجــاد ثــروت مــادی و معنــوی نزدیــک کنــد بایــد مــورد حمایــت و تشــویق جــدی قــرار بگیــرد.

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی

انحطاط داخلی و ذوب شدن تدریجی کشور از یکسو و فشارهای همه جانبه ی جهانی از سوی 
دیگر

نگاه به دورن) استعدادها طبیعی، مادی و انسانی و بسیج 
و جذب توان های داخلی(.

سرمایه گذاری و تولید، دوای اقتصاد بیمار ایران

عزت اهلل سحابی
انحصار سیاسی_ اجتماعی و بی اعتبار شدن فرهنگ تولید و کار خالق در زمینه های مادی و 

معنوی و در نهایت ایجاد بازار داللی و واسطه گری
تکوین عناصر  اصلی رشد سرمایه های اجتماعی چون 

نیروی انسانی کاردان و کارشناس.

عدم سرمایه گذاری تولیدی و در نتیجه عدم استفاده بهینه از منابع، گسترش بیکاری، رشد منفی 
درآمد ملی نسبت به جمعیت، وابستگی روزافزون به نفت و صعود بدهی ها

ح های مختلف و جاری و پیامد فساد  ریخت پاش و فقدان حسابرسی و کنترل در امور دولتی و طر
بی سابقه در کشور

مشخصات منبع:  
عظیمــی، میکائیــل. 1395. » توســعه ظرفــی بــرای تحکیــم اخــالق و دیانــت«. دوماهنامــه چشــم انداز ایــران.   ●

شــماره 97، اردیبهشــت و خــرداد 95.
عظیمــی، میکائیــل. 1395. »ســرمقاله های دیــروز، "دغدغه هــای فــردای ایــران"«. دوماهنامــه چشــم انداز   ●

ایــران. شــماره 68، تیــر و مــرداد 90. صــص. 109-96.
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گسترش فساد سیستماتیک )علی دینی ترکمانی( تأثیر شیوه حکمرانی در 
ح مــی کنــد. وی بــا توجــه  کــه علــی دینــی ترکمانــی، اقتصــاددان، مطــر »اقتصــاد دولتــی عامــل فســاد نیســت«، ایــن موضوعــی اســت 
کــم داشــته اند شــیوه حکمرانــی را مهــم تــر از انــدازه دولــت می دانــد. وی  کــه دولــت بــزرگ و فســاد  بــه تجربــه کشــورهای اســکاندیناوی 
کــه در نتیجــه آن  معتقــد اســت آنچــه باعــث شــده اســت اقتصــاد مــا دچــار ایــن حجــم از فســاد باشــد، مســئله تودرتــوی نهــادی اســت 
پاســخگو نبــودن، مــوازی کاری و فــرار از مجــازات ممکــن مــی شــود. بــه اعتقــاد ایــن پژوهشــگر اقتصــادی دولــت در ایــران در حــوزه هــای 
کالســیک آن ماننــد بهداشــت و آمــوزش کوچــک اســت، امــا در زمینــه هــای غیرکالســیک بــزرگ شــده و ایــن رونــد شــرایط را بــرای ایجــاد 

کــرده اســت. فســاد سیســتماتیک مهیــا 

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
تودرتویی نهادی؛که موجب کاهش کارایی اقتصادی، دور زدن قوانین، پاسخ گویی و مسئولیت پذیری کم و 

تلف شدن منابع کشور می شود
عدم موازی کاری نهادی اداری در دولت 

علی دینی ترکمانیو حکومت

مشخصات منبع:  
دینــی ترکمانــی، علــی. 1395. » تأثیــر شــیوه حکمرانــی در گســترش فســاد سیســتماتیک)تو در تــوی فســادها(«.   ●

مصاحبــه بــا دوماهنامــه چشــم انداز ایــران. شــماره 100، آبــان و آذر 95.

که به فساد دامن می زنند )مهدی پازوکی( قوانینی 
ــرا در  ــت، زی ــفافیت اس ــود ش ــا نب ــم در اینج ــث ه ــد بح کلی ــود.  ــتر می ش ــاد بیش ــرای فس ــه ب ــود، زمین ــر ش ــی بزرگت ــاد دولت ــه اقتص هرچ
ــرای  ــرو آزادی اســت. ب گ ــه ســمت عــدم شــفافیت حرکــت می کنــد. شــفاف شــدن سیســتم اقتصــادی هــم در  اقتصــاد دولتــی سیســتم ب
گیــرد بایــد فضــای کســب وکار اصــالح شــود. اصــالح فضــای کســب وکار نیــز ســه شــرط دارد:  اینکــه هــر اقتصــادی در مســیر رشــد قــرار 
کثرکــردن ســود؛ و ســوم، مقابلــه بــا  کــردن هزینــه و حدا نخســت، شــفافیت اقتصــادی؛ دوم، رقابــت ســالم اقتصــادی در راســتای حداقــل 
هرگونــه انحصــار اعــم از دولتــی و خصوصــی. اصــالح ایــن ســه حــوزه نیــز از وظایــف حکومــت هاســت. در نهایــت می تــوان نتیجــه گرفــت 
ــه دنبــال دارد. ــه رشــد اقتصــادی بینجامــد و رشــد اقتصــادی درنهایــت کاهــش فســاد را هــم ب ــد ب مدیریــت صحیــح اقتصــادی می توان

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
کارآمدی  بی انضباطی اداری و اقتصادی )فساد( در نتیجه ی نا

سیستم اداری مبنی بر ضابطه و نه رابطه و جذب بهترین افراد در سیستم اداری دولتی.سیستم اداری
مهدی پازوکی

آزادی و اصالح فضای کسب و کار )با شفافیت اقتصادی، رقابت سالم اقتصادی و مقابله عدم شفافیت در نظام اقتصادی
با هرگونه انحصار(

مشخصات منبع:  
ــران.   ● ــا دوماهنامــه چشــم انداز ای ــه ب ــه فســاد دامــن می زننــد«. مصاحب ــه ب ک پازوکــی، مهــدی. 1395. »قوانینــی 

شــماره 100، آبــان و آذر 95. 
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کارآمدسازی نظام سیاسی در ماهنامه آیین   فصل پنجم: بررسی 

مقدمه 
ماهنامــه آییــن بــه صاحــب امتیــازی جبهــه مشــارکت ایــران اســالمی، مدیــر مســئولی ســید محمدرضــا خاتمــی و ســردبیری هــادی 
خانیکــی در حــد فاصــل ســال های 1383 تــا 1389 در 32 شــماره منتشــر شــده اســت. ایــن ماهنامــه هــم حــاوی تحلیل هــای سیاســیـ  
ح شــده مقــاالت زیــر حــاوی اشــارات و  راهبــردی و هــم حــاوی مباحــث فکــری و نظــری اســت. از میــان مباحثــی کــه در ایــن ماهنامــه مطــر

نکته هایــی در مــورد کارآمــدی نظــام سیاســی تشــخیص داده شــدند: 
دولت غول پیکر و اداره میلیتاریستی جامعه )مصطفی تاجزاده(  ●
دموکراسی و موانع اقتصادی آن در ایران )مسعود نیلی(  ●
دولِت نفوذهای ناهمگن: تأثیر قانون اساسی بر ساختار دولت و اقتصاد در ایران )محسن رنانی(  ●
سیاست گذاری های همزمان )ابوالفضل دالوری(  ●
وضع توسعه ایران؛ 30 سال پس از انقالب )محمدحسین شریف زادگان(  ●

کارآمــدی صورت بنــدی و بــه تفکیــک مقــاالت آمــده اســت. الزم بــه  در ادامــه چکیــده مباحــث مرتبــط ایــن مقــاالت در قالــب ادبیــات نا
ذکــر اســت کــه ترتیــب مقــاالت ایــن فصــل بــه ترتیــب تاریــخ انتشــار در ماهنامــه ی آییــن اســت. 

حسین موسوی

دولت غول پیکر و اداره میلیتاریستی جامعه )مصطفی تاجزاده(
کثــری و متمرکــز اســت و دســتگاه دیوانــی، در عیــن بزرگــی،  کــه ســاخت حکومــت در ایــران حدا تاجــزاده بــر ایــن عقیــده اســت 
گــذار  کــه راه  کنــد. راه رهایــی از چنیــن وضعــی،  کمــان را پیوســته متفــرق مــی  ناراضی تــراش، اســتبدادجو و انقالب پــرور اســت و حا
کمیــت قانــون، توزیــع و  حکومــت بــه وضعیتــی دموکراتیــک را نیــز تســهیل می کنــد، برگــزاری انتخابــات آزاد اســت. بــه نظــر تاجــزاده، حا
کــردن قــدرت، برگــزاری انتخابــات آزاد، تغییــر رفتــار نهادهــای حکومتــی و ...، موجــب ثبــات سیاســی و بهبــود وضعیــت کشــور  محــدود 

مــی شــود )تاجــزاده، 1387: 51-46(.
ل های خویــش را در دفــاع از سیاســت  ح برخــی رویکردهــای نظــری بــه مســئله سیاســت ورزی، اســتدال ــا بــا طــر تاجــزاده می کوشــد ت
کــه بــه تعبیــر وی،  ورزی آزاد و علنــی عنــوان نمایــد. یکــی از مشــکالت بــه نظــر تاجــزاده اختیــارات رو بــه افزایــش نهــاد حکومــت اســت 
کــه میلیتاریســتی شــدن فضــای کشــور،  در تاریــخ ایــران، هرگــز چنیــن تمرکــزی وســیعی وجــود نداشــته اســت. تاجــزاده بــر ایــن نظــر اســت 
کــرده و بــه رشــد بنیادگرایــی در ایــران مــی انجامــد. در ادامــه، دور تــازه ای از کشــمکش ها  اســتقرار دموکراســی را بــا موانــع بــزرگ مواجــه 
کــه حتــی در صــورت برپایــی انتخابــات آزاد، احتمــال پیــروزی خشــونت طلبان، افزایــش خواهــد یافــت. در نهایــت بــه  آغــاز خواهــد شــد 
نظــر تاجــزاده، مادامــی کــه دولــت غــول پیکــر اســت، تغییــر نظــام سیاســی بــه اســتقرار دموکراســی ختــم نخواهــد شــد و هرکــس قــدرت را در 
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ارسݒ  ݡگــ�ز

اسی ںز ݡکارسݒ

دســت بگیــرد، دیــر یــا زود منویــات خــود را بــه زور بــه پیــش خواهــد بــرد )همــان، 10 و 11(.

نویسندهراهکار علل ناکارآمدی
متمرکز بودن بیش از اندازه ساخت حکومت

دولِت غول پیکر
میلیتاریستی اداره کردن جامعه

برگزاری انتخابات آزاد از جانب حکومت
کمیت قانون، توزیع و محدود کردن قدرت مصطفی تاجزادهحا

مشخصات منبع: 
تاجــزاده، مصطفــی.1387. »اصالحــات دموکراتیــک؛ جامعــه محــور یــا حکومتــی«. نشــریه آییــن، ســال چهــارم،   ●

آذر و دی 1387. شــماره 17 و 18، صــص 51-46.
ــال اول، آذر 1383.   ● ــن، س ــریه آیی ــران«. نش ــت ورزی در ای ــاع سیاس ــا امتن ــکان ی ــی.1387. »ام ــزاده، مصطف تاج

ــص 12-2. ــماره 2، ص ش

دموکراسی و موانع اقتصادی آن در ایران )مسعود نیلی( 
کــه کشــورهای نفــت خیــز حــوزه خلیــج فــارس شــدیدًا بــا  نیلــی در ایــن یادداشــت موانــع جــدی دموکراســی را ایــن نکتــه می دانــد 
کــدام از ایــن پدیده هــا نشــانه های  کــه هــر  پدیده هایــی چــون فســاد حکومتــی، رانــت، حکومت هــای موروثــی و قبیلــه ای درگیــر هســتند 
ــد می شــوند،  ــت بهره من ــع ران ــزرگ توزی ــان ب ــا از ایــن جری ــا چــون هــم مــردم و هــم حکمران ه ــد هســتند. ام ــی ب ــرای حکمران محکمــی ب
انگیزه هــای الزم بــرای قــرار گرفتــن در مســیر دموکراســی شــکل نمی گیــرد و یــا مــدت زمانــی زیــاد بــرای بــه وجــود آمــدن وقــت صــرف 

کــه مؤلفــه هــای آن قابــل مشــاهده اســت )نیلــی، 1383: 6(. ــه نحــوی  ــه ایــران نیــز هســت ب می شــود. ایــن وضعیــت قابــل تعمیــم ب

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
مسعود نیلیبرچیدن فساد سیستماتیک و کاهش نقش دولت در تصمیم گیری های اقتصادیفساد حکومتی و رانت

مشخصات منبع: 
نیلــی، مســعود.1383. »دموکراســی و موانــع اقتصــادی آن در ایــران«. نشــریه آییــن، ســال اول، تیــر 1383.   ●

شــماره 1، صــص 28-23.

