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  چكيده

دولتي اين قدرت و ، اما هر استانساني نيازمند سياستگذاري دولت  ةسرماي انباشت و بهسازي 
كننده در كارايي و اثربخشي گيري آن متغيري تعييننوع دولت و چگونگي شكل .را نداردتوانايي 
گرا، توانمندي استخراجي و در الگوي دولت توسعه. استانساني  ة سرمايةتوسعگذاري سياست

استقالل نهاد  وسازي روابط با جامعه، ظرفيت ساالر و عقالنيپاسخگويي بوروكراتيك شايسته
 ةحوزشده در اين در حالي است كه عملكرد ضعيف و مشكالت تشديد. دهددولت را افزايش مي

انساني در دولت نهم و دهم، متأثر از برخي عوامل نهادي چون استمرار و تقويت  ةسرماي
زتوزيعي و هاي با به قوانين، سياستعدم التزامگريزي و پسند، قانونپوپوليستي و عامههاي  سياست

اي، نداشتن تعامل سازنده با اركان ديگر نظام، تصميمات انبساطي، بوروكراسي ضعيف و غيرحرفه
 مداالمللي و ساخت ناكارهاي بينگيري از ظرفيتزده و غيركارشناسي، ناتواني در بهرهشتاب
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  مقدمه
هاي مالي، ناپذير و مرتبط با سرمايه ضرورتي اجتنابعنوان به١»انساني ةسرماي« در جهان امروز،

تنيده، چندبعدي و درهم«فيزيكي، طبيعي و اجتماعي، هرچه بيشتر شكل و مضموني 
يس، فنالند، هلند، ئسو ماننداي  يافته رهاي توسعهكاميابي كشو.  پيدا كرده است»ايرشته ميان

 ةي سرمايسياستگذاردر جنوبي ة كرگرايي چون سنگاپور، مالزي،  هاي توسعه سوئد و دولت
ان و سياستگذارهاي نهادي و بوروكراتيك و در پرتو آگاهي  انساني، با برخورداري از ظرفيت

پذير  المللي، امكان ط متحول و پوياي بين درك شرايةاهتمام و اجماع نخبگان و همچنين در ساي
حكايت از اين  با اين حال و در نهايت تأسف، وجود مشكالت حاد نهادي و ساختي. دش

هاي عقالني و  هاي پس از انقالب در تدوين و اجراي سياست واقعيت ناگوار دارد كه دولت
شده  ارائهجمالي به آمارهاي نگاهي ا .اند بسيار مهم، توفيق الزم را نداشته ةحوزمنطقي در اين 

 ميزان انباشت ةكنند هاي اصلي تعيين  برخي از شاخصةاز سوي نهادها و مراكز مسئول در زمين
آموز  آمار باالي دانش. ييد و اثبات اين ادعاستأ انساني، شواهد گويايي براي تة سرمايةو توسع

، كيفيت پايين آموزش )رورشو پ  آماري وزارت آموزشةناي سالنامبر مب( بازمانده از تحصيل
تعداد باالي ، )هاي تيمز و پرلز مبناي نتايج حاصل از آزمون بر( رياضيات و علوم در مدارس

درصد باالي ، )هاي آماري مركز آمار ايران بر مبناي سالنامه(آموختگان دانشگاهي جوياي كار  دانش
افسردگي و اضطراب و  دماننهاي رواني  خصوص اختالالت و بيماري بههاي مختلف  بيماري
مبناي نتايج تحقيقات و آمار وزارت بهداشت،  بر(هاي سالمت و بهداشت  هاي باالي مراقبت هزينه

 . انساني استة سرمايةتنها بخشي از معضالت كشور ايران در حوز...  و)شكيزدرمان و آموزش پ
 ةهاي توسع يسياستگذار مدياناكارالمللي نيز حكايت از  هاي معتبر بين هاي سازمان بندي رتبه

) 2013(مجمع جهاني اقتصاد »  انسانيةگزارش سرماي«در .  انساني در كشور ما داردةسرماي
  را به خود اختصاص داد» نودوچهارم «ة كشور مورد مطالعه، رتب122ايران در ميان 

 TheHuman Capital Index: 2013)  (www. Weforum.org, . 

  
  » يانسان ةيسرما«ي اساسي هامؤلفه و اركان .1
، چهار ركن »هاي توانمندساز محيط«و  »نيروي كار و اشتغال«، »سالمت و تندرستي«، »آموزش«

و  دارندهر كدام از اين اركان، چند مؤلفه . ندا  انسانيةسرماي ة نمايةدهند تشكيل اصلي ةيا پاي
هايي براي سنجش و ارزيابي در نظر گرفته شده  در چارچوب هر مؤلفه، نماگرها يا شاخص

يا شاخص مورد سنجش و  »نماگر« يك و پنجاه هر كشوري، با  انسانيةدر مجموع، سرماي. است
هاي   توسط سازمان منتشرشدههر معيار، از آماروط به ها و اطالعات مرب داده.  استشدهارزيابي 

                                                            
1. Human Capital   
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  علمي و فرهنگي ملل متحد،المللي معتبر مانند سازمان بهداشت جهاني، سازمان آموزشي بين
المللي كار، بانك جهاني و نهادهاي تحقيقاتي مجمع جهاني اقتصاد و  ، سازمان بين)يونسكو(
  .ستشده ا گالوپ، استخراج  مانندنظرسنجي  سساتؤم
  
  آموزش. 1. 1
 ةتربيت سرماي«ترين وظايف و كاركردهاي نظام آموزشي در جوامع امروزي،  كي از مهمي

ها و   مهارتةدر حقيقت، سازوكار نهادي اصلي براي توسع.  است»مداانساني باكفايت و كار
دادهاي  زيرا چنين نظامي، استع،)473:1367 تودارو،(  استنظام رسمي آموزشيانساني،  دانش

