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داریوش هوشمند ننهکران

کارشناس ارشد روابط بینالملل دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیالن.

محمدحسین اسماعیلی سنگری
استادیار گروه علوم سیاسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیالن.

رسول حسنیان زاویه
کارشناس ارشد روابط بینالملل دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیالن.

چکیده
اقتصاد سیاسی به تعامل اقتصاد و سیاست میپردازد که در آن ،در نهایت دستور کار سیاسی برای اقتصاد تهیه
میشود .از این منظر در دوره معاصر ،تالشهای گوناگونی از سوی ایران جهتت توستعه پایتدار صتورت گرفتته و
برنامه های توسعه متعددی هم نگاشته شده اما آنچه در عمل مشاهده میشود ،نه تنها نشانی از توسعه ندارد بلکه
بر مشکالت کشور افزوده شده است .در تبیین چرایی این موضوع ،گرچه میتوان عوامل متعددی را دخیل دانست
اما از آنجا که جمهوری اسالمی ایران از جمله کشورهای درحال توسعه قلمداد میشود ،نمیتتوان از نشتو ویت ه
دولت در توسعه یا عدم توسعه غافل شد .لذا پ وهو حاضر که باهدف آسیبشناسی عدم توسعه ایران انجام شده،
سؤال اصلی خود را بدین گونه مطرح مینماید که چگونه میتوان ضتع ایتران در رستیدن بته توستعه پایتدار را
ارزیابی کرد؟ در پاسخ به سؤال فوق فرضیه پ وهو بیان متیدارد کته ضتع شتاخ هتای حکمرانتی ختو و
متناسب با آن ،کیفیت پایین حکمرانی در ایران از جمله عوامل مهمی است که میتواند در این ناکامی دخیل باشد.
روش پ وهشی که در این تحشیق به کتار گرفتته شتده ،توصتیفی -تحلیلتی بتوده و روش جمت آوری اطالعتات
کتابخانهای است.
واژگان کلیدی :اقتصاد سیاسی ،توسعه ،ج.ا.ایران ،کیفیت حکمرانی ،شاخ های حکمرانی خو
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مقدمه
در لغت نامه دهخدا از توسعه به معنای «فراخی کردن و وسعت» یاد شده است .این اصطالح
ابتدا در زمینۀ اقتصادی و مادی کاربرد داشته اما در زمان حال به عنوان مشولتهای چنتدوجهی در
زمینه های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و  ...به کار متیرود (جعفتری -قنبتری:1396 ،
 .)48در واق  ،امروزه «با کاهو تمرکز بر شاخ های اقتصادی صِرف» ،به «ابعاد کیفی زنتدگی
اجتماعی» توجه بیشتری مبذول شده و آن در اولویت قرارگرفته است (شفیعی فتر.)109 :1394 ،
توسعه فشط بهبود میزان تولید و درآمد نیست بلکه «دگرگونی در ساختهای نهتادی ،اجتمتاعی،
اداری و ایستار و وجهه نظرهای عموم مردم» را شامل میشود .ابعتاد کیفتیای کته توستعه بته
همراه دارد ،آن را از رشدِ صرفِ اقتصاد فراتر میبرد .بر این اساس ،توسعه مرحلهای عمیتقتتر از
رشد بوده و هدف اساسی آن ،گذاشتن تأثیر مستشیم بر حوزههای اقتصاد سیاسی است (جعفری-
قنبری .)49 :1396 ،از منظر اقتصاد سیاسی ،در برنامهریزی اقتصتادی ممکتن استت مشتکالت
عدیده ای نمایان شود که ناشی از دخیل بودن عوامل متعدد و گوناگون در مسیر آن استت .ایتن
اختالل می تواند هم بر روندهای اقتصادی و هم بر تصمیمات دولت بتهخصتو در کشتورهای
جهان سوم تأثیرگذار باشد؛ به این دلیل که در کشورهای جهان سوم ،دولتت متؤثرترین نهتاد در
ساختارهای اقتصادی و سیاسی به حسا میآید.
اگر ایران را از جمله کشورهای در حال توسعه تلشی نماییم ،بایتد بته نشتو ویت ه دولتت در
عملکرد اقتصادی کشور و نحوۀ تأثیر آن در روند توسعه توجه بیشتری نمود (مصلینت اد (الت )،
 .)29 -59 :1395با دقت نظر در پنج برنامۀ عمرانی پیو از انشال میتوان چنین دریافتت کته
در تمام این برنامهها ،حکومت کانون اصلی سیاست و تصمیمگیریها بوده و روزبهروز به نشو و
اهمیت دولت افزوده شده به طوری که در این دوره ،دولت به عنوان متغیر مستشل ،توسعه را بته
مثابۀ متغیر وابسته هدایت کرده است (مصلین اد (الت ) .)29 -111 :1395 ،ایتن رونتد پتز از
پیروزی انشال اسالمی کم و بیو تداوم یافتته استت؛ بته طتوری کته مستئو ن نظتام بترای
چارهاندیشی و گسست این فرآیند ،در اوایل دهۀ  1380سند چشمانتدازی را طراحتی نمودنتد تتا
کشور را در مسیر توسعه قرار دهد (شیرزادی .)39 -40 :1389 ،با وجود سپری شدن بیو از یک
دهه از اجرای سند چشم انداز که رویکرد اقتصاد مشاومتی را نیز متعاقباً بته همتراه داشتته استت،
جامعۀ ایران همچنان با مشکالت عدیده اقتصاد سیاسی روبهرو بوده و چشتمانتداز روشتنی را در
درازمدت نشان نمیدهد؛ بنابراین چنین به نظر میرسد که در مسیر حرکتت بته ستوی توستعه،
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موان پیدا و پنهانی وجود دارد که مان از اجرای برنامههای توسعه در ایران میشود.
به طور کلی موان توسعه به انواع مختلفی تشسیم میشود که از جمله آن میتوان بته نترم و
سخت اشاره کرد .اصو ً موان نرم ،موان ناپیدایی هستند که در پشت موان ستخت در جامعته و
نظام سیاسی وجود دارند و امکان توسعه را مختل میکنند .حتی اگر موانت ستخت توستعه هتم
برطرف شود تا زمانی که موان نرم رف نگردد امکان توسعه وجود نخواهد داشت (رنتانی:1392 ،
 .)9 -10با توجه به ارتباط وثیشی که بین کیفیت حکمرانی و توسعه وجود دارد ،در ایتن پت وهو
کیفیت پایین حکمرانی به عنوان مان نرمی در نظر گرفته شتده کته در ستط ملتی ،جمهتوری
اسالمی ایران را علیرغم برنامهریزیهای مختل میان مدت و بلند مدت از رستیدن بته توستعه
ناکام گذاشته است .برای تحلیل این موضوع ،متا در ادامته تتالش ختواهیم کترد پتز از ارا ته
چارچو ن ظری ،به عنتاوینی چتون حکمرانتی ختو و نستبت آن بتا توستعه ،رشتد اقتصتادی،
سرمایه گذاری مستشیم خارجی و مناب طبیعی پرداخته و سپز شاخ های حکمرانتی ختو در
جمهوری اسالمی ایران را به تفصیل مورد سنجو قرار دهیم.
 .1چارچوب نظری
اقتصاد سیاسی مفهومی است که تعامل فرآیندهای اقتصتادی و سیاستی را در جامعته متورد
کنکاش قرار می دهد .برای درک این تعامل ،زم است به مؤلفههای مختلفی از قبیتل قتدرت و
اقتدار گروهها ،تأثیر هنجارها و عشیدهها و نیز نشو متؤثر ستازمانهتای رستمی و غیررستمی در
تخصی مناب کمیا توجه نمود ( .)Serrat, 2011: 3این مسئله نشان میدهتد کته اقتصتاد
سیاسی مفهومی بحث برانگیز و پیچیده و در عین حال ،با اهمیت است (مصلین اد (الت ):1395 ،
 .)6چنین وی گی سردرگمی ،از اتحاد و ارتباط تنگاتنگ اقتصاد باسیاست نشأت میگیرد و آن ،در
واق هدف نهایی اقتصاد سیاسی است .هر چند نگرشها در ایتنبتاره متفتاوت استت امتا تتأثیر
متشابل اقتصاد و سیاست و همچنین ارتباط آن دو با حوزۀ اجتماعی ،موضوعی است کته اقتصتاد
سیاسی به آن میپردازد (مسکو -لوین )76 :1386 ،و این همان نکتهای است که اقتصاد سیاسی
را از اقتصاد استاندارد متمایز میکند.
برخالف اقتصاد استاندارد که فشط مباحث اقتصتاد صِترف را بررستی متینمایتد ،در اقتصتاد
سیاسی عالوه بر حوزه اقتصاد ،به مباحثی چون طبشات اجتماعی ،هتمبستتگی نیروهتا و ستاختار
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دولتها توجه وی های میشود (پوراحمدی -کریمی .)24 -25 :1386 ،در ایتنبتاره ستیمون لتی
نشو مناسب دولت در اقتصاد را کانونیترین مسئله رشته اقتصاد سیاسی قلمداد میکند (سبحانی