دولِت نفوذهای ناهمگن: تأثیر قانون اساسی بر ساختار دولت و اقتصاد در ایران )محسن رنانی(
کــدام نیــز مصادیقــی را بــر  کــرده و بــرای هــر  در ایــن مقالــه رنانــی حکومت هــا را بــه ســه دســته توســعه خواه، مــردد و کارشــکن تقســیم 
کــه ویژگی هایــی را بــا خــود حمــل می کــرده اســت. از ایــن منظــر، وقتــی  می شــمارد. بــه نظــر وی حکومــت ایــران برآمــده از انقالبــی اســت 
ــه  ــه ب ــذاری شــود، قوانیــن مصوب ــات ناشــی از انقــالب فروکــش نکــرده اســت، قانون گ ــوز هیجان ــه هن ک ــی  در دوران انقــالب، یعنــی زمان
عوارضــی آلــوده خواهنــد شــد؛ عوارضــی همچــون ســرعت در تدویــن و تصویــب قانــون، غلبــه عاطفــه بــر عقــل هنــگام تصویــب قوانیــن 
ــه نظــر رنانــی یکــی از مشــکالت  ــر اســاس دیدگاه هــای فکــری و نظریه هــای غیرواقعــی و آرمــان شــهری. ب و ســرانجام تدویــن قوانیــن ب

کــه قانــون اساســی آن ترکیبــی از عقــل و عاطفــه اســت )رنانــی، 1387: 5(. جــدی حکومــت در ایــران ایــن اســت 
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نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
تسریع و شتاب در تصویب قانون

غلبه عاطفه بر عقل در تصویب قانون
تدوین قوانین بر اساس نظریه های غیرواقعی

عاقالنه تر کردن قوانین
محسن رنانیو تمرکز و زمان برتر کردن فرآیند مطالعه قوانین

مشخصات منبع: 
رنانــی، محســن.1387. »دولــِت نفوذهــای ناهمگــن: تأثیــر قانــون اساســی بــر ســاختار دولــت و اقتصــاد در ایــران«.   ●

نشــریه آییــن، ســال چهــارم، بهمــن و اســفند 1387. شــماره 19 و 20، صــص 50-45.

سیاست گذاری های همزمان )ابوالفضل دالوری(
کــه کارکــرد دولــت در دو حــوزه آزادســازی سیاســی و آزادســازی اقتصــادی، موجــب ورود  دالوری در ایــن یادداشــت بــر ایــن نظــر اســت 
گــر دولــت بــر اجــرای برنامــه  همزمــان بــه ایــن دو حــوزه شــده و در نتیجــه موجبــات کژکارکــردی دولــت را فراهــم مــی آورد. بــه ایــن معنــا کــه ا
کاربــرد  کــردن آزادی هــای سیاســی و  آزادســازی اقتصــادی اصــرار ورزد، ناچــار اســت بــا نارضایتــی و اعتراضــات برخــورد کنــد و بــه محــدود 

زور علیــه گروه هــای ناراضــی مبــادرت ورزد. ایــن امــر نیــز بــه معنــای ناقــص مانــدن یــا توقــف دموکراتیــک ســازی اســت. 
ــه  ــم. ب ــدر مواجــه بوده ای ــا دولتــی مقت ــا همــواره ب ــه م ک ــر ایــن نظــر اســت  ــژه در پــس از انقــالب، دالوری ب ــران بوی ــه ای در مــورد تجرب
نحــوی کــه حتــی بــا مــوج اول اجــرای برنامــه هــای تعدیــل در دولــت اول آقــای هاشــمی، اصــواًل اولویــت و تقویــت نهادهــای دموکراتیــک 
در دســتور کار دولــت قــرار نگرفتــه اســت. همیــن امــر موجــب شــد تــا ایــران در اواســط دهــه 1370 بــا فشــارهایی بــرای پیشــبرد همزمــان 
کــدام از شــرایط و ملزومــات  هــر دو فراینــد آزادســازی سیاســی و اقتصــادی مواجــه شــود. بــه نظــر دالوری، در دولــت آقــای خاتمــی هیــچ 
کــدام از دو فرآینــد مذکور)بازتوزیــع اقتصــادی و توســعه سیاســی( فراهــم  سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و بیــن المللــی بــرای پیشــبرد هــر 
ــه  ــب یــک راهبــرد دو وجهی)معطــوف ب ــه ایــن اقدامــات در قال ک ــود  ــاره وجــود داشــت، آن ب ــه در ایــن ب ک نبــوده اســت. اشــکال مهمــی 
کــم و بیــش بــه صــورت اقداماتــی مجــزا و  تعمیــق همزمــان دموکراســی و آزادســازی اقتصــادی( طراحــی، تدویــن و اجــرا نمــی شــد، بلکــه 

ــه اجــرا در مــی آمــد )دالوری، 1386: 29-23(. ناهماهنــگ ب

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
سیاست گذاری همزمان 

دولت مقتدر
عدم تقویت نهادهای دموکراتیک توسط دولت

اتخاذ یک راهبرد دو وجهی توسط دولت )معطوف به تعمیق همزمان دموکراسی همراه با آزادسازی 
ابوالفضل دالوریاقتصادی(

مشخصات منبع: 
از   ● بعــد  ایــران  آزادســازی در  بــر تجربــه  ابوالفضــل.1386. »سیاســت گذاری های همزمان)درآمــدی  دالوری، 

انقــالب(«. نشــریه آییــن، ســال ســوم، اســفند 1386. شــماره 11 و 12، صــص 29-23.

وضع توسعه ایران؛ 30 سال پس از انقالب )محمدحسین شریف زادگان( 
شــریف زادگان بــا اشــاره بــه درآمدهــای نفتــی، وابســتگی دولــت بــه ایــن درآمدهــا را از علــل آســیب های جــاری بــر مــی شــمارد. بــه نظــر 
ج از شــدن دولــت از ایــن وابســتگی همــواره بیــش از 60 درصــد محقــق نشــده اســت. وی مهــم تریــن دلیــل عــدم توفیــق را، تغییــر  وی خــار
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گــذار یــا تأخیــر در نیــل بــه صنعتــی شــدن را  راهبردهــای اصلــی در مســیر توســعه مــی دانــد )شــریف زادگان، 1387: 80(. همچنیــن عــدم 
کار بــرای فعالیــت بخــش خصوصــی مــی دانــد.  ناشــی از رانتــی بــودن بیــش از انــدازه بخــش صنعــت در ایــران، و فراهــم نبــودن شــرایط 
گــر، غیــر توســعه ای، بــزرگ و بوروکراتیــک، غیرکارآمــد و نهایتــًا دولــت هــای رانتــی  بــه نظــر شــریف زادگان، ســاخت دولــت هــای مداخلــه 
همــواره در چهــل ســال گذشــته از ویژگــی دولت هــای ایــران بــوده اســت. بــه همــراه ایــن ویژگی هــا، نظــام هــای تصمیم گیــری مطابــق بــا 
ــا جهت گیری هــای بعضــا غیــر علمــی از خصوصیــات ایــن دولت هــا  ــر پاســخگو و ب ــز و غی کــرده اســت. تصمیم گیــری متمرک آن نیــز رشــد 
بــه شــمار مــی رود. دولت هــا در ایــران هنــوز مداخله گــر و بــا نظــام اداری گســترده و نظــام تصمیم گیــری نامناســب انــد و نتوانســته انــد بــه 

روشــنی و در یــک مضمــون عملیاتــی تکلیــف خــود را بــا اقتصــاد دولتــی، بخــش خصوصــی و ... روشــن کننــد )همــان، 83(.

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
وابستگی دولت به درآمدهای نفتی

تغییر دائمی راهبردهای توسعه
رانتی بودن بخش صنعت

دولت مداخله گر، غیرتوسعه ای و بوروکراتیک
تصمیم گیری متمرکز و غیرپاسخگو

رهایی دولت از وابستگی نفتی
اتخاذ راهبردهای بلندمدت

اصالح و تعدیل نظام تصمیم سازی
محمدحسین شریف زادگان

مشخصات منبع: 
ــران؛ 30 ســال پــس از انقــالب«. ماهنامــه آییــن. ســال   ● شــریف زادگان، محمدحســین.1387. »وضــع توســعه ای

چهــارم، بهمــن و اســفند 1387. شــماره 19 و 20، صــص 83-80.
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  فصل ششم: سایر مقاالت مربوط به کارآمدسازی نظام سیاسی

کارآمدی قانون اساسی، مشروعیت و 
در ایــن مقالــه، مواضــع ســازمان مجاهدیــن انقــالب اســالمی ایــران در خصــوص خألهــای قانونــی موجــود در ســاختار حقوقــی کشــور و 
کــه بــه دلیــل فقــدان قانونــی  به ویــژه قانــون اساســی بیــان شــده اســت. بــه نظــر نگارنــدگان، رابطــه قــوا بــا یکدیگــر یکــی از مســائلی اســت 
مشــخص و وجــود ابهاماتــی در ایــن زمینــه، گاه موجــب تنــش در مناســبات میــان آن هــا می شــود )1379: 2(. همچنیــن، رابطــه اصــل 
ــا اصــول همــکاری، هماهنگــی نظــارت و پاســخ گویی قــوا بــه درســتی و در عمــل روشــن نیســت. به ویــژه اینکــه در اصــل  اســتقالل قــوا ب
کــه قــوای کشــور زیــر نظــر رهبــری قــرار دارنــد، بــدون اینکــه مکانیســم چنیــن امــری قانون منــد شــده باشــد و  پنجــاه و هفــت آمــده اســت 
ــر هــر گونــه عمــل غیرقانونــی  کــه راه را ب ــر ملــت بــه گونــه ای باشــد  ــا اصــول دیگــر همچــون پاســخ گویی در براب هماهنگــی و ارتبــاط آن ب
کــه رئیــس  ببنــدد. از طــرف دیگــر، مســئولیت اجــرای قانــون اساســی، بــر عهــده رئیــس جمهــور اســت حــال آنکــه نگارنــدگان می پرســند 
کــدام مرجــع مســئول پاســخگو باشــد؟ ملــت، مجلــس شــورای اســالمی، قــوه قضاییــه و  جمهــور در ســاختار قانونــی کشــور، بایــد در مقابــل 
کــه مــورد توجــه اســت، مربــوط بــه بازتولیــد ســاختار دوگانــه و کژکارکــردی ناشــی از آن اســت. در همیــن  یــا...؟ )همــان، 3( نکتــه دیگــری 

راســتا، در قانــون اساســی، وظایــف و اختیــارات رهبــری نیــز بــه تفکیــک نیامــده اســت )همــان، 3(.

نویسندهراهکار برای رفع ناکارآمدیعلت ناکارآمدی
ابهام و عدم شفافیت در اصول قانون اساسی

بازتولید ساختار دوگانه
تداخل کارکرد دستگاه ها

کتفا  راهکار مشخصی ارائه نمی شود و صرفًا به سطح آسیب شناسی ا
می شود. 

 سازمان مجاهدین انقالب اسالمی 
ایران

مشخصات منبع: 
»قانون اساسی، مشروعیت و کارآمدی«. بازتاب اندیشه. شماره 12، اسفند 1379. صص. 48-55.   ●

گرانپایه( کارآمدی مدیران است )بهروز  چالش اصلی دولت، نا
)1(

ع مدیریــت غیرعقالنــی اســت، چــرا کــه در دولــت گذشــته هیــج نــگاه عقالنــی، اصولــی و علمی  دولــت حســن روحانــی میــراث دار یــک نــو
ــه کارآمــدی وجــود نداشــت و دســتگاه های اجرایــی بــا شــیوه های ماقبــل مــدرن و هیئتــی مدیریــت می شــد.  بــه نظــام مدیریتــی و مقول
ع موجــب شــد کــه دســتگاه های مــا 8 ســال از نیروهــای توانمنــد، کیفــی و کارآمــد تهــی شــوند. ایــن پوکــی سیســتم از نیروهــای  ایــن موضــو

کارآمــد، ســطح نیــروی انســانی مــا در ســطوح مدیریتــی را بــه ابتــذال کشــانده اســت. 
ع داشــته باشــیم و هماهنگــی میــان تعهــد و تخصــص ایجــاد کنیــم، یــک نــگاه  بــه جــای اینکــه یــک نــگاه سیســتمی بــه ایــن موضــو
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ع مــا را در دام تعهدگرایــی  کــم شــد و بــه جــای تخصــص بــه تعهــد، تقــدم بخشــیدیم و ایــن موضــو ع حا چالشــی و تضــادی بیــن ایــن موضــو
ع یــک ناهمخوانــی میــان مدیــران، وعده هــا و خواســته های  انداخــت، بــدون اینکــه توجهــی بــه تخصــص داشــته باشــیم. همیــن موضــو
گیــرد. هنــوز رابطــه و رفاقــت در  کار  کارآمدتــری را بــه  روحانــی وجــود دارد. بــه اعتقــاد مــن، حســن روحانــی بایــد مدیــران شــجاع تر و 
گــر هــم کارهــای خوبــی در ســطح  کــه دســتگاه های تبلیغــی درســتی نــدارد و ا انتخاب هــا معیــار اصلــی اســت. مشــکل دولــت ایــن اســت 
کــه  کشــور انجــام دهــد، بازتــاب مناســبی در افکارعمومــی پیــدا نمی کنــد و ایــن یکــی از ضعف هــای سیســتمی در دولــت روحانــی اســت 

موجــب شــد سیســتم، افــراد مختلفــی را بــه بهانه هــای مختلــف از خــودش دفــع کنــد.