همچنين، نظام آموزشي قابليت . سازد ميشكوفا  و آنها را كشفبالقوه و نهفته در افراد را 
ركن يا ستون آموزش . دكن ميهاي اشتغال فراهم نيروي كار را در جهت تطبيق با تغيير فرصت

ي و كيفي آموزش در سطوح ابتدايي، متوسطه و عالي مهاي كشامل نماگرهاي مرتبط با جنبه
  .رو، اين ركن هم به نيروي كار فعلي و هم به نيروي كار آينده توجه دارد ازاين. دشومي

نام در  ثبتنرخ ( دسترسي به آموزش: ند ازا عبارتهاي ستون آموزش ها و شاخصمؤلفه
دسترسي به اينترنت در (؛ كيفيت آموزش ) متوسطه، عالي و نابرابري جنسيتي، ابتداييهاي دوره

ظام آموزشي، كيفيت مدارس ابتدايي، كيفيت آموزش رياضيات و علوم و كيفيت مدارس، كيفيت ن
 سال داراي تحصيالت ابتدايي، متوسطه و 25جمعيت باالي (مندي آموزشي  ؛ بهره)مديريت مدارس

  .)عالي
  
  يتندرست و سالمت .1. 2
و توسعه هاي عملي نيروي كار بهبود   انساني تنها با ارتقاي توان فكري و مهارتةسرماي
 يك شهروندان و نيروي كارو تندرستي جسماني و ذهني رو، كيفيت سالمت  ازاين. يابد نمي

بهبود «بر اين اساس، . دهد  انساني را نشان ميةسرمايهاي اصلي كي از اركان و جنبهي، كشور
 ديگري براي ة از دوران كودكي تا بزرگسالي در يك جامعه، عرص»هاي سالمت شاخص

 انساني و افزايش رشد و ة سرمايةاثرگذار دولت با هدف ارتقا و توسع ةمداخلو ي سياستگذار
بقا و : ند ازا عبارت» و تندرستيسالمت «ها يا نماگرهاي ستون  شاخص. بازدهي اقتصادي است

اختالالت رشدي كودكان (سالمتي ؛ )ومير نوزادان، اميد به زندگي و نابرابري جنسيتي مرگ(پايداري 
هاي غيرواگير،  سال در اثر بيماري شصتوميرهاي زير  هاي توأم با ناتواني، مرگ ، سالسال پنجزير 

استرس يا اضطراب و (تندرستي ؛ )هاي واگير و غيرواگير هاي بيماري چاقي، خدمات و هزينه
هاي پزشكي و درماني و  آب آشاميدني، بهداشت و پاكيزگي، كيفيت مراقبت( خدمات ؛)افسردگي

  .)هاي سالمت بتدسترسي به مراق
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  اشتغال و كاري روين. 1. 3
تبع آن  بهو » قدرت خريد افراد«و  شود مي» درآمد كافي«موجب » شغل مناسب«دارا بودن 

 تعداد و درصد افرادي را كه ،»مشاركت« ةمؤلف. دهد را افزايش مي» استانداردهاي زندگي«
البته در  .سنجد مي،فعاالنه شركت دارندطور  بههاي مختلف جامعه   نيروي كار در بخشعنوان به

   سال نيز مورد65زنان، جوانان و افراد باالي  مانندجمعيتي  ةويژهاي  اين مؤلفه، گروه
هاي اقتصادي، متغير   سال در فعاليت65 تا 15در بررسي مشاركت نيروي كار . ندهستتوجه 

شود،   اين ركن سنجيده ميشاخص ديگري كه در. نيز لحاظ شده است» هاي جنسيتي نابرابري«
با توجه به وخامت روزافزون وضعيت بيكاري . نرخ بيكاري در ميان جوانان و بزرگساالن است

جوانان در سطح جهان و نيز بيكاري سه برابري جوانان نسبت به بزرگساالن، شاخص مجزايي 
نسبت به آنچه  المللي كار  سازمان بين. در نظر گرفته شده است» بيكاري جوانان«براي سنجش 

بيكاري جوانان يا اشتغال «: دكن ميخواند، هشدار داده است و اعالم   مي١»نسل نگران يا هراسان«
نمايد كه برايند آن، از بين  هاي اجتماعي و اقتصادي سنگيني بر كشورها تحميل مي ناقص آنان، هزينه

 ة در حوزگرفته هاي انجامگذاري شدن سرمايهثمرهاي رشد اقتصادي و به هدر رفتن يا بيرفتن فرصت
كي از نيازهاي اساسي جوانان يمروزه دسترسي به اشتغال پايدار ا .»تعليم و تربيت و آموزش است

و وظايف اساسي  هاكي از مسئوليتيدسترسي به آن  برايو فراهم ساختن بستر مناسب  است
نرخ مشاركت نيروي (مشاركت : ند ازا هاي اين ركن عبارت  شاخص.شود ها محسوب مي دولت
نابرابري جنسيتي در مشاركت ،  سال65افراد باالي   نرخ مشاركت نيروي كار، سال64 تا 15كار، 
 توانمندي ،توانمندي دولت در جذب استعداد(؛ استعداد ) و نرخ بيكاري جواناننرخ بيكاريي، اقتصاد

، وري تمزد متناسب با بهرهدس، افتن كاركنان ماهري سهولت در ،دولت در حفظ و نگهداشت استعداد
مقاالت منتشره در ، ورياتوانايي باال در جذب فن، شاخص پيچيدگي اقتصادي، توانمندي براي نوآوري

 و آموزش بدو استخدام(آموزش نيروي انساني ؛ )جمعيت شاغل سن ميانگين و مجالت علمي
  .)خدمات آموزشي