و همکاران .)111 :1393 ،البته موضوع زمانی حا ز اهمیت میشود که ما اقتصاد سیاسی را که از
شاخه های علوم اجتماعی است ،با انتخا عمومی در ارتباط بدانیم .منظتور از انتختا عمتومی،
انتخا دولت به عنوان نماینده مردم است که در تشسیم و توزی منتاب کمیتا جامعته ،اختیتار
کامل دارد (مصلی ن اد ( ) .)101 :1395 ،از این جهت ،میتوان اقتصاد سیاسی را به ستطحی و
کالن تشسیم کرد .در نگرش سطحی ،عمده توجه ما بته چرختۀ ارتبتاط در امتر اقتصتاد صترف
می گردد اما در نگرش کالن ،به مطالعۀ کنترل و بشا در زندگی اجتماعی پرداخته میشود کته در
آن ،فرآیندهای کنترل به سازوکارهای سیاسی و فرآیندهای بشا به سازوکارهای اقتصادی مربتوط
است.
اقتصاد سیاسی عمدهی توجه خود را بر الزامات غیراقتصادی فعالیتهای اقتصتادی معطتوف
کرده و بر طی وسیعی از مسا ل اجتماعی و سیاسی (اجتماع و گروه) نظر داشته و مفهوم منازعه
را به عنوان جوهر اصلی در جامعه مطرح مینمایتد (ستبحانی و همکتاران .)113 :1393 ،از ایتن
منظر اقتصاد سیاسی از یک طرف به دلیل استفاده از قدرت یا اقتدار در جامعته ،علمتی سیاستی
است و از طرف دیگر به دلیل اینکه به مسئلهی تشسیم و توزی منتاب کمیتا نیتز توجته دارد،
علمی اقتصادی محسو میشود .پز به طور خالصه ،اقتصاد سیاسی برای امر اقتصادی دستور
کار سیاسی تهیه و پیشنهاد میکند؛ به عبارت دیگر ،اقتصاد سیاسی بیشتتر بته مستا ل سیاستی
مرتبط است تا به مسا ل اقتصادی (مصلین اد ( ).)101 :1395 ،
در ار تباط دادن اقتصاد سیاسی به مبحث توستعه ،عوامتل زیتادی دخیتل هستتند امتا رشتد
اقتصادی در این میان ،از جایگاه وی های برخوردار است .از آنجتا کته انباشتت سترمایه ،پتذیرش
فناوری و مهمتر از همه ،انتخا سیاستها از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی به حسا متیآینتد،
نوع سیاستهای انتخا شده ،شکل دولتها و ساختارهای نهادی جامعه بتر انتختا رویتههتای
اقتصادی توسط دولت و مردم بستیار تأثیرگتذار استت (.)Adam & Derson, 2009: 2- 3
اگر کار وی ه ی اقتصاد را تولید و کار وی ه ی سیاست را توزیت بتدانیم ،آنچته در محتور مباحتث
اقتصاد سیاسی توسعه قرار میگیرد تعامل تولید و توزی است که حاصتل ایتن تعامتل ،تغییتر در
ساختارها را ضروری مینماید (مصلین اد ( ) .)110 -111 :1395 ،از جمله مباحث ستاختاری و
نهادی مؤثری که در مسیر توسعه هستند ،میتوان به مواردی چون دموکراسی ،ثبات قوه مجریه،
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نحوه نظارت بر دولت ،فساد ،فرهنگ و مذهب اشاره نمود .از عامل زمتان نیتز نبایتد در اقتصتاد
سیاسی توسعه غافل شد (زمانی.)11 :1396 ،
 .2حکمرانی خوب
حکمرانی به فرآیندی اطالق می شود که در آن برخی تصمیمات اجترا و برختی دیگتر کنتار
گذاشته میشوند .این مفهوم که «به پیشینگی تمدن بشری» قدمت دارد ،متیتوانتد در چنتدین
زمینه مورد استفاده قرار گیرد اما دولت مهمترین بازیگر حکمتران محستو متیشتود (کمتالی،
 .) 21 :1388تعاری متعددی در متورد اصتطالح حکمرانتی وجتود دارد امتا ایتن تنتوع تعتاری
حکمرانی نباید ما را از د لت معنایی آن غافل کند؛ چرا که حکمرانی در ذات خود به همکاری و
تعامل میان نظام سیاسی (دولت) و جامعه مدنی (شهروندان) اطالق میشود (محستنی زنتوزی و
همکاران .)88 :1393 ،البته ،حکمرانی در طول تاریخ بهصورت ایستا مطرح نبوده و مانند بسیاری
از مسا ل دیگر ،از «اندیشه حرکت از وض موجود به وض مطلو » که برمدار توسعه میچرخد،
تبعیت نموده است (جاسبی -نفری .)86 :1388 ،اصو ً تتا قبتل از دهتۀ  1980متدیریت دولتتی
سنتی که رویکردی از با به پایین داشت ،بر حوزۀ مدیریت و حکمرانی حاکم بود؛ اما با توجه به
نشاط ضع و ابعاد منفیای که در آن ظاهر گشت ،بشر را بترای رفتاه مناستب و عاد نته بترای
شهروندان به جستجوی پارادایم های دیگری واداشت که از جدیدترین آن ،حکمرانی خو است.
اصطالح حکمرانی خو را اولین بار بانک جهانی در سال  1989مطترح نمتود (زمتانی.)1395 :
این بانک پز از آنکه برخی کشورها در اجرای سیاست های تعتدیل نتاموفق عمتل کردنتد ،بته
نتیجهای دست یافت که از عدم امکان اجرای این سیاستها در آن کشورها به دلیل نبود شرایط
زم (که دولت ها باید داشته باشتند) حکایتت داشتت .همتین مستئله اولتین گتام در پیتدایو و
شکلگیری اندیشه «حکمرانی خو » محسو میشتود (محستنی زنتوزی و همکتاران:1393 ،
 .)90 -91بر این اساس ،حکمرانی خو بهنوعی با سیاستهای تعدیل در ارتباط استت؛ چراکته
باربر ،1ر یز پیشین بانک جهانی« ،ارا ه خدمات عمومی کارآمد ،نظتام قاتایی قابتل اعتمتاد و
نظام اداری پاسخگو» را از شاخصههای حکمرانی خو قلمتداد متیکنتد ( Tripathi, 2017:
.)16969
1. Barber Benjamin Conable
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در بعای مواق از واژه  Good governanceبه معنی دولت خو تعبیتر متیکننتد؛ بتا
این حال باید توجه داشت که دولت خو یکی از شرایط زم حکمرانی خو است اما به تنهایی
نمی تواند شرط کافی باشد .در کاربرد جدیدی که از حکمرانی خو صورت گرفته ،عالوه برنهتاد
حکومت ،جامعه مدنی و بخو خصوصی را نیتز شتامل شتده استت (حشتمت زاده و همکتاران،
 .)4 -5 :1396بانک جهانی به عنوان مبتکر حکمرانی خو  ،کیفیت مشتررات ،حاکمیتت قتانون،
حق اظهارنظر و پاسخ گویی ،ثبات سیاستی ،اثربخشتی دولتت و کنتترل فستاد را شتو وی گتی
برجسته حکمرانی خو عنوان میکند (دباغ -نفری .)5 :1388 ،این بانک براساس شاخ هتای
فوق ،وضعیت حکمرانی خو را در دورۀ  1996 -2002هر دو سال یکبار و بعد از ستال 2002
به صورت سا نه در کشورهای مختل مورد ارزیابی قرار متیدهتد (رزمتی و همکتاران:1394 ،
 .) 55با توجه به برآورد بانک جهانی ،در مشابل حکمرانی خو  ،حکمرانتی بتد قترار دارد کته بتا
وی گیهایی چون فشدان حشوق بشر ،شخصی نمودن قدرت ،دولتتهتای غیتر پاستخگو و فستاد
نهادینهشده ،قابل تشخی است (دباغ -نفری .)5 :1388 ،با اتکا به وی گیهای فوق ،متیتتوان
گفت که حکمرانی خو به روشهای مختل  ،حشوق بشر را ارتشاء میدهد .با حکمرانتی ختو ،
مشارکت عمومی در دولت ،مشتارکت در قانونگتذاری و سیاستتگتذاری و پاستخگویی مشامتات
منتخب و منصو  ،تسهیل میشود .عالوه بر آن ،حکمرانی خو جامعۀ مدنی را قادر میسازد به
صورت فعال در سیاستگذاریها دخالت داشته باشد و در تصمیمگیتری ،منتاف اجتمتاعی را بته
صورت گسترده نمایندگی کند .بدین ترتیب قوانین و سیاستهایی اتخاذ میگردد که بر پایتۀ آن
به تنوع فرهنگی احترام گذاشته میشتود ،اختالفتات اجتمتاعی و تتنوهتا کتاهو پیتداکرده و
چالوهای نابرابری و فشر ،کمتر خودنمایی میکنتد (Of the UNITED NATIONS
high Commissioner for Human Rights, 2007: 9).
 1 -2حکمرانی خوب و توسعه
مباحث مربوط به توسعه از دهۀ  1960وارد مناسبات بینالمللی شده و از دغدغههتای اصتلی
کشورهای درحال توسعه محسو میگردد .باوجود گذشت چندین دهه از آغاز مبحتث توستعه و
توسعهیافتگی در میان کشورهای بهاصتطالح توستعهنیافتته ،شتکاف عمیشتی کته بتین آنهتا و
کشورهای توسعهیافته وجود دارد ،شکست سیاستهای توستعه در اکثتر ایتن کشتورها را نشتان
میدهد( .حبیب زاده -سیفی .)12 :1392 ،در مسیر متحول اندیشه توسعه که بتا فرازوفرودهتای
◊ 136