)2(
کــوچ پاییــزه قــدرت: جابه جایــی و چرخــش قــدرت در حوزه هــای قانون گــذاری و اجرایــی در ایــران هنــوز به قاعــده و متعــارف نیســت. 
ایــن نــه بــه معنــای فقــدان ســازوکارهای قانونمنــد و دموکراتیــک بــرای تغییــر در ترکیــب قــوای نظــام، بلکــه بیشــتر بــه ســبب نابــاوری 
ع نــگاه بــه مفهــوم و منابــع قــدرت نیــز در بیــن  و ناپایبنــدی گروهــی از بازیگــران بــه ســازوکارها و قوانیــن موجــود اســت. ضمــن آنکــه نــو
بازیگــران، متفــاوت و گاه متضــاد اســت و همیــن عوامــل، متعــارف و قاعده منــدی جابه جایــی قــدرت در ایــن عرصه هــا را مانــع می شــوند. 
در جمهــوری اســالمی طــی چنــد دهــه اخیــر، جریان هــا و گرایش هــای مختلفــی در ســاختار سیاســی حضــور یافتــه و اداره امــور را بــه 
دســت گرفته انــد. تکنوکرات هــا، روحانیــون و بــا یــک فاصلــه زمانــی، امنیتی هــا و نظامیــان، جریان هــای عمــده تأثیرگــذار در عرصــه 

قــدرت سیاســی در ایــران بوده انــد.
کــه معــّرف نامتعارفــی آن اســت، میــل بــه مانــدگاری در مناصــب و رهــا نکــردن  یکــی از ویژگی هــای عرصــه فعالیــت سیاســی در ایــران 

میزهــا و صندلی هاســت. در مقاطــع انتخابــات، ایــن وضعیــت نمــود و بــروز بیشــتری پیــدا می کنــد.
کــه ســازوکار انتخابــات در آن هــا نهادینــه شــده اســت،  رقابــت و چالــش بیــن جریان هــا و جناح هــای سیاســی در عمــوم کشــورهایی 
وجــود دارد. تــالش و پیگیــری بــرای پیــروزی بــه دفعــات متعــدد نیــز امــری مذمــوم و نکوهیــده نیســت. آنچــه محــل نــزاع اســت، ضــرورت 
کــه - بــود و نبــود آن- اعتمــاد عمومــی  رعایــت اخــالق انســانی و میــزان پایبنــدی بــه اصــول متعــارف رقابــت سیاســی اســت. امــری 
و انســجام اجتماعــی را بــه عنــوان پایه هــای رشــد و توســعه ملــی دســتخوش تغییــر می کنــد. از بیــن بــردن شــرایط رقابــت ســالم در 
کــه  کالبــد و کشــتن روح دموکراســی اســت و نتیجــه آن، برقــرار شــدن وضعیتــی بی ثبــات و شــکننده  فرآیندهــای انتخاباتــی، نگــه داشــتن 

کــه امــکان و فرصــت رویــش پیــدا می کنــد. در بســتر آن فقــط تــرس و دلهــره و اضطــراب اســت 

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
شناوری بین مدیران اجرایی و نیروهای انسانی تا افراد در جایگاهی که بهتر می توانند کار کنند.مدیریت غیرعقالنی و ماقبل مدرن

بهروز گرانپایه

عدم درک صحیح رابطه تعهد و تخصص

کارآمدی ساختار رده اول دولت جوان گراییمحافظه کاری، پیری و نا

به کارگیری مدیران شجاعتر و کارآمدترعدم هماهنگی مدیران میانی با تصمیمات ریاست جمهوری

ضعف سیستمی دولت در استفاده از دستگاه های تبلیغاتی

پایبندی به اصول متعارف رقابت سیاسی و اخالق انسانیعدم جابجایی صحیح قدرت و میل به ماندگاری در مناصب

کارآمــدی مدیــران اســت«. هفته نامــه روبــه رو. اردیبهشــت   ● گرانپایــه، بهــروز. 1395الــف. »چالــش اصلــی دولــت، نا
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گرانپایه، بهروز. 1395ب. »کوچ پاییزه قدرت«. هفته نامه روبه رو. شماره 6. اردیبهشت 1395  ●
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کارآمدی وابسته کارآمدی تا  ک سازی نا از ادرا
کــرد.  کارآمــدی بــروز  کــه چــرا در ســطوحی از نظــام جمهــوری اســالمی ایــران نا در ایــن نوشــته نگارنــده می کوشــد توضیــح دهــد 
گــر مانــع نبــود،  مزاحمت هــا، دشــمنی ها و موانــع باعــث شــد تــالش بــرای اســتقرار و تثبیــت نظــام اســالمی، »جهــاد« خوانــده شــود. وگرنــه ا
ــا بیرونــی هســتند.موانع درونــی ضعف هــای درون ماســت، ضعف هــای فکــری و عقالنــی،  ــا درونــی ی ــع نیــز ی ــا نداشــت. موان جهــاد معن
راحــت طلبــی و آســان پنداری، گریــز از چالــش و مشــکالت و تربیت هــای نادرســت اخالقــی و اجتماعــی. جمهــوری اســالمی از ابتــدا تــا 
امــروز، بــا یــک جبهــه ی عظیــم سیاســی، مالــی، اقتصــادی، نظامــی، امنیتــی، فرهنگــی و رســانه ای مواجــه بــوده اســت؛ یعنــی اســتکبار 
جهانــی، شــبکه زرســاالری جهانــی، صهیونیســم بین الملــل و ارتجــاع، بــه جلــوداری رژیــم ایــاالت متحــده، اصلی تریــن مانــع بیرونــی بــرای 

کارآمــدی و موفقیــت نظــام اســالمی اســت)محمدی نیا، 1397: 71(.
کارآمدی در جمهوری اسالمی ایران را ناشی از بروز چند علل می داند که به برخی از آن ها می پردازیم. نگارنده نا

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی

کارآمدی در نظام جمهوری اسالمی ایران است  »بی قانونی« علت حقوقی نا
که به موجب آن، فساد، رانت و ویژه خواری افزایش می یابد )محمدی نیا، 

.)76 :1397

فصل الخطاب قرار دادن قانون در همه ی امور اجرای و قضایی کشور. یکی 
ک سازی مثبت برای مسئوالن بعدی  از مهمترین اجزای عملیات روانی و ادرا

نظام، اجرای دقیق قانون اساسی در نظارت های »پسینی« و »حین تصدی« 
است.

محمد 
محمدی نیا

فاصله گرفتن زندگی شخصی مسئوالن با سطح کم درآمد کشور پس از 
راهکاری ارائه نشده است.انقالب )محمدی نیا، 1397: 76(.

نبود مبارزه ی جدی و پیگیر و شفاف با فساد و در نتیجه سست شدن 
پایه های عدالت اجتماعی.

اجرای قانون به تنهایی کافی نیست. بدون مکمل های رسانه ای و روانی، 
نتیجه مطلوب به دست نمی آید. عملیات رسانه ای الزم باید حالت »هراس« 
در کسانی که بدون شایستگی و معیارهای الزم به سوی تصاحب پست های 
حکومت خیز برداشته اند، ایجاد کند وحالت »طمانینه و ارامش و دلگرمی« را 

برای مسئولینی که در تحقق وظایفشان موفق اند ایجاد کند.

قرار داشتن و توزیع امکانات و فرصت های ناب جامعه در انحصار اقلیت 
سرمایه دار.

مقاوم سازی و مردمی کردن اقتصاد و به حداقل رساندن نقش دولت برای 
افزایش چابکی در سیستم آن و افزایش مشارکت مردمی با محوله ی تصدی 

کارها به بخش های دیگر.

موانع موجود در »فرهنگ اقتصاد« چون مصرف گرایی، اسراف و اشرافی 
راهکاری ارائه نشده است.گری.

کم توجهی به جوان گرایی و شایسته ساالری از ضعف های مدیریتی حکومت 
نهادینه کردن مسئولیت پذیریایران.

کارآمدی های موجود در آموزش وپرورش، آموزش عالی،  نارسایی و نا
پژوهشگاه ها و حوزه علمیه. این اختالل به نظام اسالمی سرایت خواهد کرد 

)محمدی نیا، 1397: 78(.
راهکاری ارائه نشده است.

راهکاری ارائه نشده است.گروه گرایی، دسته بندی های قبیله ای، سیاسی بازی های جناحی.

تبیین و توضیح برای روشن کردن افکار عمومیبرخورد با تسامح و اغماض با مسئوالن خاطی در کشور.

مشخصات منبع: 
کارآمــدی وابســته«. فصلنامــه فرهنــگ پویــا،   ● کارآمــدی تــا  محمدی نیــا، محمــد. 1397. »از ادراك ســازی نا

شــماره 37، بهــار 1397  ص 70.
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ارسݒ  ݡگــ�ز

اسی ںز ݡکارسݒ

  فصل هفتم: پایان نامه ها و مقاالت علمیـ  پژوهشی مربوط به کارآمدسازی نظام سیاسی

کارآمدی های ساختاری نظام بودجه و نا
ــز اســت. در بخــش اول،  ــر مســئله بودجــه و شــیوه های تخصیــص بودجــه متمرک ــاِم آن پیداســت، ب کــه از ن ــه  ــه همان گون ایــن مقال
کــه عبارت انــد از: 1( تهیــه، تنظیــم و پیشــنهاد بودجــه 2( تصویــب  نگارنــدگان مقالــه چهــار مرحلــه بودجه بنــدی را تشــریح می کننــد 
کارآمــدی مربــوط می شــود، نظــام بودجه ریــزی  بودجــه 3( اجــرای بودجــه 4( کنتــرل و نظــارت بــر اجــرای بودجــه. امــا تــا آنجــا بــه بحــث نا
در ایــران از مصائــب و مشــکالتی نیــز رنــج می بــرد. یکــی از آن هــا، ضعــف قوانیــن و اســتنباط نادرســت مجریــان قوانیــن اســت کــه خــود را در 
مصادیقــی همچــون »عــدم ضمانــت اجرایــی قــوی بــرای مــواد قانونــی مذکــور«)1387: 5(،»تعــدد تبصره هــای دائمــی و موقت«)همــان، 
7(،»فقــدان وضــوح و صراحــت مفاهیــم قانونــی بــرای کاربردهــای اجرایی«)همــان، 8(، »فقــدان وحــدت رویه هــای مالــی« و بــه طــور 
کلــی »ضعــف قانــون برنامــه و بودجه«)همــان، 9( نشــان می دهــد. مســئله مهــم دیگــر بــه مســئله ناهماهنگــی میــان برنامــه و بودجــه 
ــا مشــکل مواجــه می کنــد. نکتــه  ــه نظــام بودجــه ریــزی را ب ــرای ســامان بخشــی ب ــاز ب کــه عمــاًل تناســب و تعــادل مــورد نی مربــوط اســت 
کــه بــه نحــوی  ع مدیریــت دولــت و نظــام اداری در تهیــه و اجــرای بودجــه مربــوط می شــود  کــه قابــل توجــه اســت، بــه موضــو دیگــری 
ــا دشــواری هایی مواجــه ســاخته اســت. ایــن مســائل عبارتنــد از: 1( تداخــل، تکــرار  غیرمســتقیم کارآمــدی نظــام تخصیــص بودجــه را ب
و تشــابه وظایــف دســتگاه های دولتــی 2( فقــدان تخصص هــای مــورد نیــاز )همــان، 12 و 13(. همچنیــن، مشــخص نبــودن حــدود 
ح هــا و برنامــه هــا، از  کنــار مســائل اجرایــی طر تمرکــز و عــدم تمرکــز اداری و بودجــه ای و ناهماهنگــی میــان منابــع و مصــارف بودجــه در 
گــزارش فــوق پــس از ذکــر مســائل و مشــکالت نظــام  دیگــر موانــع نظــام برنامــه و بودجــه معرفــی می شــود )همــان، 13-15(. در نهایــت 
بودجــه ریــزی بــه ایــن نتیجــه می رســد کــه از دیــدگاه سیســتمی، مشــکل عمــده و اساســی نظــام بودجــه ریــزی، عــدم وجــود نوعــی ســازوکاِر 
بازخــورد مناســب اســت و بــه همیــن خاطــر، پیشــنهاد شــده تــا یــک مکانیســم مطلــوب جهــت اعــالن بازخوردهــا طراحــی شــود )همــان، 

 .)23

نویسندهراهکار برای رفع ناکارآمدیعلت ناکارآمدی
ضعف قانون برنامه و بودجه

ح و صراحت مفاهیم قانونی فقدان وضو
تداخل وظایف دستگاه ها

فقدان تخصص های مورد نیاز
عدم تمرکز اداری

طراحی سیستم بازخورد مطلوب و مناسب
تعیین ضمانت اجرایی جهت اجرای دقیق قوانین

مشخص کردن حدود تمرکز اداری
مرکز پژوهش های مجلس

 
مشخصات منبع: 

کارآمــدی هــای ســاختاری«. مجلــس و پژوهــش.   ● دفتــر بررســی های اقتصــادی. 1376. »نظــام بودجــه و نــا 
فروردیــن و اردیبهشــت 1376. شــماره 22. صــص. 55-78. 
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کارآمدی احزاب سیاسی ایران توسعه نیافتگی فرهنگ سیاسی و نا
ــخص  ــور مش ــه ط ــی و ب ــل فرهنگ ــا عوام ــران را ب ــی در ای ــای سیاس ــزاب و گروه ــت اح ــدی و شکس کارآم ــن نا ــده مهم تری ــر نگارن از نظ
توســعه نیافتگی فرهنــگ سیاســی همبســتگی وجــود دارد. توســعه نیافتگــی فرهنــگ سیاســی بــه انحــاء مختلــف تاثیــرات متفاوتــی 

گــذارد. کارآمــدی نهادهــای سیاســی و متعاقبــا رفتــار سیاســی شــهروندان جامعــه ایــران مــی  برنا
ــردن  ک ــونت آمیز  ــر خش ــف و غی ــه در تلطی ــف چ ــزاب مخال ــی اح ــی حت ــزاب سیاس ــه اح ک ــت  ــر آن اس ــاد ب ــتمی اعتق ــه ی سیس در نظری
مبــارزات سیاســی، چــه در تجمیــع خواســته ها و تقاضــای عمومــی، و چــه در تطبیــق نظــام بــا محیــط و محیــط بــا نظــام، باالخــره در انتقــال 
تغییــرات محیــط بــه نظــام سیاســی نقــش چشــمگیری در حفــظ، ثبــات و کارکــرد سیســتم سیاســی بــازی می کننــد. عــالوه بــر ایــن احــزاب 
سیاســی در یــک جامعــه می تواننــد در بــاال بــردن دانــش سیاســی افــراد نســبت بــه حقــوق و وظایــف خــود، شــکل دادن بــه نگرش هــای 
کنــده ی جامعــه،  کنــده در قالــب یــک نظریــه یــا مــرام سیاســی، تقویــت جامعــه ی مدنــی از طریــق تجهیــز و ســازماندهی گروه هــای پرا پرا
ارائــه ی برنامه هــا و راهکارهــا عملــی بــر حــل مشــکالت اجتماعــی و بالخــره پــرورش نخبــگان سیاســی و رهبــران آینــده ی جامعــه در 
کارآمــدی احــزاب  کیــد بــر علــل  نا کارامــدی نظــام و توســعه یافتگــی فرهنــگ سیاســی نقــش بســزایی داشــته باشــند)خرمی، 1377: 36(. تا
کارآمــدی آن هــا  ایــران، مــا را بــه ســمت ارائــه ی یــک آسیب شناســی مطلــوب در خصــوص احــزاب و گروهــای سیاســی ایــران و در نتیجــه نا

ــد. ــوق می ده س

نویسندهراهکارعلت ناکارآمدی
احزاب سیاسی امروزی، صورت تکامل یافته ی انجمن ها و گروه های گذشته 

بوده که حاصل از تضاد طبقاتی در گذشته و مبتنی بر منافع طبقاتی خود هستند، 
نه خیر عمومی.