  
  توانمندساز طيمح. 1. 4

هاي فيزيكي و اجتماعي و عوامل چارچوب قانوني، زيرساختمحيط توانمندساز شامل  
ها از زيرساخت ةتوسع. شودانساني در يك جامعه مي ةسرمايكه موجب ارتقاي  استديگري 

 موجبها گذاري مستقيم روي زيرساختسرمايه. رودشمار مي به جانبه همهة توسعالزامات مهم
 و با كاهش كرده تحريك  رامتنوع اقتصاديهاي فراهم شدن امكانات توليدي شده، فعاليت

 شود و در نهايت به رشدپذيري مي بهبود رقابتموجب هاي تجارت و انتقاالت،هزينه

                                                            
1. Scarred Generation 
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 ةكنند تسهيل عنوان بهونقل داخلي يك كشور   حملة كيفيت مطلوب شبك.دكنمياقتصادي كمك 
. ناپذير است جتنابادسترسي به محل كار، جهت ارتباط ميان صنعت و اجتماعات ضرورتي 

هاي همراه و اينترنت، موجب تلفنمانند ) فاوا(» اطالعات و ارتباطاتوري افن«استفاده از 
 ةتقويت توسع  وةهاي پيچيد طالعات ميان شبكهسرعت بخشيدن به فرايند ارتباطات و تبادل ا

زيرساخت : ند ازا عبارتهاي اين ركن  ها و شاخصترين مؤلفهمهم .دشو مي انساني ةسرماي
 ةوضعيت توسع(تشريك مساعي ؛ )ونقل داخلي كيفيت حملو كاربران اينترنت ، كاربران تلفن همراه(

 شاخص(چارچوب قانوني ؛ )وكار در تحقيق و توسعه همكاري دانشگاه و محيط كسب و اي خوشه
ماعي تحرك اجت؛ )حقوق مالكيت و حمايت از مالكيت فكري ،ايمني اجتماعي ةشبك، وكار انجام كسب

  ).شاخص تحرك اجتماعي(
 
  چارچوب نظري .2

مطرح است كه علت ال ؤسانساني، اين  ة سرمايةتوسعبا توجه به عملكرد متفاوت كشورها در 
 ةدربار و مطالعه »هاانواع دولت« ةدربارنظران بحث  ، برخي صاحب مسئله چيست؟ در پاسخاين

و  ١»پيتر اوانز« مانند يانديشمندان .اندساخت و ماهيت دولت را در كانون تحليل خود قرار داده
مدل دولت با بسط نظري »  توسعه تطبيقي- نهادي رهيافت چارچوب«در  ٢»ويچآدريان لفت«

ها و  يسياستگذاربراساس رهيافت نهادي، . اند به چنين تالشي مبادرت ورزيدهگراتوسعه
اي از  الگوي پيچيده است و اين بستر مركب از »بستر نهادي«تصميمات دولت متكي به 

اي  توسعه هاي ها و اقدام يسياستگذار. ابدي است كه در ساختارهاي اجتماعي تجسم ميكنشگري
چالمرز  «.ور است پذير است كه دولت در آن غوطه  امكانيدولت و پيامدهاي آن در بستر نهاد

 ريزي برنامه«ي بر ا از دولت مبتن ر»ريزي عقالني برنامه«گراي مبتني بر  دولت توسعه٣»جانسون
 جدا و - كه تمايل به نظارت حداقلي دارند- دموكراتيك  ليبرالهاي  و نيز از دولت» ايدئولوژيك

  . كردمتمايز 
  

  گرا تعريف دولت توسعه. 1. 2
گراست كه اصل  دولت وقتي توسعه«از جانسون معتقد است كه گيري با وام» مانوئل كاستلز«

منظور از توسعه، تركيبي از نرخ .  ايجاد و حفظ توسعه بنيان نهديهمشروعيت خود را بر پاي
باال و مستمر رشد اقتصادي و تغيير ساختاري در سيستم توليد، از نظر داخلي و هم از نظر 

دولتي گرا را   همچنين دولت توسعه.)322:1385 ،كاستلز( »المللي است ارتباطش با اقتصاد بين
                                                            

1. Peter Evans 
2. Adrian Leftwich 
3. Chalmers Johnson 
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 كوتاه زماني ةاز نگرش، رهبري و توانايي ايجاد تحول مثبت طي يك دور«دانند كه  مي
  گرا با شود، بلكه دولت توسعه  اما اين تحول به هر تحولي اطالق نمي،برخوردار است

هاي جديد و حركت به سمت گيري از تكنولوژي با بهرهشدن و سريع صنعتيهاي يندافر
اين حركت نوعاً با حركت از كشاورزي . رزش افزوده باال مرتبط استهاي داراي ا فعاليت

 صنعت نساجي، توريسم يا ةمحورتر، توسع، كشاورزي صادراتترتجاريمعيشتي به كشاورزي 
گرا  هاي توسعه دولت .(Fritz and Rocha, 2007:533) »اي از اين همراه بوده است مجموعه

ساالري متخصص و منسجم كه در آنها مؤسسات ديواناند هاي سازماني دانسته شده مجموعه«
 »كنند افته همكاري مييهاي خصوصي سازمان براي ايجاد تحول اقتصادي با بخش

(Doner,Ritchie and Slater, 2005:538). بر خالف »گرا دولت توسعه«عبارت ديگر،  به 
ت توسعه برخوردار ي و هدايسياستگذاراست كه يا از توانايي » هاي ضعيف و غارتگر دولت«

  .نيستند يا رهبرانشان اساساً چنين رويكردي ندارند
  

  گرا هاي دولت توسعه ويژگي. 2. 2
هاي مهم را گرا در توصيف اين مدل از دولت، تعدادي از مؤلفهدولت توسعه ةنظريانديشمندان 