رابطه توسعه و کیفیت حکمرانی از منظر اقتصاد سیاسی◊

فراوانی همراه بوده ،نظریۀ حکمرانی خو به عنوان بنیان توسعه مطترح گردیتده استت .در ایتن
رابطه ،نهادهای مالی بینالمللی ازجمله بانک جهانی و صتندوق بتینالمللتی پتول معتشدنتد کته
حکمرانی خو برای کمک به تحشق برنامه هتای توستعه یتک ضترورت مهتم و حیتاتی تلشتی
میگردد.
طبق نظریۀ حکمرانی خو  ،ارتباط نزدیکی بین ارکان اصتلی دولتت ،جامعته متدنی و بتازار
برقرار میشود (رزمی و همکاران .)52 :1394 ،بر این اساس ،دولت و بتازار نته تنهتا رقیتب هتم
نیستند بلکه مکمل یکدیگر نیز میباشند .دولت به عنوان یک نهاد اجتمتاعی نهادستاز ،بایستتی
عالوه بر آن که نهادهایی کارآمد در جامعه ایجاد کند ،محیطی مناستب نیتز بترای تنظتیم روابتط
اقتصادی افراد جامعه که «کمهزینه ،ساده و بهدوراز اتالف وقت» باشد مهیا ستازد .چتون نشتو
دولت و دخالت آن در اقتصاد ،از عوامل اثرگذار در رشد و توستعه اقتصتادی استت ،پتز کمتک
دولت به بازار امکان رشد و توسعه اقتصادی را فراهم میآورد (سامتی و همکتاران-185 :1390 ،
 .)184از طرف دیگر ،ارتباط میان حکمرانی خو و توسعه را متی تتوان از منظرهتای گونتاگون
بررسی کرد؛ از جمله آن منظرها ،حکومت دموکراتیک است .مطابق با حکومت دموکراتیتک کته
بر «مشروعیت ،مسئولیتپذیری و حشوق بشر» د لت دارد ،اصول بنیادین توسعه شکلگرفتته و
توسعه مشارکتی ارتشاء مییابد .در این مورد ستازمان همکتاری اقتصتادی و توستعه ()OECD
بیان میدارد که «سرمایهگذاری در حکمرانی دموکراتیک به پیشرفت در اهداف توستعه» کمتک
مینماید.
براساس نظریۀ حکمرانی خو  ،دسترسی به «نیروی کار و سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی
و مالی» به تنهایی نمی تواند عامل توسعه باشد؛ بلکه میان توسعۀ اقتصادی و کیفیت حکمرانتی،
همبستگی و رابطتهای نزدیتک وجتود دارد (رزمتی و همکتاران .)52 -53 :1394 ،اهمیتت ایتن
موضوع به حدی است که بانک جهانی کشورها را از لحاظ شاخ حکمرانی خو به سه دستته
رتبهبندی نموده است« .کشورهایی که درصد رتبه شاخ حکمرانی خو آنهتا بتین صتفر تتا
بیستوپنج است کشورهایی با کیفیت نهادی پایین ،کشورهایی که درصد رتبه شاخ حکمرانی
خو آنها بین بیستوپنج تا هفتادوپنج است ،کشورهایی باکیفیت نهادی متوسط و کشتورهایی
که درصد رتبه شاخ حکمرانی خو آن ها بین هفتادوپنج تا صد است ،کشورهایی بتا کیفیتت
نهادی با هستند» (رزمی و همکاران.)147 :1390 ،
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 2 -2حکمرانی خوب و رشد اقتصادی
رشد و توسعه اقتصادی از مهمترین اهداف اقتصاد کالن کشورها محسو متیشتود .بترای
افزایو سط زندگی افراد یک جامعه ،رشد و توسعۀ اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر است (رزمی و
همکاران .)139 :1390 ،البته رشد اقتصادی مستئلهی ستادهای نیستت و در اکثتر نشتاط جهتان،
پیچیدگی زیادی را به دنبال داشته است .عده ای از کشورها بتاوجود داشتتن شترایط یکستان در
«تملک سرمایههای فیزیکی و انسانی» ،رشد اقتصادی متفاوتی را بته نمتایو گذاشتتهانتد؛ بته
طوری که فاصله زیادی بین آنها درزمینۀ رشد و توسعۀ اقتصادی مالحظته متیشتود .در متورد
علل پدیدار شدن این فاصله ها ،باید توجه داشت که عواملی غیر از نهادهای اولیۀ رشد (سرمایه و
نیروی کار) در جامعه وجود دارند که در پیشرفت آن مؤثرند .وی گیهای نهادی و سیاسی حتاکم
بر جامعه ازجمله آن عوامل بته حستا متی آینتد (عستگری -مترد علتی .)60 -61 :1389 ،در
سالهای اخیر برای تبیین شکاف های ایجادشده ،توجه به نشو نهادها بیشتر شده است .پیو از
برجسته شدن نشو نهادها ،امکان تبیین تفاوتی که میان کشورها (به خصو کشورهای دارای
مناب طبیعی) در زمینه رشد و توسعه اقتصادی بته وجتود آمتده بتود ،وجتود نداشتت .توجته بته
وی گی های نهادی و سیاسی منجر به اولویت یافتن بررسیهای مربوط به کیفیت نهادی شد .بتا
این نگرش ،اقتصاد همواره مابین الگوهای کیفیت نهادی با و کیفیت نهادی پتایین در نوستان
بوده است .طبق الگوی اول ،فعالیتهای اقتصادی به گونهای کامل در بختو تولیتدی صتورت
میپذیرد و فراوانی مناب طبیعی هم به عنوان نعمت قلمداد میگردد؛ اما در کیفیت نهادی پتایین
چون همه تولیدکنندگان به دنبال فعالیتهای رانتجویانه هستند ،فراوانی مناب طبیعتی هتم بته
صورت مصیبت و نشمت بر دوش جامعه سنگینی میکنتد (غیتا ونتد -صتبوری-125 :1390 ،
 .)119با کنار گذاشتن نشو مناب طبیعی در رشد اقتصادی ،تجارت بینالملل بتهعنتوان یکتی از
راهکارهای رسیدن به رشد اقتصادی مطرح می شود کته در آن نیتز نشتو و کیفیتت حکمرانتی
برجسته است .بدین صورت که در کشورهایی که از نظر نهادی کیفیت ضعی و یا متوسط دارند
و شاخ های حکمرانی در آنها در سطوح ضعی یا متوستط استت ،تجتارت بتینالملتل تتأثیر
آنچنانی در بهبود وضعیت اقتصادی نمی توانتد داشتته باشتد( .رزمتی و همکتاران-156 :1390 ،
 .) 139بر این اساس ،ارتباط مثبت و مستشیم حکمرانی خو بتا رشتد اقتصتادی غیرقابتل انکتار
است.
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 3 -2حکمرانی خوب و نسبت آن با سرمایهگذاری مستقیم خارجی
اصو ً کشورها به دلیل منافعی که سرمایهگذاری مستشیم خارجی ( )1FDIمتیتوانتد بترای
آنها در پی داشته باشد ،به دنبال جذ آن هستند (رضایی .)86 :1386 ،ایجاد شتغل ،دسترستی
به بازارهای خارجی و مالی و دسترسی به فناوریهای متدرن جهتانی از جملتۀ آن منتاف استت
(مهدوی عادلی و همکتاران .)89 -90 :1387 ،کشتورهایی کته توانتایی جتذ سترمایهگتذاری
مستشیم خارجی را دارند ،در واق عالوه بر مزایای فوق ،مزایای دیگری را نیز برای خود به همراه
میآورند .از جمله میتوان به مواردی چون «بهرهگیری از مشیاس تولید ،گردش بیشتر مناب مالی
در نظام مالی کشور» ،افزایو یافتن کیفیت خدمات و کا ها به دلیل افزایو رقابت و «افتزایو
قدرت چانهزنی و قدرت سیاسی» به سبب گسترش روابط تجاری و سرمایهگذاری بتا کشتورهای
دیگر اشاره کرد (هات  -کرباسی .)25 :1392 ،با ایتن حتال تنهتا عتدهای از کشتورها در جتذ
سرمایه گذاری مستشیم خارجی موفق عمل کردهاند که از جملۀ آن میتوان به مالزی و ستنگاپور