تصحیح احزاِب با انگیزه ها ی گذرا و نیازهای موقت به احزاب ملِی مبتنی بر 
قاسم خرمیمنافع جمعی و منافع دائمی اقتصادی) خرمی،1377: 33(.

توده ها به دلیل فقدان دسترسی کامل به شرایط آموزشی و فرهنگی مطلوب، 
تحول بسیار تدریجی و کندتری نسبت به نخبگان دارند.

کم کردن شکاف های فرهنگی و ارتباطی میان توده ی مردم و نخبگان 
و روشنفکران و در نظر گرفتن و تبدیل توده ی مردم به مثابه افکار 

عمومی)خرمی، 1377: 209(.

فقدان رقابت سالم و مدارا و رواداری سیاسی میان صاحبان قدرت با توده ی 
مردم و یا نخبگان منتقد یا اپوزیسیون)قاسم خرمی، 1377: 198(.

افزایش کیفیت رفتار رهبران و کارگزاران احزاب، بهبود عملکرد نظام مذکور و 
در نتیجه افزایش کارامدی نظام سیاسی کشور.

مشخصات منبع: 
کارآمــدی احــزاب سیاســی ایــران. پایان نامــه بــرای   ● خّرمــی، قاســم. 1377. توســعه نیافتگــی فرهنــگ سیاســی و نا

دریافــت کارشناســی ارشــد در رشــته ی علــوم سیاســی. اســتاد راهنمــا: دکتــر علیرضــا ازغنــدی. دانشــکده ی علــوم 
اقتصــادی و سیاســی دانشــگاه شــهید بهشــتی.

ارجاع: 
قوام، عبدالعلی. سیاست های مقایسه ای. )تهران: انتشارات سمت 1373(.  ●

کارکرد دولت و عدم تحقق توسعه اقتصادی ایران: تجربه ای ناموفق از اصالحات اقتصادی کارآمدی ساختاری و  نا
کم بــر ایران به لحــاظ تاریخــی، وجــه پاتریمونیالیســتی دارد، بدین  ع نظــام حا ابراهیــم عباســی در ایــن مقالــه بــر ایــن نظــر اســت کــه نــو
کــه ایــن ســاخت، مســتعد رشــد اقتصــاد رانتــی، فســاد سیاســی و اداری، گروه هــای حامــی و نهادهــا و ســازمان های پاتریمونیــال  معنــی 
ج می شــود و بــه جــای آنکــه متناســب بــا ظرفیت هــای کشــور  اقتصــادی و سیاســی اســت. در ایــن مــدل، اقتصــاد از حالــت بنیادیــن خــار
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ارسݒ  ݡگــ�ز

اسی ںز ݡکارسݒ

کــم تبدیــل می شــود. عــدم نهادینگــی سیاســی، ســاختارهای مــوازی سیاســی  باشــد، بــه ابــزاری بــرای ارضــای رؤیاهــای بلندپروازانــه حا
و اقتصــادی، تقابــل ســاخت های ســنتی و مــدرن و در نتیجــه درجــه پاییــن اســتقالل دولــت، ناشــی از همیــن ســاخت تاریخــی اســت. 

مشخصات منبع: 
کارکــرد دولــت و عــدم تحقــق توســعه اقتصــادی ایــران:   ● کارآمــدی ســاختاری و  عباســی، ابراهیــم. 1381. »نا

تجربــه ای ناموفــق از اصالحــات اقتصــادی«. خالصــه مقــاالت دومیــن همایــش دوســاالنه اقتصــاد ایــران "اصالحــات 
ــاالت(. ــه مق ــان 1381 )مجموع ــدرس ، آب ــت م ــگاه تربی ــی. دانش ــه عمل ــری و برنام ــی نظ ــران : مبان ــادی در ای اقتص

کارآمدی در نظام جمهوری اسالمی ایران مفهوم، شاخصه ها و شیوه های ارتقاء 
کارآمــدی می پــردازد و در بخــش دوم، بــا توجــه  در ایــن مقالــه، اخــوان کاظمــی در بخــش آغازیــن بــه مبانــی نظــری کارآمــدی و علــل نا
بــه مبانــی دینــی و بــه ویــژه نهج البالغــه، ســعی دارد تــا شــاخصه هایــی را بــرای نظــام کارآمــد معرفــی کنــد. در بخــش دیگــری نیــز بــه برخــی 

ســخنان رهبــری و ریاســت جمهــوری متوســل می شــود. 
امــا بــا عطــف توجــه بــه آنچــه مطمــح نظــر اســت، اخــوان کاظمــی بــا نقــل قولــی از محمدجــواد الریجانــی، یکــی از مؤلفه هــای اصلــی 
ــی،  ــوان کاظم ــد )اخ ــی می کن ــد معرف ــه دار و کارآم ــت برنام ــای حکوم ــه ج ــد ب کارآم ــرداز و نا ــت کارپ ــدن حکوم ــین ش ــدی را جانش کارآم نا
1382: 86(. وی همچنیــن مهمتریــن راهکارهــا جهــت نیــل بــه کارآمــدی نظــام جمهــوری اســالمی را به ترتیــب زیــر بــر می شــمارد: اول: 
کیــد بــر مشــارکت فعــال مــردم. دوم: تفکیــک حوزه هــای  گــری دولــت و مقابلــه بــا تمرکــز، فربه گــی و توســعه دولــت و تأ کاهــش تصــدی 
کمیــت قانــون و شفاف ســازی  کــردن و حا کاربــرد عقــل و منطــق در شــیوه حکومــت داری. ســوم: نهادینــه  دینــی از حوزه هــای تجربــی و 
ــا حکومــت  ــه ب ــر حکومــت برنامــه دار و مقابل کیــد ب کلیــه وظایــف حکومــت. پنجــم: تأ ــون اساســی. چهــارم: انجــام بهینــه  و تحقــق قان
کارپــرداز و معاملــه ای. ششــم: کاربــری مدیریــت علمــی و جــذب نیروهــای متخصــص و مقابلــه بــا تغییــر مــداوم مدیــران. هفتــم: ضــرورت 
پاســخگو بــودن دولــت. هشــتم: رفــع محرومیــت و برقــراری رفــاه عمومــی. نهــم: هماهنگــی و انســجام درونــی در نظــام سیاســی )همــان، 

94 و 95(. 

مشخصات منبع: 
اخــوان کاظمــی، بهــرام. 1382. »مفهــوم، شــاخصه ها و شــیوه های ارتقــاء کارآمــدی در نظــام جمهــوری اســالمی   ●

ایــران«. راهبــرد. شــماره 29، پاییــز 1382. صــص. 75-96

کارآمدی جمهوری اسالمی ایران و چالش 
کارگــزاران شایســته آن اســت و ایفــای بهینــه  کشــور توســط مدیــران و  کارآمــدی در حقیقــت بیانگــر قابلیــت و توانایــی اداره هــر 
ــه  ــا ب کارآمدی ه ــی نا ــرایت برخ ــاظ س ــن لح ــر ضم ــه حاض ــی دارد. مقال ــردم را در پ ــدی م ــر رضایتمن کث ــب حدا ــت و کس ــای دول کارویژه ه
بخش هایــی از بدنــه مدیریتــی کشــور، بــه دنبــال پاســخ ایــن ســوال اســت کــه: مفهــوم نظــری و عملــی کارآمــدی و کارایــی در نظام سیاســی 
اســالمی بــه چــه معنــا و دارای چــه شــاخصه هایی اســت و از ســویی چــه راهکارهایــی بــرای افزایــش کارآمــدی نظــام جمهــوری اســالمی بــه 
عنــوان اصلی تریــن نمــاد انقــالب اســالمی قابــل پیــش بینــی و پیشــنهاد اســت؟ نویســنده در راســتای پاســخ بــه ایــن ســوال مهــم در عرصــه 
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کــرده اســت بــا شناســایی چالش هــای کارآمــدی، راه حل هایــی را بــرای غلبــه بــر آنهــا عرضــه بــدارد. علــم مدیریــت و سیاســت، تــالش 

نویسندهراهکارعلت ناکارآمدی
کارا کردن بیشتر فقه و نظام اسالمی با تکیه به اجتهاد پویا و شورای افتامشکالت نظارتی کشور

منطقه فراغ دانستن شکل و شیوه حکومت و تفکیک قلمروهای دینی از حوزه 
های تجربی و کاربرد عقل و منطق در منطقه مزبور

کید بر مشارکت  کاهش تصدی دولت و مقابله با تمرکز، فربهی و توسعه دولت و تأ
کمیت، سیاستگذاری و مدیریت و  فعال مردم و جایگزین کردن و ترجیح اصل حا

کید بر دولت حداقل نظارت دولت به جای تصدی و تأ
محوریت بخشی به احزاب با صالحیت در مدیریت کشور

جایگزین کردن حکومت برنامه دار به جای حکومت کارپرداز
کاربری مدیریت علمی و جذب نیروهای متخصص و مقابله با تغییر مداوم 

مدیران و مدیریت حزبی و قبیله ای
کمیت قانون و شفاف سازی و تحقق قانون اساسی نهادینه کردن و حا

انجام بهینه کلیه وظایف حکومت به ویژه تأمین امنیت به معنای وسیع کلمه
تقویت و گسترش جامعه مدنی و نمادهای مشترک و کسب وجهه بین المللی

ضرورت پاسخگو بودن دولت و نظارت دقیق و هماهنگ بر عملکرد دستگاه ها 
رفع محرومیت و برقراری رفاه عمومی

هماهنگی و انسجام درونی در نظام سیاسی
اتخاذ راهبردها و اهداف متناسب با قدرت ملی

بهرام اخوان 
کاظمی

کندگی واحدهای نظارتی از بعد ساختاری، تنوع وظایف و اهداف گستردگی و پرا

نبود نظام تبادل اطالعات میان سازمان های نظارتی به صورت پویا

نبود همکاری و هماهنگی میان سازمان های نظارتی در دسترسی به اهداف
نبود هماهنگی در سیاستگذاری مشترک میان سازمان های نظارتی

تصور وجود دوباره کاری و فعالیت موازی در دستگاه های اجرایی و نظارت 
کم کز نظارتی و قوانین حا شوندگان به دلیل تعدد مرا

تصور وجود شکاف عمیق بین سازمان های نظارتی و دستگاه های اجرایی
نبود استانداردهای روشن در امر نظارت و کنترل

تلقی وجود بازرسی و نظارت های بازدارند و غیرکارا
مشکالت زمینه ای و فرهنگی در نهادینه شدن امر نظارت و کنترل

نهادینه نشدن استفاده از نظارت همگانی و حرکت به سوی خودکنترلی در 
دستگاه های اجرایی

مشخصات منبع: 
کارآمــدی، مطالعــات انقــالب اســالمی، شــماره 1،   ● کاظمــی، بهــرام، جمهــوری اســالمی ایــران و چالــش  اخــوان 

تابســتان 1384، صــص 48 ـ 13.

حکمرانی مطلوب و نقش شفافیت در تحقق آن
از میــان عناصــر حکمرانــی مطلــوب )پاســخگویی، قانونمــداری، اثربخشــی، مســئولیت پذیری و...( شــفافیت یکــی از مهم تریــن 
ــا درک کامــل از اوضــاع بــه  کــه مــردم می تواننــد ب عناصــر نیــل بــه حکمرانــی مطلــوب بــه شــمار می آیــد. تنهــا در یــک محیــط شــفاف اســت 
طــور آزادانــه در خصــوص نحــوه رفتــار خــود تصمیــم بگیرنــد. از ایــن نظــر، شــفافیت ابــزاری مهــم بــرای آزادی اســت. یــک حکمرانــی شــفاف، 
کــه آنچــه انجــام می شــود، چــرا و چگونــه انجــام می شــود و بــر اســاس چــه اســتانداردهایی تصمیم گیــری شــده اســت.  روشــن می ســازد 
قانون گــذاری، اجــرا و قضــاوت در یــک فضــای غیرشــفاف می توانــد بــه فســاد منجــر شــود. در یــک سیســتم دموکراتیــک انتظــار ایــن اســت 
کــه مســئولین پاســخگو باشــند. یکــی از نقش هــای مهــم شــفافیت کمــک بــه ارتقــای پاســخگویی اســت. از طرفــی شــفافیت بــا کمــک بــه 

کــه خــود یکــی از عناصــر کلیــدی حکمرانــی مطلــوب اســتـ  را تســهیل می کنــد.  کاهــش فســاد، برقــراری حکومــت قانــونـ  

نویسندهراهکارعلت ناکارآمدی

عدم شفافیت و 
غیرپاسخگو بودن

انتخابات آزاد و دوره ای به تنهایی کافی نیست و مسئوالن باید به صورت روزانه و دائمی پاسخگو باشند. باید شفافیت 
در کارها و نقش ها وجود داشته باشد تا مردم بتوانند سوال کنند و پاسخگویی نیز از ارکان حکمرانی مطلوب است. یکی 

از نقش های مهم شفافیت کمک به ارتقای پاسخگویی است.
عبدالحسین ضمیری و 

رضا نصیری حامد
عدم شفافیت و فساد

فساد در محیط های مات و کدر ریشه می دواند و ارتباط مستقیمی بین شدت فساد و فقدان شفافیت وجود دارد. از 
کمیت قانون و برابری در مقابل قانون را خدشه دار می کند و مردم آسیب پذیر را از حقوق اقتصادی،  آنجایی که فساد حا

کمیت قانون را بهبود  اجتماعی و فرهنگی خود محروم می نماید، شفافیت با کمک به کاهش فساد، برقراری حا
می بخشد. همچنین شفافیت با کمک به کاهش فساد، برخورداری قشر فقیر از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را 

بهبهود می بخشد.
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مشخصات منبع: 
ضمیــری، عبدالحســین، نصیــری حامــد، رضــا، حکمرانــی مطلــوب و نقــش شــفافیت در تحقــق آن، پژوهشــنامه،   ●

شــماره 52، 1389، صــص 224ـ  173.

