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  درباره ی این گزارش

گــزارش جــاری در پنــج فصــل تنظیــم شــده اســت. ســه فصــل حــاوی ارائــه چکیــده مباحــث از ســه نشــریه ی منتخــب مهرنامــه، 
کاوی و  ــور مــورد وا ــد از مجموعــه نشــریات منتشرشــده ی مذک ــرای ایــن منظــور حــدود 150 جل ــا اســت. ب ــا و فرهنــگ پوی اندیشــه ی پوی

بررســی قــرار گرفتــه و مطالــب مرتبــط گزینــش و روح یابــی و تلخیــص شــده اند. 
کــه بــر اســاس جســتجو  گــزارش اختصــاص بــه ارائــه ی مقــاالت از دیگــر منابــع بــه ویــژه روزنامه هــای کثیراالنتشــار دارد  فصــل چهــارم 

در پایــگاه داده نشــریات کشــور )مگ ایــران( گزینــش و مــورد بررســی قــرار گرفته انــد. 
کیــد  کارآمــدی بنیــادی در نظــام سیاســی و تا کــم بــر آن هــا انــکار هرگونــه نا فصــل پنجــم حــاوی مجموعــه مقاالتــی کــه اســت کــه روح حا
گانــه ای عرضــه  کــه ایــن مطالــب معــرف یــک رویکــرد مجــزا بوده انــد، در قالــب فصــل جدا بــر مولفه هــای کارآمــدی نظــام اســت. از انجــا 

شــده اند. ایــن مقــاالت نیــز ماننــد فصــل چهــارم بــا جســتجوی مــوردی و از منابــع مختلــف گزینــش شــده اند. 
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  فصل اول: بررسی کارآمدسازی نظام سیاسی در مجله مهرنامه 

مقدمه 
ماهنامــه »مهرنامــه« نشــریه ای در زمینه علــوم انســانی و علــوم اجتماعــی بــا رویکــردی نئولیبــرال و خــط سیاســی-اقتصادی حــزب 
کــه از اســفندماه ســال 13۸۸ تــا تیرمــاه ســال 1396 در 52 شــماره در تهــران منتشــر می شــد. مدیــر مســئول ایــن  کارگــزاران ســازندگی بــود 
کــه از خــط سیاســی مهرنامــه  نشــریه فروزنده ادیبــی، قائــم مقــام آن، مهــدی شمشــیریان و ســردبیر آن، محمدقوچانــی بــود. همانگونــه 
هویــدا اســت، ایــن نشــریه بــا الهــام گرفتــن از مواضــع تئوریــک مشــاوران علمــی خــود )دکتــر مســعود نیلــی، دکتــر محمــود ســریع القلــم، دکتــر 
کارآمــدی را عمدتــًا در انگاره هــای دولــِت حجیــم، نظــام اقتصادسیاســی مبتنــی بــر برنامه ریــزی  موســی غنــی نــژاد و...( علــِل پروبلماتیــک نا
کــه عمدتــًا بــا محوریــت مســئله  در قالــب برنامه هــای پنــج ســاله، مداخلــه در ســازوکارهای نظــام بــازار توســط نهادهــای انتظــام بخــش و...ـ  
»چرایــی توســعه نیافتگی« صورتبنــدی می شــدـ  جســتجو می کــرد. البتــه گاه در قالــب میزگردهــا و گفتگوهایــی نظــرات اقتصاددانــان نهادگــرا 

کــم بــر ســوگیری نشــریه، همــان رویکــرد همدالنــه بــا نظــام اقتصــاد بــازار اســت.  نیــز انعــکاس یافتــه بــا ایــن حــال، روح حا
کــه بــر مفهــوم  کــه از یادداشــت های نویســندگان ایــن نشــریه ارائــه شــده اســت، کمتــر متــِن متقنــی وجــود داشــت  در خالصــه ای 
ح مســئله و راهکارهــای آنــان و همچنیــن توضیــح و تشــریح چرایــی  کارآمــدی متمرکــز باشــد. بــا ایــن حــال، بخشــی از طــر کارآمــدی یــا نا
کــه ارتبــاط  کــه بدان هــا اشــاره شــده، مــوارد زیــر تــا آنجــا  کارآمــدِی نظــام اقتصادی-سیاســی، آورده شــده اســت. از میــان مطالبــی  نا

کارآمــدی برقــرار می ســازد، انتخــاب شــده انــد:  بیشــتری بــا مســئله نا
دولت در مسیر لیبرالیسم اقتصادی است )جمشید پژویان(   ●
توسعه یک راه ندارد )محمد ستاری فر(   ●
جامعه مدنی، قدرت و توسعه؛ نگاهی جامعه شناختی به تدوین برنامه های توسعه در ایران )محمدرضا علیزاده(   ●
باتالق برنامه ریزی پهلوی )جعفر خیرخواهان(   ●
برنامه های پنج ساله را کنار بگذاریم )مسعود نیلی(   ●
نفت عامل عقب ماندگی نیست )هادی صالحی اصفهانی(   ●
حکمرانی نفتی؛ چگونه می توان با نفت خو ُحکمرانی کرد؟ )علی دینی ترکمانی(   ●
جامعه علیه فساد )علیرضا علوی تبار(   ●
خطای بزرگ سیاست گذار )کامران مؤید دادخواه(   ●
آسیب پذیر در برابر پوپولیسم )موسی غنی نژاد(   ●
جنبش سرد، جامعه گرم )حمیدرضا جالیی پور(   ●
مفسدان قربانی اند یا علت فساد )میزگردی با حضور احمد توکلی و عباس عبدی(   ●

الزم به ذکر است که ترتیب مقاالت گردآوری شده به ترتیب تاریخ انتشار در ماهنامه مهرنامه است. 
حسین موسوی
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دولت در مسیر لیبرالیسم اقتصادی است )جمشید پژویان( 
ح تحــول اقتصــادی« اجــرا می شــود، در مســیر  در ایــن گفتگــو پژویــان بــر ایــن نظــر اســت کــه سیاســت هایــی کــه تحــت عنــوان »طــر
ــر و شــفاف تر  ــه روان ت ک ــرد  ــرار می گی ــران در مســیری ق ح تحــول اجــرا شــود اقتصــاد ای ــر محورهــای طــر گ ــازار اســت و ا نظــام اقتصــاد ب
کــرد و دولــت بــه جایــگاه اصلــی خــود بــاز می گــردد و بخــش خصوصــی دســت بــاال را در اقتصــاد پیــدا می کنــد. مشــکل  حرکــت خواهــد 
اقتصــاد ایــران فقــدان قیمت هــای نســبی اســت چــرا کــه قیمت هــا در ایــران از طریــق عوامــل بیرونــی تنظیــم می شــود نــه عوامــل درون 
زا، و نتیجــه چنیــن وضعیتــی، دادن عالمت هــای غلــط بــه بــازار اســت. وقتــی بــه بــازار عالمــت غلــط داده شــود بــه ســمت تولیــد بهینــه 
کارآمــد اســت. چنیــن ســاختاری پیــش رونــده نیســت زیــرا تولیــد در آن بــر اســاس مزیت هــا شــکل نمی گیــرد  نمــی رود و تخصیص هــا نا
بلکــه بــر اســاس رانت هــای پیــدا و پنهــان صــورت می گیــرد. بــه نظــر وی، اصــالح ســاختارها، تنهــا راه نجــات اقتصــاد ایــران از بحران هــا 
ــدارد چــون  ــرای اقتصــاد ایــران ن ــی ابزارهــای سیاســت کالن اقتصــادی کوچک تریــن فایــده ای ب ــه نظــر وی، در شــرایط فعل اســت. ب
کــه بــه نظــر  ایــن ابزارهــا بــرای عبــور از شــوک های اقتصــادی طراحــی شــده اســت نــه اصــالح ســاختارهای اقتصــادی. مشــکل دیگــری 
گیــر نظــام تصمیم ســازی کشــور اســت، تشــکیل گروه هــای طــراح بــدور از مســائل تخصصــی اســت )پژویــان، 13۸۸: 140  وی گریبــان 

و 141(.

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
دولت ساالری

تنظیم قیمت ها توسط عوامل بیرون از سازوکارهای درونی اقتصاد
تصمیم سازی های غیر تخصصی

اصالح ساختارها
جمشید پژویانعدم دخالت در تنظیم قیمت ها

مشخصات منبع: 
پژویــان، جمشــید. 13۸۸.»دولــت در مســیر لیبرالیســم اقتصــادی اســت«. ماهنامــه مهرنامــه، ســال اول، اســفند   ●

13۸۸. شــماره 1، صــص. 141-140. 

توسعه یک راه ندارد )محمد ستاری فر( 
بــه نظــر ســتاری فــر، توســعه در هــر کشــوری تابــع شــرایط زمانــی و مکانــی اســت. البتــه ممکــن اســت در یــک برهــه زمانــی خــاص در 
یــک کشــور، یــک یــا چنــدی از ایــن عناصــر مهم تــر شــمرده شــود. وی، یکــی از علــل توســعه نیافتــی ایــران را موانــع ســاختاری در ســطوح 
ــاختارهای  ــران س ــد: »در ای ــد، می گوی ــعه نمی رس ــه توس ــران ب ــرا ای ــه چ ک ــش  ــن پرس ــه ای ــخ ب ــد و در پاس ــی و... می دان ــادی، سیاس اقتص
ج در  ج و مــر فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی محرکــی بــرای توســعه نبــود. دلیــل آن هــم بی ســوادی و بی اعتقــادی بــه تعــاون و نیــز هــر
کــه در چنیــن مواقعــی مــردم غافــل و خــواب را بیــدار و هشــیار کنــد.« )ســتاری فــر، 13۸9: 169(.  کشــور اســت. ایــن وظیفــه دولــت اســت 
کــه جوهره هــای ثابتــی در الگوهــای توســعه وجــود دارد از جملــه: نظــم و انضبــاط، تفاهــم ملــی بیــن دولــت و  ســتاری فــر معتقــد اســت 
کلیــدی بــرای توســعه بــه شــمار می رونــد و در  کارآمــد و نیــز مالکیــت و آزادی اقتصــادی. اینهــا عناصــر  جامعــه، دیــوان ســاالری نویــن و 
تمــام الگوهــای توســعه نیــز ثابــت هســتند. از نظــر وی، ســاختار قــدرت در ایــران نویــن نشــده اســت و تــا مدت هــا روح دیوان ســاالری بــر 
کــه عبارت انــد از: 1(  کمیــت بایــد چنــد ویژگــی داشــته باشــد  کــه بــرای فرآینــد توســعه، حا کــم بــوده اســت. ســتاری فر معتقــد اســت  آن حا
بــه تأمیــن اجتماعــی توجــه نمایــد، 2( ســالم، مقتــدر و منظــم عمــل کنــد، 3( برنامــه ریــزان حکومتــی و مــردم اســتنباطی واحــد از توســعه 

و مؤلفه هــای آن داشــته باشــند )همــان، 169(.
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ارسݒ  ݡگــ�ز

اسی ںز ݡکارسݒ

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی

ج در نظام تصمیم گیری ج و مر هر
بی اعتقادی به تعاون

هژمونی طوالنی مدت دیوان ساالری

نظم و انضباط و تفاهم ملی بین دولت و جامعه استنباط واحد از برنامه ها و فرآیندهای توسعه
دیوان ساالری نوین و کارآمد

مالکیت و آزادی اقتصادی
توجه به تامین اجتماعی 

محمد ستاری فر

مشخصات منبع: 
ســتاری فــر، محمــد. 13۸9. »توســعه یــک راه نــدارد«. ماهنامــه مهرنامــه، ســال اول، اردیبهشــت 13۸9. شــماره   ●

2، صــص. 169-16۸. 

جامعه مدنی، قدرت و توسعه؛ نگاهی جامعه شناختی به تدوین برنامه های توسعه در ایران )محمدرضا علیزاده( 
ــت را  ع دول ــو ــه ن ــعه، س ــت توس ــی در جه ــه مدن ــت و جامع ــه دول ع رابط ــو ــاس ن ــر اس ــه ب ک ــت  ــر اس ــن نظ ــر ای ــزاده ب ــه علی ــن مقال در ای
می تــوان از هــم تمییــز داد: الــف( دولــت کارشــکن، ب( دولــت مــردد و ج( دولــت توســعه خواه. از ایــن منظــر و بــا نقبــی بــه تاریــخ، دولــت 
کــه فعاالنــه در راه توســعه اقتصــادی مانع تراشــی می کنــد. دولــت مــردد،  قاجــار در ایــران نمونــه ای از یــک دولــت کارشــکن اســت، دولتــی 
کــه در جهت ترویــج  کــه بــر جامعــه مدنــی اســتیال دارد و همچنیــن سیاســت هایــی را بــه اجــرا می گــذارد  دولتــی نیرومنــد و مداخلــه جوســت 
ع  رشــد صنعتــی اســت و موجــب تقویــت بــورژوازی می شــود. علیــزاده، دولــت پهلــوی دوم را مصــداق دولــت مــردد می دانــد. ســومین نــو
کــه توســعه خــواه اســت، بــر فرآینــد گســترش صنایــع نظــارت دارد و جامعــه مدنــی را منضبــط می ســازد. اهمیــت اساســی ایــن  دولــت نیــز 
گــذاری تدریجــی قــدرت بــه بخــش غیــر دولتــی و قــدرت بخشــیدن بــه آن می پــردازد.  گــذار بــه وا کــه در مرحلــه  ع دولــت ایــن اســت  نــو
در مراحــل اولیــه توســعه موفقیــت آمیــز، شــکاف قــدرت چشــمگیر اســت و دولــت نیرومندتــر از جامعــه مدنــی اســت. بــا حصــول توســعه، 
ــه کمــال توســعه،  ــا دســتیابی ب ــت ب ــد و در نهای ــه و شــکاف قــدرت کاهــش می یاب ــت افزایــش یافت ــه دول ــی نســبت ب قــدرت جامعــه مدن
ــه  ــزاده، 13۸9: 1367(. ب ــد )علی ــرار می گیرن ــی ق کــم و بیــش متوازن ــت  ــی در حال ــت و جامعــه مدن شــکاف قــدرت از میــان مــی رود و دول
کــه دچــار عــدم توجــه بــه مشــارکت مردمــی در  کار گرفتــه شــده در ایــران  نظــر علیــزاده، یکــی از نتایــج مهــم اســتراتژی های توســعه ای بــه 
فرآینــد توســعه بوده انــد، تشــدید نابرابــری و خدشــه دار کــردن آزادی هــای مدنــی بــوده اســت. بــه نظــر وی، الگوهــای مزبــور از یــک طــرف 
مســتلزم توزیــع نامتعــادل درآمــد و ثــروت بــوده و از طــرف دیگــر، دولتــی شــدن اقتصــاد را در پــی داشــته اســت )علیــزاده، 13۸9: 137(. 

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
عدم توجه به مشارکت مردمی

تشدید نابرابری و خدشه دار کردن آزادی های مدنی
استیالی دولت های کارشکن یا مردد بر اقتصاد

گذاری تدریجی قدرت به بخش غیر دولتی محمدرضا علیزادهوا

مشخصات منبع: 
علیــزاده، محمدرضــا. 13۸9.»جامعــه مدنــی، قــدرت و توســعه«. ماهنامــه مهرنامــه، ســال اول، دی مــاه 13۸9.   ●

شــماره ۸، صــص. 137-135. 



تحلیلی بر کارآمدسازی نظام سیاسی در ایران

10

فـــاز سوم 

گرفت؟ )جعفر خیرخواهان(  باتالق برنامه ریزی پهلوی؛ نهاد برنامه ریزی در ایران چگونه شکل 
خیرخواهــان در ایــن مقالــه بــا اتخــاذ رویکــردی تاریخــی، در صــدد اســت تــا مــروری بــر رونــد شــکل گیــری ســازمان برنامــه و بودجــه 
کــه در رأس هــرم قــدرت ایــران همــواره شــاهان خودکامــه ای قــرار  در پیــش از انقــالب داشــته باشــد. در ایــن راســتا، وی بــر ایــن نظــر اســت 
کــه بــه قدرت هــای خارجــی از جملــه انگلیــس یــا آمریــکا وابســته بوده انــد و ایــن موجــب می شــده تــا ایــران در ســیکل معیوبــی  داشــته اند 
کــه نظــام برنامه ریــزی اقتصــاد ایــران در غیــاب نهادهــای  از فســاد جریــان ذی نفــوذ دربــار گرفتــار آیــد و موجــب ایجــاد باتالقــی شــود 
کــه همیــن ضعــف نهــادی، مانعــی بــرای برنامه ریــزی بلنــد  قانونــی مقتــدر، توســط گروه هــای رانــت جــو محاصــره شــود. نتیجــه آن بــوده 
مــدت در ایــران بــوده اســت. وی بــا نقــل قولــی از ابوالحســن ابتهــاج )از رؤســای ســازمان برنامــه و بودجــه پیــش از انقــالب( بــر ایــن نظــر 
کــرد. خیرخواهــان  گــذار  کارآمــد و فاســد اســت و وظیفــه توســعه را نمی تــوان بــه آن هــا وا کــه نظــام دیــوان ســاالری ســنتی ایــران نا اســت 
کــم پیونــد می زنــد و معتقــد اســت  همچنیــن بــا تحلیلــی روانشــناختی، از دیگــر مصائــب برنامه ریــزی در ایــران را بــه روحیــات شــخص حا
شــاه در ســال های پیــش از انقــالب یکــه تــاز میــدان سیاســت و اقتصــاد کشــور شــده و بــا دخالــت مســتقیم در امــور، زمینــه را بــرای ســرنگونی 

حکومــت خــود فراهــم ســاخت )خیرخواهــان، 13۸9: 141-13۸(.