اشاره کرد اما عدهای دیگر سهم چندانی در این فرآیند نداشتهاند.
اقتصاددانان در تبیین علل ناتوانایی بعای کشورها در جذ  FDIبه عتواملی چتون انتدازه
بازار ،نرخ تورم ،نرخ دستمزد ،نرخ ارز و غیره اشارت دارند .در این بین ،نشو دولت به عنوان یک
نهاد اجتماعی نهادساز مغفول مانده است؛ چرا که دولت در کارکرد مناسب بازارها نششی اساستی
داشته و شرایط مناسب را برای سرمایه گذاری و تخصی پایدار سرمایه فراهم میکند .بتر ایتن
اساس ،عوامل مؤثر برجذ سرمایهگذاری مستشیم خارجی دو گونته استت -1 :عتواملی کته بتر
میزان سودآوری سرمایهگذاری مستشیم خارجی تأثیر دارند که اقتصاددانان آن را بیتان نمتودهانتد
 -2عواملی که بر امنیت سرمایهگذاری مستشیم خارجی مؤثر هستند که به طور مستشیم انگشتت
اشاره را به روی دولت میگذارد.
به اعتشاد لوکاس2برخی روابط غیراقتصادی که به نشو دولت مربوط است ،در عدم سرازیری
سرمایه گذاری مستشیم خارجی دخیل هستند که ازجملۀ آن متیتتوان بته «مختاطرات سیاستی،
روابط استعماری ،قوانین و مشررات بیثبات و غیرقابلاعتماد ،رشتوه و فستاد اداری» اشتاره کترد
(مهدوی عادلی و همکاران .)95 :1387 ،با این برداشت ،با وجتودی کته کشتورها بترای جتذ
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سرمایهگذاری مستشیم خارجی روشهای مختلفی را اتخاذ میکنند اما آنهتا بایتد توجته داشتته
باشند که از مهمترین مشو ت در استرات ی جذ  ،FDIبه حداقل رساندن و کاهو مختاطرات
کشوری است .مخاطرات به روشهای مختل میتواند وجود داشته باشد اما از برجستهتترین آن
برای سرمایهگذاری مستشیم خارجی« ،مخاطرات سیاسی کشور میزبان» است .مخاطرات سیاسی
هم ارتباط نزدیکتی بتا شتاخ حکمرانتی ختو دارد؛ در صتورتی کته حاکمیتت یتک کشتور
شاخ های حکمرانی خو را به همراه داشته باشد ،مخاطرات سیاسی پایین خواهد بتود کته در
این حالت امکان جذ سرمایهگذاری مستشیم خارجی بیشتر میشود (رضایی.)86 :1386 ،
4 -2حکمرانی خوب و رابطه آن با منابع طبیعی
مناب طبیعی که از مهمترین مناب ثروت ملی در جهان به حسا میآید ،در طی دهتههتای
گذشته به سبب نشو متفاوتی که در اقتصاد کشتورهای دارنتدۀ آن داشتته ،مباحتث گستترده و
چالو برانگیزی را از سوی محششان علوم انسانی به ختود اختصتا داده استت .در ابتتدا تصتور
می شد که وفور مناب طبیعی و درآمدهای حاصل از آن ،ثروتتی را بترای دارنتدۀ آن بته ارمغتان
میآورد که به کاهو فشر و پیشرفت اقتصادی منجر میشود .با این حال ،آنچه در عمل به وقوع
پیوسته چنین تصویری را نشان نمی دهد و حتی کشتورهای برختوردار از منتاب طبیعتی فتراوان
نسبت به سایر کشورها ،پیشرفت اقتصتادی و کتاهو فشتر کمتتری را تجربته کتردهانتد .البتته
کشورهای سرشار از مناب طبیعی عملکردهای متفاوتی را در زمینۀ توسعه داشتتهانتد .عتدهای از
کشورها از جمله ایا ت متحده آمریکا و نروژ از ثروت ناشی از مناب طبیعی استفاده بهتری کرده
و در تبدیل آن به رشد و توسعۀ اقتصادی موفق بودهاند؛ در حالی کته ستایر کشتورهای غنتی از
مناب طبیعی همچون نیجریه و یا ایران در اینباره موفشیت چندانی نداشتهاند (معینیفر -مهر آرا،
 .) 10 -11 :1394عدم موفشیت دسته دوم در استفاده بهینته از منتاب طبیعتی منجتر بته کتاربرد
اصطالحی شده که به نفرین مناب معروف است .بدین معنی کته عتدهای از کشتورهای غنتی از
مناب طبیعی نسبت به سایر کشورها ،رشد اقتصادی کمتری را تجربته کترده و عملکترد بتدتری
داشته اند (غیا وند -صبوری .)116 :1390 ،بدون تردید در کشورهایی که درآمتدهای دولتت و
تولید ناخال داخلی به وسیلۀ درآمدهای مناب طبیعی از جمله نفت تأمین میشود ،ثروت حاصل
از آن به عنوان «متغیری اساسی در تحلیل شرایط سیاست» محسو میگردد و در نتیجه نشو
مهمی در حکمرانی ایفا میکند.
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د رهای منب طبیعیای چون نفت به دلیل بینیازسازی دولتت از لحتاظ متالی بته ملتت و
جامعه ،اثرات سو ی بر کیفیت حکمرانی در اکثر کشورهای تولیتدکننتده آن داشتته استت کته از
مهمترین آن میتوان به موارد ذیتل اشتاره کترد -1 :نششتی مهتم در سرشتت غیردموکراتیتک
کشورهای دارندهی آن دارد؛  -2در ایجاد زمینه برای فساد و سوء مدیریت بودجته متؤثر استت؛
(زنوزی و همکاران .)88 -90 :1393 ،با این وص  ،درآمدهای مستشیم دولتت از منتاب طبیعتی
زمینه را برای تخریب نهادها و عدم اجرای حکمرانی خو مهیا متیکنتد .ایتن درآمتدها بترای
کیفیت نهادها و حکمرانی می تواند سه گونه پیامد داشتته باشتد -1 :عتدم وابستتگی دولتت بته
درآمدهای مالیاتی ،ممکن است به عدم توسعه سیاسی مطلو منجر شود؛  -2درآمدهای فراوان
مناب طبیعی به «دولت اجازه میدهد مخالفتهتای مردمتی را متثالً از طریتق مختارج عمتومی
کاهو دهد» که به پاسخگویی و کارایی دولت لطمه میزند -3 .دست دولت را برای جلتوگیری
از تشکیل و فعالیت گروههای ذینف اجتماعی یا خا باز میگذارد (معینی فر -مهتر آرا:1394 ،
 .)13 -14با وجود معایبی که در خصو وفور مناب طبیعی برشمردیم امتا ایتن منتاب همیشته
منجر به عدم توسعه نمیشوند .همان طور که قبالً هم اشاره کردیم کشورهایی بتودهانتد کته بتا
استفاده بهینه از مناب طبیعی ،وضعیت توسعهای خود را بهبود بخشیدهاند .چنتین برمتیآیتد کته
تبدیل مناب طبیعی به نعمت از پل حکمرانی خو میگذرد.
 -3شاخصهای حکمرانی خوب و سنجش آن در جمهوری اسالمی
همان طور که قبالً گفته شد بانک جهانی از سال  2002به بعد بهصورت سا نه شاخ های
شو گانه حکمرانی خو را به تفکیک کشورها ،مورد ارزیتابی قترار متیدهتد .متا بتا توجته بته
آمارهای ارا هشده از سوی بانک جهانی ،شاخ های حکمرانی خو در مورد ایران را در جتدول
ذیل که به ترتیب سالهای  2011 ،2006 ،2002و  2016را در برمیگیرد ،بررسی نمودهایتم .در
این جدول شاخ ها بر اساس نمره صفرتا  100محاسبهشده که در آن صفر بته منزلتۀ بتدترین
وضعیت و صد نشاندهندۀ بهترین وضعیت است.
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شاخصهای حکمرانی خوب در ایران براساس رتبه درصدی (صفر تا )100
سالهاای
مورد بررسی