گرا محسوب ههاي توسع دولتدر هاي عموميتوان ويژگييها را ماين مشخصه. اندبرشمرده
  :از ندا گرا عبارت هاي دولت توسعه يژگيترين و مهم .دكر

 گرانخبگان توسعه )الف

 يگرا گرا اين است كه همگي از سوي نخبگان توسعه هاي توسعه نخستين ويژگي دولت
گرا، نسبتاً هاي ناتوسعهاند كه حداقل در مقايسه با فساد فراگير در دولتمصممي هدايت شده

هاي پيشرو همچون لي كان يو در اين نخبگان اغلب وابسته به شخصيت. اندسد بودهغيرفا
 اند جمهور سوهارتو در اندونزي بوده سرئيجنوبي و  ةكرسنگاپور، ژنرال پارك چانگاهي در 

-Weber,1964: 346)نفره تك» سلطانيسم«گرايي عالوه، هيچ دولت توسعه به.)252: 1385 ويچ،لفت(

هاي ائتالف ةوسيل بهگرا اغلب هاي توسعهولتد. (Sandbrook,1986) ا نساخته است را برپ(347
گرا  هاي توسعه از نظر چالمرز جانسون دولت. انددر حال تغييري از منافع گوناگون اداره شده

ناپذير  خللتعهد «شوند، يعني   تعريف مي»هايشاناولويت«بيش و پيش از همه بر حسب 
 .)305-306: 1982 جانسون،(  اقتصادي استةار به هدف اصلي كه همانا توسعگذنخبگان سياست

گرا، عزم راسخ براي پيشبرد توسعه، پايبندي به رشد و تحول اقتصادي و  ويژگي نخبگان توسعه
ابي به ياز همين رو، اين نخبگان براي دست. توانايي آنان براي پيشبرد اهداف خويش است

                                                            
1. Development Elite 

1 
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گرا هستند  مليدر كل چنين نخبگاني بسيار . زنند مي دست »اسبسازي مننهاد«اهداف خود به 
بااليي  ةانگيز از ،رو  ازاين،دهند و توجه زيادي به تهديدات خارجي و داخلي از خود نشان مي

 ابزار مقابله با اين تهديدها برخوردارند عنوان به اقتصادي ةبراي رساندن كشورهايشان به توسع
  .)62: 1393 دلفروز،(

1دولتي نسب ستقاللا )ب
   
هاي دولتي تحت گرا، استقالل نسبي نخبگان و سازمان هاي توسعه وجه مشترك ديگر دولت

هاي اين است كه دولت بتواند در برابر درخواست2٣»استقالل«منظور از . فرمان آنهاست
باشد و آزادي عملي نسبي داشته ) اياي و ناحيههاي منطقه طبقات يا گروه( سود همهاي  گروه

 دولت ةالبته در نظري .(Nordlinger,1987: 371) ها قرار نگيردتحت تأثير اين درخواست
گرا از يك طرف چه با  دولت توسعه. گرا منظور از استقالل، جدايي از جامعه نيست توسعه

گذاران سرمايه مانندبخش خصوصي، و چه با كنشگران خارجي،  مانندكنشگران داخلي، 
، اما در عين حال از اين توان دارداي ارتباط تنگاتنگ  اهداف توسعهخارجي، در جهت 

ظريف را با آنان حفظ كند تا با حفظ استقالل نسبي خود  ةفاصلبرخوردار است كه نوعي 
به لحاظ نظري، دولت و بازار در يك جهت . اجرا درآورد بهاش را اي هاي توسعه سياست

 ةادار« در شود و ميت است كه شريك اصلي محسوب  اما به قول ويد، اين دول،كنند حركت مي
هاي اجتماعي روابط  گرا بايد با گروه دولت توسعه .(Wade, 1990) نقش فعالي دارد» بازار

بدون . اجرا درآورد بهاي را  هاي توسعهاي داشته باشد تا بتواند با همكاري آنها پروژهفشرده
، توان شوند ميوم هاي قابل اجرا محر رنامهچنين روابطي دولت از اطالعات الزم در مورد ب

در عين حال، بدون استقالل از . معطوف به توسعه را نيز نخواهد داشت ةگستردانجام وظايف 
جاي  بهها  ، منافع اين گروهشود ميهاي بيروني نيز دولت به كارگزار آنها تبديل  همين گروه

ل ميان خودگرداني و اتكا به حفظ تعاد«رو،  ازاين. اهداف بلندمدت ملي خواهد نشست
 اوانز اين تركيب .)402: 1382 اوانز،(  كليد موفقيت دولت و تقويت تحوالت اقتصادي است»جامعه

  .نامدمي3٤»خودگرداني متكي به اجتماع«به ظاهر متعارض را 
  ساالرانه ديوان قدرت )پ

هاي بسيار بوروكراسيهم عزم راسخ نخبگان براي توسعه و هم استقالل نسبي دولت، به ايجاد 
اقتصادي  ةتوسعاي، داراي صالحيت و مستقل كه با اقتدار، به هدايت و كنترل قدرتمند، حرفه

گرا  هاي توسعه  دولتةدر هم .كنند، كمك كرده استو اجتماعي به شكلي گسترده اقدام مي
                                                            

1. Relative Autonomy 
2. Autonomy 
3. Embedded Autonomy 
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 ةمميزوجه . ندا  مراكز عالي فرماندهي اقتصادي، امر توسعه را هدايت كردهعنوان بهنهادهايي 
افته، قدرت واقعي، اقتدار فني ي هاين نهادها از نهادهاي مشابه در بسياري از كشورهاي غيرتوسع

 توسعه استهاي هاي اساسي جهت تدوين سياستدهي به حركتو استقالل آنها در شكل
ن و هاي مدر ساالري تا حدود زيادي تجلي ديوان گذار نهادهاي سياست.)256 :1385 ويچ،لفت(