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
کم استبداد و خودکامگی شخص حا

کارآمد و فاسد(  جعفر خیرخواهاننهادینه شدن برنامه های توسعهنظام دیوان ساالری سنتی )نا

مشخصات منبع: 
خیرخواهــان، جعفــر. 13۸9.»باتــالق برنامه ریــزی پهلــوی«. ماهنامــه مهرنامــه، ســال اول، دی مــاه 13۸9. شــماره ۸، صــص. 

 .141-13۸

کنار بگذاریم )مسعود نیلی(  برنامه های پنج ساله را 
در ایــن مقالــه، مســعود نیلــی از ضــرورت بازنگــری در نظــام برنامه ریــزی ســخن می گویــد. وی بــرای نظــام برنامه ریــزی ســه اشــکال 
ــا چــه حــد تفصیلــی و  ــر حســب اینکــه برنامــه ت ــرد و ب ــر می شــمارد: اول اینکــه بــه نظــر وی، تدویــن برنامــه زمــان زیــادی می ب عمــده را ب
کــه همــه انتظــار  ــا 15 مــاه بــه طــول می انجامــد. دوم اینکــه برنامــه صلبیــت خاصــی ایجــاد می کنــد  بســیط باشــد، تدویــن آن بیــن 10 ت
کــه هیــچ ارتباطــی بیــن  کــه در کشــور مــا نمــود بارزتــری دارد ایــن اســت  اجــرای بی چــون و چــرای آن را دارنــد. ســومین نکتــه منفــی نیــز 
کــه اجــرای برنامه هــا گاهــًا بــا  کــدام مســیر خــود را طــی می کنــد. بدیــن معنــی  تقویــم سیاســی کشــور و تقویــم برنامه هــا وجــود نــدارد و هــر 
انتخابــات مجلــس و دولــت بــه تداخــل می خــورد و رویکــرد مجلــس یــا دولــت جدیــد بــا جریــان ســابق متفــاوت اســت و در نتیجــه برنامــه 
ــه و  ــازمان برنام ــک س ــرد تکنوکراتی ــان کارک ــارض می ــه تع ــود دارد، ب ــه وج ک ــری  ــان دیگ ــن نقص ــی رود. همچنی ــش نم ــده پی ــوب ش مص
فضــای سیاســت ورزی مربــوط می شــود )نیلــی، 13۸9: 144(. یعنــی بــرای مثــال در قبــل از انقــالب، شــاه بــه عنــوان رأس نظــام سیاســی، 
ــز و  ــالب نی ــس از انق ــال های پ ــرد. در س ــود آن را بپذی ــی خ ــق کارشناس ــا منط ــته ب ــه نمی توانس ــازمان برنام ــه س ک ــته  ــی داش ــت های اولوی
ج شــده اند.  کــه تهیــه کننــدگان برنامــه بــدون اســتثناء بعــد از تدویــن و تصویــب از ســازمان خــار ــا برنامــه چهــارم توســعه، شــاهد آنیــم  ت
کــه در یــک فضــای باثبــات اقتصــاد کالن و رقابتــی در اقتصــاد خــرد، هــر کســی خــودش تصمیــم  در تحلیــل نهایــی، نیلــی معتقــد اســت 
کــه نیــاز باشــد  ــرود. ایــن فضایــی نیســت  ــا چــه بنگاهــی از بیــن ب ــد شــود ی ــا نکنــد، چــه بنگاهــی متول کنــد ی می گیــرد چــه کاالیــی تولیــد 

کــرد )همــان، 143(. برایــش برنامــه تدویــن 
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نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
اقتصاد مبتنی بر برنامه های توسعه 

تداخل کارکرد تکنوکراتیک سازمان برنامه با فضای سیاست ورزی
بی ثباتی اقتصاد کالن و رفت و آمد مکرر مدیران

تغییر رویکرد برنامه نویسی
مسعود نیلیاصالح ساختار اقتصادی

مشخصات منبع: 
نیلــی، مســعود. 13۸9. »برنامه هــای پنــج ســاله را کنــار بگذاریــم«. ماهنامــه مهرنامــه، ســال اول، دی مــاه 13۸9.   ●

شــماره ۸، صص. 145-142. 

نفت عامل عقب ماندگی نیست )هادی صالحی اصفهانی( 
در ایــن یادداشــت، صالحــی بــر ایــن عقیــده اســت کــه نفــت بــه خــودی خــود نمی توانــد عامــل عقب ماندگــی باشــد. بــه نظــر وی، مــدل 
مطلــوب هزینــه کــردن درآمدهــای نفتــی در ایــران ســرمایه گذاری بیشــتر در توســعه زیربناهــا و بهبــود نهادهــای اساســی کشــور مثــل نظــام 
ــاره اینکــه  کــه ســاختار سیاســی و دیدگاه هــای رهبــران سیاســی درب اداری، قــوه قضاییــه و قــوه مقننــه اســت. صالحــی اذعــان مــی دارد 
ع هزینــه بــرای جامعــه یــا بــرای بخــش هایــی از آن یــا بــرای نظــام بهتــر اســت، تعیین کننــده نحــوه اســتفاده از درآمدهــای نفتــی  کــدام نــو
کارآتــری را  کــه بتوانــد بــه طــور مــداوم شــرایط را بررســی کنــد و راه حل هــای  کــرد  اســت. بــه نظــر صالحــی بایــد کادر اداری مؤثــری ایجــاد 

پیشــنهاد دهــد )صالحــی، 1390: 142(.

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی

بهبود نهادهای اساسیکژکارکردی نهادها و ساختارها
هادی صالحی اصفهانیترمیم نظام اداری

مشخصات منبع: 
دوم،   ● ســال  مهرنامــه،  ماهنامــه  نیســت«.  عقب ماندگــی  عامــل  »نفــت   .1390 هــادی.  اصفهانــی،  صالحــی 

 .143-141 صــص.   ،10 شــماره   .1390 مــاه  فروردیــن 

کرد؟ )علی دینی ترکمانی(  حکمرانی نفتی؛ چگونه می توان با نفت، خوب حکمرانی 
ترکمانــی در ایــن یادداشــت بــا برشــمردن آســیب های وابســتگی اقتصــاد ایــران بــه نفــت، راهکارهایــی را بــرای کنتــرل ایــن وضعیــت 
ــه قــرار زیــر اســت: 1( اقتصــاد ایــران ناچــار از افزایــش ظرفیت هــای تولیــدی در زمینــه  کــه ب ح می کنــد  و بهبــود نظــام حکمرانــی مطــر
کــه فنــاوری تولیــد در حــوزه اســتخراج نفــت ارتقــا  نفــت اســت؛ امــا نــه بــه معنــای اســتخراج و صــدور هرچــه بیشــتر بلکــه بــه ایــن معنــا 
یابــد؛ 2( نهادینــه کــردن دانــش علمی-فنــی؛ 3( افزایــش بهــره وری ســرمایه کــه ضرورتــی اجتنــاب ناپذیــر اســت؛ 4( توجــه بــه مناطــق 
اجتماعــی محــروم چــه از ُبعــد بازدهــی اجتماعــی باالتــر و چــه از ُبعــد رفاهــی و کاهــش ناتوازنی هــای منطقــه ای و 5( الزمــه دسترســی 
بــه همــه مــوارد پیشــین، تقویــت ســازمان درونــی دولــت و تصحیــح رابطــه دولــت بــا نیروهــای اجتماعــی پیشــروی جامعــه )ترکمانــی، 

.)157 :1390
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نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی

کارآیی عوامل تولید نا
وابستگی اقتصاد به نفت

کارآمدسازی فناوری تولید
تقویت سازمان درونی دولت و تصحیح رابطه دولت با نیروهای اجتماعی 

توجه به مناطق محروم
علی دینی ترکمانی

مشخصات منبع: 
کــرد؟«. ماهنامــه   ● دینی ترکمانــی، علــی. 1390.»حکمرانــی نفتــی؛ چگونــه می تــوان بــا نفــت، خــوب حکمرانــی 

مهرنامــه، ســال دوم، فروردیــن مــاه 1390. شــماره 10، صــص. 157-156. 

جامعه علیه فساد )علیرضا علوی تبار( 
در ایــن مقالــه، علــوی تبــار بــا تحلیــل اقتصــاد سیاســی بــر ایــن نظــر اســت کــه ویژگی هایــی در ســاختار اقتصــادی و سیاســی ایــران وجــود دارد 
کــه زمینــه را بــرای اشــکال مختلــف فســاد در ایــران فراهــم می کنــد. یکــی از ویژگی هــا حکومتــی بــا ســاختار چندوجهــی، کارکــرد ناســازگار و موقعیــت 
خودمختــار اســت. بــه نظــر علوی تبــار، ســاختار حقوقــی حکومــت در ایــران ســاختاری چندوجهــی اســت و بــه طــور همزمــان، ویژگی هــای ناشــی 
از حکومــت فرهمنــد و گــروه ســاالر در آن دیــده می شــود. کارکــرد حکومــت نیــز ناســازگار اســت، یعنــی حکومــت پیــش از انجــام و تحقــق ســطوح 
مطلوبــی از وظایــف ســنتی و بنیادیــن خــود )ماننــد حفاظــت از مالکیــت و تضمیــن حقــوق ناشــی از آن( بــه ســوی انجــام و تحقــق وظایــف جدیــد 
ــه ایــن معنــا کــه حکومــت در  ــا تثبیــت( روی مــی آورد. از منظــر علــوی تبــار، موقعیــت ایــن حکومــت نیــز خودمختــار اســت، ب ــع ی )ماننــد بازتوزی
ایــران می توانــد بــدون توجــه بــه تقاضاهــا، خواســته ها و گرایش هــای نیروهــای اجتماعــی بــه صورتــی مســتقل تصمیــم گرفتــه و عمــل کنــد. از 
ویژگی هــای دیگــری نیــز کــه وجــود دارد، محوریــت گروه هــای منزلتــی و جریان هــای سیاســی و همچنیــن، گرایش هــای ایدئولوژیــک متعــارض 
در خط مشــی گذاری عمومــی اســت. علــوی تبــار معتقــد اســت کــه دیــوان ســاالری ایــران در ســال های اخیــر در میــان دو دیــوان ســاالری محافــظ و 
تحــت الحمایــه در نوســان بــوده اســت و تنهــا در مقاطــع کوتاهــی به ســوی دیوان ســاالری شایســتگی حرکت کرده اســت )علــوی تبــار، 1390: 52(.

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
دیوان ساالری تحت الحمایه

حکومت چندوجهی )فرهمندـ  گروه ساالر(
حکومت خودمختار )استقالل از خواست نیروهای اجتماعی(

عدم انجام وظایف سنتی و بنیادین حکومت )حفاظت از مالکیت و تضمین حقوق آن(
محوریت گروه های منزلتی در خط مشی گذاری عمومی 

گرایش های ایدئولوژیک متعارض در خط مشی گذاری عمومی

علیرضا علوی تباردیوان ساالری شایستگی

مشخصات منبع: 
علوی تبــار، علیرضــا. 1390. »جامعــه علیــه فســاد«. ماهنامــه مهرنامــه، ســال دوم، آذرمــاه 1390. شــماره 17،   ●

صــص. 53-52. 

خطای بزرگ سیاست گذار )کامران مؤید دادخواه( 
گــون  کــه در برهه هــای گونا بــه نظــر دادخــواه، برنامه ریــزی و اجــرای آن بــرای اقتصــاد ایــران الــزام آور اســت و تاریــخ نشــان می دهــد 
ــته  ــود داش ــده وج ــل عم ــران دو دلی ــاد ای ــزی در اقتص ــزوم برنامه ری ــرای ل ــت. ب ــته اس ــترگ داش ــی س ــران نقش ــادی ای ــرفت اقتص در پیش
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گــر ایــران می خواســت بــه دنیــا برســد  اســت. نخســت آنکــه اقتصــاد ایــران در ســده نوزدهــم و آغــاز ســده بیســتم، بســیار عقب مانــده بــود. ا
کــه وجــود داشــته همــواره ضــرورت برنامه ریــزی کالن را  ــا شــرایط ناامنــی  ــا شــتاب حرکــت می کــرد. و ایــن شــتاب همــراه ب ــد بســیار ب بای
ایجــاب می کــرده اســت. دلیــل دوم درآمــد نفــت اســت. درآمــد عظیــم نفــت کــه در برخــی ســال ها بیــش از یکصــد میلیــارد دالر بــوده اســت، 
گــذاری درآمــد نفــت الزم اســت.  می بایــد روی حســاب و کتــاب دقیــق هزینــه شــود. بنابرایــن برنامــه ای جامــع و بلندمــدت بــرای ســرمایه 
ح  ح شــد قابــل طــر کــه پــس از جنــگ جهانــی دوم در اروپــا و ایــران مطــر کــه برنامه ریــزی ارشــادی بــه صورتــی  البتــه داخــواه معتقــد اســت 
و اجــرا نیســت. دلیــل ایــن امــر جهانــی شــدن اقتصــاد و پیوســتگی کشــورها بــا یکدیگــر اســت. امــا در حــال ضــروری اســت تــا تصمیم هــای 

اقتصــادی بــر پایــه خردگرایــی و دانــش باشــد )مؤیــد دادخــواه، 1393: 129 و 130(.

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
فقدان برنامه ای جامع و بلندمدت برای سرمایه گذاری 

کامران مؤید دادخواهبرنامه ریزی در اقتصاد ایران )از طریق سازمان برنامه(درآمد نفت 

مشخصات منبع: 
ــزرگ سیاســت گذار«. ماهنامــه مهرنامــه. شــماره 37. شــهریور 93.   ● ــد دادخــواه، کامــران. 1393. »خطــای ب مؤی

صــص. 130-129. 

آسیب پذیر در برابر پوپولیسم )موسی غنی نژاد( 
کارآمــدی برنامه هــای  غنی نــژاد معتقــد اســت دوره برنامه ریــزی در ایــران مدت هاســت بــه خــط پایــان رســیده اســت. او بــرای اثبــات نا
ــه  ــر نشــان داده برنامه ریــزی ب ــه دو برنامــه پنــج ســاله اخی ــد: »تجرب ــذارد و می گوی ــر دســت می گ دوره ای روی دو برنامــه پنــج ســاله اخی
گیــرد.« غنــی نــژاد البتــه موافــق احیــای ســازمان  شــیوه فعلــی موضوعیــت خــود را از دســت داده و بایــد در آن تجدیــد نظــر اساســی صــورت 
برنامــه بــه شــکل ســابق نیســت و احیــای چنیــن ســازمانی را نامطلــوب و غیــر ممکــن می دانــد. او توصیــه می کنــد کــه تــا زمــان دســتیابی بــه 
یــک نظــر منطقــی دربــاره ســازمان برنامــه، تدویــن برنامــه ششــم توســعه اقتصــادی نیــز متوقــف شــود. وی پیشــنهاد می دهــد تــا یــک نهــاد 
کــه نظــام تصمیم گیــری در ایــران بــه  کوچــک و چابــک مــدرن جایگزیــن مدلــی همچــون ســازمان برنامــه شــود. غنــی نــژاد معتقــد اســت 
کــه یــک نظــام کارشناســی  جــای آنکــه تحــت مدیریــت کارشناســان باشــد در خدمــت کســب محبوبیــت مــردم اســت. ایــن در حالــی اســت 
کــه وعده هــای غیــر کارشناســانه را بــه نقــد بکشــد و اصــواًل، سیســتم تصمیــم  کارآمــد و معتبــر بایــد بتوانــد ایــن اســتقالل را داشــته باشــد 

گیــری مناســب سیاســی بایــد مهــر تأییــد دســتگاه کارشناســی را بــر خــود داشــته باشــد )غنــی نــژاد، 1393: 13۸ و 139(.

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
اقتصاد مبتنی بر برنامه های توسعه 
سنتی و لخت بودن سازمان برنامه

نظام تصمیم گیری مبتنی بر پوپولیسم

ایجاد یک نهاد چابک و کوچک مدرن به جای سازمان برنامه فعلی
موسی غنی نژادنظام تصمیم گیری مستقل و تحت مدیریت کارشناسان

مشخصات منبع: 
غنــی نــژاد، موســی. 1393. »آســیب پذیــر در برابــر پوپولیســم«. ماهنامــه مهرنامــه. شــماره 37. شــهریور 93.   ●

 .139-13۸ صــص. 
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گرم )حمیدرضا جالیی پور(  جنبش سرد، جامعه 
کــرد. تحلیــل  کــه بســیاری از پدیده هــای اجتماعــی را می تــوان در ســه ســطح خــرد، میانــه و کالن بررســی  جالیــی پــور معتقــد اســت 
ــدار، درون زا و جهان نگــر  ــه ســوی توســعه همه جانبــه، پای ــران ب کــه حرکــت جامعــه ای ع اســت  ــه ایــن موضــو وی در ســطح کالن ناظــر ب
گرچــه دولــت آقــای روحانــی یــک  یــک عامــل بنیــادی بــرای مهــار رشــد فزاینــده آســیب های اجتماعــی اســت. بــه نظــر جالیــی پــور 
دولــت توسعه گراســت امــا بخش هــای دیگــری از حکومــت، تعامــل ســازنده اقتصــاد و سیاســت ایــران را بــا مابقــی کشــورهای جهــان بــر 
ک و پاســخگو در حکومــت ایــران یــک خواســته جــدی از ســوی همــه ارکان  کلــی، ایجــاد ســازماندهی بهینــه، چــاال ــه طــور  ــد. ب نمی تاب
کــه در مقــام حــرف از اهمیــت آن ســخن می گویــد و در مقــام عمــل هــم گام هــای مؤثــر  حکومــت نیســت. در ایــن میــان، تنهــا دولــت اســت 
کــه می توانیــم از یــک چشــم انداز و جامعــه آرمانــی دســت یافتنــی دفــاع کنیــم. یکــی  )و نــه کافــی( بــر مــی دارد. جالیــی پــور معتقــد اســت 
از عناصــر ایــن چشــم انداز می توانــد حکمرانــی خــوب باشــد. حکمرانــی خــوب فقــط بــه معنــی حکومــت خــوب نیســت بلکــه ســه بخــش 
مهــم جامعــه، یعنــی حکومــت و بخــش جامعــه اقتصــادی )یــا بــازار( و بخــش جامعــه مدنــی بایــد بــه طــور همزمــان ویژگی هــای حکمرانــی 
کمیــت قانــون التــزام داشــته  خــوب را در خــود تقویــت کنــد. بــرای مثــال اینکــه: هــر بخــش بایــد چشــم انداز بلندمــدت داشــته باشــد، بــه حا
کارآیــی و اثربخشــی توجــه شــود، پاســخگو باشــد و... . در تحلیــل نهایــی، ارزیابــی جالیــی پــور  باشــد، عملکــرد شــفاف داشــته باشــد، بــه 
کــم آن بــه درمــان حکومــت حجیــم  کــه عــزت و توانمنــدی جامعــه ایــران و مهــار آســیب های اجتماعــی مترا بــر ایــن نکتــه متمرکــز اســت 

وابســته اســت )جالیــی پــور، 1395: 29(.