حتتق اظهتتارنظر و
پاسخگویی
17

ثبات سیاسی

حاکمیت قانون

کیفیت قوانین و
مشررات
8

اثربخشی دولت

23

27

2006

8

17

19

6

2011

7

8

17

6

41

2016

11

20

26

9

46

2002

کنترل فساد

34

50

35

38
20
26

منب World Wide Governance Indicators :
(ترسیم و طراحی جدول از پ وهشگر)
 1 -3حق اظهارنظر و پاسخگویی
پاسخگویی بهعنوان یکی از شاخ های مهم و اساسی حکمرانی خو  ،عتالوه برنهادهتای
دولتی ،بر بخو خصوصی و سازمان هتای جامعته متدنی نیتز تأکیتد دارد .طبتق ایتن شتاخ ،
بخوهای فوق همگی باید در مشابل عامۀ مردم و اعاای خود پاسخگو باشتند (حشتمت زاده و
همکتتاران .)11 :1396 ،حتتق اظهتتارنظر و پاستتخگویی فشتتط بتته مشتتارکت متتردم در انتختتا
ر یزجمهور و نماینده پارلمان نیست (عسگری آزاد -مرد علی )65 :1389 ،بلکه بته غیتر از آن،
«میزان آزادی بیان ،آزادی احزا و تشکلها و اجتماعات و آزادی رسانههای جمعتی» (حشتمت
زاده و همکاران )11 :1396 ،را نیز شامل میشود .با چنین افشی ،تأکید بیشتتر حتق اظهتارنظر و
پاسخگویی بر آن است که امکان انتشال نظرات تمامی ذینفعان به تصمیمگیران و سیاستگذاران
در همۀ زمینههای سیاستگذاری فراهم گردد .در واق این اصل از حکمرانی ختو  ،تأکیتد دارد
که نباید گروههای اصلی جامعته در تصتمیمگیتریهتا نادیتده گرفتته شتوند وگرنته تصتمیمات
گرفته شده از اعتبار کافی برخوردار نخواهد بود و در نتیجه آن« ،پیوستگی متردم و حکومتت» از
بین میرود؛ بنابراین حق اظهارنظر و پاسخگویی «توجه به سیاستتهتای جامعته نگتر» را یتک
ضرورت میداند (عسگری آزاد -مرد علی.)65 :1389 ،
سنجو حق اظهارنظر و پاسخگویی در مورد یک کشور ،نیاز به نشانگرهایی دارد کته ایتن
شاخ از حکمرانی خو بر آن استوار است .از جمله نشانگرهای حق اظهارنظر و پاستخگویی
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میتوان به «تغییر منظم دولتها ،نظام حشوقی شفاف و عاد نه ،توزی برابر فرصتهتا و میتزان
اطالعات صاحبان کسبوکار» اشاره کرد .اگر بخواهیم نشانگرهای حق اظهارنظر و پاسخگویی
را در مورد ایران بسنجیم ،وضعیت مناسبی در مورد ایران مالحظه نمیشتود؛ بتدینصتورت کته
علیرغم تالشهایی که در جهت تغییرات منظم دولتها صورت گرفته اما در عمتل تغییترات بته
صورت منظم و مطابق با نیازمندی های جامعه نبوده استت .در نشتانگر نظتام حشتوقی شتفاف و
عاد نه ،وضعیت به مراتب بدتر جلوه میکند« .سانسورهای مرتب اخبار روزنامههایی کته ستعی
در برمال کردن عملکرد ناصوا ارگانها رادارند ،عدم پاسخگویی مستئو ن بته مشتکالتی کته
بیو از پیو گریبان گیر مردم شده است و دولت تنها با جلب کردن نظر مردم» به مستا لی بته
غیر از معاالت اصلی آنها که به نوعی می توان آن را کتمان مشکالت دانست ،عدم الزام هیچ
مشامی برای رف مسا ل مردم ،عدم الزام مسئو ن برای تبیین عملکترد ختود ،پیشترفت متداوم
سرمایهداران رانت خوار به ضرر عامۀ مردم و شکاف عمیق طبشات ،همگی از سیستمی غیرشفاف
و ناعاد نه حکایت دارد.
در رابطه با توزی برابر فرصتها ،باید قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران را یک گام مهم
و مؤثر دانست؛ به طوریکه طبق آن ،باید امکان تحصیل برابر ،فرصتهای شغلی برابتر و غیتره
در اختیار همگان قرار گیرد .بر پایۀ قانون اساسی ،سیستمهای جامعی نیز برای دسترسی همگان
به فرصتهای برابر پیداشده است .با اینحال ،وجود «اعمال نفوذها و امکانتات بیشتتر در دستت
ثروتمندان» هنوز هم در این زمینته مشتکالتی را ایجتاد متیکنتد .در زمینتۀ میتزان اطالعتات
کسب وکار هم صاحبان مشاغل اطالعات چندانی از قوانین به خصو از نوع جدیتد آن ندارنتد.
هر چند تالشهای دولت در این زمینه قابل تحسین است اما هنوز کافی نیستت و تتالشهتای
بیشتری در این زمینه زم است (کریمی اصفهانی .)7 -16 :1392 ،آمارهای بانک جهتانی هتم
مطالب فوق را تصدیق میکند .طبق بررسیهایی که بانک جهانی از سال  2002تا  2007انجتام
داده ،ایران به طورکلی در شاخ های حکمرانتی ختو  ،رتبته  120التی  130را در میتان 178
کشور به دست آورده است.
بررسیهای بانک جهانی ،بدتر شدن وضعیت حکمرانی ایران در سال  2006نسبت بته ستال
 2002را نشان میدهد .در این دوره ،ایران از نظر حق اظهتارنظر و پاستخگویی ،رتبته  16را در
بین  20کشور خاورمیانه و شمال آفریشا کسب کرده است (فرارو .)1387 :همچنین ،در مطالعهای
که کافمن در بانتک جهتانی در ستال  2007انجتام داده ،ایتران در شتاخ حتق اظهتارنظر و
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پاسخگویی در بین  209کشور ،رتبه  192را کسب کترده و در ستط منطشته ،تنهتا از  4کشتور
منطشه بهتر بوده و از بین  25کشور ،رتبه  21را به خود اختصتا داده استت (عستگری آزاد –
مرد علی .)73 -75 :1389 ،این وضعیت با توجه به نمره صفرتا صدی که در جدول فتوق متورد
مالک قرار گرفت ،بدین صورت است که نمره ایران در سالهای  2002و  ،2006به ترتیب  17و
 8بوده که نشان دهندۀ بدتر شدن وضعیت این شاخ استت .نمتره شتاخ حتق اظهتارنظر و
پاسخگویی ایران در سال ( 2011نمره  )7نیز نسبت به  2006وضعیت بدتری را نشان متیدهتد.
هر چند در سال  2016وضعیت ایران در این شاخ با نمره  11بهبودی نسبی داشته اما با توجه
به نمره  17ایران در سال  ،2002هنوز نسبت به ابتدای هزارۀ سوم در وضعیت بدتری قرار داریم.
 2 -3ثبات سیاسی
ثبات سیاسی به معنای آن است که حکومت و نظام سیاسی به دور از ابزارهای خشونتآمیتز
برای بیثباتی و یا راههای غیرقانونی برای براندازی باشد (حشمت زاده و همکتاران.)12 :1396 ،
ثبات و آرامو سیاسی بیو از هر چیز دیگری در نیازمندیهای نظام سیاسی ،خودنمایی میکند؛
به طوریکه حکومت با دور بودن از تهدید ،میتواند با اقتدار کامل برای رسیدن به اهتداف ختود
تالش کند (کریمی اصفهانی .)17 -18 :1392 ،از جمله آن اهداف ،رشد اقتصادی استت کته در
یک محیط سیاسی پایدار و امن ،با ثبات بیشتری همراه بوده و رونق میگیترد (عستگری آزاد –
مرد علی .)71 :1389 ،هر چه معیار ثبات سیاسی در یک کشور کمتر جلوه کند ،نشاندهنتده آن
است که حکمرانی ضعیفی بر آن جامعه حاکم است (حشمت زاده و همکاران .)13 :1396 ،با این
اوصاف ثبات سیاسی یکی از وی گیهایی است که باوجودآن ،میتوان ادعای حکمرانتی ختو را
داشت .البته ثبات سیاسی با نشان گرهایی همراه بوده که میزان و ستط آن را در جامعته نشتان
میدهد.
درگیریهای اجتماعی و اعتصا ها ،قطبیشدن طی های سیاسی ،تنوهای قومی ،کودتا و
براندازی (کریمی اصفهانی ،)7 :1392 ،تروریسم و خشونتهای سیاستی از نشتانگرهتای ثبتات