هاي سياسي  اي تحت تأثير جريان هاي توسعه يسياستگذارعقالني وبري هستند كه در فرايند 
  اي اين عرصه بركنار  ضدتوسعهيها سياست از آفتةگيرند و با استقالل از عرص قرار نمي

  افتهي هها در بسياري از كشورهاي كمتر توسعساالرياين در حالي است كه ديوان. مانندمي
هاي  ها و طبقات مختلف، از استقالل كافي براي تدوين و اجراي سياست ار گروهتحت فش

 ساالرياصل شايستهگرا كه مبتني بر  توسعهيهاساالريدر ديوان. درست برخوردار نيستند
تر  ثبات شغلي تا حد زيادي وجود دارد و بر خالف بسياري از كشورهاي كم،هستند
در . شوند هاي گسترده نمي دستخوش تغييرات و عزل و نصبافته با هر تغيير دولتي،ي هتوسع

و ضابطه و د گير مي انجام »شايستگي« شغلي براساس يها، استخدام و ارتقاساالرياين ديوان
ساالرانه  قدرت ديوان.)18: 2000 راچ و اوانز، ؛256-258: 1385 ويچ،لفت( قانونمندي بر رابطه غلبه دارد

1ظرفيت و توانمندي أمنش
  .دولت است 1

   مدني ضعيفة جامع)ت
يافته است كه از  سازمانها و صاحبان منافع خصوصي   گروهة همة مدني، شبكةمنظور از جامع

 مدني يا ةگرا، جامع هاي توسعه  دولتةدر هم. ترندسطح خانواده باالتر و از سطح دولت پايين
. ته يا كنترل شده استاز ابتدا قدرت چنداني نداشته يا توسط دولت تضعيف، درهم شكس

گرا بسان دولتي قوي در اين كشورها توانسته است فارغ از فشارها  بدين ترتيب، دولت توسعه
 اقتصادي ة مدني، توسعةهاي نهادهاي جامع هاي احتمالي ناشي از فعاليتثباتي بيو مطالبات و 

اند تي فراوان توانستههاي زيرساخها با برخورداري از توانايي اين دولت. كشور را به پيش برد
هاي  از اين نظر دولت. هاي آنها را تحت هدايت قرار دهند  فعاليتكنند و مدني نفوذ ةدر جامع
افته كه اقتدارشان آماج حمالت ي ههاي كشورهاي كمتر توسع گرا با بسياري از دولت توسعه

 ة ضعف جامع.)285: 1385ويچ، لفت( اند قرار گرفته بسيار متفاوتي مدنةهاي جامع انواع گروه
 عاملي يگانه بلكه در كنار ديگر عوامل و در ارتباطي ارگانيك عنوان بهمدني در اين كشورها نه 

 مدني در ة اقتصادي كمك كرده است، در غير اين صورت، نبود يا ضعف جامعةبا آنها به توسع
له بينجامد كه ئبه اين مستواند  ميمد اناكارهاي فاسد و گرا و بوروكراسي توسعهغير كنار نخبگان

 و بيروني) ساالري ديواننهادهاي نظارتي دروني (  درونيدولتي رها از هر گونه نظارت

                                                            
1. Capacity 
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 اقتصادي و رعايت حقوق مدني، سياسي و ة توسعةدر هر دو جنب) نهادهاي مدني و اجتماعي(
 اي نهگو بهدر نهايت اينكه . بگذاردجاي  بهاجتماعي مردم، عملكرد بسيار بدي از خود 

تقويت  موجبتدريج  به كشور ةگرا نيز پيشرفت روند توسع هاي توسعه نما، در دولتمتناقض 
  .)67: 1393 دلفروز،( دنبال آورد بهخواهانه را  مدني شد و مراحل بعد مطالبات دموكراسيةجامع
  المللي بستر بين )ث

يد مورد توجه قرار گراي جنوب شرقي آسيا با هاي توسعه عامل ديگري كه در ظهور دولت
مطالعات تطبيقي  بيشتر. ها در آن ظهور يافتند المللي خاصي است كه اين دولت گيرد، بستر بين

 جنوب شرقي آسيا در مناطق ةكارگيري مدل توسع بهمنظور بررسي امكان   بهگرفته صورت
گراي جنوب شرق آسيا در شرايط  هاي توسعه اند كه دولتديگر، به اين نتيجه رسيده

 ةهاي مناسبي را براي توسعفرد پس از جنگ جهاني دوم ظهور يافتند كه فرصت منحصربه
 اين ةگذار بر توسعترين عوامل خارجي تأثير وار، مهم فهرست طور به. كرد اقتصاديشان فراهم مي

خطر گسترش كمونيسم ، اي منطقهةهاي توسعميراث استعماري، پويش :ند ازا ها عبارت دولت
ها و فضاهاي  وجود ظرفيت،نگ سرد و بنابراين حمايت آمريكا از اين كشورهادر شرايط ج
بانك  مانندالمللي   اقتصادي و نفوذ در بازارها، فقدان فشارهاي نهادهاي مالي بينةفراوان توسع

المللي پول براي آزادسازي مالي و تجاري در كشورهاي در حال توسعه،  جهاني و صندوق بين
توانست   بالقوه ميطور بهحقوق بشر و دموكراسي در آن مقطع خاص كه  گفتمان ةعدم سيطر

 ,Sindzinger, 2004; Leftwich, 2008; Deans)  اين كشورها ايجاد كندةاخاللي در روند توسع

(1999.  
  