بررسی موانع عدم تحقق )پیاده سازی( طرح اصالح نظام های مدیریتی در بخش دولتی ایران
ح اصــالح نظام هــای مدیریتــی بــا توجــه بــه اهــداف سیاســت های اجرایــی  هــدف پژوهــش حاضــر، شــناخت عوامــل عــدم تحقــق طــر
ح اصــالح نظام هــای  کــه علــل عــدم تحقــق طــر برنامه هــای تحــول در دســتگاه های دولتــی اســت. ســوال اصلــی ایــن پژوهــش آن اســت 
کاربــردی و بــا توجــه بــه روش تحلیــل، همبســتگی اســت. ابــزار  مدیریتــی چیســت؟ ایــن تحقیــق، توصیفــی و بــا توجــه بــه ماهیــت، 
جمــع آوری اطالعــات پرســش نامه و مصاحبــه اســت کــه روایــی آن از طریــق روایــی صــوری و پایایــی آن بــا محاســبه آلفــای کرونبــاخ تأییــد 
ــهر  ــی ش ــش دولت ــول اداری در بخ ــالح و تح ح اص ــر ــه ط ــوط ب ــان مرب ــان و کارشناس ــامل متخصص ــش ش ــن پژوه ــاری ای ــه آم ــد. جامع ش
کــه بــه صــورت قضاوتــی انتخــاب شــدند. یافته هــای پژوهــش نشــان می دهــد موانــع مربوطــه بــه حیطــه منابــع انســانی از  تهــران اســت 

ح اصــالح نظام هــای مدیریتــی اســت. جدی تریــن علــل عــدم تحقــق طــر

نویسندهراهکارعلت ناکارآمدی
قانونمند کردن و اجرای روش های انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های دولتیفقدان روحیه مشارکت پذیری و مشارکت جدی

انتخاب وانتصاب مدیران دستگاه های دولتی بر اساس نظام شایسته ساالری باشد تا اولویت های سیاسی و 
وابستگی های سیاسی

شفاف سازی روش ها و رویه های عملکرد مدیران در دستگاه ها
اجرای خط مشی های کارشناسانه و جلوگیری از تحمیل خط مشی های غیرکارشناسانه به بخش اجرایی

استفاده از توانایی متخصصان در ساختار نظام اداری
قانونمند شدن و رعایت زمان و عدم تغییرات مکرر پست های مدیریتی

تعبیه کردن سازوکار مناسب برای نظارت بر عملکرد کارکنان
قانونمند کردن نظارت عمومی بر عملکرد کارکنان سازمان ها و دستگاه های دولتی

قانونمند نمودن جذب و گزینش کارکنان سازمان ها
ایجاد بستر الزم برای حضور کارکنان در دوره های آموزشی و طراحی فرایندها و روش های انجام کار

نظام مند کردن سیستم ارتقا کیفیت در بخش دولتی
شفاف سازی قوانین و مقررات سازمانی، اهداف سیاست ها و استراتژی ها، انتظارات سازمان از کارکنان و وظایف 

متقابل سازمان نسبت به کارکنان جهت ایجاد تفاهم در معانی بین کارکنان و خط مشی گذاران
منطبق بودن قوانین و مقررات با نیازهای واقعی مسئولین در دستگاه های دولتی

ایجاد هماهنگی بین خط مشی ها و راهکارهای تحولـ  بهنگام نمودن قوانین و مقررات مورد عمل در سازمان ها
بازنگری قوانین و مقررات مورد عمل در سازمان ها

اصالح و منعطف سازی و ساده سازی قوانین و مقررات
تناسب واقعی برقرار نمودن بین تجهیزات و نیازهای واقعی

گاهی دادن به کارکنان جهت حسن اجرای امور و آشنایی با روش ها آ
استفاده از متخصصین و مشاورین آشنا به تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها

توانمندسازی سازمان ها و دستگاه های دولتی از نظر امکانات و تجهیزات مدرن و بکارگیری شیوه ها و روش های 
مدرن اداری.

کرم اله دانش 
فرد و ندا اسداهلل 

زاده جعفری

نبود روحیه پاسخگویی به مردم

انتقادناپذیری

تمرکزگرایی و عدم انعطاف پذیری

دخالت داشتن منابع بخشی و دستگاه دولت بر 
مصالح عمومی و رجحان رابطه بر ضابطه

کندی و پرپیچ و خم بودن انجام امور و ظایف

بی ثباتی قوانین و مقررات و تغییرات پرشتاب 
در آنها

غلبه روحیه بی تفاوتی نسبت به نتیجه کار و 
کمیت روحیه طلبکارانه در برخورد با ارباب  حا

رجوع

بی تفاوتی نسبت به نتیجه کار و عدم مسئولیت 
پذیری و فرافکنی

کارآمدی و هزینه زا بودن بهره وری پایین و نا

کارآمدی و مشکالت نظام اداری در حوزه  نا
مدیریتی، منابع انسانی، قوانین و مقررات و 

منابع و تجهیزات

مشخصات منبع: 
ح اصــالح   ● کــرم الــه، اســدهلل زاده جعفــری، نــدا، بررســی موانــع عــدم تحقــق )پیــاده ســازی( طــر دانــش فــرد، 

نظام هــای مدیریتــی در بخــش دولتــی ایــران، رهبــری و مدیریــت آموزشــی، ســال پنجــم، شــماره 16، تابســتان 
ـ 29.  52 ،1390
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کارآمدی نظام جمهوری اسالمی پژوهشی در 
یکــی از دغدغه هــای اصلــی و مــورد توجــه کشــورهای در حــال توســعه، کارآمــدی نظــام سیاســی اســت. بحــث کارآمــدی از چالش هــای 
مهــم توســعه و پیشــرفت نظــام جمهــوری اســالمی در ســال های اخیــر اســت. ایــن مقالــه ضمــن مــروری کوتــاه بــر مفهــوم کارآمــدی، بــه 
ــه  ــش ب ــن پژوه ــردازد. ای ــی می پ ــون اساس ــده در قان ــر ش ــالمی ذک ــوری اس ــام جمه ــداف نظ ــاس اه ــر اس ــیت های آن ب ــمردن حساس برش
کــرده اســت، تــا مدیــران ارشــد نظــام بــر اســاس خروجی هــای آن نســبت بــه مهندســی مجــدد سیســتم  نگرش ســنجی نخبگانــی اقــدام 

ارتقــا یــا نوســازی نظــام جمهــوری اســالمی، از طریــق تغییــر یــا تکمیــل حلقه هــای مفقــوده، اقــدام الزم را انجــام دهنــد.
جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش گرچــه وســیع و گســترده نیســت و شــامل جمعــی از نخبــگان حــوزوی و دانشــگاهی اســت، امــا نتایــج 
کارآمــدی از منظــر نخبــگان، حــوزه  پژوهــش نشــان می دهــد کــه از میــان ســه حــوزه راهبــردی فرهنــگ، اقتصــاد و سیاســت، اولیــن حــوزه نا
کــی از آن  اقتصــادی اســت و کمتریــن اهــداف تحقــق یافتــه قانــون اساســی مربــوط بــه ایــن حــوزه اســت. نتایــج نظرســنجی نخبگانــی حا

کــه وضعیــت کارآمــدی در حــوزه سیاســت بهتــر از دو حــوزه فرهنــگ و اقتصــاد اســت. اســت 

نویسندهراهکارعلت ناکارآمدی

اقتصادی

نبود فرصت های اطالعاتیـ  اقتصادی یکسان برای مردم

عدم ارائه 
راهکار

احمد واعظی و 
سیدغالمرضا موسوی

عدم ثبات و شفافیت قوانین اقتصادی

نبود سیاست های منسجم دستگاه های مسئول در حوزه اقتصاد

عدم گسترش فرهنگ کار و تولید

عدم مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی

عدم مهار تورم

عدم رعایت فرهنگ صحیح مصرف فردی و اجتماعی

عدم عنایت به ارتقای بهره وری در تولید و توزیع

عدم مبارزه جدی با قاچاق کاال و ارز

عدم حمایت از سرمایه گذاران ایرانی

فرهنگی و اجتماعی

نامشخص بودن مسیر اعمال دیدگاه ها و مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی، با فرض مسئولیت مدیریت 
کالن تحوالت فرهنگی جامعه

وجود تشکیالت موازی، ناهماهنگ و تضییع کننده منابع فرهنگی

تخریب آثار تالش های نهادهای مختلف از سوی یکدیگر

انجام کارهای شکلی و ظاهری به جای فعالیت های عمیق و ماندگار

عقب ماندگی نظریه پردازی در حوزه دین برای حل معضالت فکری، فرهنگی و اجتماعی

گره خوردن حرکت در حوزه های فرهنگی با معضالت ناشی از سیاست بازی های رایج جامعه

عدم هم افزایی دستگاه های فرهنگی

نبود نظام های آماری و اطالعاتی درست

عقب ماندگی نرم افزاری و تکنولوژیکی در حوزه فرهنگ نسبت به سایر حوزه ها

مشخصات منبع: 
کارآمــدی نظــام جمهــوری اســالمی، علــوم سیاســی ـ   ● واعظــی، احمــد، موســوی، ســیدغالمرضا، پژوهشــی در 

دانشــگاه باقرالعلــوم )ع(، ســال پانزدهــم، شــماره 59، 1391، صــص 34 ـ 7. 
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کارآمدی نظام سیاسی )مطالعه ی موردی جمهوری اسالمی ایران( تاثیر توسعه ی سیاسی بر افزایش 
ــرای آن کــه نظــام سیاســی  ــرای تصمیم گیــری معرفــی شــده اســت. ب ــر از همــه چیــز، ســازو کاری ب در ایــن پژوهــش نظــام سیاســی فرات
تصمیم گیــری مطلوبــی را داشــته باشــد، نیازمنــد لوازمــی اســت کــه بــه آن شــاخصه های توســعه ی سیاســی گفتــه می شــود. بدیهی تریــن اثــر 
توســعه ی سیاســی نیــز مشــارکت شــهروندان در فرآینــد تصمیم گیــری و تصمیم ســازی اســت. در ایــن پژوهــش بــه رونــد توســعه ی سیاســی 
و تاثیــر آن در افزایــش کارآمــدی نظــام سیاســی پرداختــه شــده اســت. نظــام سیاســی کــه خواهــان افزایــش کارایــی  و توانمنــدی خــود اســت، 
نیازمنــد آن اســت کــه فضــای گســترده تری بــرای حضــور و مشــارکت فعــال مــردم در فراینــد تصمیم گیــری از طــرق مختلــف فراهــم آورد 
و زمینــه ی توانمنــدی و پاســخگویی نظــام را تقویــت کنــد. نظــام سیاســی ایی کــه توانمنــد و کارآ اســت، از مشــروعیت باالیــی برخــوردار 
اســت و در نتیجــه شــهروندان از طریــق مشــارکت بــه حمایــت از ایــن نظــام سیاســی می پردازنــد. از نظــر نگارنــده پیــروی از روش هــای 
دموکراتیــک مباحثــه و مناظــره بــرای جلوگیــری از بــه وجــود آمــدن بی نظمــی و در هــم شکســتن قانــون در جمهــوری اســالمی امــری ضــروری 

اســت)طارمی،1390: 136(.
گــذار ضــروری  گــرا بــه جامعــه دموکراتیــک دشــوار اســت، لــذا مدیریــت بحــران در مرحلــه ی  گــذار از جامعــه ی تــوده ای و اقتــدار 
ــه دلیــل عــدم وجــود  ــت از نظــام سیاســی ب ــه ی مــردم در حمای ــران علی رغــم مشــارکت فعاالن اســت)رزاقی و دیگــران، 1378: 168(. ای
کــم توجهــی بــه مالحظــات اخالقــی و ادبیــات دینــی توســعه سیاســی بــه طــور  شــرایط سیاســیـ  اجتماعــی و عملکــرد نامطلــوب گروه هــا و 
کارآمــدی نظــام روز بــه روز افــول می کنــد. از مهمتریــن وظایــف نیروهــای اجتماعــی و سیاســی در  کارایــی و  مطلــوب تحقــق نیافتــه و 
گــذار، داشــتن یــک ســری اســتراتژی مشــخص در زمینــه ی پــروژه ی نوســازی و توســعه ی سیاســی اســت. ایــن اســتراتژی اوال  مرحلــه ی 
بایــد از ســیر عینــی جامعــه ی ایرانــی و جهانــی اســتنتاج شــود و بــر مبنــای آرمــان شــهر طراحــی نگــردد، بلکــه واقعیت هــای جامعــه را در نظــر 
کــه نیروهــای اجتماعــی را بــه پیــش  بگیــرد و بــه عبــارت دیگــر، اســتراتژی توســعه ی سیاســی می بایســت بتوانــد ســمت اصلــی مبــارزه، 
کــه توســعه ی  می رانــد، در خــود بازتــاب دهــد، حتــی خــود را بــر آن اســتوار ســازد)رزاقی و دیگــران، 1378: 168(. حــال پرســش آن اســت 

کارایــی نظــام سیاســی جمهــوری اســالمی ایــران موثــر واقــع شــود؟ سیاســی چگونــه می توانــد بــر 

نویسندهراهکارعلت ناکارآمدی
بیگانگی سیاسی دولت با جامعه ی مدنی و عدم تعامل با جامعه 
و در نتیجه گسترش فرهنگ سیاسی و اقتصادی غیر مولد و ضد 

ارزشی)مصلی نژاد، 1384: 103(

دموکراتیزه کردن نظام سیاسی و استقالل نسبی دوجانبه، و همزمان وابستگی 
جامعه مدنی و دولت به یکدیگر

رسول طارمی

اقتدار گرایی دولت به سبب ساخت بسیار بزرگ و رشد غیر طبیعی پس از 
انقالب 57)طارمی، 1390: 118-117(.