سیاسی است .هر چه در جامعهای نشانگرهای فوق بیشتر باشد ،فرهنگ بیثباتی سیاستی حتاکم
بر نظام سیاسی آن جامعه را نشان می دهد .البته عالوه بر موارد فوق ،در شاخ ثبتات سیاستی
موارد دیگری نیز مدنظر است که از جمله آن میتوان بته «کیفیتت ختدمات عمتومی ،ختدمات
شهروندی و میزان استشالل آنها از فشارهای سیاسی» ،کیفیت تدوین و اجرای خطمشتیهتای
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عمومی و دولتی و میزان تعهد دولت در مشابل این سیاستها اشاره کرد .در صورتی کته کیفیتت
خدمات عمومی و شهروندی وضعیت بهتری را نشان دهد و «خطمشتیهتای عمتومی بته دوراز
جنجالها و خطوربطهای سیاسی ،وض و اجرا شوند و تعهد نظام سیاسی در قبتال آنهتا بیشتتر
باشد» کفۀ ترازوی وضعیت حکمرانی به سمت خو بودن سنگینی میکند.
در مشابل ،چنانچه «خشونت ،افراط ،بیاعتمادی و احساس عدم امنیت» در جامعتهای حتاکم
شود ،نشاندهنده حکمفرمایی بیثباتی سیاسی در آن جامعه است .با این اوصاف ،ثبتات سیاستی
در ایران وضعیت خوبی را نشان نمیدهد .در این مورد ،ماروین زونیز با بررسی فرهنگ سیاسی
نخبگان« ،بدبینیهای سیاسی ،بیاعتمادیهای شخصی ،احساس عتدم امنیتت» و سوءاستتفاده
میان افراد را از نگرشها و رفتارهای سیاسی نخبگان ایرانی بیان میکنتد .بته عتالوه« ،فشتدان
تساهل و مدارای سیاسی در بین گروههتا و نیروهتای سیاستی و اجتمتاعی» در طتول تتاریخ در
جامعۀ ایرانی وجود داشته است .همین وضعیت به انباشته شدن مطالبات سیاسی مردم منجر شده
و دولتهای حاکم پاسخی جز «سرکو و خاموش کردن صدای مخالفان» نداشتهاند؛ طوری که
مردم همیشه در پی فرصت بوده انتد تتا بته حکتام ختود واکتنو نشتان دهنتد (حشتمت زاده و
همکاران.)12 -13 :1396 ،
آمارهای ارا ه شده در مورد ثبات سیاسی نیز وضعیت نابسامان ایران در این شاخ را نشتان
میدهد .طبق آمار  ،2006ایران در بین  20کشور خاورمیانه و شمال آفریشا ،رتبه  16را به دستت
آورده است و تنها کشورهای یمن ،لبنان ،کرانۀ باختری (غتزه) و عتراق از لحتاظ ثبتات سیاستی
وضعیت بدتری نسبت به ایران داشتهاند (فرارو .)1387 :در سال  2007نیز در یک مشایسته بتین
کشوری که کافمن انجام داده ،ایران از لحاظ ثبات سیاسی در بین  209کشور جهان ،در جایگتاه
 186جای گرفته است .در همین مشایسه ،وضعیت ایران در بین  25کشور منطشه تنها از  5کشور
بهتر بوده و جایگاه  20در شاخ ثبات سیاسی به ایران تعلق متیگیترد (عستگری آزاد – مترد
علی .) 73 -76 :1389 ،اگر بخواهیم این آمارها را بتر پایتۀ نمتره ارا ته نمتاییم نمتره ایتران در
سالهای  2011 ،2006 ،2002و  2016به ترتیب  20 ،8 ،17 ،23بوده است .این وضعیت نشتان
میدهد که شاخ ثبات سیاسی ایران در سال  2011در بدترین حالتت ختود قترار داشتته و بتا
اینکه در سال  2016با نمره  20از آن بحران خارجشده اما نسبت بته  2002هنتوز در وضتعیت
نامناسبی قرار دارد.
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 -3 -3حاکمیت قانون
حاکمیت قانون از جمله اندیشه های حتاکم در حشتوق اساستی استت کته قریتب بته اتفتاق
اندیشمندان علوم سیاسی و حشوق بر اصل وجود آن اذعان دارند .این مشولته طتی قترون متدرن
یکی از موضوعات اساسی بوده ،به طوری که از مباحث اصلی کسانی چون جتان ک ،تومتاس
هابز و منتسکیو قرار گرفته است .شاید در تعری حاکمیت قانون ،از الفاظ به گونههای متفتاوتی
استفاده شده باشد اما در کل« ،تبعیت تمامی آحاد جامعه» به خصو مستئو ن و زمامتداران از
قوانین را حاکمیت قانون میگویند (راعی -عطریان .)124 -125 :1391 ،تعری سازمان ملتل از
حاکمیت قانون نیز مبتنی بر این موضوع بتوده و در آن بتر اطاعتت و پاستخگویی کلیته افتراد،
نهادهای خصوصی و نهادهای دولتی از قوانین تأکید شده است.
بانک جهانی در تعری حاکمیت قانون ،به ایجاد محتدودیت در قتدرت دولتت و حفاظتت از
شهروندان در برابر «سوءاستفاده یا استفاده خودسرانه دولت» از قدرت خود تأکید میکند .بر ایتن
اساس ،حاکمیت قانون فشط به قوانین و مشررات وض شده مربوط نیستت بلکته تاتمینی بترای
«آزادی ،حشوق بشر و رفتاری یکسان با شهروندان در برابر قانون» نیز به حسا میآید (حشمت
زاده و همکاران .)14 :1396 ،بر این اساس ،حاکمیت قانون عتالوه بتر اینکته از اصتول اساستی
دموکراسی در یک کشور محسو میشود ،از مؤلفه های حکمرانی خو نیز بته شتمار متیآیتد
(کریمی اصفهانی .)13 :1392 ،بدینصورت که «برقراری حکمرانی خو نیازمند چتارچو هتای
قانونی عاد نه و منصفی است که از بیطرفانه بودن برخوردار باشد» (عسگری آزاد -مرد علتی،
 .)67 :1389تحشق چنین وضعیتی به نظام قاایی مستشل و قابلاعتماد و نیروهای امنیتتی کتارا
برای ایجاد امنیت بستگی دارد تا با همکاری هم بتوانند بر تخل  ،جرم و فساد فا ق آیند .این در
صورتی است که با وجود استشالل نظام قاایی بهعنوان یکی از قوای سهگانه ،به این قوه اعتماد
چندانی وجود ندارد .رسیدگی طو نی مدت و بعاتاً تصتمیمگیتری ناصتحی و اتختاذ مصتلحت
نسبت به پرونده های سران حکومتی در صدور و یا در اجرا از جمله علل بتیاعتمتادی بته نظتام
قاایی است .در خصو کارایی نیروهای امنیتی ،با وجود تالشهای صورت گرفته در راستتای
کارآمدسازی آن ،حز ناخوشایند ناامنی به خصو در رابطه با اقدامات یگتانهتای پلیستی در
افراد وجود دارد .این مسئله از وقوع با ی جرا م در جامعه که به صورت مرتب در روزنامهها درج
میشود ،ناشی میگردد (کریمی اصتفهانی .)7 -14 :1392 ،عملکترد نظتام قاتایی و نیروهتای
امنیتی در کن ار نبود قوانین منسجم در مبارزه با فساد موجب شده تتا فستاد سیستتمی در جامعته
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ایران شکل بگیرد و مانند موریانه در سطوح مختل رخنه کند (برترینها.)1396 :
به هر حال ،مجموعه عوامل فوق منجر به این گردیده که شاخ حاکمیت قانون در ایتران
با توجه به پتانسیلهایی که جامعه ایرانی دارد ،وضعیت خوبی نداشته باشتد .بتدین صتورت کته
طبق بررسیهای بانک جهانی در سال  ،2006شاخ حاکمیت قانون در ایران در بین  20کشور
خاورمیانه و شمال آفریشا ،رتبه  18را نشان میدهد کته نشتاندهنتدۀ وضتعیتی نامناستب استت
(فرارو .)1387 :در سال  2007نیز با توجه به مطالعهای که کافمن انجام داده ،در بین  211کشور
مورد بررسی جهان ،رتبه ایران در شاخ حاکمیت قانون بهتر از  159نشده و در منطشته نیتز از
 25کشوری که مورد مطالعه قرار گرفته ،ایران در رتبه  16جای گرفته است (عسگری آزاد -مرد
علی .)73 -77 :1389 ،اگر بخواهیم این آماره ا را بتر پایتۀ نمتره ارا ته نمتاییم نمتره ایتران در
سالهای  2011 ،2006 ،2002و  2016به ترتیب  26 ،17 ،19 ،27بوده است .شاخ حاکمیتت