  گرا هاي توسعه در دولت»  انسانيةسرماي «. 2. 3
ها و اي از ظرفيت مجموعه كردن خود با فراهم ةگرا در نخستين گام توسع هاي توسعه ولتد

هاي گسترش فراگير آموزش و همزمان  هاي نهادي، به تدوين و اجراي سياست توانمندي
در . هاي بهداشتي و ارتقاي نيروي كار و اشتغال مبادرت ورزيدند نظام سالمت و مراقبةتوسع

نان اين امكان را داد گرا، به كشورهاي آ هاي توسعه هاي نهادي ايجادشده در دولت واقع، توانايي
 بسيج - فرايند توسعه  ةمحرك موتور عنوان به -  انسانيةسرماي ةاوليتا منابع مالي را براي انباشت 

 انساني حتي ة سرمايةگرا در بسياري از موارد به توسع هاي توسعه بر اين اساس، دولت. ندكن
 نمونه، رايب. ويت بخشيدند، اولندكنپيش از آنكه موانع موجود در مسير فقر عمومي را برطرف 

را در اولويت قرار داد »  انسانية سرمايةتوسع«پيشرفت خود،  ةبرنامسنگاپور در نخستين سند 
 ةتوسعترين عوامل دخيل در  رو، يكى از مهم  ازاين.دكري براي آن اقدام سياستگذارو به 

. ور استاين كشمد اكاراقتصادى سنگاپور طى چهل سال اخير نظام آموزش همگانى و 
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ويژه از طريق ايجاد  بهاى برابر بر تالش براى ايجاد جامعه عالوهدسترسى همگانى به آموزش 
در اين . استك جامعه نيز يكسان براى قشر جوان، مولد نيروى كار متخصص يهاى فرصت

 زماني، نظام آموزشى سنگاپور از سطحى معادل ساير كشورهاى در حال توسعه به سطح ةدور
، است ثرؤميز كه فاقد منابع طبيعي نجنوبي  ة كركشور  در .يافتيافته ارتقا  توسعهكشورهاى 

  . استبوده   ، محور توسعهديده، سالم و فعالنيروي آموزش
  

  هاي اساسي ساخت و ماهيت دولت نهم و دهم مؤلفه. 3
كيد بر ناميد و در تأمي» فقر، فساد و تبعيض« را دولت نهم و دهم در انتقاد به آنچه آن

پايگاه اجتماعي . انقالب و لزوم بسط عدالت اجتماعي قدرت را در دست گرفتهاي  ارزش
اين دولت تركيبي بود از طبقات پايين شهري و روستايي و البته انقالبيوني كه احساس 

هاي انقالبي كمرنگ شده و مناصب كشور در اختيار اصالحات ارزش ةدوردر كردند  مي
اغلب در بررسي ساخت و ماهيت دولت نهم و دهم، . ان قرار گرفته استها و روشنفكرليبرال

. شود آن تأكيد ميماهيت پوپوليستي   وساخت رانتيريويژه  بههاي نهادي ضعيف آن  بر ويژگي
  : گونه برشمردتوان اينهاي اين دولت را ميترين ويژگيمهم

  
  توسعهگرا و مخالفت با گفتمان نبود نخبگان توسعه . 1. 3

تنها اراده، باور و تعهدي نسبت به پيشبرد فرايند توسعه  نهن سياسي دولت نهم و دهم، نخبگا
. پذيرفتند، بلكه اساساً با آن در ستيز و منازعه نيز بودندنميه زميننداشتند و مسئوليتي در اين 

لكه توزيع و ملي نبود، ب ةتوسع رشد و ،داد ميكانوني توجه اين نخبگان را تشكيل  ةنقطآنچه 
نژاد در ابتداي شروع به كار دولت نهم تغيير گفتمان دولت احمدي. گسترانه بودتدابير رفاه

 توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار 1385خوبي در عنوان همايشي كه در مردادماه  به
درآمد  كمبا تأكيد بر اقشار: اقتصاد ايران در گام نهم«اين همايش با عنوان . شد، هويداست
 مقاالت اين همايش چهار شعار اصلي ةروي جلد كتاب مجموع.  برگزار شد»و مناطق محروم

اين چهار عنوان كه . دهد خوبي تغيير فضاي گفتماني را نشان مي بهدولت درج شده است كه 
: ند ازا شدند عبارتنژاد و ساير مسئوالن دولت او تكرار ميهاي احمديبارها در سخنراني

 پيشرفت و تعالي مادي و معنوي كشور و خدمت به بندگان خدا، گستريعدالت، رزيمهرو
 ة نيز يك واژ»توسعه« ة در اين دوره واژ.)1384مرداد :  دولتيرسان اطالعشوراي  ةدبيرخاندولت نهم،  ةبرنام(

. دش استفاده ، كه بار معنوي داشت»تعالي« ةجاي آن از واژ بهغربي و مادي تلقي شد و 
هاي پيشين را بيان  هاي مختلف، تمايز رويكرد دولت جديد با دولتنژاد در سخنرانيياحمد
 خرداد 25قم در  ةعلمي ةن و طالب حوزابراي مثال در سخنراني در جمع روحاني. كرد مي
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گويند اول  مثالً اينها مي. ما قبول نداريمبرخي از مباني كه اين دوستان قبول دارند «:  چنين گفت1386
گوييم چنين چيزي محال است  ما مي. ، بعد عدالت را اجرا كنيم اقتصادي بدهيمةتوسع ةبرنامايد سه ما ب

مركز پژوهش و اسناد ( »هاي اقتصادي است عدالت روح حاكم بر فعاليت. و اين انديشه غلط است
  .)است جمهوريير

  
  هاي پوپوليستي استمرار و تقويت سياست. 2. 3

هاي اقتصادي دانسته شده است كه براي ها يا وعدهگذارياز سياستاي پوپوليسم مجموعه
بر گرايش بازتوزيعي در ايران پس از انقالب، عالوه. گيردها صورت ميلب حمايت تودهج