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
عدم وفاق برای بهینه سازی سازمان اداری حکومت 

عدم وفاق بر سر پذیرش تعامل سازنده اقتصاد و سیاست ایران با جهان
حکومِت حجیم و غیرپاسخگو

ک و پاسخگو در حکومت بر اساس وفاق تمام  سازماندهی بهینه، چاال
ارکان حکومت 

حکمرانی خوب )التزام به قانون، شفافیت، توجه به کارآیی و اثربخشی(
حمیدرضا جالیی پور

مشخصات منبع: 
گــرم«. ماهنامــه مهرنامــه. شــماره 4۸. مــرداد 95.   ● جالیــی پــور، حمیدرضــا. 1395. »جنبــش ســرد، جامعــه 

 .29-27 صــص. 

مفسدان قربانی اند یا علت فساد )احمد توکلی و عباس عبدی( 
ــرد. طبــق ایــن تعریــف، دســتگاه هایی  ــه ســر می ب ــه فســاد سیســتماتیک ب ــران در مرحل ــه ای ک ــی معتقــد اســت  ــرد، توکل در ایــن میزگ
کــه می تواننــد بــه نفــع جریــان فســاد قانــون وضــع کننــد. مثــاًل مقــررات صــادرات و واردات را  ــوده می شــوند  تصمیم ســاز و تصمیم گیــر آل
تعییــن کننــد. فســاد در ایــن مرحلــه تبدیــل بــه فســاد قانونــی می شــود و سیســتم توزیــع درآمــد فاســد را تثبیــت می کنــد. در نتیجــه، مبــارزه 
ع فســاد در ایــران را ســاختار دولتــی اقتصــاد  بــا اینگونــه فســاد بســیار دشــوار می شــود. توکلــی یکــی از دالیــل پیدایــش و گســترش ایــن نــو
می دانــد. بــه نظــر وی ایــن دولتــی شــدن بیشــتر بــه مــذاق عــده ای خــوش آمــد و بدین ترتیــب در ایــن رونــد، دولــت ســهم بیشــتری طلــب 
کــه وقتــی بــه مرحلــه فســاد سیســتمی می رســد آن هــا جلــوی اصــالح سیســتم را می گیرنــد و تبدیــل بــه بخشــی از  کــرد. نتیجــه آن می شــود 
کــم شــدن فســاد، البتــه ســاختارها تأثیــر دارنــد ولــی حــرف آخــر را اراده افــراد  علــت می شــوند و از ســاختار موجــود فاســد دفــاع می کننــد. در حا
می زنــد )توکلــی و عبــدی، 1395: 125(. بــه نظــر عبــدی نیــز، در ایــران، ریشــه اساســی فســاد وجــود رانــت، فقــدان نظــارت غیــر رســمی و 
کــه در ایــن سیســتم فاســد می شــوند، در عمــل خودشــان بــه عنــوان  عــدم شــفافیت اطالعــات و فقــدان پاســخگویی اســت. کســانی نیــز 
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یــک مانــع بــرای اصــالح سیســتم عمــل کــرده و فســاد را تشــدید می کننــد. امــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه مبــارزه بــا فســاد را نبایــد بــه مبــارزه 
کــه فســاد  ــا افــراد تقلیــل داد. همچنیــن بــه نظــر عبــدی فســاد سیاســی و اقتصــادی بــه شــکلی بــه هــم تبدیــل می شــوند. بدیــن معنــا  ب
سیاســی بــه پــول تبدیــل می شــود و در یــک چرخــه، پــول نیــز بــه فســاد سیاســی تبدیــل می شــود و ایــن دور همچنــان یکدیگــر را تقویــت 

ــد )همــان، 12۸(.  می کنن

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
احمد توکلیتقویت شفافیتدولتی شدن اقتصاد و فساد سیستماتیک 

فقدان نظارت غیررسمی 
عباس عبدیتجمیع نیروهای فراجناحی برای مبارزه با فساد

عدم شفافیت و فقدان پاسخگویی

مشخصات منبع: 
توکلــی، احمــد؛ و عبــدی، عبــاس. 1395.»مفســدان قربانی انــد یــا علــت فســاد«. ماهنامــه مهرنامــه. شــماره 50.   ●

ــص. 12۸-122.  دی 95. ص
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کارآمدسازی نظام سیاسی در ماهنامه اندیشه پویا    فصل دوم: بررسی 

مقدمه 
ــه از اردیبهشــت 1391  ک ــانی اســت  ــوم انس ــی در زمینــه ی عل ــا رویکــردی تحلیل ــا« نشــریه ای مســتقل ب ماهنامــه ی »اندیشــه ی پوی
کــرد. ایــن نشــریه بــه ســردبیری  کــرد و در ادامــه ترتیــب انتشــار آن بــه ماهنامــه تغییــر پیــدا  کار خــود را بــه صــورت دوماهنامــه آغــاز 
کلــی دیدبــان  رضــا خجســته رحیمی از اردیبهشــت 1391 تــا بــه امــروز در 5۸ شــماره منتشــر شــده اســت. ایــن نشــریه در شــش بخــش 
ــب و مقاالت ترجمــه شــده از مجــالت  ــردی )مطال ــو و مصاحبــه(، مجله گ ــران امــروز(، یــک فنجــان اسپرســو )گفت وگ )تحلیل هــای از ای

کتــاب( اســت.  کوچــه )معرفــی  کتــاب  خارجــی(، جدلیــات )میزگــرد(، رودررو )گفت گــو( و 
در ایــن نشــریه مجموعــه مطالبــی در قالــب مقالــه، مصاحبــه، میزگــرد و ترجمــه، بــه طــور مســتقیم و یــا بــه طریــق آسیب شناســی ها در 
کارآمــدی در ایــران و راه هــای بــرون رفــت آن پرداختــه  مــوارد اقتصــادی، فرهنگــی، سیاســی و حکمرانــیـ  غیــر مســتقیمـ  بــه بیــان علــل نا

شــده اســت. از بیــن مجموعــه مطالــب ایــن نشــریه مــوارد زیــر بــه عنــوان مطالــب مرتبط تــر گزینــش شــده اند: 
پارادایم روشنفکری دینی و توسعه ی سیاسی )مراد ثقفی(   ●
موانع ذهنی توسعه سیاسی )علیرضا علوی تبار(   ●
خرد اعتدالی و احساس جمعی یک فاجعه )محمدجواد کاشی(   ●
مردم و وفاداری )علی هنری(   ●
از سیاست گریزی نیست )رضا خجسته رحیمی(   ●
برون رفت از وضع موجود )محمد فاضلی(   ●
ِکِلپتوکراسی )رضا خجسته رحیمی(   ● دموکراسی علیه 
با یک اسب لنگان یا چهار اسب چابک )حمیدرضا جالیی پور(   ●
دموکراسی علیه دموکراسی )رضا خجسته رحیمی(   ●

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

سمانه سهرابی

پارادایم روشنفکری دینی و توسعه ی سیاسی )مراد ثقفی( 
از نظــر نگارنــده دو پــروژه ی توســعه ی اقتصــادی و روشــنفکری دینــی ذیــل بحــث توســعه ی سیاســی قابــل بحــث اســت. مجــزا در نظــر 
گرفتــن ایــن ســه پــروژه بــرای کارآمدســازی نظــام گمــراه کننــده اســت و در نهایــت محکــوم بــه شکســت خواهــد بــود. »دو پــروژه ی سیاســی 
شــروع شــده بودنــد کــه نتیجه بخــش نبودنــد، یکــی روشــنفکری دینــی و دیگــری هــم توســعه ی اقتصــادی. مــن پیش بینــی می کــردم کــه 
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بــدون توجــه بــه یــک رفــرم سیاســی هــر دو ایــن پروژه هــا بــه لحــاظ اجتماعــی بــه بن بســت می رســند )ثقفــی، 1391(«. 
مشــی غالــب مســئوالن در ارتبــاط بــا توســعه ی سیاســی، دخیــل کــردن نیروهــای انقالبــی با حــوزه ی اقتصادی اســت تــا از طریق ایجــاد منافع 
اقتصــادی بــرای ایــن نیروهــا آن هــا را بــه پذیــرش مشــی اعتدالــی و کنــار گذاشــتن گفتــار و عمــل انقالبــی مجــاب کننــد. ایــن نگــرش در ارتبــاط بــا 
صحنــه ی بین الملــل و در جلــب ســرمایه گذاری خارجــی بــه ویــژه در حــوزه نفــت و گاز نیــز وجــود داشــت تــا از طریــق ایجــاد منفعت هــای اقتصادی 
بــرای برخــی از کشــورها، ضریــب اطمینــان نظــام را افزایــش دهنــد، امــا نکتــه ی قابــل توجــه آن اســت کــه هــر کجــا کــه تناقــض و تنافــری میــان 
هــدف )توســعه ی سیاســی( و وســیله )حفــظ نظــام( پیــش آمــد، وســیله نقــش تعیین کننــده را ایفــا کــرد )ثقفــی، 1391: 22(. بنابرایــن آنچــه 
توســعه ی سیاســی نامیــده می شــود، تحــزب و تشــکل یافتگی سیاســی و صنفــی، جایــگاه و اهمیــت صنــدوق رای، درک و فهــم آنچــه پرهیــز از 

خشــونت نامیــده می شــود، بی طرفــی دولــت، جایــگاه رویه هــای قضایــی، تقســیم اختیــارات و مســئولیت های منطقــه ای و محلــی اســت. 

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
فقدان تحزب و تشکل یافتگی سیاسی و صنفی، عدم اهمیت دادن به جایگاه 

صندوق رای، عدم بی طرفی دولت، دولت تمامیت خواه و رانتی
پرهیز از خشونت، تحزب و تشکل یافتگی سیاسی و صنفی، بی طرفی 

دولت، جایگاه رویه های قضایی. 
مراد ثقفی

عدم دخالت نیروها غیر متخصص در ساختار دولت به طور عام و دخیل کردن نیروهای انقالبی در حوزه ی اقتصادی
حوزه ی اقتصادی به طور خاص

مشخصات منبع: 
ــا. شــماره 3.   ● ــه پوی ــه اندیش ــی«. دوماهنام ــعه ی سیاس ــی و توس ــنفکری دین ــم روش ــراد. 1391. »پارادای ــی، م ثقف

شــهریور و مهــر 91. صــص. 23-22. 

موانع ذهنی توسعه سیاسی )علیرضا علوی تبار( 
توســعه سیاســی بــه معنــای گســترش مشــارکت و رقابــت گروه هــای اجتماعــی در زندگــی سیاســی در نظــر گرفتــه می شــود. بــر روی ســه 
عامــل بــه عنــوان موانــع اصلــی توســعه سیاســی توافــق شــده اســت. نخســت کنتــرل متمرکــز بــر منابــع قــدرت )اعــم از منابــع اجبارآمیــز و غیــر 
کلــی دربــاره ی اهــداف زندگــی سیاســی و تفاهــم و هم پذیــری می شــد،  کــه مانــع وصــول بــه اجمــاع  آن(، دوم چنــد پارگی هــای اجتماعــی 

کــه کــم و بیــش رقابت ســتیز بــود )علوی تبــار، 1391: 12(.  گــروه مســلط  و ســوم ایدئولــوژی و فرهنــگ سیاســی 
گــذر ایــران بــه مردم ســاالری را ذهنــی خوانــده و ایــن تــالش ذهنــی را پیونــد خــورده بــه نواندیشــی دینــی  نگارنــده بخشــی از مــوارد 
می دانــد. قرائــت نواندیشــانه از اســالم از یکســو می کوشــید دینــداری را بــا میهــن دوســتی آشــتی دهــد و از ســوی دیگــر ســازگاری آموزه هــای 

دینــی بــا عقالنیــت مــدرن را ترویــج می کــرد )علوی تبــار، 1391: 11(. 

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
کنترل متمرکز بر منابع قدرت

چندپارگی اجتماعی
رقابت انگیز بودن ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی گروه مسلط

رفع تمرکز از منابع قدرت
اجماع و تفاهم درباره ی اهداف زندگی سیاسی 

توسعه ی مبنای نواندیشی دینی به عنوان فرهنگ توسعه ی سیاسی
علیرضا علوی تبار

مشخصات منبع: 
علوی تبــار، علیرضــا. 1391. »موانــع ذهنــی توســعه سیاســی«. دوماهنامــه اندیشــه پویــا. شــماره 4. آبــان و آذر 91.   ●

صص. 12-11. 
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کاشی(  خرد اعتدالی و احساس جمعی یک فاجعه )محمدجواد 
حامــالن اجتماعــی خــرد اصالحــات دانشــجویان و طبقــات متوســط شــهری بوده انــد، امــا حامــالن اجتماعــی خــرد اعتدالــی، در وهله ی 
نخســت روســتاییان و حاشیه نشــینان شــهری اند. خــرد اعتدالــی مشــروعیت خــود را بــه رفــع نیازهــای فــوری طبقــات گرفتارشــده در پیــچ 

زندگــی بســته اســت. 
در فراینــد تدریجــی مــدرن شــدن در جامعــه ی ایرانــی، هــر چــه بیشــتر بــه ســمت یــک جامعــه ی متکثــر و مــدرن پیــش مــی رود، بیشــتر 
گرچــه مخاطــره ی فاشیســم را در دامــن دارد،  گرفتــن از یــک الگــوی نخبه گرایانــه ا و بیشــتر از نخبه گرایــی فاصلــه می گیــرد. فاصلــه 
کالم و  گســترده، متکثــر و پرنشــاط باشــد. در چنیــن جامعــه ای نقــش  کانــون،  امــا می توانــد بشــارت دهنده ی یــک جامعــه ی فاقــد 
مفاهیــم پرطمطــراق کاهــش پیــدا می کنــد و در عــوض ابتــکار و خالقیــت و چندگانگــی آفرینشــگر ظهــور خواهــد کــرد. چنیــن جامعــه ای بــه 
جــای جســت وجوی مرجعیت هــای سیاســی و فکــری، خــود بــه سرچشــمه ی تولیــد تبدیــل می شــود. اســتقبال از خــرد اعتدالــی می توانــد 
بیانگــر عقالنیــت درون جــوش و از پاییــن باشــد. زمینــه ی اجتماعــی و فرهنگــی مــا، بــا توجــه بــه افزایــش تحصیــالت و شهرنشــینی و ظهــور 

الگوهــای تــازه ی ارتباطــی و شــبکه های مجــازی، می توانــد حامــل مولفــه ی مذکــور باشــد )کاشــی، 1392: 93(. 

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
کاشیایجاد یک جامعه ی فاقد کانون، گسترده و متکثر نخبه گرایی محض و عدم وجود تکثر و گستردگی در جامعه محمد جواد غالمرضا

مشخصات منبع: 
کاشــی، محمــد جــواد. 1392. »خــرد اعتدالــی و احســاس جمعــی یــک فاجعــه«. دوماهنامــه اندیشــه پویــا. شــماره   ●

11. مهــر و آبــان 92. صــص. 94-91. 

مردم و وفاداری )علی هنری1( 
دولــت روحانــی وارث اقتصــادی شــکننده، روابــط بین المللــی پرتنــش و وضعیــت اجتماعــی نابه ســامان اســت، بــرای بــه دســت 
آوردن رضایــت عمومــی جامعــه بایــد برنامــه ای عاجــل بــه اجــرا در آورد. از طرفــی هــم بایــد بــه مطالبــات سیاســی انباشــته شــده پشــتیبانان 
خــود و منتقــدان دگراندیــش نیــز توجهــی داشــته باشــد. بــرای حــل مســائل و مشــکالت اقتصــادی، بین المللــی و اجتماعــی و تغییــر فضــای 
ــر )3(  ــع تغیی ــان )2( منب ــاداری حامی ــش )1( وف ــه در ســه بخ ک ــاز اســت  ــارکت سیاســیـ  اجتماعــی شــهروندان نی ــه مش ــران ب سیاســی ای

کــه در جــدول زیــر آورده شــده اســت.  شــادابی سیاســی؛ تفکیــک می شــود 

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
ج پشتیبانان و حامیان دولت به سبب بسته بودن دریچه ی  خرو

مشارکت سیاسیـ  اجتماعی شهروندان در قالب اعتراض های سیاسیاعتراض و مداخله های سیاسی

علی هنری مهندسی هنجارهای اجتماعی، اصرار بر ایجاد تغییر در همه حوزه ها و 
نهادها توسط خود دولت

استفاده از منابع گسترده ی انسانی و سپردن مقداری از بار تغییر بر دوش خود 
شهروندان )منبع تغییر(. 

جایگزین کردن راه حل عملی و ممکن توسط کنشگران و نخبگان به جای بیان صرف فقدان شادابی سیاسی و فضای نقد سازنده 
معضالت و تجویزهای ناشدنی )شادابی سیاسی(. 