قانون ایران در سال  2011در بدترین حالت خود قرار داشته و با اینکه در ستال  2016بتا نمتره
 26وضعیت رو به بهبودی را نشان میدهد اما نسبت به  2002هنوز در وضعیت نامناستبی قترار
دارد.
 4 -3کیفیت قوانین و مقررات
در شاخ کیفیت قوانین و مشررات به مباحثی چون دخالت دولت در اقتصاد ،کنترل قیمتها
و دستمزدها ،موان تعرفهای و غیرتعرفهای و محدودیتهای دولتی برای ایجتاد بنگتاههتا توجته
میشود (کریمی اصفهانی .)7 :1392 ،با این نوع نگاه ،یکی از ابزارهای اصلی دولت برای دخالت
در اقتصاد ،قانون است .دولت با مشرراتی که وض میکند ،میتواند نهادهای جدیتدی را تعریت ،
تأسیز و مستشر نماید .عالوه بر آن ،دولت این توان را دارد که بتا تصتویب قتوانین مناستب در
بسترسازی زم بر کتارکرد بهینته دیگتر نهادهتا و هتمچنتین کتارکرد بتازار در اقتصتاد ،نشتو
قابلتوجهی داشته باشد .قانونگتذاری دولتت زمتانی مثمتر ثمتر خواهتد بتود کته وی گتیهتای
شفافسازی ،برابرسازی فرصتها و به هنگامسازی نظام حشوقی را به همراه داشته باشد (سامتی
و همکتتاران .)195 -197 :1390 ،عتتالوه بتتر آن ،دخالتتت یتتا عتتدم دخالتتت دولتتت در تجتتارت،
سرمایهگذاری خارجی و بانکداری ،سازگار کردن قتوانین جتاری بتا سیستتمهتای قتانونی دیگتر
کشورها ،سازگاری قوانین و مشررات مالیات با رشد اقتصادی ،وجود قوانین ضد انحصار ،پرداختت
یا عدم پرداخت یارانهها به صنایعی که بته طتور غیرمنطشتی فعالیتت متیکننتد و مهمتتر از آن،
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دسترسی نهادهای مالی و بینالمللی به بازارهتای داخلتی ،دستتیابی سترمایهگتذاران داخلتی بته
بازارهای سرمایه خارجی و درنهایت شفافیت قوانین بخو عمومی برای سرمایهگذاران خارجی از
مهمترین مواردی است که شاخ کیفیت قوانین و مشررات را در یک کشور نشان متیدهتد .بتا
توجه به موارد فوق ،کافمن مطالعه ای را انجام داده که در آن ،شاخ کیفیت قوانین و مشتررات
در ایران در وضعیت بسیار نامناسبی جای گرفته و ایران در بین  25کشور منطشه ،رتبه  23را بته
دست آورده است .این مطالعه که در سال  2007صورت گرفته (عسگری آزاد -مرد علی:1389 ،
 )71 -77در مشایسه با  2006که در آن ،در بین  20کشور مورد مطالعه خاورمیانه و شمال آفریشا،
رتبه آخر به ایران اختصا یافته ،تفاوت چندانی را نشان نمیدهد (فرارو .)1387 :اگتر بختواهیم
این آمارها را بر پایۀ نمره ارا ه نماییم نمره ایران در سالهتای  2011 ،2006 ،2002و  2016بته
ترتیب  9 ،6 ،6 ،8بوده است .این به معنای آن است که تنها معدود کشورهایی در ایتن شتاخ
در طی سالهای متمادی ،وضعیتی بدتر از ایران داشتهاند .همانطور که در جدول مربوطته هتم
مشاهده می شود بدترین وضعیت ایران در این شاخ بین سالهای  2006تا  2011رقم ختورده
است.
 5 -3اثربخشی دولت
اثربخشی به طور عمده به کارایی مدیریت اشاره دارد و بر دوپایه استوار است :ال  -ستاختار
اداری منطشی؛  -طراحی علمی رویهها و فعالیتهای انعطافپتذیر اداری؛ کته رعایتت ایتن دو
مورد میتواند هزینه فعالیتهای غیر مرتبط یا ناکارآمد اداری را به حداقل ممکتن کتاهو دهتد
) .(Keping, 2018: 6این همان نکتهای است کته نهادگرایتان نیتز بتر آن تأکیتد دارنتد .در
دیدگاه مطلو نهادگرایان منظور از اثربخشی دولت ،تواناییهایی است کته دولتت در تتدوین و
اجرای سیاستهای صحی از خود بروز میدهد و ایتن در درجته اول ،دستتگاه اداری کارآمتد را
میطلبد (حشمت زاده و همکاران .)17 :1396 ،درواق  ،اثربخشی دولت به معنای آن استت کته:
 -1نهادهای دولتی کارایی زم را داشته باشند؛  -2دولت در اجرای برنامهها توانایی داشته باشد؛
 -3خدمات عمومی باکیفیت مناسبی ارا ه گردد؛  -4سیاستگذاریها به نف کسبوکتار صتورت
پذیرد (کریمی اصفهانی .)7 :1392 ،در بین مؤلفه های فتوق ،نهادهتا نششتی برجستته در ارتشتاء
کارایی دولت ایفا میکنند.
نیاز دولت برای تدوین سیاستهای مناسب و تکمیل آنها بیو از همه ،بته کتارایی نهادهتا
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بازمیگردد؛ چرا که نهادها در عرصۀ خدمات عمومی نششی مؤثر دارند .چنانچه شهروندان به این
نتیجه برسند که ترجیحات آنها در نهادهای دولتی ارا ه شده و خدمات عمومی قابتل قبتولی را
دریافت می کنند ،رفتار خود را با دولت تنظیم کرده و به همکاری با آن متمایل خواهند شتد .اگتر
نهادها از نظر کارایی ،ضعی عمل کنند بر گسترش فساد در جامعه دامتن متیزننتد .در اقتصتاد
فاسد هم شهروندان اعتماد اندکی به نهادهای دولتی داشته و به دنبال فعالیت در اقتصاد سایهای
خواهند بود .میزان اندازه اقتصاد سایهای با میزان اثربخشی و کارایی دولت رابطه معکوس دارد و
در صورتیکه دولت از کارایی زم برخوردار نباشد ،اقتصتاد ستایهای گستترشیافتته و بته فترار
مالیاتی منجر میشود (کریمتی پتتانالر و همکتاران .)71 -72 :1394 ،فترار مالیتاتی بته اذعتان
کارشناسان مختل به عنوان جرمی که در جامعه ایران عمومیت یافته (درآمدهای پایدار شهری)
و یکی از د یلی است که امکان تحشق حکمرانی خو را با مشکل مواجه میکند.
از دیگر مؤلفههای عدم کارایی و اثربخشی دولت ،روزمرگی و بیتفاوتی استت .در روزمرگتی
به اثربخشی تصمیمات توجه نمیگردد و این به دلیل کماهمیت تلشی کردن کتارایی و کارآمتدی
سیستم توستط کارکنتان ناشتی متیشتود .ایتن وی گتی در فرهنتگ سیاستی ایتران بتا مؤلفته
پشتهماندازی در بدنه اداری کشور به وفور مشاهده میگردد .مؤلفه دیگر عتدم کتارایی دولتت،
بیاعتمادی سیاسی است که به «بی تفتاوتی سیاستی و فترار از مستئولیت و ناامیتدی از امکتان
تغییرات مثبت» منجر میشود .این نیز در فرهنگ سیاسی ایران وجود دارد .بیاعتمادی سیاستی
و سوءظن که معلول فرهنگ استبداد است منجر به نوعی ناهمتدلی و تردیتد در نیتات و اعمتال
متشابل حکومت و شهروندان شده است .وجود چنین فاایی موجب شده تتا کتارایی و اثربخشتی
تصمیمات تاعی شود (حشمت زاده و همکاران .)17 -18 :1396 ،بتا ایتنکته طبتق آمارهتای
بانک جهانی ،نمره ایران در این شاخ از سال 2002تا  2016وضعیت رو به بهبودی داشته و از
نمره  34به نمره  46رسیده اما در مشایسه با کشورهای منطشه ،نمیتوانتد وضتعیت قابتل قبتولی
باشد .به عنوان نمونه در سال  2006رتبه ایران در این شاخ در بتین  20کشتور خاورمیانته و
شمال آفریشا 14 ،بوده است (فرارو.)1387 :
 6 -3کنترل فساد
فساد در لغت به معنای تباهی ،ستتم ،و  ...بیتانشتده و تعتاری متعتددی نیتز از آن توستط
اشخا و نهادهای بین المللی ارا ه گردیده است .با این حال ،فراگیرترین تعری در ایتنبتاره را
◊ 149