مضاعفي به رقباي انتخاباتي براي طرح  ةانگيزساخت دولت، برگزاري انتخابات منظم نيز 
در واقع، اگر . ر محروم شهري و روستايي داده استجلب آراي اقشا برايشعارهاي پوپوليستي 

و ديگر طبقات را در  ندداددار را متحد اصلي خود قرار سرمايه ةطبقگرا هاي توسعهدولت
، در ايران دولت انقالبي در راستاي دندكرخدمت ايجاد محيط مناسب براي فعاليت آن بسيج 

ستايي را پايگاه اجتماعي اصلي خود اش طبقات پايين شهري و روطلبانهايدئولوژي عدالت
يكي از داليل . استده كر اقتصادي را بر اين مبنا تنظيم -تلقي كرده و ديگر مناسبات سياسي

نژاد در انتخابات رياست جمهوري اين بود كه توانست طبقات سنتي پايين و پيروزي احمدي
نژاد نهايت استفاده را از يعالوه احمد به. دكنپسند جذب متوسط را با شعارهاي جذاب و عامه

 وجود فساد در بين برخي دولتمردان ايجاد شده سبب فقري كه طي ساليان متمادي در مردم به
 اول ةهاي پوپوليستي ده نژاد بازگشتي به سياستاز منظري ديگر، پيروزي احمدي. بود، برد

ود را از همان نژاد كه سياست بازتوزيعي پوپوليستي خاحمدي. شدانقالب نيز محسوب مي
ميليوني ازدواج، ديدارهاي  يكاعطاي وام  مانندي هاي تصدي پست شهرداري تهران با اقدام

اي  سرعت محبوبيت گسترده به ،بودده كرتلفن همراه خود شروع  ةشمارمردمي مكرر و اعالم 
 . شد رهبري جنبش پوپوليستي تبديلعيار براي تمامدست آورد و به نامزد  بهبين اقشار محروم 

 رياست ةنژاد در انتخابات نهمين دوراحمديپسند انتخاباتي  هاي عامهاز جمله شعارها و وعده
او در راستاي استمرار . بودمردم  ةسفردرآمد نفت و آوردن آن بر سر  ةعادالنجمهوري، تقسيم 
 و ها  نمود بارز اعمال سياست. زيادي انجام دادهاي هاي پوپوليستي، اقدام و تقويت سياست

 ةيارانپرداخت «طور مشخص در  پسند و پوپوليستي در دولت نهم و دهم، به هاي عامه برنامه
بر اين، از افتخارهاي دولت او طراحي  عالوه .)8 :1392 سلطاني،(  تجلي پيدا كرده است»نقدي

د و كربه بسياري از شهرها و روستاهاي دورافتاده سفر  زمينهسفرهاي استاني بود و در اين 
انجام  ةوعدوي در اين سفرها . ت دولت را در خارج از تهران تشكيل دادأات هيجلس
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و هزاران درخواست كتبي از داد  مياي و ايجاد امكانات ورزشي را  متعدد توسعههاي  پروژه
  . كرد مردم دريافت مي

   بازتوزيعي و انبساطيهاي ها و اقدام گرفتن سياست در پيش )الف
گرا هاي توسعهدولت نيز هاي مدرن وهاي دولتاناييزيعي يكي از تو بازتوهاي اگرچه اقدام

هاي استخراجي و توليدي دليل توانايي به ها گونه اقدام اين در اين كشورها، ،دشوميمحسوب 
 هدفمند تدوين و اجرا  هاي بازتوزيعي بهبر اين سياست عالوه. را نداردمحور كارايي الزم رشد
صورت هدفمند و در ازاي  بهگرا، يارانه نه هاي توسعهدر ايران بر خالف دولت. دشومي

براي جبران عملكرد نامناسب واحدهاي توليدي و  اغلب بلكه ،وري مناسبعملكرد و بهره
در ايران رويكردهاي توزيعي بر  .كار گرفته شده استجلوگيري از ورشكستگي آنها به

هاي پوپوليستي از  گرفتن سياست ا توجه به در پيشب. استرويكردهاي توليدي غلبه داشته 
نژاد به محض رسيدن به قدرت، ، احمدييك سو و درآمدهاي هنگفت نفتي از سوي ديگر

ها و  گونه سياست اين ةجملاز . هاي بازتوزيعي و انبساطي خود را در پيش گرفت سياست
تأسيس صندوق ها و پرداخت نقدي آن، تداوم تخصيص يارانهمانند توان به مواردي   ميها اقدام

 دولت ي انبساطيها و بودجهيزيرمهررضا، توزيع سهام عدالت، ساخت مسكن مهر و بودجه
اي بازتوزيعي و در سازي را نيز به شيوهنژاد حتي خصوصياحمدي .نهم و دهم اشاره كرد

 پيش جلب كند و اين راستاي گفتمان عدالت خود انجام داد تا حمايت اقشار محروم را بيش از
 ,Amir Arjomand) ها بود نوعي غيرملي شدن شركت،شدن باشد اقدام بيش از آنكه خصوصي

عنوان  باكن در كشور ترين طرح احداث مس نژاد بزرگدر دوران احمدي .(160-161 :2009
  به اجرا درآمد و طي اين مدت هزاراندرآمد كم هدف تأمين مسكن براي اقشار امسكن مهر ب

 ةهاي بازتوزيعي كه در ادبيات توسع بنابراين، سياست. قيمت احداث شد ارزانواحد مسكوني 
 در دستور كار قرار گرفت و در كنار تشديد فشارهاي ،هاي رشدمحور است مقابل سياست ةنقط