عدم ایجاد سازمان های اجتماعی و سیاسی برای مشارکت گسترده و 
سازمان اجتماعی به جای جنبش های اجتماعیمستمر مردمی 

1- پژوهشگر جنبش های اجتماعی در دانشگاه آمستردام هلند
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مشخصات منبع: 
هنری، علی. 1392. »مردم و وفاداری«. دوماهنامه اندیشه پویا. شماره 12. آذر و دی 92. صص. 29-2۸.   ●

گریزی نیست )رضا خجسته رحیمی(  از سیاست 
بــا شــروع بــه کار دولــت روحانــی، بحــران کارآمــدی، بحــران همبســتگی نخبــگان، بحــران وحــدت ایدئولوژیــک، بحــران بین المللــی و 
گرچــه ادامــه مســیر بــه روال ســابق و تــداوم  بحــران اجتماعــی ضــرورت گــذار بــه وضعیــت متفــاوت را ایجــاب می کــرد. در چنیــن شــرایطی ا
کبــر هاشــمی رفســنجانی نشــان از عــدم وزن کشــِی  ــژاد ممکــن نبــود )امــکان اول: تــداوم(. امــا رد صالحیــت ا دولتــی از جنــس احمدی ن
گــذاری ســهمی از قــدرت بــه آن هــا نیســت )امــکان  برابــِر مدافعــاِن اصــالح در برابــر مخالفانشــان داشــت و اینکــه طــرف مقابــل حاضــر بــه وا
کــه زمینــه ای و توازنــی بــرای »توافــق« میــان مدافعــان اصــالح وضــع موجــود و  گــذاری(. در همیــن حــال بــه نظــر نمی رســید  دوم: وا
کــه خــود را در ریاســت جمهــوری حســن روحانــی و  ــی  مخالفان شــان نیــز موجــود باشــد )امــکان ســوم: توافــق(. تنهــا امــکان قابــل قبول
اقبــال و اعتمــاد جنبــش اجتماعــی بــه او نشــان داد، قبــول حــد مشــخصی از تغییــر بــرای عبــور از بحران هــای پنج گانــه ی پیــش گفتــه بــود 
)امــکان چهــارم: ابتــکار از درون(. زمینــه ی اصلــی ایــن ابتــکار از درون )ابتــکار از بــاال و اعتمــاد از پاییــن( چنانکــه گفتــه شــد بحران هــای 

مختلــف نهــاد دولــت در ایــران بــود )خجســته رحیمــی، 1393: ۸(. 
کــه دامن گیــر نهــاد دولــت  بی شــک در شــرایط فعلــی روحانــی محتــاج ائتالفــی در بــاال بــرای گشــایش در بحران هــای متعــددی اســت 
کــه پیشبردشــان بــا بیش تریــن حــد از حمایــت و  کــرده اســت  در ایــران شــده اســت. لــذا او اولویــت اول خــود را بــر انتخاب هایــی متمرکــز 

کمتریــن میــزان مقاومــت و مخالفــت در ســاختارهای قــدرت همــراه باشــد. 
بــه منظــور »تحکیــم« در دولــت: )1( ضروری ســت تصویــری آینده گــرا از نیروهــای موتلــف دولــت داشــت. یعنــی اینکــه )اول( 
چه کســانی را بــه ائتــالف خــود وارد کنــد و )دوم( چه کســانی را مجبــور کنــد کنــد کــه هزینه هــای اصالحــات را بپذیرنــد. )2( فهــم آنکــه گــذار 
بــه دموکراســی تنهــا از مســیر تبدیــل مطالبــات دموکراتیــک بــه قانــون انجام پذیــر اســت و تــالش در جهــت اجــرای آن. )3( بــار ســنگین 
کارآمــد از دوش دولــت برداشــته شــود. )4( ضروری ســت دولــت از سیاســت های پوپولیســتی فاصلــه بگیــرد زیــرا  بروکراســی متــورم امــا نا
کــه ایــن سیاســت ها بــه انباشــت محبوبیتــی در بلندمــدت نمی انجامــد. )5( توجــه بــه مطالبــات انباشــته  تجربــه نشــان داده اســت 

ــه منظــور جلوگیــری از شــکاف بیشــتر میــان ملــت و دولــت )خجســته رحیمی، 1393: 9(.  شــده ی اجتماعــی و مدنــی ب

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی

بازگرداندن دانش به عرصه ی اقتصاد و و خارج کردن اقتصاد ایران از شرایط رکود جدایی دانش و قدرت 
تورمی

رضا خجسته 
رحیمی نوسازی اقتصادی بدون نوسازی سیاسی و رادیکالیزه شدن رفتارهای 

توجه به مطالبات انباشته شده ی اجتماعی و مدنیسیاسی و تفوق اقتدارگرایی 

ایجاد ائتالف در باال، تبدیل مطالبات به قانون. تضعیف روز افزون نهاد دولت در ایران به وسیله ی تورم در بورکراسی

مشخصات منبع: 
خجســته رحیمی، رضــا. 1393. »از سیاســت گریــزی نیســت«. دوماهنامــه اندیشــه پویــا. شــماره 16. خــرداد 93.   ●

صــص. 9-۸. 
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برون رفت از وضع موجود )محمد فاضلی( 
اصالحــات اداری و تقویــت ماشــین دولــت، می توانــد اولیــن اولویــت ســاختاری دولــت یازدهــم و دولت هــای بعــدی باشــد. خواســت 
کارآمــد  دموکراتیــک داشــتن خــوب اســت، امــا بــدون تــالش ســازمان یافته بــرای ســازمان دهی دولــت، هیــچ دموکراســی ایی آنقــدر 
کنــار اصالحــات  کــه نهادهــای دموکراتیــک را نهادینــه ســازد. در  کــه مشــروعیتی پایــدار فراهــم آورد و آن قــدر دوام یابــد  نخواهــد بــود 
کادمیــک تاثیــری قاطــع بــر وارد  کادمیــک ضــروری اســت. بحــران کیفیــت در نظــام آ مســتقیم در نظــام اداری، تقویــت کیفیــت در نظــام آ

کارآمــدی دارد.  شــدن بروکراســی بــه چرخه هــای نا

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
اندک بودن سطح دانش موجود درباره ی ابعاد مختلف اصالحات 

بروکراتیک 
گاهی نسبت به نظام اداری و یافتن راهی برای پیوند دادن پژوهش و  افزایش آ

سیاست گذاری برای اصالحات نظام اداری
محمد فاضلی

گیر باالخص در سطح دولت در نتیجه ی از  عدم شکل گیری اجماعی فرا
شکل دادن به اجماع سیاسی برای اصالحات اداریهم گسیختگی ها

مشخصات منبع: 
فاضلــی، محمــد. 1393. »بــرون رفــت از وضــع موجــود«. دوماهنامــه اندیشــه پویــا. شــماره 1۸. مــرداد 93. صص.   ●

 .3۸-37

ِکِلپتوکراسی )رضا خجسته رحیمی(  دموکراسی علیه 
کــه گســتردگی و میــزان نمایندگــی نهــاد دولــت در ایــران حداقلی تــر از هــر زمــان دیگــری بــوده )ســال های ۸9-91( و  در ســال هایی 
کــم در دولــت، دورنمــای دموکراســی و چرخــش نخبــگان در کشــور را در موقعیتــی ناامیدکننــدهـ  والبتــه امیــدوار  سیاســت گذاری های حا
کــه کلپتوکراتیــک شــدن دولــت در ایــران و رســوخ فســاد در  کننــده بــرای عــده ای محــدودـ  قــرار داده بــود؛ می تــوان بــه وضــوح دریافــت 
سیســتم اجرایــی کشــور محصــول چــه موقعیتــی بــه لحــاظ سیاســی بــوده اســت. در غیــاب شــفافیت، اطالع رســانی آزاد و کم رمــق شــدِن 

کــرده و پیــش رفتــه اســت.  احتمــال چرخــش نخبــگان در کشــور، فســاد در شــرایط تک صدایــی، خــود را بــا یــک صــدا همــراه 
شــرایط تحریــم از جملــه فرصت هــا بــرای تبدیــل ســرمایه داری دولتــی بــه ســرمایه داری شــبه حزبــی و تامیــن منافع برای دارو دســته ی 
ــده نیازمنــد  ــا ایــن پدی ــه تحریم هــای خارجــی نبــوده و مبــارزه ب خــاص اســت. امــا کلپتوکراتیــک شــدن دولــت در ایــران فقــط وابســته ب
کــردن دولــت بــرای کاســتن از مراجعــات  راهکارهایــی ریشــه ای تر از کاهــش تحریم هاســت. در چنیــن شــرایطی می تــوان از الکترونیــک 
مردمــی بــه ادارات و در نتیجــه کاهــش رشــوه گیری ســخن گفــت. امــا مبــارزه بــا فســاد، بیــش از معرفــی مفســدان، بیــش از دفــاع از ضــرورت 
انضبــاط داری و جلوگیــری از رشــوه خواری خــرد در ســطح ادارات، بیــش از ســخن های آندروپــوف وار در لــزوم انضبــاط داری، احتیــاج بــه 
گــذار وخــروج از شــبه انحصار تک حزبــی دارد. همچنیــن دموکراســی یکــی از  اصالحاتــی گورباچــف وار و شــفافیت و گشایشــی از بــاال بــرای 
کــه همانــا تمرکــز در قــدرت اســت را از بیــن می بــرد، امــا در شــرایط فعلــی، دموکراســی می توانــد بــه مثابــه ابــزاری بــرای  زمینه هــای فســاد را 
مبــارزه بــا فســاد و دیوان ســاالری متــورم شــده باشــد )دموکراســی بــه مثابــه یــک ابــزار نــه لزومــا یــک حــق(. ممکــن از دموکراســی و توســعه 
سیاســی هــدف دولــت نباشــد و دولــت بــه فشــار از پاییــن بی اعتمــاد باشــد، امــا بــدون آزادســازی سیاســی و تدریجــی از بــاال محــال اســت 

در جنــگ بــا کلپتوکراســی توفیــق یابــد. 
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نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
تامین منافع دار و دسته ی خاص موسوم به کاسبان تحریم 

رضا خجسته رحیمیایجاد دیپلماسی برای کاستن از تحریم هابه دلیل وجود تحریم ها

وجود تمرکز در قدرت، وجود فساد و دیوان ساالری متورم و 
کلپتوکراسی

الکترونیک کردن دولت، دموکراسی به مثابه ابزار مبارزه با فساد، شفافیت و گشایش از 
باال، انضباط داری در سطح ادارات 

مشخصات منبع: 
ِکِلپتوکراســی«. دوماهنامــه اندیشــه پویــا. شــماره 21. آذر 93.   ● خجســته رحیمی، رضــا. 1393. »دموکراســی علیــه 

ص7. 

با یک اسب لنگان یا چهار اسب چابک )حمیدرضا جالیی پور( 
کــه چهــار اســبه اســت. ایــن چهــار اســب نســبت بــه هــم تقــدم زمانــی ندارنــد؛  نیــروی محرکــه ی »توســعه ی متــوازن« نــه یــک اســبه 
ــه یــک جامعــه و زندگــی  ــا ب ــه دنبــال هــم و همزمــان هــم حرکــت کننــد ت ــد ب ــه دوش هــم نیــز حرکــت نمی کننــد، بلکــه بای حتــی دوش ب

ــا رفــاه، امنیــت و عدالــت باشــد، نزدیــک شــویم.  کثریــت شــهروندان آن قابــل تحمــل و همــراه ب کــه بــرای ا اجتماعــی 
امــروز اقتصــاد ایــران دولتــی، رانتــی، گریــزان از مالیــات و عجیــن بــه فســاد ســاختاری اســت. ایــن اقتصــاد پیش برنــده توســعه متــوازن 
جامعــه نیســت، بلکــه درجازننــده اســت. زیــرا تولیــد ثــروت نمی کننــد، ظرفیــت شــهروندان را بــرای تامیــن شــرافتمندانه ی نیازهــای 

ــد.  ــم نمی کن ک ــی را  ــکاف طبقات ــرد و ش ــاال نمی ب ــان ب زندگی ش

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
اقتصاد دولتی، رانتی، عجین با فساد و »درجازننده« 

متکی به صادرات نفت و واردات، سرمایه گذاری خارجی با 
محوریت سازمان های دولتی 

ایجاد »اقتصاد پیش برنده و مولد« از طریق تکیه بر افزایش تولید و خدمات، رشد تجارت 
با محوریت صادرات صنعتی، رشد گردشگری، سرمایه گذاری خارجی با محوریت بخش 

خصوصی

حمیدرضا 
جالیی پور

کمیت برابر قانون برای همه، ارزش های بنیادی برابر، کنترل سیاسی بر اقتصاد رانتی گشایش یا توسعه ی سیاسی از طریق حا
کارکرد خوب نهادهای انتخاباتی و پارلمانی و احزاب، به رسمیت شناختن حقوق اقلیت ها

توسعه ی فرهنگی در برابر مهندسی فرهنگی از طریق عدم دستوری کردن رشد علوم، عدم کنترل آمرانه ی فرهنگی 
کاهش پویایی علمی دانشگاه ها در برابر قدرت سیاسی، برخورداری نشریات از آزادی 

توسعه ی اجتماعی در برابر آشفتگی اجتماعیآشفتگی و عدم تعادل جامعه

مشخصات منبع: 
●   .2۸ شــماره  پویــا.  اندیشــه  دوماهنامــه  ِکِلپتوکراســی«.  علیــه  »دموکراســی   .1394 حمیدرضــا.  جالیی پــور، 

 .47-46 صــص.  شــهریور94. 

دموکراسی علیه دموکراسی )رضا خجسته رحیمی( 
کــردن اقتصــاد خــود اهتمــام  کــردن و قــوی  کــه متکــی بــر منابــع طبیعــی بــوده اســت، دیرتــر و بی انگیزه تــر بــه لیبرالیــزه  هــر کشــوری 
کمــان کشــورهای  ورزیــده اســت. درآمــد نفتــی کشــور را از کارآفریــن و تســهیل قوانیــن بــرای رشــد کارآفرینــی بی نیــاز می کنــد. مردمــان و حا
کــه مدرنیتــه را بخرنــد و البتــه منابــع طبیعــی سرشــار همــان  نفت خیــز بــه قــول فریــد زکریــا بــه جــای اینکــه مدرنیتــه را بســازند راحت ترنــد 
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کــه دموکراســی ها را بی نیــاز از دموکراتیــک شــدن می کنــد و راه را بــرای ظهــور اقتدارگرایــان پوپولیســت بــا وعده هــای متکــی  چیــزی ا ســت 
بــر درآمدهــای نفتــی همــوار می کنــد. مهم تــر و ممکن تــر از اصالحــات سیاســی، اصالحــات اساســِی اقتصــادی و قــرار دادن کشــور بــر ریــل 
یــک توســعه ی اقتصــادی اصیــل بــا نهادهــای سیاســی و اقتصــادی کارآمــد باشــد. در کشــور مــا کــه مســیر اصالحات سیاســی هموار نیســت، 

گزیــر ســازد.  کــه می توانــد کشــور را در تــراز مناســبی قــرار دهــد و پذیــرش شــرایط دموکراتیــک را نا تنهــا توســعه ی اقتصــادی اســت 

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
ضعف حکمرانی و پالسکویی شدن بحران های 

داخلی
کاستن از حجم منازعات سیاسی و تسهیل اجماع در اصالح سیاست گذاری های عمومی توسط 

رضا خجسته رحیمیدولت مستقر 
اولویت اصالحات اساسی اقتصادی بر اصالحات سیاسیاقتصاد متکی بر درآمد نفتی

مشخصات منبع: 
خجســته رحیمی، رضــا. 1396. »دموکراســی علیــه دموکراســی«. دوماهنامــه اندیشــه پویــا. شــماره 41. ویــژه   ●

نــوروز 96. صــص. 25-24. 
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کارآمدسازی نظام سیاسی در مجله فرهنگ پویا    فصل سوم: بررسی 

مقدمه 
فصلنامــه »فرهنــگ پویــا« نشــریه ای فرهنگــی، اجتماعــیـ  سیاســی بــا رویکــردی اصولگــرا اســت کــه فعالیــت خــود را از شــهریور 13۸5 
کــرده اســت و تــا بــه امــروز در 37 شــماره بــه چــاپ رســیده اســت. در ایــن  بــا مدیرمســئولی حجــت االســالم دکتــر ســیداحمد رهنمایــی آغــاز 
کارآمــدی نظــام  نشــریه بیشــتر بــه چرایــی کارآمــدی نظــام از نظــر برخــی نویســندگان و همــکاران نشــریه پرداختــه شــده اســت؛ مســئله ی نا

بیشــتر معطــوف بــه دولــت در نظــر گرفتــه شــده و یــا بــه عوامــل خارجــی و نفــوذ فرهنــگ غربــی نســبت داده شــده اســت. 
ح مســئله و راه حــل آنــان و همچنیــن  کــه از مباحــث ایــن گردآورنــدگان و نویســندگان ارائــه شــده اســت بخشــی از طــر در چکیــده ای 
برخــی از دالیــل چرایــی کارآمــدی نظــام از نظــر آنــان آورده شــده اســت. از بیــن مجموعــه مطالــب ایــن نشــریه مــوارد زیــر بــه عنــوان مطالــب 

مرتبط تــر گزینــش شــده اند: 
نظام اسالمی یک نظام کارآمد است )فائزه فالطونی(   ●
مولفه های کارآمدی )آیت اهلل کعبی(   ●
کارآمدی؛ عقب نشینی از قله ی ایدئولوژی به دامنه ی استراتژیک )حسن عباسی(   ● نا
اصول کارآمدی نظام در مسلخ تکنوکرات های مرتجع )حسن ابراهیم زاده(   ●
پرتگاه اقتصاد، از روی ریل رانت )محسن مومنی(   ●
کارآمدی نظام اسالمی در دستیابی به عوامل قدرت ساز )روح اهلل صنعت کار(   ●
کارآمدی تا کارآمدی وابسته )محمد محمدی نیا(   ● ک سازی نا از ادرا