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال چهاردهم ،شماره چهل و ششم ،بهار 1398

که مورد توافق عمومی در جهان قرارگرفته ،بانک جهانی انجام داده است .این بانک ،سوءاستفاده
از اختیارات دولتی برای کسب مناف شخصی را فساد توصتی متیکنتد (افاتلی-239 :1390 ،
 .)238فساد به دو صورت در جامعه نمود پیدا میکند -1 :فساد مالی؛ این نتوع فستاد همیشته از
بخو با ی جامعه شروعشده و به بخوهای پایینتر سرایت میکند .بتر همتین استاس بترای
مشابله با فساد مالی بایتد سرمنشتأ آن را شناستایی کترده و دستت بته نتابودی آن زد (کریمتی
اصفهانی -2 .)19 :1392 ،فساد اداری؛ این نوع فساد را بهصورت کلی میتوان به دو نوع تشسیم
کرد :ال  -فستاد اداری در درون دولتت (قلتی پتور )109 :1384 ،کته تئوبالتد 1آن را «استتفاده
غیرقانونی از اختیارات اداری برای نف شخصی» (افالی )239 :1390 ،توصی متیکنتد؛ ماننتد
توزی حشوق و مزایا و فرصتهای شغلی مابین کارمندان ،سوءاستفاده و اختالس مالی و - . ...
فساد اداری در رابطه با شهروندان؛ در این نوع فساد ،کارمندان دولت یکطرف و شهروندان هتم
در طرف دیگر فساد قرار میگیرند؛ مانند فساد مالیاتی ،فساد استخدامی ،فستاد در صتدور مجتوز
برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بخو خصوصی و  ...هرچند فستاد اداری معاتل بزرگتی
است که اکثریت کشورها و حتی کشورهای صنعتی و پیشرفته هم با آن روبتهرو هستتند امتا بتا
توجه به وظای و مسئولیتهای گستردهای که دولتهای کشورهای درحالتوسعه بر عهدهدارند،
این نوع فساد در این کشورها بیشتر نمود پیدا میکند (قلی پتور .)104 -109 :1384 ،در مشابتل
فساد ،شفافیت قرار دارد.
افزایو شفافیت میتواند استفاده از روشهای غیرقانونی از جمله فساد را در جامعته محتدود
نماید« .تنها با شفافیت میتوان از فساد جلوگیری کترد» (عستگری – مترد علتی.)66 :1389 ،
آزادی جریان اطالعات و قابلیت دسترسی همگان نسبت به آنکه امکانِ «آگاهی افراد جامعته از
چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات» را فراهم میکند ،شفافیت نامیده میشود .در صتورت وجتود
شفافیت ،رسانه های گروهی این توانایی را خواهند داشت که سیاستتهتای اتخاذشتده در نظتام
تصمیم گیری و اجرایی کشور را مورد نشد و بررسی قرار دهند که در این صورت ،از ابهام در بیان
و یا عدم صراحت در عمل اجتنا میشود .این در صورتی است که دوری از صراحت در فرهنگ
سیاسی ایران به خصو در بین نخبگان سیاسی آن ریشه دوانده است که تتا حتدود زیتادی از
عدم شفافیت نشأت میگیرد.
1. Theobold
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عدم شفافیت سیاست ایران را میتوان در فعالیتهای چون سانسور کردن رسانههای منتشتد،
پاسخگو نبودن مسئو ن دولتی نسبت به مشکالت متردم و  ...کته در قالتب اقتدامات دولتت و
ارتباط آن با شهروندان می گنجد ،مشاهده کرد .نبود شفافیت در فرهنگ حاکم بتر جامعته ایتران
یکی از د یلی است که امکان تحشق حکمرانی خو را با مشکل مواجه میکند (حشتمت زاده و
همکاران )16 :1396 ،و این چیزی است که آمارهای ارا هشده از سوی بانتک جهتانی هتم طتی
سالهای متمادی ،آن را نشان میدهد .طبق بررسیهای این بانک ،در شاخ کنترل فساد کته
نشطه مشابل شفافیت قرار میگیرد ،در سال  2006ایران در بتین  20کشتور خاورمیانته و شتمال
آفریشا ،در رتبه  16قرار دارد (فرارو .)1387 :وضعیت ایران در سال  2007نیز در بتین  25کشتور
منطشه به رتبه  13رسیده است؛ در همین سال طبق مطالعه کتافمن ،ایتران در شتاخ کنتترل
فساد در بین  208کشور جهان ،رتبه  131را به خود اختصا داده استت (عستگری آزاد -مترد
علی .)73 -78 :1389 ،این آمارها مطابق با نمرهای که ایران در سالهتای 2011 ،2006 ،2002
و  2016که به ترتیب نمرهی  26 ،20 ،38 ،50را به دست آورده ،نشتان متیدهتد کته شتاخ
کنترل فساد ایران در سال  2011در بدترین حالت خود قرار داشته و با اینکته در ستال  2016بتا
نمره  26نسبت به  2011رو به بهبود بوده اما در مشایسه با  2002هنوز فاصله زیادی دارد.
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نتیجهگیری
توسعه فرآیندی است که اندیشه خروج از وض موجود و رسیدن به وض مطلتو از مباحتث
محوری آن به حسا میآید .هر چند این موضوع در طول تاریخ از مشغلههای فکتری نخبگتان
اکثر کشورها بوده اما از دهۀ  1960به بعد از دغدغههای اصلی کشتورهای در حتال توستعه بته
حسا می آید .در این کشورها ،شرایط و زمینههای مختلفی از پایههای اساستی توستعه متدنظر
بوده است؛ با این حال آنچه از برجستگی خاصی برخوردار بوده و قریب به اتفاق تحلیلگتران بتر
آن صحه می گذارند ،کیفیت حکمرانی است .طبق حکمرانی خو  ،ارتباط نزدیکی میتان دولتت،
جامعه مدنی و بازار برقرار می گردد و از این طریق امکان رشد و توسعه را فراهم میآورد .صِترف
داشتن مناب مادی یا انسانی به تنهایی نمیتواند عامل توستعهیتافتگی قلمتداد گتردد .چترا کته
عواملی غیر از سرمایه و مناب در پیشرفت جوام تأثیرگذار بوده و از مهمترین آن ،متیتتوان بته
کیفیت نهادی و سیاسی جوام اشاره کرد.
کیفیت حکمرانی امروزه چنان برجسته شده که توسعه در امور مختل از جمله اقتصتادی بتر
آن استوار است .در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به خصو کشورهای در حال توسعه،
سرمایهگذاری خارجی از اهمیت وی های برخوردار بوده و این در جوامعی رونتق متیگیترد کته از
کیفیت نهادی با یی بهره می برند .البته نشو حکمرانی ختو در توستعه کشتورها محتدود بته
جذ سرمایه گذاری خارجی نبوده بلکه تأثیر آن در استفاده بهینه از مناب طبیعی در جهت رشد و
توسعه کشورها نیز بسیار مهم است .البته در صورتی که از مناب طبیعی به طور اصولی و صحی
استفاده نشود ،ثروت حاصل از آن به دلیل بینیازسازی دولت از جامعه ،تأثیرات سو ی بر کیفیتت
حکمرانی خواهد داشت؛ چرا که درآمدهای مستشیم دولت از مناب طبیعتی ،زمینتۀ فستادآلودی را
برای تخریب نهادها و عدم الزام دولت در اجرای شاخ های حکمرانی خو ایجاد میکند.
با توجه به مطالب فوق ،بهطور خالصه می توان چنتین گفتت کته حکمرانتی ختو ارتبتاط
مستشیمی با توسعه کشورها دارد و این ارتباط چنان وثیق است که کشورها با وجود داشتن منتاب
طبیعی فراوان و همچنین نیروی انسانی کارآمد ،بدون حکمرانی خو نمیتوانند در مسیر توسعه
قرار گیرند .این مسئله در رابطه با ایران نیز مشاهده میشود .بررسیها نشان میدهتد جمهتوری
اسالمی ایران علیرغم داشتن زمینه ها و مناب فراوان برای توسعه ،همچنان از عدم توستعه رنتج
میبرد .در توسعه نیافتگی ایران د یل متعدی میتواند دخیل باشد و از مهمترین آن میتوان بته
کیفیت حکمرانی اشاره کرد .طبق شاخ های حکمرانی خو  ،وضتعیت حکمرانتی در ایتران از
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کیفیت پایینی برخوردار است .همان طور که در بررسی مربوط بته ایتن بختو نشتان داده شتد،
جمهوری اسالمی ایران از سال  2002تا سال  2011روزبهروز از وضعیت حکمرانی خو فاصتله
گرفته است .هر چند در سالهای اخیر نسبت به سال  ،2011شاخ ها از وضعیت بدتر به سمت
وضعیت بد حرکت کرده اما در مشایسه با سال  2002همچنان از وضعیت نامناسب رنج متیبترد؛
بنابراین کیفیت پایین حکمرانی در جمهوری اسالمی ایران یکی از حلشههای مفشوده مهم واصلی
عدم توسعه کشور محسو میشود .چنین برمی آید که اولین قدم برای قرار دادن کشور در ریتل
توسعه ،عزم جدی برای انجام اصالحات نهادی و سیاسی است که شاخ های حکمرانی ختو
را در جامعه حاکم کند.
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