گذاری تصدی گری بخشی از امور در چهارچوب قانون به سایر بخش ها توسط  وا
دولت و تحقق دولت دموکراتیک و مشارکتی. تمرکز زدایی، مقررات زدایی و شفاف 
کردن بازار سیاست از مهمترین وظایف دولت در دوران گذار است)رزاقی و دیگران، 

.)168 :1378

عدم برخورداری دولت از نقش تفویضی و مردم ساالر در نظام جمهوری 
اسالمی و به عهده گرفتن نقشی بین »تصدی گری)آمرانه( و هدایت 

گری)مشارکتی(« )طارمی، 1390: 118-117(.
راهکاری ارائه نشده است.

پیوند وثیق ساز وکارهای قانونی و نهادهای سیاسی در جمهوری اسالمی 
ایران با نهادهایی که صبغه ی ایدئولوژیک دارند)مانند نهاد رهبری و 

مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان(
)طارمی، 1390: 118-117(.

گون نظام در وظایف  تفکیک مسئولیت نهادها و عدم مداخله ی نهادهای گونا
یکدیگر

مشخصات منبع: 
طارمی،رســول. 1390. تاثیــر توســعه ی سیاســی بــر افزایــش کارآمــدی نظــام سیاســی)مطالعه ی مــوردی جمهوری   ●

اســالمی ایــران(. پایان نامــه بــرای دریافــت کارشناســی ارشــد در رشــته ی علــوم سیاســی. اســتاد راهنمــا: دکتــر محمــد 
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رحیــم عیوضــی. دانشــکده ی علــوم اجتماعــی دانشــگاه بین المللــی امــام خمینــی.
ارجاع: 

رزاقی سهراب دیگران)1378(. »مشارکت سیاسی و انتخابات«، تهران، سفیر.  ●

بررسی بحران های پنج گانه توسعه سیاسی در رابطه با جمهوری اسالمی ایران
اصلــی تریــن عامــل بــرای معرفــی نمــودن یــک نظــام موفــق، بحــث کارآمــدی آن اســت یعنــی میــزان اســتفاده مســئوالن آن کشــور از 
ظرفیت هــا و امکانــات آن نظــام، قــدم برداشــتن بــرای رشــد و توســعه و رســاندن کشــور بــه نقطــه مطلــوب و متعالــی اســت. ناتوانــی نظــام 
در برابــر تقاضاهــا بــر مشــروعیتش اثــر منفــی مــی گــذارد. بدیهــی اســت کــه تقاضاهــا نیــز ثابــت نمی مانــد و در شــرایط کنونــی جامعــه ایرانــی 
ــه  ــد، ب ــد نکن ــای جدی ــرات اجتماعــی و تقاضاه ــه ایــن تغیی کمیــت توجهــی ب ــه حا ک ــی  ــد. در صورت ع و گســترش می یابن ــو ــه ســرعت تن ب

تدریــج بــا بحــران درونــی مواجــه می شــود و پایه هــای اقتــدار و مشــروعیتش سســت می شــود)قبادزاده، 1381: 234-233(.
کارآمــدی )اقتصــادی( و مشــروعیت سیاســی یــک نظــام رابطــه مســتقیمی وجــود دارد. بــرای هیــچ نظامــی نمی تــوان  امــروزه بیــن نا
کارآمــدی اقتصــادی نشــان از ضعــف عملکــرد نظــام سیاســی اســت. تحقیقــات علمــی نشــانگر  مشــروعیت و کارآمــدی قطعــی قائــل شــد. نا
کــه بحــران اقتصــادی مــردم را از بدنــه نظــام جــدا می کنــد و نظــام را در مقابــل خطــرات خارجــی و داخلــی تنهــا  ایــن واقعیــت اســت 
کــه از بــروز عقده هــای روانــی و اجتماعــی در میــان آحــاد جامعــه  می گــذارد. کمتریــن تاثیــر عدالــت اقتصــادی و اجتماعــی ایــن اســت 

جلوگیــری می کنــد و از رشــد عناصــر معتــرض و مخالــف جلوگیــری بــه عمــل می آید)فالحــی، 1389: 62()1(.
ع ســاخت تمایــل بــه انباشــت قــدرت  ســاخت قــدرت بــه دو صــورت قابــل تجلــی اســت : یــا ســاخت قــدرت متمرکــز اســت، کــه در ایــن نــو
کــه تــالش بــر توزیــع قــدرت اســت. در جامعــه ایــران هــم اشــکالی از ســاخت قــدرت  کــه ســاخت قــدرت متکثــر اســت  می باشــد، و یــا ایــن 
متمرکــز و هــم اشــکالی از قــدرت متکثــر وجــود دارد. ایــن دوپارگــی و دو وضعیتــی بــودن قــدرت در ایــران مــی توانــد مانعــی در ســر راه توســعه 

سیاســی قلمــداد گردد)فالحــی،1389: 39(.)2(  

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
مهیا کردن شرایط برای ایجاد احزاب کارامد به منزله ی 
حلقه ی واسط میان مردم و کارگزاران و تصمیم گیران 

سیاسی حکومت

گاهی ملی و جهت دهی به زندگی  ایجاد کارویژه های »انسجام و همبستگی ملی« و »ایجاد آ
اجتماعی«.

مجید فالحی
عدم وجود فضای دموکراتیک، قانونمند و مردمی و 

نیز عدم پویایی در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی

ایجاد فرهنگ سیاسی مشارکتی در جامعه و نهادهای مشارکت قانونی متعدد. همچنین تساهل 
و مدارای سیاسی و امکان مشارکت ازادمنشانه ی کلیه ی افراد در امور سیاسی و اجتماعی 

جامعه)فالحی،1389: 131(.

وجود دولت رانتیر
عدم تمرکز بر درآمد نفتی به منظور جلوگیری از استقرار یک نظام بسته ی سیاسی.

استقالل نسبی دولت از جامعه ی مدنی و استقالل جامعه ی مدنی از دولت و باز بودن نظام سیاسی 
به روی مشارکت مدنی و دموکراتیزه کردن نظام سیاسی حتی در نبود بحران اقتصادی)3(

مشخصات منبع: 
فالحی،مجیــد.1389. بررســی بحران هــای پنج گانــه توســعه سیاســی در رابطــه بــا جمهــوری اســالمی ایــران.   ●

پایان نامــه بــرای دریافــت کارشناســی ارشــد در رشــته ی علــوم سیاســی. اســتاد راهنمــا: دکتــر مســعود اخــوان کاظمــی. 
ــوم اجتماعــی دانشــگاه رازی. دانشــکده ی عل
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ارسݒ  ݡگــ�ز

اسی ںز ݡکارسݒ

ارجاع: 
گسســت نظــام و مــردم در دهــه ی دوم انقــالب، تهــران: فرهنــگ   ● ناصــر، قبــادزاده. روایــت آسیب شناســانه از 

ص234-233.  ،1381 گفتمــان، 
محمدعلی، وکیلی. »بحران اقتصادی و مشروعیت سیاسی«، نشریه ی صدای عدالت، 1381/9/20  ●
سهراب، رزاقی. »توسعه ی سیاسی در پیچ و خم موانع«، نشریه ی توانا، شماره ی 43.  ●
کارآمــدی نهادهــای سیاســی ایــران. پایان نامــه بــرای دریافــت   ● قاســمی، حمــزه.1390. تأثیــر درآمدهــای نفتــی بــر نا

کارشناســی ارشــد در رشــته ی مطالعــات منطقــه ای. دانشــکده ی حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران.

کارکرد شبکه های اجتماعی مجازی در مدیریت بحران نقش و 
مســاله اصلــی ایــن پژوهــش، شــناخت کارکردهــا و ویژگی هــای خــاص شــبکه ها و رســانه های اجتماعــی بــه عنــوان رســانه های نویــن 
ــال راهکارهایــی در اســتفاده از شــبکه های مجــازی در مدیریــت بحــران هســتیم. اســتفاده از  ــه دنب ــذا در آن ب در مدیریــت بحــران اســت، ل
پتانســیل شــهروند خبرنــگار و تبدیــل مــردم بــه خبرنــگاران بالقــوه کــه گســترش تکنولــوژی موجــب آن شــده و ابعــاد جدیــدی بــه رســانه های 
خبــری افــزوده اســت، یکــی از راهکارهــای موجــود اســت)محدثه افضلــی،1391: 42(. بایــد پذیرفــت کــه ماننــد نقــش رســانه های اجتماعــی، 
نقــش شــهروندان روزنامه نــگار در بحــران هــا دوگانــه اســت. ایــن کارکــرد دوگانــه موجــب شــده اســت کــه ایــن رســانه هــا بتواننــد هــم بــه عنــوان 
گاهــی ســازی. )محدثــه افضلــی،  ماشــه و عامــل جدیــد بحــران زا باشــند و هــم بــه عنــوان کانــال و راه ارتباطــی جدیــدی بــرای رفــع بحــران و آ
1391: 41(. بــا همــه ی ســودمندی های روزنامه نــگاری شــهروندی در توزیــع و تولیــد ســریع و آســان اخبــار و اطالعــات خصوصــا در بحران هــا، 

انتشــار اطالعــات نادرســت، شــایعات و جهت گیری هــا در خبررســانی از ســوی شــهروندان روزنامه نــگار مســاله ای قابــل تامــل اســت. 
اســتفاده از پتانســیل شــبکه ها اجتماعــی در ایــران؛ بــا داشــتن برنامــه و اســتراتژی متناســب و خصوصیــات »کاربــر محــوری«، »تســهیل 
گــران و مدیــران بحــران  گاهــی بخشــی« مــی تواننــد در نقــش کنتــرل کننــده و ابــزار مهــار بحــران، مــورد اســتفاده ارتبــاط  ارتباطــات« و »آ
قــرار گیرنــد کــه البتــه ایــن امــر مســتلزم مجهــز بــودن کاربــران بــه ســواد رســانه ای و همچنیــن ایجــاد رفتارهــای اعتمــادزا از ســمت مدیــران 

چــه در محتویــات تولیــدی و چــه در تعامــالت دوســویه اســت)محدثه افضلــی1391: 103(.

نویسندهراهکارعلت ناکارآمدی
کمیت به شبکه ها اجتماعی، به رسمیت نشناختن،  نگاه منفی حا

دسترسی محدود و فیلترینگ شبکه ها و رسانه ها اجتماعی که 
»چالش ها فراساختاری« نامیده می شوند.

ح به منظور حضور  کاهش فیلترینگ بروی شبکه های اجتماعی مطر
فعال در آن ها

محدثه افضلی بررسی راه اندازی یک شبکه اجتماعی تخصصی بحران در ایران که عدم وجود شبکه های اجتماعی قوی در ایران.
توان رقابت داشته باشد.

سرعت پایین اینترنت، سواد کم رسانه ای کاربران، ضریب نفوذ پایین 
شبکه و نهایتا آسیب پذیری زیرساخت ها

حضور گسترده نهادهای اجرایی بحران در فضای مجازی و خصوصًا 
شبکه های اجتماعی و تعلیم سواد رسانه ای)محدثه افضلی/ 1391/ 

ص.98(.

مشخصات منبع: 
افضلــی، محدثــه. 1391. نقــش و کارکــرد شــبکه های اجتماعــی مجــازی در مدیریــت بحــران. پایان نامــه بــرای   ●

دریافــت کارشناســی ارشــد در رشــته ی مدیریــت رســانه. اســتاد راهنمــا: دکتــر حســن خجســته. دانشــکده ی ارتباطــات 
دانشــگاه صــدا و ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران.
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کالوس اوفه کارآمدی و مشروعیت دولت جمهوری اسالمی ایران با تکیه بر نظریه  تحلیل رابطه بین 
رابطــه بیــن کارآمــدی و مشــروعیت یکــی از موضوعــات اصلــی مــورد عالقــه مکتــب انتقــادی بــوده اســت. کالوس اوفــه چهــره شــاخص 
مکتــب انتقــادی تحقیقــات وســیعی در خصــوص مکانیســم ها و گرایش هــای بحرانــی ســرمایه داری انجــام داد کــه اطالعــات ارزشــمندی 
دربــاره ریشــه های کســری مشــروعیت و تناقــض بیــن کارآمــدی دولــت نوســرمایه داری و فراینــد مشــروعیت یابی آن بــه دســت می دهــد. 
در ایــن تحقیــق بــا اســتفاده از نظریــه دولــت اوفــه بــه بررســی چنیــن رابطــه ای در دولــت جمهــوری اســالمی طــی دوره زمانــی پــس از ســال 
کــه آیــا وجــود تناقــض بیــن مشــروعیت و کارآمــدی ذاتــی  کنــون پرداختــه و درصــدد برآمدیــم تــا بــه ایــن ســواالت پاســخ گوییــم  1368 تا
کیــد شــده قابــل تعمیم دهــی بــر دولت هایــی همچــون ایــران هســت یــا خیــر؟ همچنیــن در  کــه در نظریــه اوفــه بــر آن تأ نوســرمایه داری 
صــورت وجــود چنیــن تناقضــی علــل آن چیســت؟ روش تحقیــق مطالعــه تاریخــیـ  تطبیقــی از طریــق ابــزار نمونــه ایــده آل اســت. نمونــه 
ایــده آل کشــور نوســرمایه داری طبــق تعریــف اوفــه معیــار مقایســه قــرار گرفــت. عــالوه بــر بررســی کیفــی، دو شــاخص تــورم و بیــکاری بــرای 
ــرار گرفــت. مبنــای مقایســه داده هــا، کشــور  ــران مــورد بررســی و مقایســه ق ــه ای ــه اســتخراج و در نمون ــه اوف کمــی نمــودن بحــث از نظری
کــه در ایــران برخــالف کشــورهای نوســرمایه داری  ایــده آل نوســرمایه داری آلمــان در نظــر گرفتــه شــد. نتایــج حاصــل از تحقیــق نشــان داد 
کــه در ضمــن موجــب تهدیــد مشــروعیت آن در بــرآوردن نیــاز اساســی اشــتغال  کارآمــدی نظــام اقتصــادی )تــورم بــاال( مواجــه هســتیم  بــا نا
شــهروندان شــده اســت. همــان مکانیســم هایی کــه در دولــت نوســرمایه داری موجــب ایــن تناقــض اســت قابــل تعمیــم بــه کشــوری چــون 
کــه  ایــران اســت. نتیجــه دیگــر اینکــه علــت اساســی تناقــض بیــن کارآمــدی و مشــروعیت در ایــران تمرکــز اقتصــاد در دســت دولــت اســت 

کــرم پــور، 1394: 141(.  بــه روش مدیریــت ســرمایه داری بــه طــور ناقــص اداره می شــوند )شــادلو و 

نویسندهراهکارعلت ناکارآمدی

طبق تعریف اوفه کارآمدی دولت نوسرمایه داری با ایجاد شرایط »کاالیی شدن« تحقق توسعه ناقص سرمایه داری
می یابد. دخالت دولت در اقتصاد از این امر جلوگیری میکند.