گــردآوری شــده اســت؛ هرچنــد ســایر  کــه مقــاالت ایــن فصــل از شــماره 37 فصلنامــه فرهنــگ پویــا )ویژه نامــه(  الزم بــه ذکــر اســت 
شــماره های ایــن نشــریه نیــز مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت و مقاالتــی کــه مســتقیمًا بــه ایــن بحــث بپــردازد در بیــن آن هــا دیــده نشــده اســت. 
سمانه سهرابی

کارآمد است )فائزه فالطونی(  نظام اسالمی یک نظام 
باید بدانید نظام شـــما، یک نظام کارآمد و برجســـته اســـت. دشــمنان شــما سعی شــان ایـــن اســـت که به زور به شـــما بفهمانند، بقبوالننـــد، 
کارآمدی اســـت. نه، اتفاقـــا »این نظام خیلی کارآمد اســـت. ایـــن نظام در عرصه های مختلف، کارآمدی  بباورانند که این نظام شـــما، نظـــام نا
خودش را نشان داده. در مورد خدمات و گسترش خدمـات عمومـی بـه مـردم، ایران امروز را شـما مقایسـه کنید بـا ایـران دوران طاغـوت؛ اصال 
قابــل مقایســـه نیســـت. ایــن، یــک عرصـــه ی کارآمــدی اســـت کــه مثال هـــا و نمونه هــای فـــراوان و آمارهایــش را شـــماها خـــوب می دانیــد. البتــه 

خیلـــی خــوب اســـت کـــه بــرای مردم این ها گفته بشـــود و شـــماها بازگـــو کنیــد )بیانات رهبــری در دیدار کارگــزاران نظــام13۸6/6/31(. 
کارآمدی هــای ممکــن و یــا راهکارهایــی بــرای  کارآمــد دانســته و و برخــی از نا نگارنــده نظــام جمهــوری اســالمی را در کل نظامــی 
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کــرده اســت.  کارآمــدی بهتــر را عنــوان 

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
حرکت مسئوالن به سمت تقوا و پارساییاجرای نادرست عدالت اجتماعی و ارزش های اسالمی

فائزه فالطونی

تالش جهت تحقق عینی ارزش های اسالمیعدم پاسخگویی دولتمردان در برابر عملکرد خود

تعهد و تخصص مدیران مدیرانگره هایی ناشی از عدم تعهد و تخصص مدیران

ترجیح مدیریت جهادی بر دیوان ساالری های فرسودهانگیزه ی شخصی در مسئولیت ها و عدم توجه به مصلحت کشور

زیر نظر داشتن دائمی مدیرانکارتابل دادن و گزارش دادن صرف و عدم مسئولیت پذیری

کار عالمانه، عاقالنه، عازمانهجمود، تحجر، کهنگی، عدم پیشرفت و نوآوری بر اساس ارزش های انقالب

اصالحات انقالبی بر اساس ارزش های انقالبسست عنصری و سست عهدی و عدم به کارگیری علم و عقل و عزم ملی

مشخصات منبع: 
کارآمــد اســت«. فصلنامــه فرهنــگ پویــا. شــماره 37. بهــار   ● فالطونــی، فائــزه. 1397. »نظــام اســالمی یــک نظــام 

97. صــص. 33-26. 
بــر اســاس بیانــات رهبــری در دیدارهــای مجلــس خبــرگان 13۸1/12/3، کارگــزاران نظــام13۸6/6/31، دانشــگاه   ●

نماینــدگان  دیــدار  امــام خمینــی1374/3/14،  رحلــت  ســالگرد  مراســم ششــمین  بهشــتی13۸2/2/22،  شــهید 
مجلــس شــورای اســالمی1393/3/4. 

کعبی(  کارآمدی )عباس  مولفه های 
برخـــی افـــراد هنگام بحـــث در کارآمـــدی، آرمان گرای محض می شـــوند تـــا آنجـــا کـــه ذهن گـــرا می شـــوند و فکـــر می کننـــد وقتـــی آنچـــه 
گـــر آن اجـــرا و بــا اقبــال اجتماعــی روبــرو شـــد، ایــن نظـــام  کارآمــد نیســـت و ا کـــه آن هـــا از نظــام در نظـــر دارنــد اجــرا نمی شـــود، دیگــر نظـــام 
کارآمد اســـت. در ایـــن مطلـــب مغالطـــات زیادی نهفته شـــده و بایـــد بگوییم که هـــر چـــه کـــه اجرایی شـــد و با اقبـــال اجتماعـــی روبرو شـــد و 
مـــردم اجرا کردنـــد این نشـــانه کارآمدی نیســـت، همچنین تئوریهایـــی که زمینه و بســـتر اجرا برای آن ها در ســـطح جامعه فراهم نیســـت 
کارآمـــدی نظام نیســـت. بلکه اجـــرا و عدم اجرا بســـتگی بـــه اراده ی انســـان ها و اقبال اجتماعـــی دارد.  و اجرا نمی شـــود، ایـــن نشـــانه ی نا
اقبـــال و اراده اجتماعــی ممکــن اســـت بـــر خــالف آرمان هــای نظــام منحــرف شـــده باشـــد بنابـــراین اجرایــی شـــدن یـــا نشـــدن تئوری هــای 

کارآمــد بودن آن نیســـت.  یـــک نظــام بـــه معنـــای کارآمــد بـــودن یــا نا

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
روزمرگی و چالش های بزرگ اجرایی و مدیریتی با رویکرد متفاوت از مکتب و در کنار تفاوت رویکردها 

نسـبت به مسـئله توسـعه و پیشرفت. 

عباس کعبی

تصلب در رویه ها و نقش های حکومتی و سازمان های اداری
قانونی کردن تصلب ها و خارج کردن آن ها از حالت 

رویه ای و عرفی رخنـه خـط نفـوذ و انحـراف در مدیریت عالی کشـور در کنـار رخنه های بـزرگ فرهنگی، فکری، سـازمانی و 
ح مدیریـت میانـی و عالی.  فسـاد در سـطو

عـدم تحـول کالن در حوزه هـا و روحانیـت متناسـب بـا اهـداف، وظایـف، سیاسـت ها و مأموریت هـای 
تلفیق ماهرانه بین نظام و حوزه توسط روحانیت و انقالب اسالمی و ضعف روحانیت در نظریه پردازی دینی 

نظریه پردازی به اندازه ی نیاز نظام توسعه ی کمی و انبوه رشته های دانشگاهی به شکل بی رویـه و فـارغ التحصیالن بی شـمار علوم 
ذانسـانی رایـج
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مشخصات منبع: 
ــا. شــماره 37. بهــار 97. صــص. 62-  ● کعبــی، عبــاس. 1397. »مولفه هــای کارآمــدی«. فصلنامــه فرهنــگ پوی
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کارآمدی وابسته )محمد محمدی نیا(  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، »جهاد«خوانــده شــود. وگرنــه ا
جهــاد معنــا نداشــت. موانــع نیــز یــا درونــی یــا بیرونــی هســتند. موانــع درونــی ضعف هــای درون ماســت، ضعف هــای فکــری و عقالنــی، 
گریــز از چالــش و مشــکالت وتربیت هــای نادرســت اخالقــی و اجتماعــی. جمهــوری اســالمی از ابتــدا تــا  راحت طلبــی و آســان پنداری، 
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 

ــا، 1397: 71(.  ــت )محمدی نی ــالمی اس ــام اس ــت نظ ــدی و موفقی کارآم
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
فصل الخطاب قرار دادن قانون  فساد، رانت و ویژه خواری در نتیجه ی بی قانونی 

محمد محمدی نیا

نبود مبارزه ی جدی و پیگیر و شفاف با فساد و در نتیجه سست شدن پایه های عدالت 
مکمل های رسانه ای و روانی در کنار اجرای قانون اجتماعی

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

تسامح و اغماض در برخورد با مسئوالن خاطی
فاصله گرفتن زندگی شخصی مسئوالن با سطح کم درآمد

موانع موجود در »فرهنگ اقتصاد« نظیر مصرف گرایی، اسراف و اشرافی گری
کم توجهی به جوان گرایی و شایسته ساالری

نارسایی در نظام آموزشی
گروه گرایی، دسته بندی های قبیله ای، سیاسی بازی های جناحی

تبیین و توضیح برای روشن کردن افکار عمومی

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

شــماره 37، بهــار 1397 ص 70. 

کارآمدی؛ عقب نشینی از قله ی ایدئولوژی به دامنه ی استراتژیک )حسن عباسی(  نا
بــرای دهــه پنجــم انقــالب اســالمی و بحــث چهــل ســالگی از دو مســئله اصلــی در کارآمــدی نظــام بایــد پــرده برداریــم و بــا جدیــت بــه 

ســمت آن برویــم: 
 اینکــه مســئله ی کارآمــدی را در مباحــث اســتراتژیک تحــت عنــوان اثربخشــی اقدامــات و فعالیت هــا دنبــال کنیــم. تبلیــغ گســترده ای 
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کارآمــدی نظــام می شــود موجــب شــده کار خــود مــا هــم بــه انفعــال بکشــاند چــون یــک مقــداری حجــم عملیــات روانــی دشــمن  کــه روی نا
کــه بــه خصــوص  کارآمدی هــا زوم نکنیــم  کارآمــد اســت. خیلــی روی نا کــه مــا هــم بــاور کنیــم نظــام، نا زیــاد اســت خــود ایــن عاملــی شــده 

کتیکــی اســت یعنــی بنیــادی و اساســی نیســت.  کارآمــدی تا ح می شــود، نا کــه در جامعــه مطــر کارآمدی هایــی  نا
کتیکــی و تکنیکــی ســاختار را طبقه بنــدی می کننــد.  ح ریــزی اســتراتژیک بــه چهــار ســطح اســتراتژیکی، عملیاتــی، تا آن هــا در طر
کارآمــدی  کــه آیــا نظــام جمهــوری اســالمی نا کــه آن ســطح ایدئولوژیــک هســت. مســئله ی مــا ایــن اســت  یــک ســطح فوقانــی می بیننــد 

ایدئولوژیــک دارد یــا نــه؟ بعــد می آییــم یــک ســطح پایین تــر مســائل اســتراتژیک را بررســی می کنیــم. 
دعــوای مــا بــا غــرب دعــوای ایدئولوژیــک اســت. دعــوای مــا بــر ســر بنیان هایــی اســت کــه در مبانــی وحیانــی مــا و نــگاه عتــرت آمــده... 
بــه لحــاظ ایدئولوژیــک غــرب، ضــد توحیــد اســت. حــاال در روانشناســی، در جامعه شناســی، در اقتصــاد، در هــر چیــزی کارآمــدی نظــام در 
کــه خیلــی از ایــن مصادیــق می توانــد  ســطح ایدئولوژیــک خــودش را نشــان می دهــد نــه در ســطح اســتراتژیک چــون در ســطح اســتراتژیک 

در حکومــت غیردینــی هــم شــکل بگیــرد. 
کــه  کــه ربــوی اســت. زیرنظــام دوم دانشــگاه اســت  مــا 140 زیرنظــام در جمهــوری اســالمی داریــم. یکــی از آن هــا نظــام مالــی اســت 
کــه اســاس آن تربیــت پیــاژه ای و فرویــدی اســت... از همــه بدتــر، قــوای  اســاس آن تثلیــث اســت. زیرنظــام ســوم تعلیــم وتربیــت اســت 
گانــه حکومــت، تثلیثــی اســت. ایــن تقســیم بندی قــوا بــه مقننــه، مجریــه و قضائیــه را منتســکیو از پــدر، پســر روح القــدس گرفتــه...  ســه 
کــه در جمهــوری اســالمی هــر کــس می شــود رئیــس دســتگاه اجرایــی کشــور، روبــروی شــخص ولــی فقیــه  یعنــی در واقــع یکــی از دالیلــی 
می ایســتد از بــازرگان و بنی صــدر تــا امــروزه آقــای هاشــمی و خاتمــی و احمدی نــژاد و آقــای روحانــی، یــک مشــکل ایــن سیســتم ایــن اســت 
کــه بــه یــک شــکل جــدی  کارآمــدی در بخــش ایدئولوژیــک یکــی از مســائل کلیــدی اســت  کــه مبنــای نظام ســازی آن، قرآنــی نیســت... نا

مــا می توانیــم آن را حــل کنیــم. 
کارآمــدی اســت، بــرای بخــش غیراســالمی اســت. بخــش  کارآمــدی بــوده بــرای بخــش اســالمی نظــام اســت و هرچــه نا هرچــه 
کــه  غیراســالمی یعنــی بخــش لیبرالیســتی و کاپیتالیســتی. مــا در ســطح ایدئولوژیــک یــک کارآمــدی داریــم. کارآمــدی مــا هــم ایــن بــوده 
در بخــش”ال اله”ثابــت کردیــم چــه چیــزی را نمی خواهیــم. در ســطح ایدئولوژیــک بــه شــدت در چهــل ســال گذشــته موفــق بودیــم. ایــن 
کــرد. یکــی از مســائل مــا ایــن اســت. یعنــی  کــرد و مرتــب تکــرار  کارآمدی هــا را بایــد 1، 2، 3، 4، 5، 520، 530 همیــن طــوری فهرســت 
ماتریبــون داریــم، منبــر داریــم، بایــد تــا می توانیــم ایــن کارآمــدی نظــام را در ســطح ایدئولوژیــک مشــخص کنیــم. مــا بــه کفــر، بــه الحــاد، 

کاپیتالیســم و مارکسیســم تهاجــم فرهنگــی کردیــم. 
کــه مــا  گــر اجــازه بدهیــم دعــوای نظــام را از ســطح ایدئولوژیــک بــه ســطح اســتراتژیک بیاورنــد، عیــن شــوروی می پاشــیم. ایــن اســت  ا
ع ازدواج ســفید و هم باشــی و ایــن مــوارد، جنبــش مردمــی حالل زاده ها  مدعــی هســتیم اآلن مــا مقابــل ایــن قضیــه ســند 2030 و ایــن موضــو
گــر مــا بنــز نداریــم، هواپیمــای ایربــاس نداریــم،  کــه ا کــه مــا بگوییــم پیامــد اســالم ایــن بــوده  را شــروع کردیــم. اآلن بهتریــن موقــع اســت 

ولــی یــک مســئله ای در فرهنــگ مــا نهادینــه شــده اســت آن هــم مســئله حالل زادگــی اســت. 
در عرصــه اقتصــادی بایــد برویــم ســراغ الگــوی اســالمیـ  ایرانــی پیشــرفت، نــه اینکــه برویــم ســراغ مینــارد کینــز. مینــارد کینــز کیســت؟ 
ایــن آدم طرفــدار رباســت. اســاس نظــام در نــگاه امــام راحــل و مقــام معظــم رهبــری و مراجــع تقلیــد مبــارزه بــا رباســت. اصــاًل و اساســًا هیــچ 

ربطــی بــه اســالم نــدارد. 
ایــن دو الیــه تمایــز بیــن کارآمــدی نظــام در ســطح ایدئولوژیــک بــا کارآمــدی نظــام در ســطح اســتراتژیک ایــن دو بایــد تفکیــک شــود. مــا 
در ســطح ایدئولوژیــک موفــق بودیــم، در ســطح اســتراتژیک یــک مشــکالتی داشــتیم کــه مســببین آن کســانی بودنــد کــه مبتنــی بــر مباحــث 

و مبانــی لیبرالــی ایــن کارهــا را پیــاده کردنــد، آن هــا بایــد پاســخگو باشــند، نــه اینکــه آن هــا بیاینــد نظــام را پاســخگو بداننــد. 
کارآمــدی نظــام یــک بخــش عمــده آن بــه فضــای روانــی برمی گــردد. ممکــن اســت شــما در یــک محیــط امــن احســاس ناامنــی کنیــد. 
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ــول  ــن قب ــدی را م کارآم ــش نا ــاال آن بخ ــوده، ح ــترده ب ــیار گس ــا بس ــه کارآمدی ه ک ــی  ــک محیط ــت. در ی ــه اس ــن گون ــا االن ای ــور م در کش
دارم، صبــح تــا شــب داریــم در مــورد آن داد می زنیــم و انتقــاد می کنیــم، امــا در بخش هــای گســترده بــوده، امــا مــردم احســاس کارآمــدی 
کــه نتوانســته ایم  کارآمــدی زیســت می کننــد تقصیــر کیســت؟ تقصیــر ماســت  کارآمــد امــا بــا حــس نا ندارنــد. زیــرا در یــک محیــط بــا نظــام 

ع را درتریبون هــا بــرای مــردم روشــن کنیــم.  ایــن موضــو
ح داده است:  نویسنده در مابقی موارد نظام را کارآمد دانسته است، برخی از دالیل کارآمدی نظام را اینگونه شر

ح هــای آمریکایــی. )2( جلوگیــری از تجزیــه منطقــه، دســتاورد جبهــه مقاومــت. )3( انقــالب   )1( تدبیــر امــام خامنــه ای در مقابــل طر
اســالمی، تهاجــم فرهنگــی مــا بــه غــرب. 