عباس شادلو و 
رزا کرم پور

تحمیل سیستم نوین کارآمدسازی دستگاه های دولتی با 
مدیریت خصوصی بر ساختاری غیرمنعطف و مقاوم در برابر 
تغییرات که به نابرابری دستمزد و بیکاری به واسطه کاهش 

فرصتهای شغلی برای کاهش هزینه های بنگاه های اقتصادی 
دولت

حمایت دولت از برنامه های اقتصادی تعدیل کننده به نفع توده فاقد ابزار تولید و پرداخت 
گیر، بیمه بازنشستگی  گیر هزینه های اجتماعی تولید شامل تأمین اجتماعی، اشتغال فرا فرا

و خدمات درمانی می تواند از گرایش های بحرانی سرمایه داری بخصوص بحران مشروعیت 
به طور موقت جلوگیری کند. البته تحقق چنین فرایندی منوط به کارآمدی اقتصاد سرمایه 

داری و مالیات دهندگان توانمند است.  وابستگی عمده بنگاه های اقتصادی بزرگ به دولت که اغلب 
تولید انحصاری یا شبه انحصاری دارند

اقتصاد دولتی و شبه دولتی

مشخصات منبع:
شــادلو، عبــاس، کرم پــور، رزا، 1394، تحلیــل رابطــه بیــن کارآمــدی و مشــروعیت دولــت جمهــوری اســالمی ایــران   ●

بــا تکیــه بــر نظریــه کالوس اوفــه، فصلنامــه سیاســت های راهبــردی و کالن، ســال ســوم، شــماره نهــم، بهــار 1394، 
صــص 159ـ  141.
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ارسݒ  ݡگــ�ز

اسی ںز ݡکارسݒ

کارآمدی نظام سیاستگذاری در ایران بررسی و تحلیل عوامل موثر بر نا
نظــام  ماهیــت  دارد.  ویــژه  ماهیتــی  و  خــاص  شــکلی  مختلــف،  حکومتــی  نظام هــای  در  کــه  اســت  فرآینــدی  سیاســتگذاری، 
ــا  کــه مختصــات سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی. میــزان موفقیــت یــک نظــام سیاســتگذاری ی سیاســتگذاری تابعــی اســت 
عــدم موفقیــت آن در تحقــق اهــداف نیــز در درون چرخــه ای از عوامــل فــوق تعییــن خواهــد شــد. پرســش اصلــی ایــن نوشــتار ایــن اســت 
کارآمــد بــوده اســت؟ ایــن تحقیــق بــا تکیــه بــر شــرایط اقتضایــی جمهــوری اســالمی  کنــون نا کــه چــرا نظــام سیاســتگذاری در ایــران تا
کارآمــدی نظــام سیاســتگذاری کشــور را در ذیــل اجــزاء شــش گانه »نظــام حقوقــی غیرمنســجم،  ــر نا ــر ب ــا عوامــل موث ایــران، قصــد دارد ت
ســاختار سیاســی نامســاعد، شــکاف های اجتماعــی متعــدد، بســتر فرهنگــی نامناســب، اقتصــاد رانتیــر و در نهایــت مســئله عــدم انتظــام در 

ــد.  ــرار ده ــی ق ــورد بررس ــنادی م ــل اس ــتفاده از روش تحلی ــا اس ــتگذاری« ب سیاس

نویسندهراهکارعلت ناکارآمدی
نظام حقوقی غیرمنسجم

سعید عطار و علی خواجه نائینی

ساختار سیاسی؛ مساعد برای تعارض میان گروه های سیاسی

محیط اجتماعی، شکاف های متعدد

بستر فرهنگی نامناسب

کارآمدی نظام سیاستگذاری اقتصاد صنعتی نشده و اقتصاد نفتی: دولت رانتیر و نا

مسئله عدم انتظام در نظام سیاستگذاری ایران

مشخصات منبع: 
کارآمــدی نظــام سیاســتگذاری در ایــران،   ● عطــار، ســعید، خواجــه نایینــی، علــی، بررســی و تحلیــل عوامــل موثــر بــر نا

سیاســتگذاری عمومــی، دوره اول، شــماره 1، بهــار 1394، صــص 20ـ  1.

فراتحلیلی بر پژوهش های حوزه حکمروایی شهری در ایران
ــذار از  گ ــای  ــت الگوه ــهری، اهمی ــع ش ــنتی اداره جوام ــیوه های س ــزار و ش ــدی اب کارآم ــدن نا ــخص ش ــا مش ــر ب ــال های اخی در س
حکومــت شــهری متمرکــز و سلســله مراتبــی، بــه حکمروایــی خــوب، غیرمتمرکــز و مردم ســاالر رونــد فزاینــده ای بــه خــود گرفتــه اســت. 
ــه  ــه ب ــرورت توج ــرای ض ــکا ب ــل ات ــانه های قاب ــی از نش ــز یک ــوزه نی ــن ح ــده در ای ــی منتشرش ــای علم ع پژوهش ه ــو ــدد و تن ــد، تع رش
ایــن مفهــوم اســت. بــر ایــن اســاس پژوهــش حاضــر بــا بهره گیــری از روش فراتحلیــل و بــا رویکــردی بازنگرانــه و کالبدشــکافانه، بــه 
بازخوانــی مطالعــات علمــی حــوزه حکمروایــی خــوب شــهری در راســتای برجسته ســازی قوت هــا و رفــع نواقــص و ضعف هــای آن 
ــب مقــاالت علمــیـ  پژوهشــی و علمــیـ  ترویجــی  کــرده اســت. قلمــرو پژوهــش حاضــر، پژوهش هــای تدویــن شــده در قال مبــادرت 
در حــوزه حکمروایــی خــوب شــهری در داخــل ایــران اســت. نتایــج حاصــل نشــان می دهــد پژوهش هــای حــوزه حکمروایــی شــهری 
کاربــردی بــوده و همیــن امــر  ــا روش شــناختی توصیفــی آغــاز شــده، اغلــب از منظــر ماهیــت در رده پژوهش هــای توســعه ای و  کــه ب
کــرده، همچنیــن غلبــه روش هــای کیفــی و توصیــف و تحلیــل درصــد اســتفاده از  ایــن پژوهش هــا را بــه نظریه آزمایــی رهنمــون 
ــا  کلــی تحــوالت پژوهش هــای حــوزه حکمروایــی شــهری ب ــه طــور  ــرده اســت. ب ــر ب روش هــای اســتنباطی را در فرآینــد تحلیــل باالت
کــرده  روش شــناختی توصیفــی آغــاز شــده و دوره تحلیل هــای کمــی را هرچنــد بــه صــورت محــدود در شــهرهای بــزرگ کشــور تجربــه 
گــر ایــن پژوهش هــا بخواهــد بــرای شــهرها و نظام هــای اداره آنهــا مفیــد واقــع شــده و مشــکالت آنهــا را برطــرف کنــد،  اســت. حــال ا
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کنــون شــاهده بوده ایــم، امــا ضــروری اســت در ســایه اتــکا بــه نظریه هــا و  کاربــردی را نیــز تا هرچنــد نتایــج و پیشــنهادات خالقانــه و 
ــه رویکــردی بوم محــور روی آورد )اســماعیل زاده، کوزه گــر،  ــه ب اندیشــه های اجتماعــی و فلســفی و الگوهــای تبیینــی و آینده نگران

علیــان و آدینه ونــد، 1395: 1(.

نویسندهراهکارعلت ناکارآمدی
کم بر کشور ساختار تمرکزگرای کنونی حا

اجرای مدل تمرکززدایی به عنوان توسعه

اسماعیل زاده، کوزه گر، 
علیان و آدینه وند

ح کالن، میانی  چالش های حقوقی، سیاسی و فرهنگی بسیار در سطو
و خرد که از مهمترین آنها می توان به تمرکزگرایی دولت، ضعف جامعه 

مدنی و فقدان شهروندی در نظام برنامه ریزی و مدیریت

انطباق اندک قوانین و برنامه های توسعه شهری ایران با اصول 
حکمروایی شایسته شهری صرفًا با هدف استانداردسازی فنی، 

عملکردی و سازمان مدیریت شهری

تبیین صحیح، نهادینه سازی و نگاه راهبردی به بحث حکمروایی خوب 
شهری 

توانمندسازی و ساماندهی سکونت گاه های غیررسمی کشور و توسعه 
اجتماع فقرزده در راستای اصول حکمروایی خوب شهری

مشخصات منبع:
بــر   ● فراتحلیلــی   ،1395 علی اصغــر،  آدینه ونــد،  مهــدی،  علیــان،  لطفعلــی،  کوزه گــر،  حســن،  اســماعیل زاده، 

پژوهش هــای حــوزه حکمروایــی شــهری در ایــران، نشــریه برنامه ریــزی و آمایــش فضــا، دوره بیســتم، شــماره 2، 
تابســتان 1395، صــص 40 ـ 1.

چالش های اجرای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران دهه ۹0
کــرده و بــه ســبب اهمیــت نظــام رفــاه در مشــروعیت و  کارآمــدی در نظــام رفــاه اجتماعــی ایــران تمرکــز  ایــن مقالــه بــر مســائل موجــد نا
کــرد. از نظــر نویســندگان  کارآمــدی حکومــت نیــز تلقــی  کارآمــدی نظــام رفــاه را بــا یــک واســطه علــل نا کارآمــدی دولــت، می تــوان علــل نا
مقالــه، در نظــام رفــاه ایــران مــوازی کاری و ناهماهنگــی منجــر بــه اتــالف منابــع و عــدم هدفمنــدی حمایت هــای اجتماعــی و از ایــن 
کارآمــدی نظــام رفاهــی شــده اســت. دولت هــا بــرای سیاســتگذاری رفاهــی بــه ســمت ایجــاد ســاختار ســازمانی حرکــت  رهگــذر ســبب نا
ــر  ــزار تســلط و اعمــال قــدرت ب ــه اب ــه اهــداف رفاهــی جامعــه ب ــرای رســیدن ب ــه جــای تــالش ب ــه تدریــج ایــن ســازمان ها ب ــد، امــا ب کرده ان
جامعــه تبدیــل مــی شــوند و مانــع از تحقــق اهــداف اصلــی می شــوند. همچنیــن از منظــر نویســندگان، کشــمکش سیاســی میــان جنــاح 
هــای اصلــی کشــور بــر ســر منافــع و قــدرت، مانــع از تدویــن نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی مــی شــود. در ســطح ســازمانی، تمایــل 
مدیــران دســتگاه هــای فعــال در عرصــه تأمیــن اجتماعــی کشــور بــرای حفــظ و توســعه اختیــارات ســازمانی از طریــق کاهــش اختیــارات 
کارآمــدی شــده اســت )ماننــد کشــمکش هــا میــان ســازمان بهزیســتی و کمیتــه ی امــداد؛  دیگــر ســازمان ها ســبب بــروز کشــمکش و نا
ــی  ــاه اجتماعــی و معاونــت درمــان وزارت بهداشــت؛ ســازمان بیمــه و خدمــات درمان کا و رف ســازمان تامیــن اجتماعــی و وزارت تعــاون، 
گفتمــان سیاســت اجتماعــی مســتقل ســبب تــداوم دامنــه نابرابری هــا شــده و  کشــور(. فقــدان  کمیتــه امــداد؛ هــالل احمــر و وزارت  و 
علــی رغــم افزایــش درآمدهــا بهبــود قابــل توجهــی در زندگــی و کیفیــت زندگــی مــردم دیــده نمی شــود. در نهایــت اینکــه فقــدان نگــرش 
کمیــت از دیگــر علــل  توســعه انســان محور و غلبــه ی برنامه هــای متکــی بــر اصــل چهــار ترومــن و توســعه فیزیکــی و عمرانــی بــر نگــرش حا

کارآمــدی نظــام جامــع رفــاه اســت. نا
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ایجاد یکپارچگی و هماهنگی میان موازی کاری و ناهماهنگی در سیاستگذاری رفاهی و نظام رفاه ایران
دستگاه های سیاستگذار

بنیامین نعیمایی و علی 
شکوری

تمایل مدیران دستگاه های فعال در عرصه تأمین اجتماعی کشور برای حفظ و توسعه اختیارات 
جایگزین کردن کشمکش با همکاری و سازمانی از طریق کاهش اختیارات دیگر سازمان ها

هم افزایی فقدان گفتمان سیاست اجتماعی در کشور

فقدان نگرش توسعه انسان محور

مشخصات منبع: 
نعیمایــی، بنیامیــن، شــکوری، علــی. 1395. »چالش هــای اجــرای نظــام جامــع رفــاه و تامیــن اجتماعــی در ایــران   ●

دهــه 90«. فصلنامــه رفــاه اجتماعــی، ســال شــانزدهم، شــماره 63، زمســتان 1395. صــص. 9-52. 

کشورهای منتخب جهان کارایی هزینه و اندازه دولت بر رشد اقتصادی  تأثیر 
ع مربــوط بــه  کــه همــواره مــورد توجــه اقتصاددانــان بــوده اســت، موضــو یکــی از موضوعــات بحث برانگیــز و نســبتًا قدیمــی در اقتصــاد 
گســترش حجــم و انــدازه دولــت و پیامدهــای ایــن امــر بــرای متغیرهــای کالن اقتصــادی اســت. کیفیــت دخالــت دولــت در اقتصــاد یــا بــه 
کارایــی و اثربخشــی دولــت، ارتبــاط بســیار نزدیکــی بــا عملکــرد توســعه دارد. بنابرایــن یکــی از جنبه هــای قابــل بررســی در مــورد  عبــارت دیگــر 
کلــی  کارایــی و اثربخشــی دســتگاه دیوان ســاالری یــا بــه طــور  نحــوه دخالــت و عملکــرد آن در تأمیــن رشــد باثبــات اقتصــادی، می توانــد بــر 
کــه رابطــه نزدیکــی بیــن دیوانســاالری و اداره  ع وقتــی افزایــش می یابــد  گــردد. اهمیــت ایــن موضــو کارایــی و اثربخشــی دولــت متمرکــز  بــر 
کارآمــدی را  کارآمــد، دیوان ســاالری های نا کــه اغلــب سیاســت گذاران نا کالن جامعــه وجــود داشــته باشــد. چــرا  سیاســت گذاران در ســطح 
ک باشــد و بــه اتــالف منابــع،  ــرای توســعه و امنیــت اقتصــادی بســیار خطرنــا ــد ب کارآمــدی دولــت می توان کــرد. بنابرایــن نا نیــز خلــق خواهنــد 
انحصــار، عــدم اعتمادپذیــری دولــت، بی ثباتــی اقتصــادی و نهادســازی نامناســب منتهــی گــردد. ایــن پژوهــش، رابطــه تجربــی بیــن کارایــی و 
اثربخشــی دولــت بــا رشــد اقتصــادی را بــا اســتفاده از روش گشــتاورهای تعمیــم یافتــه در چارچــوب داده هــای ترکیبــی بــرای 121 کشــور منتخــب 
جهــان در بــازه زمانــی 2013ـ  1996 در دو گروه بنــدی مجــزا بــرای کشــورهای توســعه یافتــه و در حــال توســعه مــورد بررســی قــرار داده اســت. 
ــازاده بکتــاش و دیزجــی، 1396: 123(. ــر رشــد اقتصــادی می باشــد )آق ــت ب کارایــی و اثربخشــی هزینه هــای دول ــر مثبــت  ــج بیانگــر تأثی نتای

نویسندهراهکارعلت ناکارآمدی

توصیه می شود که در پیش بینی و بهینه سازی اندازه دولت، به آثار منفی افزایش بی حد و اندازه مخارج دولت بر رشد اقتصادی نیز حجم زیاد دولت
توجه الزم مبذول نمایند

قازاده  فرانک آ
بکتاش و منیره 

دیزجی

حجم زیاد دولت
خصوصی سازی شرکت های دولتی با رعایت موازینی همچون: جلوگیری از سرمایه گذاری های جدید در شرکت های دولتی، هدفمند 

کردن خصوصی سازی شرکت ها، فراهم آوردن زمینه توسعه سرمایه گذاری بخش غیردولتی، حمایت از بخش غیردولتی برای توسعه 
مشارکتهای اقتصادی و مهندسی مجدد تشکیالت دولتی پیشنهادهایی است که محققان اقتصادی توصیه می کنند.

قازاده  فرانک آ
بکتاش و منیره 

دیزجی

هزینه های زیاد دولت
با توجه به تأثیر مثبت بهبود کارایی دولت در جهت کاهش هزینه های دولت، پیشنهاد می شود دولت به ویژه در کشورهای در حال 

توسعه با نقش معمار جدید وارد کار شود و با برنامه ریزی مناسب در زمینه کاهش مداخله در اقتصاد و نظام های مالی و برداشتن موانع 
تعرفه ای و غیرتعرفه ای و... زمینه ایجاد دولتی کاراتر را فراهم نماید. 

قازاده  فرانک آ
بکتاش و منیره 

دیزجی

کاهش کیفیت 
نیروی کار

صرف مخارجی در زمینه تأمین و بهبود خدمات بهداشتی درمانی مناسب در مناطق دورافتاده، تأمین آب آشامیدنی مناسب و خدماتی 
از این قبیل از یک سو و همچنین با سرمایه گذاری در زمینه آموزش از طریق فراهم آوردن امکانات آموزشی مناسب در مناطق دورافتاده، 

اعطای تسهیالت آموزشی و تحصیلی و... از سوی دیگر با بهبود کیفیت نیروی کار به عنوان یکی از عوامل تولید و به عبارتی با افزایش 
سرمایه انسانی بر تأثیر منفی نیروی کار بر رشد اقتصادی غلبه نموده و موجبات افزایش رشد اقتصادی را فراهم آورند.

قازاده  فرانک آ
بکتاش و منیره 

دیزجی
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مشخصات منبع:
کارایــی هزینــه و انــدازه دولــت بــر رشــد اقتصــادی   ● آقــازاده بکتــاش، فرانــک، دیزجــی، منیــره، 1396، تأثیــر 

کشــورهای منتخــب جهــان، فصلنامــه علمــی پژوهشــی پژوهش هــای رشــد و توســعه اقتصــادی، ســال هفتــم، 
شــماره بیســت و هفتــم، تابســتان 1396، صــص 140 ـ 123.

بازتولید ساختار رانتی در ایران
ــرای توســعه اقتصــادی اجتماعــی اســت. ســاختارهای جدیــدی در  ســاختارهای سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی امــری ضــروری ب
کمیــت متحــول  ح هــای تمرکززدایــی به وجــود آمدنــد کــه موجــب شــد برداشــت ســنتی از حا ســطوح ملــیـ  منطقــه ای بــه منظــور اجــرای طر
شــود. هــدف از ایــن تحــول نزدیکــی هرچــه بیشــتر دولت هــا و مــردم در سیاســت گذاری و بهبــود کیفیــت حکمرانــی و در نهایــت افزایــش 

پایــداری و بقــای نظام هــای سیاســی بــوده اســت.
کــه یکــی از آ ن هــا  گرفتــه  کارآمدی هــای نهــادی ماننــد مانعــی بــر ســر راه حکومت هــای محلــی در ایــران قــرار   مجموعــه ای از نا
کــم بــر کشــور اســت. ایــن نوشــتار نشــان می دهــد ســاخت رانتــی در جوامــع توســعه نیافته یــا در حــال توســعه، وابســته بــه  ســاختار رانتــی حا

درآمدهــای نفتــی، بــه طــور مســتمر، در حــال تکثیــر خــود اســت)قنواتی، وحیــد، ســاعی، ازغنــدی، 1396: 203(.
کــه حتــی دموکراتیــک تریــن نهادهــا  کارآمــدی هــای نهــادی بــر ســر راه حکومــت در ایــران اســت  کــم بــر کشــور از نا ســاختار رانتــی حا
ــه تأثیــرات عمیــق و  ک ــران شــکل گرفتــه  ــر مبنــای نفــت، ســاختارهایی در ای ــرار مــی دهــد. ب ــز تحــت الشــعاع ق و فرایندهــا را در کشــور نی
دیرپایــی بــر نظــام سیاســی ایــران و ماهیــت دولــت برجــای گذاشــته اســت. نفــت بــه عنــوان یــک متغییــر سیاســی و اقتصــادی دولت هــا 
کــه آنهــا را در جایگاهــی فراتــر از گروه هــا، احــزاب، جریانــات و طبقــات قــرار داده اســت. در واقــع،  را مجهــز بــه قــدرت بی بدیلــی ســاخته 
بــاور بــه معجزه آفرینــی دالرهــای نفتــی و در بســتری از اقدامات زیربنایــی آمرانــه و از بــاال بــه پاییــن و غیرمشــارکتی و بــه عبــارت بهتــر 
ع خاصــی از توزیــع قــدرت و اختیــارات، موجــب شــکلی از توســعۀ ناپایــدار و نامتــوازن در مناطــق شــده اســت)قنواتی، وحیــد، ســاعی،  نــو
ازغنــدی، 1396: 205(. درآمــد ثابــت نفتــی بــه عنــوان عامــل تــداوم بخــش حکومــت خودکامــه و اســتبدادی مــی باشــد. بنابرایــن، دولــت 
ــی مواجــه نشــده  ــا بحــران مال کــه ب کــه بــه تنهایــی قــادر بــه پاســخگویی بــه نیازهــای جامعــه اســت، یعنــی مادامــی  رانتیــر در شــرایطی 
باشــد، عالقــه چندانــی بــه کاهــش وابســتگی جامعــه مدنــی بــه خــود و در نتیجــه افزایــش اســتقالل آن نشــان نمی دهــد. عوامــل متعــددی 

کارآمــدی نهادهــا در جامعــه ی ایــران موثــر اســت و ایــن مقالــه صرفــا بــه تاثیــر ســاختار رانتــی و تــداوم آن می پــردازد. بــر کاهــش نا

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
جلوگیری دولت از داشتن درامد ثابت نفتیحفظ و تدوام قدرت انحصاری دولت به دلیل دارا بودن از رانت

قنواتی، وحید، ساعی، 
ازغندی عدم استقالل جامعه ی مدنی و وابستگی آن به دولت رانتیر، در نتیجه ایجاد حکومت 

خودکامه و استبدادی)قنواتی، وحید، ساعی، ازغندی، 1396: 208(.
عدم دخل و تصرف و توزیع منابع رانتی توسط دولت و قوای 

مجریه کشور که وابسته به درآمدهای طبیعی اند.

مشخصات منبع: 
قنواتــی، نســرین. وحیــد، مجیــد. ســاعی، احمــد. ازغنــدی، ســیدعلیرضا. 1396. » بازتولیــد ســاختار رانتــی در   ●

ایــران «. فصلنامــه مطالعــات راهبــردی سیاســتگذاری عمومــی ، ســال هفتــم، شــماره 25، زمســتان 1396.
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ارزیابی تئوری برنامه سیاست های ضد فساد درایران بعد از انقالب
ع  ــا تنــو گیــری فســاد در کشــورهایی ب کــرد. فرا فســاد بــه یــک چالــش اساســی در نظــام حکمرانــی کشــورها بــدل شــد و اهمیــت پیــدا 
کــه فســاد پدیــده ای به شــدت پیچیــده و چندالیــه اســت  نظــام اقتصــادی مســلط و یــا ســطح توســعه یافتگی، گویــای ایــن واقعیــت بــود 

و هیــچ کشــوری از آن مصــون نیســت.
اســتفاده از رویکــرد نظــری حکمرانــی خــوب یکــی از راه هــای مقابلــه بــا فســاد اســت. ایــن رویکــرد پیــش فرض هــای نهفتــه در اقتصــاد 
نهــادی را بــه عرصــه سیاســی انتقــال می دهــد، و معتقــد اســت بــرای مقابلــه بــا فســاد بایــد از پیمایــش عمومــی، افزایــش دســتمزدهای 
کاهــش انــدازه بخــش عمومــی، پاســخگویی مالــی، اســتقالل رســانه، اســتقالل قضایــی، مشــارکت شــهروندان،  بخــش عمومــی، 

ــار، 1396: 185(. ــن افش ــن العابدی ــت و زی ک سرش ــا ــلیمان پ ــتفاده کرد)س ــک و... اس ــگ بوروکراتی ــر فرهن ــی و تغیی تمرکززدای

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی

عدم وجود سیاست های مشخص و روشن برای 
مقابله با فساد بعد از انقالب.

پیگیری و اجرای کامل هفت برنامه ی ضد فساد شامل: )1( برنامه ی از بین بردن 
فرصت فساد. )2( برنامه ی بازدارندگی و مجازات. )3( برنامه ی شفافیت. )4( برنامه ی 

آزادسازی یا خصوصی سازی. )5(برنامه ی اشکارگی و حساب کشی. )6( برنامه ی 
تنظیم امور بودجه ای و مالی. )7(برنامه اصالح نظام اداری، شایسته ساالری و فرهنگ 

سازمانی
ک سرشت و  سلیمان پا

زین العابدین افشار برنامه ی ضد فساد، بیشتر فساد خرد را هدف قرار می 
کام است. راهکاری ارائه نشده است.دهد، و در مقابله با فساد در سطح سیاسی نا

ناسازگاری مدل ارائه شده با زمینه اجرا، دلیل اصلی 
شکست سیاست های ضد فساد در جهان و در نتیجه 
ک سرشت و  کارآمدی دولت و حکومت. )سلیمان پا نا

زین العابدین افشار، 1396: 180(.

استفاده از رویکرد نظری حکمرانی خوب.

مشخصات منبع: 
ک سرشــت، ســلیمان. افشــار، زین العابدیــن. 1396. » ارزیابــی تئــوری برنامــه سیاســت هــای ضــد فســاد درایــران   ● پا

بعــد از انقــالب«. فصلنامــه مطالعــات راهبــردی سیاســتگذاری عمومی، ســال هفتم، شــماره 25، زمســتان 1396.
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