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
ح و بخش هابخش های غیراسالمی نظام، یعنی بخش های لیبرالیستی و کاپیتالیستی حسن عباسیاسالمی سازی در تمومی سطو
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کارآمدی نظام در مسلخ تکنوکرات های مرتجع )حسن ابراهیم زاده(  اصول 
کشــور بــه ســمت بی توجهــی بــه »دیــن مــردم« از یــک ســو و رویکــرد »اشــرافی گری« از  حرکــت برخــی از مســئوالن و مدیــران 
کــه امــام خمینــی و رهبــری معظــم انقــالب نســبت بــه آن هشــدار داده بودنــد بــه صــدا درآورده  ســوی دیگــر صــدای پــای ارتجاعــی را 
اســت. ایــن روزهــا بی توجهــی بــه دیــن مــردم و ظهــور مظاهــر غربــی عصــر ستم شــاهی در جامعــه و رویکــرد اشــرافی برخــی مدیــران و 
کــه ســبب محســوس شــدن شــکاف طبقاتــی و ارزشــی شــدن تجملگرایــی شــده اســت؛ مــردم دینــدار و قشــر مســتضعف بــه  مســئوالن 
کــرده اســت )ابراهیــم زاده،  عنــوان برپــا دارنــدگان انقــالب و مدافعــان اصلــی نظــام در طــول چهــار دهــه ی گذشــته را ســخت نگــران 

 .)۸5 :1397
کــه  ک قــرار دادن ارزش هــا و محــور قــرار دادن تحــول انســانی بــه نقــد نــگاه جریان هــای غــرب گرایــی مــی رود  ــا مــال امــام خمینــی ب

کارآمــدی را نفــی می کننــد.  همــگام بــا جریان هــای غرب گــرا »اســالم گرایی« و شــاخص قــرار دادن »دیــن و دینــداری« در 
 امــام خمینــی در طــول حیــات نورانــی خــود همــواره بــر تحقــق دو اصــل عبودیــت و عدالــت کوشــیدند و مســئوالن و مدیــران را از دور 
ــای آن  ــن بق ــه ضام ــام بلک ــدی نظ ــی کارآم ــاخص اصل ــل را ش ــن دو اص ــا ای ــه تنه ــتند و ن ــذر داش ــر ح ــت ب ــت و عدال ــل عبودی ــدن از اص ش

برمی شــمردند و نادیــده گرفتــن آن را نوعــی بازگشــت بــه جاهلیــت نظــام پهلــوی می خواندنــد )ابراهیــم زاده، 1397: ۸6(. 
کــردن لبــاس ارتجــاع بی توجــه بــه وصیــت امــام خمینــی و هشــدارهای آیــت اهلل خامنــه ای همچنــان  کــه بــا بــر تــن  تکنوکرات هایــی 
ک هــای نظــام ســلطه تعریــف  کارآمــدی را بــا معیارهــا و مال کارآمــدی نظــام،  بــا بــه فرامــوش ســپردن شــاخص های اصلــی و محــوری 
کــه نــه تنهــا در تقابــل بــا »بینــش توحیــدی« و »عدالــت  ک هایــی  و براســاس آن تعریف هــا آمارهــا و ارقام هایــی را اعــالم می کننــد؛ مال
اجتماعــی« اســت، بلکــه در عرصــه ی اقتصــادی، نظــام ســرمایه داری را فربه تــر و قشــر مســتضعف را الغــر نمــوده اســت، تکنوکرات هایــی 
ــر از  ــر و َجری ت ک ت ــالب را هتا ــالم و انق ــان اس ــدان و مخالف ــگ، معان ــت و فرهن ــوزه ی سیاس ــان در ح ــان دادن هایش ــبز نش ــراغ س ــا چ ــه ب ک

گذشــته بــه میــدان آورده اســت و زمینــه ی فشــارهای بیشــتر نظــام ســلطه بــه ســرکردگی آمریــکا را افزون تــر ســاخته اســت. 
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نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
اسالم گریزی دین گریزی

حسن ابراهیم زاده دور شدن مسئولین از اصل عبودیت و عدالت

تعریف کردن شتخص ها اصلی کارآمدی نظام با معیارهای نظام سلطه توسط تکنوکرات ها

مشخصات منبع: 
کارآمــدی نظــام در مســلخ تکنوکرات هــای مرتجــع«. فصلنامــه فرهنــگ   ● ابراهیــم زاده، حســن. 1397. »اصــول 

ــص. ۸7-۸4.  ــار 97. ص ــماره 37. به ــا. ش پوی

پرتگاه اقتصاد، از روی ریل رانت )محسن مومنی( 
کــه  کمیــت می شــود، انحصارطلبــی و ویژه خــواری اســت.  کارآمــدی دســتگاه اقتصــادی نظــام و حا کــه موجــب نا یکــی از عواملــی 
گــذر زمــان، تأثیــرات مخــرب رانــت بــر جامعــه نیــز هــر روز بیشــتر و بیشــتر می شــود  اصطالحــا آن را رانــت و رانت خــواری می گوینــد. بــا 
کــه تأثیــرات آن تنهــا محــدود بــه تبعــات اقتصــادی نمی شــود، بلکــه تبعــات آن عــالوه بــر اقتصــاد بــر گســترش تــورم، فقــر،  بــه گونــه ای 
ق جامعــه و متخصصــان دســت از تولیــد بردارنــد؛ در نتیجــه گســترش 

ّ
بی عدالتــی، اختــالف طبقاتــی و فســاد باعــث می شــود تــا افــراد خــال

رانــت نه تنهــا موجــب افزایــش بیــکاری شــده بلکــه ده هــا و صدهــا مشــکل فرهنگــی دیگــر ههمچــون افســردگی، ناامیــدی، میــل بــه 
گــر بخواهیــم فهرســت کنیــم می تــوان  اشــرافیگری، طــالق و... را بــرای جامعــه بــه بــار آورد. آثــار ســوء رانت خــواری بــر اقتصــاد کشــورها را ا
بــه کاهــش بهــره وری و افزایــش تــورم، ایجــاد فســاد، افزایــش بــی کاری، گســترش فقــر، افزایــش انحصارطلبــی در جامعــه، از بیــن رفتــن 
خالقیــت در جوانــان، حــذف وجــدان کاری، دو قطبــی شــدن جامعــه و تقســیم نامناســب درآمدهــا و در نهایــت توســعه فقــر و محرومیــت و 
گــر بخواهیــم اثــرات ســوء رانــت  بــروز فســاد گســترده و فروپاشــی نظــام سیاســی - اجتماعــی حکومت هــا را می تــوان اشــاره کــرد. در نهایــت ا

را در یــک جملــه بیاوریــم بایــد بگوییــم: هرچــه رانت خــواری بیشــتر، حــر کــت جامعــه بــه ســمت فروپاشــی جامعــه ســریعتر! 
کارآمــدی اقتصــاد سیاســی دموکراتیــک بــه مــا  مــا ســاختار اقتصــادیـ  سیاســی دموکراتیــک را از غــرب گرفتیــم و مشــکالت ناشــی از نا
کــه وقتــی مــا یــک برنامــه ی توســعه می نویســیم یــا الیحــه ی بودجــه تنظیــم می کنیــم،  هــم منتقــل شــد. نمونــه ی واضــح آن ایــن اســت 
ع البی هــای سیاســی اقتصــادی می شــویم. نماینــده ی راه یافتــه بــه مجلــس بایــد هزینه هــای قبلــی خــود را تامیــن کنــد،  درگیــر یــک نــو
کــه بــا رئیس جمهــور  منافــع االن خــود را نیــز تأمیــن کنــد و بــرای آینــده هــم طرحــی داشــته باشــد تــا دوبــاره رأی بیــاورد. او مجبــور می شــود 
کارآمــدی برنامه ریزی هــا و اتــالف منابــع  و وزرا البــی کنــد تــا منابــع را بــه ســمت حــوزه ی انتخابــی خــودش بکشــد. ایــن تالش هــا موجــب نا

می شــود. 

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی

اقتصاد نفتی و اقتصاد مونتاژی و عدم شفافیت )اقتصاد دولتی( 
نظام اقتصادی عاریتی با تقلید از غرب

محسن مومنی نظام عادالنه در توزیع ثروت های عمومی به پیشنهاد شهید صدررانت و رانت خواری

کارآمدی مجلس ایجاد مجلس متخصصان به جای مجلس عام فعلی به پیشنهاد عالمه مصباحنا

دوره های اخالق کسب و کار فرهنگی و اخالق حرفه ای برای اصنافمشکالت فرهنگی
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مشخصات منبع: 
مومنــی، محســن. 1397. »پرتــگاه اقتصــاد، از روی ریــل رانــت«. فصلنامــه فرهنــگ پویــا. شــماره 37. بهــار 97.   ●

ص. 190-1۸5. 

کارآمدی نظام اسالمی در دستیابی به عوامل قدرت ساز )روح اهلل صنعت کار( 
ــالمی در  ــالب اس ــی انق ــه عبارت ــت. ب ــده اس ــر ش ــد ظاه ــق و توانمن ــوس، موف ــی و محس ــای عین ــاس واقعیت ه ــر اس ــالمی ب ــالب اس انق
کــه زیربنــای ســطوح دیگــر توســعه وکارکردهــای  اســتقرار ارزش هــا و ســاختارهای بنیادیــن )اســتقالل سیاســی، امنیــت و مــرد مســاالری( 

دیگــر نظــام سیاســی اســت، بــه مراحــل قابــل قبولــی رســیده اســت. 
کــردن خطرتروریســم و نــا امنــی،  کــه جمهــوری اســالمی بــر اســاس معیــار هایــی چــون ایجــاد امنیــت، دور  نگارنــده بــر ایــن بــاور اســت 
کارآمــد  احســاس عــزت و آزادگــی و تامیــن آزادی و عدالــت اجتماعــی، توســعه و پیشــرفت توســط مدیریــت عالــی توســط رهبــری، نظامــی 

و رو بــه توســعه اســت. 
و در نهایــت نظــام جمهــوری اســالمی و همــه ی گروه هــای دلســوز بــا یــک نــگاه و رویکــرد امیــدوار بــه آینــده بایــد بــرای بخــش اجرایــی، 
کــه بــار اصلــی رفــع مشــکالت مــردم بــر دوش آن هاســت، طراحــی روشــن و دقیــق داشــته باشــند؛ بــه ویــژه از  قانون گــذار و قضایــی کشــور 
کنــون جریانــات سیاســی دلســوز نظــام بایــد بــرای بخــش عالــی اجرایــی کشــور و تیــم همــراه آن، فکــر و چاره اندیشــی کننــد و مســیر را  هــم ا

بــرای طراحــی و اقدامــات تحولــی و جهــادی خــود در بخــش اقتصــادی آمــاده کننــد. 

مشخصات منبع: 
ــه عوامــل قدرت ســاز«. فصلنامــه فرهنــگ   ● صنعــت کار، روح اهلل. 1397. »کارآمــدی نظــام اســالمی در دســتیابی ب

ــا. شــماره 37. بهــار 97. صــص. 173-167.  پوی
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کارآمدسازی نظام سیاسی در سایر مقاالت و تحلیل ها   فصل چهارم: بررسی 

مقدمه 
کارآمــدی نظــام سیاســی ایــران مقــاالت و مصاحبه هایــی نیــز در منابــع متفرقــه و روزنامه هــای کثیراالنتشــار در  در تحلیــل مســئله ی نا

ح زیــر اســت:  دســترس بــوده اســت کــه در ایــن فصــل گــردآوری شــده اســت. عناویــن ایــن مطالــب بــه شــر
کارآمدی نظام و تهدیدات بر ضد جمهوری اسالمی ایران )محمدجواد الریجانی(   ● نا
کارآمدی و حذف تشکل های غیردولتی )علی دهقان(   ● دولت، نا
مهمترین مشکل کشور چیست؟ )محمود سریع القلم(   ●
دولت مقتدر و کارآمد شرط اصلی توسعه است )محمدتقی دلفروز(    ●
کارآمدی ساختارهای موجود )درابعاد راهبردی و عملیاتی( و لزوم عارضه یابی آن ها )سعید خاتمی(   ● نا
کارآمدی است )احمد زیدآبادی(   ● مشکل اصلی امروز، نا
کارآمدی دولت فربه )یونس نادمی(   ● نا
کارآمدی )علی فیضی(   ● رمز خروج از دام نا

مطالب این فصل به ترتیب تاریخ انتشارشان در مطبوعات مرتب شده اند. 
فهیمه بهرامی

کارآمدی نظام و تهدیدات بر ضد جمهوری اسالمی ایران )محمدجواد الریجانی(  نا
ــی را  ــای مختلف ــم، پدیده ه ــالب داری ــد از انق ــت داری بع ــه در مملک ک ــه ای  ــه تجرب ــیم و ب ــان می رس ــه خودم ــه جامع ــا ب ــه م ک ــی  وقت
می توانیــم مالحظــه کنیــم. پدیــده اول نداشــتن یــک مفهــوم درســت از کارآمــدی نظــام اســت. ایــن، تمــام تفکــرات مــا دربــاره توســعه را 

ــرار می دهــد.  تحــت الشــعاع ق
کــه در جریــان برنامــه اول و  کــه محصــول پدیــده قبلــی اســت، برنامــه گریــزی دســتگاه دولتــی مــا اســت. مــن از آن جــا  پدیــده دوم 
ــوده و هیــچ یــک اجــرا و  کــه برنامــه اول و دوم عمــال یــک متــن کاغــذی ب ــم  ــا اطمینــان می گوی ــوده ام، ب تدویــن برنامــه دوم بتفصیــل ب

پیگیــری نشــد. در تلقــی مــا از کارآمــدی نظــام ســه نکتــه وجــود دارد: 
1. به فهم وضعیت ها و اهمیت آن قائل نیستیم. لذا وقت زیادی هم صرف نمی کنیم تا دقیقا وضعیت خودمان را بشناسیم. 

کــه مــا یــک مقاصــد عالــی داریــم و در  2. مــا قائــل بــه اســتراتژی نیســتیم. مملکــت داری مــا کارپردازانــه اســت. اســتراتژی یعنــی ایــن 
هــر وضعیتــی بخشــی از ایــن مقاصــد قابــل حصــول اســت و بایــد پیــاده شــود. 

کــه  ح عملیاتــی نداریــم، لــذا دربــاره مدیــر موفــق می گوینــد مدیــری اســت  کــردن اســت. طــر 3. نکتــه ســوم مربــوط بــه عملیاتــی فکــر 
کــم اســت.  کــه ســمبل زور فــراوان و دقــت  مثــل بولــدوزر کار می کنــد، 
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کــه ایــن امــر بــه دانــش نیــاز  اشــکال در عقب افتادگــی مــا در دانــش و تجربــه مملکــت داری اســت. از ایــن مهمتــر قائــل هــم نیســتیم 
کــه مملکتــداری هــم دانــش می خواهــد و هــم فــن. بایــد  دارد، همــه معتقدیــم سیاســتمداران کارکشــته ای هســتیم. بایــد قبــول کنیــم 
گیــری دانــش و  کارآمــد تأســیس کنیــم و ارائــه بدهیــم، الزم اســت زحمــت فرا کــه بــر اســاس اســالم یــک مملکتــداری  بپذیریــم بــرای ایــن 

کــردن را بــه خودمــان بدهیــم.  فنــی عمــل 
کــه مفهــوم  کــردم مرتکــب می شــویم و آن ایــن  کــه اشــاره  گــر مــا پلورالیســم را عالمــت توســعه در نظــام اســالمی بدانیــم، اشــتباهی را  ا
توســعه را در نظــام لیبــرال بــه نظــام اســالمی گســترش داده ایــم. پخــش افــکار در نظــام اســالمی مــا بایــد در جهــت مقاصــد نظــام باشــد. فکــر 

کــه می گویــد دیــن از سیاســت جداســت، علیــه نظــام اســت و مجــاز نیســت. ســکوالر یــا فکــری 
ــت در  ــه ایــن جهــت دول ــای اســالمی باشــد. ب ــا در جهــت ارزش ه ــه بیشــترین قلم ه ک ــا ایــن اســت  ــام م عالمــت توســعه یافتگــی نظ
گــر دولــت بخواهــد در توســعه سیاســی موفــق شــود، بایــد  کــرده اســت. ا گــر چــه هــدف خوبــی را دنبــال  توســعه سیاســی ناموفــق بــوده، ا
کنــون امکانــات خــود را بهتــر می شناســد  کارآمــدی نظــام را نشــان دهــد. بــرای شــناخت کارآمــدی بایــد مقایســه کنیــم ببینیــم آیــا دولــت ا
و آیــا کارشناســان دقیقتــر امکانــات مملکــت را تشــخیص می دهنــد یــا نــه؟ آیــا دولــت اســتراتژی های دقیق تــری بــرای حرکــت دارد و آیــا 

ــا نــه؟  ــر اســاس برنامه هــای بهتــری انجــام می دهــد ی کارهــای خــود را ب
در بخــش اقتصــادی دولــت دارای یــک چارچــوب مشــخص و اســتراتژی عملــی بــرای رشــد و توســعه اقتصــادی نیســت. از ســوی دیگــر 
دســتگاه های اجرایــی نیــز دارای گرایش هــای مختلفــی هســتند و هــر کــدام بــه نحــوی تصمیمــات اقتصــادی را تحــت تأثیــر گرایش هــای 
ــد ایــن کنتــرل  ــز تمایــل دارن ــد و برخــی دیگــر نی ــت را افزایــش می دهن ــات کنتــرل دول ــرار می دهنــد. برخــی از ایــن جریان سیاســی خــود ق
کاهــش پیــدا کنــد. تعلــل در برخــورد بــا فســاد گاهــی از ســر خیرخواهــی اســت، چــرا کــه حمایت کننــدگان فکــر می کننــد گردنه هــای حمایــت 
از مصــرف کننــده را مــورد حمایــت قــرار می دهنــد، امــا در عمــل ایــن گردنه هــا بــه گردنه هــای بــاج گیــری و فســاد تبدیــل شــده اســت. نبایــد 

کــه بســیاری از مفاســد شــفاف شــود.  کــرد. مهــم آن اســت  بــا مفســدان بــا خشــن ترین حالــت برخــورد 

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
کارآمدی نداشتن یک مفهوم درست از نا

گیری دانش و فنی عمل کردن فرا
ایجاد یک سیستم کنترلی شدید و منظم

مشارکت مردم
محمدجواد الریجانی

برنامه گریزی دستگاه های دولتی

عدم واقع نگری و نگرش آرزومندانه به آینده

قائل نبودن به استراتژی

ح عملیاتی نداشتن طر

پلورالیستی عمل کردن دولت در زمینه اشاعه افکار

اقدام برخی روزنامه ها خالف امنیت ملی

تأثیر گرایش های سیاسی بر تصمیمات اقتصادی

تعلل در برخورد با فساد

مشخصات منبع: 
کارآمــدی نظــام و تهدیــدات برضــد جمهــوری اســالمی ایــران«. مجلــه اندیشــه   ● الریجانــی، محمدجــواد. 13۸5. »نا

حــوزه. شــماره 31. 13۸5/5/2
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کارآمدی و حذف تشکل های غیردولتی )علی دهقان(  دولت، نا
ــراه  ــداری هم ع از دولتم ــو ــن ن ــون ای ــد؛ چ ــکل داده ان ــی را ش ــاد ایران ــی اقتص ــن ویژگ ــاد اصلی تری ــواره های متض ــت گوش ــوان گف می ت
کــه بــه هیــچ وجــه قابــل جمــع شــدن بــا ایدئولــوژی یــا هنجارمحــوری موجــود در اقتصــاد  شــده اســت بــا پزهــای لیبرالیســتی از اقتصــاد 
کــه دیــگ حلیــم اقتصــاد ایرانــی آشــفتگی را بیشــتر از تــوان خــود تجربــه می کنــد. فضــای امــروز اقتصــاد  ایرانــی نیســتند. بــه نظــر می رســد 
ایــران بهتریــن مثــال بــرای ایــن ماجــرا اســت. از یــک ســو ابراقتــداری اقتصــاد دولتــی و گســترش ایدئولوژی گرایــی در اقتصــاد، فضــای 
کــرده اســت و از ســوی دیگــر امــا دولتی هــا در کورســی نفســگیر در پــی آن هســتند تــا  کســب و کار را بیــش از هــر زمــان دیگــری مــرداب گونــه 

گــذاری شــرکت های دولتــی بــه بخــش خصوصــی را افزایــش دهنــد.  هــر چــه بیشــتر ارقــام مربــوط بــه وا
ــدام  ــت )و م ــته اس ــود داش ــعه وج ــه توس ــا رو ب ــه و ی ــعه یافت ــورهای توس ــاد کش ــل در اقتص ــک اص ــروز ی ــه ام ــا ب ــیک ت از روزگاران کالس
تقویــت شــده اســت( و آن هــم اینکــه ارزش افــزوده در محــدوده عوامــل تولیــد بیشــتر بــر محوریــت انســان شــکل می گیــرد تــا ســایر عناصــر 
کــه تــا امــروز همــواره ســهم انســان در کمیــت ارزش افــزوده ناچیــز  تولیــد. ولــی در ایــران ایــن رابطــه کامــال نمایــی عکــس دارد؛ بــه نحــوی 
جلــوه داده شــده اســت و بیشــتر عواملــی دیگــر بــا تابلــوی عناصــر اصلــی تولیــد معرفــی شــده اند )مخصوصــا اربابــان و ســالطین اقتصــادی.( 
کــه حتــی لغــات  کــردن تشــکل های مســتقل می شــود تــا حــدی  در ایــران، وقــت و ســرمایه زیــادی از دولــت صــرف مبــارزه یــا دولتــی 
غ از مفهــوم واقعــی اش(  کــه ایــن روزهــا اســتفاده از آن )فــار ک پیــدا می کننــد. درســت مثــل کلمــه ســندیکا  و واژه هــا نیــز ماهیتــی خطرنــا
گناهــی نابخشــودنی تلقــی می شــود و نحــوه برخــورد بــا آن می توانــد نمــاد خوبــی بــرای جایــگاه نهادهــای غیردولتــی در بســاط اقتصــاد 
کــه تحلیلگــران در کشــورهای توســعه یافتــه بــا اســتفاده از آمــار و اطالعــات بارهــا ثابــت کرده انــد  دولتــی ایــران باشــد. ایــن در حالــی اســت 
کــه در واقــع تشــکل های غیرمســتقل بــه ســبب آنکــه حضــور مشــارکتی انســان را در دایــره تولیــد )از تولیــد فکــر تــا تولیــد صنعــی( تقویــت 

می کننــد، نقــش بــه ســزایی در جلوگیــری از ابتــذال اقتصــادی، رشــد ارزش افــزوده و بهینــه شــدن تــوان رقابــت ایفــا می کننــد.

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
تضاد میان ایدئولوژی اقتصاد دولتی و رقابت بر سر خصوصی سازی

علی دهقان فراموش شدن عنصر انسان در اقتصاد

مقابله با تشکل های غیردولتی در اقتصاد

مشخصات منبع: 
کارآمــدی و حــذف تشــکل های غیردولتــی«. روزنامــه اعتمــاد ملــی، شــماره   ● دهقــان، علــی. 13۸7. »دولــت، نا

6۸2. ۸7/4/11، صفحــه 6. 

کشور چیست؟ )محمود سریع القلم(  مهمترین مشکل 
کــه همــه بپذیرنــد،  کارآمــدی در ایــران، فقــدان ارتباطــات بین المللــی اســت. اول شــرط توســعه یافتگی ایــن اســت  علت العلــل نا
ــه از مســائل  ــه و منصفان ــه یــک تحلیــل علمــی، سیســتماتیک، واقع بینان ــرای دســتیابی ب سیستم ســازی مبنــای تحــول اســت. شــاید ب
کــره جنوبــی، ســنگاپور، مالــزی و اندونــزی مناســب ترین روش  کشــور، مقایســه آن بــا شــاخص های کشــورهایی ماننــد ترکیــه، امــارات، 

باشــد. 
ح کنیــم، پــس بایــد بپرســیم علت العلــل  کــه صدهــا مصــداق می توانیــم بــرای آن مطــر کارآمــدی بدانیــم  گــر ریشــه مشــکالت را در نا ا
کــه در اتــاق فکــر کانونــی کشــور، پاســخ های  کــدام عنصــر و عامــل قابــل جســت وجــو اســت؟ علمــی و منطقــی اســت  کارآمــدی ایــران در  نا
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ارسݒ  ݡگــ�ز

اسی ںز ݡکارسݒ

متعــددی بــه ایــن ســوال داده شــود. طــی 26 ســال گذشــته، بــه یــک پاســخ در رابطــه بــا ایــن ســوال، پایبندی علمی و اســتداللی داشــته ام: 
کارآمــدی در ایــران، فقــدان ارتباطــات بیــن المللــی اســت.  علــت العلــل نا

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
فقدان ارتباطات بین المللی

محمود سریع القلم   فقدان نگرش سیستمی

مشخصات منبع: 
ســریع القلم، محمود.»مهمتریــن مشــکل کشــور چیســت؟«. روزنامــه دنیــای اقتصــاد، شــماره 3305 .93/7/2،   ●

صفحــه 6

کارآمد شرط اصلی توسعه است )محمدتقی دلفروز(  دولت مقتدر و 
ــث  ــت باع ــه سیاس ــذارد. در عرص ــر می گ ــا تاثی ــاد م ــت و اقتص ــوه سیاس ــام وج ــر تم ــه ب ک ــت  ــی اس ــا رانت ــادی م ــاخت اقتص ــران س در ای
می شــود دولــت از طبقــات مســتقل شــود امــا دولــت در عیــن اســتقالل نســبی از طبقــات بــه واســطه ایدئولــوژی عدالــت طلبانــه انقــالب و 
کــه منافــع حداقلــی آن هــا را تامیــن  بــه واســطه ماهیــت رانتــی اش، یــک تعهــد ضمنــی بــه طبقــات )بــه ویــژه طبقــات فرودســت( نیــز دارد 
کــه از درآمدهــای رانتــی برخوردارنــد  کنــد. کال دولــت در کشــور مــا و دیگــر کشــورهایی  و در عــوض رضایــت و وفــاداری آن هــا را جلــب 
توزیع محــور می شــود. ایــن امــر باعــث افزایــش فســاد اقتصــادی و رانت خــواری و کاهــش بهــره وری و عــدم توجــه بــه تولیــد و عــدم تــالش 

بــرای افزایــش بهــره وری و اساســا عــدم نیــاز دولــت بــه ایجادتغییــرات اقتصــادی ســاختاری شــده اســت. 
کندگــی قــدرت بیــن  ســازوکار انتخابــات قــدرت را بــه طــور مرتــب بیــن جناح هــای مختلــف دســت بــه دســت می کنــد و شــاهد پرا
نهادهــای تاثیرگــذار نیــز هســتیم و ایــن از تمرکــز قــدرت تصمیم گیــری در دســت دولــت جلوگیــری می کنــد و تــا حــد زیــادی انســجام و تــداوم 

کاهــش می دهــد.  سیاســت ها را 
ــا شــبه دولتی بــه خــودی خــود امــر مذمومــی نیســت. در تایــوان بخــش بزرگــی از اقتصــاد و  کــه مالکیــت دولتــی ی الزم بــه ذکــر اســت 
کارآمــد بــود. امــا در ایــران بخــش بــزرگ اقتصــاد دولتــی  کارآمــد بــود، ایــن بخــش هــم  صنایــع خیلــی بــزرگ دولتــی بــود. امــا چــون دولــت 
کارآمــدی شــرکت های دولتــی و شــبه دولتی را بــا تزریــق  کارآمــد وابســته بــه نفــت و رانت هاســت. یعنــی دولــت نا مــا یــک بخــش دولتــی نا
رانــت پوشــش می دهــد و ایــن بنگاه هــا در یــک محیــط غیررقابتــی فعالیــت می کننــد، مثــل صنایــع خودروســازی مــا. بنیادهــای مــا چــون 
بــه لحــاظ حقوقــی مســتقل هســتند، حتــی بــه دولــت پاســخگو نیــز نیســتند و مالیــات هــم نمی دهنــد. بخــش خصوصــی مــا تــوان رقابــت 

بــا ایــن دو بخــش را نــدارد و تــا االن نیــز نتوانســته جــان بگیــرد. 
کــه می گفتنــد دولــت مانــع توســعه می شــود، می گویــد کشــورهای  بحــث مــا ناظــر بــر کارآمــدی دولــت اســت. اوانــز در پاســخ بــه کســانی 
گــر از دولــت ســخن می گوییــم، مرادمــان  توســعه نیافتــه نــه از دیــوان ســاالری بلکــه از نبــود دیــوان ســاالری واقعــی رنــج می برنــد. بنابرایــن ا

دولــت کارآمــد، شایسته ســاالر و دارای ظرفیــت نهــادی اســت. 
در ایــران قانــون کــم نداریــم بلکــه در اجــرای قانــون ضعــف داریــم کــه ایــن نشــانه ضعــف دولــت و دیــوان ســاالری اســت. دولــت مقتــدر 
کــه دولــت ضعیــف  گــر از منظــر جامعه محــوری و لیبرالیســم هــم بــه قضیــه نــگاه کنیــم، می بینیــم  شــرط ضــروری توســعه اســت. حتــی ا
کــه تــوان اتخــاذ و اعمــال سیاســت هایش را نــدارد، نمی توانــد مالکیــت خصوصــی  نمی توانــد مالکیــت خصوصــی را تضمیــن کنــد. دولتــی 
را تضمیــن کنــد. در غــرب یــک دولــت مقتــدر توانســته مالکیــت خصوصــی و آزادی مبادلــه را تضمیــن کنــد و ســرمایه داران بــا اطمینــان 
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کارآمــد امــا نــه مســتبد نیــاز داریــم.  خاصــی دســت بــه فعالیــت بزننــد. بنابرایــن یــک دولــت مقتــدر و 

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
ساخت اقتصادی رانتی و افزایش فساد و رانت خواری و کاهش بهره وری و عدم توجه به تولید و عدم تالش 

برای افزایش بهره وری و اساسا عدم نیاز دولت به ایجاد تغییرات اقتصادی ساختاری

محمدتقی دلفروزنبود دیوان ساالری واقعی کندگی قدرت بین نهادهای تاثیرگذار پرا

بی قدرتی بخش خصوصی نسبت به دولت رانتیر و نهادهای اقتصادی غیرپاسخگو

نبود دیوانساالری واقعی و عدم اجرای قانون

مشخصات منبع: 
دلفــروز، محمدتقــی. 1393. »دولــت مقتــدر و کارآمــد شــرط اصلــی توســعه اســت«. روزنامــه اعتمــاد، شــماره 3137   ●

.93/10/3، صفحــه 7. 

کارآمدی ساختارهای موجود )درابعاد راهبردی و عملیاتی( و لزوم عارضه یابی آن ها )سعید خاتمی(  نا
کمیــت اقتصــاد  مــا می توانیــم تمامــی ضعف هــای ســاختاری موجــود را بــه راحتــی بــه عواملــی همچــون وجــود رکــود اقتصــادی، حا
دولتــی در کشــور و... مرتبــط دانســته و بــدون کوچک تریــن ریشــه یابــی در انتظــار گــذر بــه دوران مثــال رونــق اقتصــادی غیرواقعــی گذشــته 
)کــه عمدتــا متاثــر از درآمدهــای سرشــار نفتــی بــوده( بــه ســر بریــم یــا یــک بــار بــرای همیشــه و بــه صــورت اساســی درخصــوص ریشــه یابی 
کنیــم. در همیــن راســتا نقــش مشــاوران و مدیــران متخصــص در حوزه هــای  معضــالت ســاختاری جــاری در ارکان مختلــف اقــدام 
کــرد؟ آیــا بــه راســتی متخصصــان ایــن حــوزه هــا، رســالت خــود را بــه درســتی  راهبــردی، مدیریتــی و ســازمانی را چگونــه می تــوان ارزیابــی 
کــرده و مســوولیتی  بــه انجــام رســانیده اند یــا آن هــا نیــز عرضــه خدمــات خــود را متاثــر از فضــای یــک کســب و کار تجــاری صــرف قلمــداد 

ــر از آن بــرای خــود متصــور نشــده اند؟  فرات

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
ضعف های رویکردی و بینشی مسووالن و متخصصان ذی ربط

تالش صادقانه و منصفانه از قشر مشاوران و 
سعید خاتمیمدیران متخصص در حوزه های مختلف 

نواقص مرتبط با نحوه طراحی و پیاده سازی و استقرار سیستم ها و مدل ها

جذب متخصصان مربوطه در راستای تعیین و اجرای سیاست ها و استراتژی های علمی و عملی، بیشتر به 
منظور تمکین و اجرای سیاست های مصلحت اندیشانه و از پیش تعیین شده دستوری بوده است

بی مسئولیتی مشاوران و مدیران متخصص در حوزه های راهبردی، مدیریتی و سازمانی و تجاری دیدن 
عرضه خدمات

مشخصات منبع: 
کارآمــدی ســاختارهای موجــود )درابعــاد راهبــردی و عملیاتــی( و لــزوم عارضــه یابــی   ● خاتمــی، ســعید. 1396. »نا

آن هــا«. روزنامــه دنیــای اقتصــاد، شــماره 4095 .96/4/26. صفحــه 6.
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ارسݒ  ݡگــ�ز

اسی ںز ݡکارسݒ

کارآمدی است )احمد زیدآبادی(  مشکل اصلی امروز، نا
کارآمــدی شــده  کــه ســاختار قــدرت موجــود دارد، موجــب ایــن نا کارآمــدی اســت. مجموعــه تناقض هایــی  مشــکل اصلــی امــروز نا
اســت. بــرای حــل ایــن مشــکل اول نیــاز داریــم ســاختمان سیســتم اجرائــی را »بازســازی بنیادیــن« کنیــم. بــرای ایــن هــم تنهــا یــک راه 

وجــود دارد و آن ایجــاد یــک مشــارکت گســترده سیاســی در جهــت آفریــدن یــک امیــد بــزرگ و جوشــش حرکتــی زنــده و جدیــد اســت. 

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
احمد زیدآبادیبازسازی بنیادین سیستم اجرایی با مشارکت گسترده ی سیاسیمجموعه تناقض ها در ساختار قدرت موجود

مشخصات منبع: 
کارآمــدی اســت.« روزنامــه شــرق، شــماره 310. 96/12/23.   ● زیدآبــادی، احمــد. 1396. »مشــکل اصلــی امــروز، نا

صفحــه 6. 

کارآمدی دولت فربه )یونس نادمی(  نا
کــردن بســیاری از بخش هــای تولیــدی و بازارهــای کشــور دانســت. بــه  شــاید بتــوان بزرگ تریــن مشــکل دولــت بــزرگ را انحصــاری 
بیــان دیگــر دولــت بــزرگ دشــمن شــماره یــک فضــای رقابتــی در کشــور بــوده و عمــال بــا محدودســازی فضــای رقابتــی بــه خلــق رانــت و 
کارآمــدی اقتصــادی و اتــالف منابــع  تقویــت انحصــار در بخش هــای ریــز و درشــت اقتصــاد ایــران منجــر شــده اســت کــه عمــال حاصلــی جــز نا

نداشــته اســت. 
کارآمــدی شــدید ســاختار اداری و بروکراســی دولتــی  اســتخدام چندیــن میلیــون کارمنــد بــرای جمعیــت فعلــی کشــور بــه معنــای نا
ــی  ــی نهای ــع بازده ــت. در واق ــش داده اس ــه کاه ــن دقیق ــاید چندی ــاعت و ش ــک س ــر از ی ــا کمت کار را ت ــاعات  ــد س ــار مفی ــه آم ک ــت  اس
کارایــی و کیفیــت  کــه منفــی شــده و بهــای آن بلعیــدن روزافــزون بودجــه در مقابــل کاهــش  کارمنــدان بخــش دولتــی سال هاســت 
کــه بــر اســاس رابطــه  خدمــات دولتــی بــوده اســت. بخــش قابــل توجــه اســتخدام ها در ایــن بخــش نیــز نــه بــر اســاس ضابطــه 
کارآمــدی آن افــزوده اســت. بــه جــای حرکــت بــه ســمت دولــت الکترونیــک هــر چــه بیشــتر  ــر تشــدید نا شــکل گرفتــه و ایــن خــود ب
گزیــر بــه افزایــش حقــوق و دســتمزد کارکنــان  کــرده ایــم. هــر ســال نیــز دولــت نا کارآمــد ســنتی حرکــت  بــه ســمت بروکراســی طویــل و نا
ــا بتوانــد  کــه بــه مارپیــچ دســتمزد-قیمت نیــز دامــن می زنــد. دولــت مالیــات تورمــی ایجــاد می کنــد ت و بازنشســتگان دولتــی اســت 
افزایــش حقــوق کارکنــان را تامیــن کنــد و افزایــش حقــوق کارکنــان بــدون داشــتن بهــره وری موجــب مــازاد تقاضــا در بازارهــا شــده و از 
طریــق تــورم فشــار تقاضــا بــه تــورم منجــر می شــود و دولــت نیــز دوبــاره دســت بــه دامــن مالیــات تورمــی شــده تــا بتوانــد افزایــش حقــوق 

ســال بعــد کارکنــان را تامیــن کنــد. 
تخصیــص بودجــه بــه پروژه هــا بــر اســاس چانه زنــی نماینــدگان مجلــس فاصلــه بســیار زیــادی بــا مبحــث تخصیــص بهینــه منابــع 
کــه دریاچــه ارومیــه خشــک می شــود، مشــکل ریزگردهــای غــرب کشــور بحــران آفریــن  کارآمــدی اســت  دارد و از قبــل چنیــن تصمیمــات نا
ــز مشــاهده می شــود  کــی نزدیــک می شــود. آنچــه در تصمیمــات دولتــی نی ــه خطرنا ــه مرحل می شــود و بحــران خشکســالی و آب کشــور ب

عــدم پاســخگویی نســبت بــه تبعــات تصمیــم گیــری هاســت. 
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نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
ج از بنگاه داری و ایجاد فضا برای بخش خصوصیانحصاری کردن بسیاری از بخش های تولیدی و بازارهای کشور چابک سازی دولت و خرو

یونس نادمی

کارآمد سنتی فناوری اطالعات و دولت الکترونیکحرکت به سمت بوروکراسی طویل و نا

انحصاری کردن فعالیت های مهم اقتصادی و ایجاد رانت عظیم موجب تقویت 
شفافیت عملکرد و بودجه دولتفرآیندهای رانت جویی و عدم شفافیت اقتصادی و فسادهای اداری شده

تخصیص بودجه به پروژه ها بر اساس چانه زنی نمایندگان مجلس

مطالعه دقیق ارزیابی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پروژه ها
خلق رانت و تقویت انحصار در بخش های ریز و درشت اقتصاد ایران با 

محدودسازی فضای رقابتی
توجه به رابطه به جای ضابطه در استخدام ها

اشتهای باالی دولت به افزایش مخارج خود با اتکا به درآمدهای نفتی
عدم پاسخگویی نسبت به تبعات تصمیم گیری ها

مشخصات منبع: 
کارآمدی دولت فربه«. روزنامه اعتماد، شماره 40۸3 . 97/2/19. صفحه 1.   ● نادمی، یونس. 1397. »نا

کارآمدی )علی فیضی(  رمز خروج از دام نا
کــه ســوگیری  تــا زمانــی کــه سیاســت گذار در موضــع همه دانــی باشــد اساســًا در ابتــدا وجــود هــر گونــه مســاله ای را انــکار خواهــد کــرد؛ چرا

تاییــد، چشــم های او را بــر واقعیــت جامعــه بســته اســت. 
کــه بــدون فهــم دقیــق مســاله و شــواهد معتبــر، تنهــا بــر مبنــای شــنیده های جســته گریختــه و شــهود گمــراه  برنامه هــای سیاســتی 
کــم در درازمــدت باشــند. درنهایــت  کننــده سیاســت گذار تدویــن شــده انــد، طبیعتــا نمی تواننــد کمکــی بــرای حــل مســائل جامعــه دســت 
کــه او اساســا  گــذار نتیجــه ایــن سیاســت ها حتمــا همــواره اثربخــش و کارآمــد خواهــد بــود؛ چرا امــا از زاویــه چشــمان بــاز، بســته سیاســت 
ــه  ــا زود، منجــر می شــود. ب ــر ی ــاره، دی ــی دوب ــه بحران ــه خــود ب ک ــدارد  ــدن شکســت برنامه ریزی هــای شــهودی خــود را ن ــوان دی ــاب و ت ت
گــذاری بــدون مبنــای نظــری«  این ترتیــب بــه نظــر می رســد مــا در چرخــه معیوب»بحران«،»همــه چیزدانی«،»ندیدن«،»سیاســت 

و»برنامه ریــزی بــدون اولویــت« و درنهایــت دوبــاره »بحــران« گرفتــار شــده ایم. 
کارآمــدی سیاســت ها بــه نظــرم پذیــرش ندانســتن )ایگنورامــوس( اســت. بــه این ترتیــب  گام بــرای خــروج از دام نا مهم تریــن 
دریچه هــا بــرای یادگیــری و تجربــه آمــوزی گشــوده می شــود و می تــوان مشــاهده های جزئــی از واقعیــت را بــا ابزارهــای دقیــق ریاضــی آن 

کــه بــه نظریــه ای بــرای بهبــود مســاله موجــود بینجامــد.  چنــان بــه هــم پیونــد داد 

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی
چرخه معیوب»بحران«،»همه چیزدانی«،»ندیدن«،»سیاست گذاری بدون مبنای نظری« و»برنامه ریزی بدون 

مهدی فیضیپذیرش ندانستن )ایگنوراموس( اولویت«

مشخصات منبع: 
فیضی، مهدی. »رمز خروج از دام کارآمدی«. روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 43۸3 .97/5/3، صفحه 1  ●
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کارآمدی نظام سیاسی   فصل پنجم: نظریه های موید 

مقدمه 
کارآمــدی نظــام سیاســی ایــران می پردازنــد، رویکــردی را می تــوان تمییــز  کــه بــه بحــث از کارآمــدی یــا نا در میــان مجموعــه مقاالتــی 
کیــد  کارآمــدی روزافــزون نظــام تا گــون بــر  گونا کــرده و از منظرهــای  کارآمــدی ســاختاری در نظــام سیاســی را نفــی  کــه هرگونــه نا داد 
ج مشــترک آن هــا رد هرگونــه مولفــه ی بنیانــی  مــی ورزد. گرچــه درون ایــن رویکــرد نیــز طیفــی از دیدگاه هــا قابــل تشــخیص اســت، امــا مخــر
ــورد  ــا« م ــگ پوی ــریه »فرهن ــرد در نش ــن رویک ــا ای ــاالت ب ــماری از مق ــت. ش ــدی آن اس ــاد کارآم ــر ابع ــد ب کی ــاری و تا ــام ج ــدی نظ کارآم در نا

ح هســتند:  کــه در ایــن فصــل معرفــی می شــوند، بــه ایــن شــر بررســی قــرار گرفتنــد. مجموعــه مقــاالت باقی مانــده از منابــع دیگــر 
کارآمــدی نظــام )نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری   ● کارآمــدی حکومــت والیــی، کارآمــدی حکومــت دینــی، نا

دانشــگاه ها(  در 
کار آمدی نظام اسالمی )محمود فتحعلی(   ●
کارآمدی )روزنامه کیهان(   ● شاخص های نا
کارآمدی نظام سیاسی )محمدتقی مصباح یزدی(   ● تالش دشمنان و دوستان نادان برای القای نا

فهیمه بهرامی

کارآمدی نظام )نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها( کارآمدی حکومت دینی، نا کارآمدی حکومت والیی، 
منظــور از کارآمــدى، چگونگــی تحقــق آن و حــدود اهمیــت و ارزش گــذارى دربــاره آن اســت. بــه عنــوان مثــال آیــا بــراى مــا کارآمــدى در 
جهــات مــادى، از چنــان اهمیتــی برخــوردار اســت کــه بــراى رســیدن بــه آن بتــوان اصــول و ارزش هــا را زیــر پا نهــاد و همچون اســتعمارگران، 
بــه اســتثمار و ســتم ملــل دیگــر پرداخــت و بدیــن وســیله رفــاه عمومــی پدیــد آورد یــا نــه؟ بــه طــور حتــم در نــگاه ارزشــی اســالم چنیــن چیــزى 

روا نیســت و پذیــرش پــاره اى از مشــکالت مقبول تــر اســت. بــر خــالف مبانــی ارزشــی ســودانگارانه در یوتیلیتاریانیســم غربــی.
بــا وجــود تمامــی مشــکالت موجــود، نظــام مــا نســبت بــه ســال هاى قبــل از انقــالب و ســایر کشــورهایی کــه در وضعیــت مشــابهی بــا کشــور 
مــا هســتند و دوران گــذار و ســازندگی و جنــگ تحمیلــی، محاصره هــاى اقتصــادى، سیاســی، نظامــی و... را پشــت ســر می گذارنــد، در وضعیــت 
بســیار مناســب ترى قــرار دارد؛ هــر چنــد تــا رســیدن بــه حکومــت عــدل الهــی و تحّقــق خواســته هاى مشــروع مــردم، راه طوالنــی در پیــش داریــم. از 

طــرف دیگــر بــه نظــر مــا یکــی از عوامــل عمــده در وجــود پــاره اى از مشــکالت جامعــه، عــدم اجــراى کامــل اصــول و قوانیــن اســالمی اســت.

مشخصات منبع: 
سایت پرسمان )نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها(   ●

http://www.siasi.porsemani.ir/node/2442
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کار آمدی نظام اسالمی )محمود فتحعلی( 
بــا مقایســه ی وضــع کشــور در بخش هــای مختلــف بــا قبــل از انقــالب و نیــز کشــورهای دیگــر و امکانــات آنهــا، می تــوان بــه دســت آورد 
کــه در نظــام جمهــوری اســالمی نیــز مثــل همــه نظام هــا  کــه آیــا ایــن نظــام اســالمی موفــق بــوده اســت یــا نــه. ایــن امــر مــورد قبــول اســت 
کــه بایــد آنهــا را بــا توجــه بــه مقــدار امکانــات و حجــم موانــع موجــود بــر ســر راه ایــن نظــام  مشــکل ها و کمبودهایــی بــه چشــم می خــورد 

مــورد ارزیابــی قــرار داد. در اســالم چــه مکانیزم هایــی بــرای کارآمدســازی نظــام سیاســی پیش بینــی شــده اســت؟
گــر بخواهیــم دربــاره کارآمــدی آن بحــث کنیــم، الزم اســت، دســت  1.اســالم دینــی جامــع اســت و همــه شــئون حیــات انســان را در بــر می گیــرد و ا
کــم، مهمتریــن ابعــاد ایــن دیــن را بررســی و اصــول، احــکام، و مؤلفه هــای هــر یــک را بیــان کنیــم. از ایــن رو، نخســت بــه جهان بینــی، نظــام 

ارزشــی و اهــداف اســالم اشــاره می کنیــم و ســپس برخــی از عناصــری را کــه موجــب کارآمــدی نظــام اســالمی می شــوند، توضیــح می دهیــم.
اصــول جهانبینــی اســالم )یعنــی توحیــد، نبــوت )امامــت(، و معــاد، مبــدأ، مقصــد، و مســیر حرکــت جهــان و انســان را بــه دقیق تریــن، 
کــرده و در کتاب هــای فلســفی و کالمــی ایــن ادعــا بــه خوبــی تبییــن و مســتدل شــده اســت. طبیعــی  کامل تریــن و جامع تریــن شــکل بیــان 

کــه از چنیــن جهان بینــی ای، دقیق تریــن و کامل تریــن و جامع تریــن نظــام ارزشــی شــکوفا شــود. اســت 
نظام ارزشی اسالم به دلیل ویژگیهای ذیل از باالترین کارآمدی برخوردار است:

1( مطابقت با فطرت و نیازهای انسان
2( جامعیت

3( هماهنگی و سازگاری
4( جهان شمولی و زمان شمولی

5( انعطافپذیری در عین ثبات
6( واقعگرایی

7( اعتدال

مشخصات منبع: 
فتحعلی، محمود. »کارآمدی نظام اسالمی«. مجله صباح. شماره 11 و 12. بهار و تابستان 13۸3  ●

کارآمدی شاخص های نا
کارآمــدی هــر نظــام سیاســی و حکومتــی در چهــار ســطح و الیــه  کــه  کارآمــدی، بیــان شــده  در ایــن مقالــه ضمــن تشــریح مفهــوم 
کارگــزاران و مجریــان 4- رفتارهــا و تاثیــرات و  ســنجیده مــی شــود: 1- ایــده هــا، آرمــان هــا و باورهــا 2- ســاختارها و قوانیــن و مقــررات 3- 

پــس از تشــریح هــر یــک از ایــن ســطوح، در پایــان چنیــن نتیجــه گرفتــه شــده:
براســاس شــاخص های چهارگانــه، نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی از بــدو شــکل گیــری و پیــروزی بــر نظــام 2500 ســاله شاهنشــاهی 
و به رغــم تمامــی تالش هــای مذبوحانــه دشــمنان شــرق وغــرب، توانســته اســت چالش هــای پیــش رو را یکــی پــس از دیگــری از میــان 

بــردارد و هــر روز بــر توانمندی هــا و اقتــدار خــود بیفزایــد.

مشخصات منبع: 
کارآمدی«. روزنامه کیهان، شماره 21۸45 به تاریخ 96/11/26، صفحه 6  ● »شاخص های نا
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کارآمدی نظام سیاسی )محمدتقی مصباح یزدی( تالش دشمنان و دوستان نادان برای القای نا
بــرای ترســیم یــک نظــام ایــده آل و واقــع بینانــه بــرای چنیــن جامعــه ای، بایــد نظامــی را در نظــر بگیریــم کــه در صــورت اجــرای درســت 
کثریــت مــردم بــه حــد متوســط خواســته هایشــان برســند. یعنــی نــه خواســته های مــادی محــض و نــه اهــداف معنــوی محــض، هیــچ  آن، ا
کــه حداقــل تاثیــرش در ســعادت ابــدی  یــك بــه تنهایــی هــدف نظــام نباشــد. بــر ایــن اســاس معیــار کارآمــدی نظــام اســالمی ایــن اســت 

گــر آخــرت بــه عنــوان تنهــا هــدف در نظــر گفتــه نمی شــود، حداقــل تاثیــر نظــام بــر آخــرت مــردم فرامــوش نشــود. انســان لحــاظ شــود و ا
کــه در عیــن برخــورداری از زندگــی متوســط مــادی، بــه ســعادت آخرتشــان نیــز برســند، ایــن  کثریــت مــردم خواســتار ایــن هســتند      ا
ع کارآمــدی نظــام بــه یــک مســئله مــورد بحــث در مجامــع و همایــش هــای مختلــف  توقــع زیــادی نیســت؛ امــا آنچــه ســبب شــده تــا موضــو
گــر ایــن نظــام بــه عنــوان یــك نهــاد و سیســتم قانونمنــد، دارای قوانیــن و مقــررات  تبدیــل شــود ایــن اســت کــه کســانی تصــور کرده انــد کــه ا

کــه چنیــن نشــده و ایــن امــر ناشــی از نقــص قوانیــن اســت. کنــون اهــداف آن تحقــق یافتــه باشــد؛ در حالــی  مناســبی بــود، می بایســت تا
بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه قانــون مناســب، بــه تنهایــی نمــی توانــد ســبب تحقــق اهــداف شــود؛ چــون قانــون فقــط نوشــته ای روی 
ج محقــق مــی کنــد مجــری آن اســت کــه بایــد بــدون مســامحه و در نظــر گرفتــن منافــع شــخصی قانون  کاغــذ اســت و آنچــه قانــون را در خــار
را اجــرا کنــد. در مرحلــه ســوم نیــز بایــد شــرایط الزم بــرای پذیــرش اعمــال قانــون در جامعــه فراهــم شــود، تــا تــوده مــردم، حــد متوســطی 
ــرای  ــه اج ــن ب ــی، ت ــب ماندگ ــر و عق ــز از تحج ــه پرهی ــه بهان ــه ب ــه آنک ــد؛ ن ــه کنن ــد و آن را مطالب ــون را بپذیرن ــر قان ــم ب ک ــای حا از ارزش ه

ســندهای غربــی در مــدارس بدهنــد!
کــه هــم مجریــان، صالــح باشــند،  گــر گفتــه می شــود اســالم ضامــن تحقــق اهــداف فطــری و انســانی ماســت، ایــن در صورتــی اســت      ا
کــه هــم متصدیــان صالــح در جامعــه رشــد کننــد، هــم مــردم در انتخاب هایشــان  هــم مــردم آن را مطالبــه کننــد. الزمــه ایــن امــر آن اســت 

صالح تریــن فــرد را انتخــاب کننــد.

نویسندهراهکارعلل ناکارآمدی

بی توجهی به قوانین اسالم مانند ربا و... تاثیرپذیری از اندیشه غربی در وضع 
قوانین و سکوالریسم

قوانین مناسب )اسالم به مثابه بهترین قانون(
مجریان صالح قوانین

ایجاد شرایط پذیرش قانون
محمدتقی مصباح یزدی
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 فـــاز سوم
 تحلیلی بر کارآمدسازی نظام سیاسی در ایران
با تکیه بر مطالعات و پژوهش های انجام شده

پژوهشگران:حسین موسوی، سمانه سهرابی، فهیمه بهرامی 

ناظر:کمال رضوی

ویراستار:راضیه شیخ رضایی

کمیت و جامعه مجری:مرکز توانمند سازی حا

شناسنامه گزارش
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