 دلفروز،( ها منجر شد سالتدريج به كاهش شديد نرخ رشد اقتصادي كشور طي اين  بهخارجي 
هاي دولت نهم و دهم   از ويژگيي انبساطيها و بودجهيزيربر اين، بودجه عالوه .)268: 1393
كل كشور را  ة بودجةساالنش ياند و افزابوده» گرانفت« دولت نهم يها از ابتدابودجه. است
  .مت نفت دانستيش قيل افزايتوان تمام ذ مي
   و نسنجيدهزده شتابتصميمات  )ب
 و ايرادات هاترين انتقاد كي از مهميي در دولت نهم و دهم گير ي و تصميمسياستگذار ةنحو

وارد شد، اين بود كه  1384انتقادي كه به اين دولت از همان سال . وارده بر اين دولت است
و كشور را به  يستنهاي اين دولت از منطق چنداني برخوردار  گيري عملكرد و نوع تصميم

 ةنحودانشگاه و مسئوالن از  تاداناسارشناسان، بسياري از ك. سازد سمت پيشرفت رهنمون نمي
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گونه اظهار نظرها چندي بعد از شروع  اين. دندكري اين دولت انتقاد سياستگذارگيري و  تصميم
گرايي   عوام:ند ازا  به دولت نهم و دهم عبارتهايبرخي از اين انتقاد. دولت نهم آغاز شد

 به اصول يياعتنا بي به تجارب گذشته، يتوجه بودن، بيناپذير بيني محوري، پيش مردمجاي  به
نگري در  به مشكالت اصلي جامعه، عدم آيندهيتوجه بيهاي كارشناسي،   بحثنبودعلمي، 

ها و قوانين، اتخاذ تصميمات نبودن به برنامه پايبند ،نفعان  ذيهايتوجهي به نظرتصميمات، بي
الش براي اصالح وضعيت بغرنج، نداشتن اي، عدم تگيري لحظه ناپايدار در مسائل مهم، تصميم

توجهي به خرد  بي االختيار بودن وزرا، مسلوب گيري، تئوري جامع در سطح كالن تصميم
گيري  تصميم ةشيو. توجهي به متقاعدسازي بي ولنگري به مسائانگاري و سطحيجمعي، ساده

جمع شدن اين . ه است بر همين اساس بودشيوب كمها غير از اقتصاد نيز دولت در ديگر حوزه
به همين داليل در . دش  منجركشور ةاداري براساس آنها، به نابساماني در سياستگذارعوامل و 

طول دولت نهم و دهم شاهد افزايش نرخ ارز، تورم، بيكاري و گسترده شدن شكاف طبقاتي 
يكي . دت ورزيمبادرانساني  ةسرماي ةتوسعتوان به  اصوالً با اين نوع رويكرد هرگز نمي. بوديم

انحالل سازمان «زده و غيركارشناسي در دولت نهم و دهم،  شتابهاي ها و اقدام از سياست
 ةزميناختيارات خود در  ةكنندمحدودنژاد، اين سازمان را ياحمد.  بود»ريزي مديريت و برنامه

ستاويز  با د1385در نهايت در مهرماه . دانست هاي دولت مي اختصاص بودجه و اجراي برنامه
هاي مختلف از جمله آمريكايي بودن اين سازمان تصميم گرفت سازمان  قرار دادن بهانه
هاي  تا با قدرت بيشتر و محدوديت كمتري بتواند سياستد كنريزي را منحل  مديريت و برنامه

 فراقانوني، سازماني كه به موجب يبا اين تصميم و در اقدام. مدنظر خود را به اجرا گذارد
 ةكارشناسان هاي آن و نظرنبودسازماني كه  ؛دش منحل ،مقننه تأسيس شده بود ةقو ةمصوب
  .نابودي كشاند ةورطگران آن، اقتصاد ايران را به  تحليل
  

  هاي نهاديساخت رانتيري و تضعيف قابليت ةغلب. 3. 3
اي آسيب  ي توسعهسياستگذار ةمقولتاريخي، به  ةتجربنوسان درآمدهاي نفتي براساس 

شتاب سياستمداران در خرج كردن درآمدها در مواقع وفور آنها در كشورهاي . رساند مي
اين امر . خوانند مي نفتي شيفتگي راكه كارشناسان آن است خيز امري شايع پرجمعيت نفت

شود كه   ميهلنديبيماري  و سبب بروز معضلي به نام رد پي دا را درشومي منابع ةپديد
هاي مولد آسيب  بخش ةتوسعاي دولت براي كاهش وابستگي به نفت از راه ه شدت به برنامه به
شايد اگر درآمدهاي هر دولتي در . بار آورد بهاي وارونه در عمل نتيجه مكن استمزند و مي

قبلي افزايش داشت، وضع مردم آن كشور خيلي بهتر  ةدور درصد نسبت به 246سطح جهان 
 به اين سو، 1360 صادرات و درآمدهاي نفتي كشور از سال در بازخواني ميزان توليد و. شدمي
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 درصد درآمدهاي نفتي كل 57تنهايي برابر  بهرو هستيم كه درآمدهاي نفتي آن  با دولتي روبه
تاريخ جمهوري اسالمي ايران است و اتفاقاً مردم هم در همين دوره دچار مشكالتي شدند كه 

افت، يهم و دهم درست موقعي كه قيمت نفت افزايش در دولت ن. قبالً كمتر تجربه كرده بودند
 ميليارد دالر 59/432هاي سه دولت قبلي روي هم برابر كل درآمد. توليد كشور كاهش داشت

نژاد،  درصد دو دولت احمدي75بوده، يعني شش دولت پيشين روي هم تنها نزديك به 
 كنند، اين در ميوضوع را توجيه برخي با استدالل افزايش تورم، اين م. درآمدهاي نفتي داشتند

يعني خود ؛ درصد رسيده است 2ها به بيش از يورو طي اين سال ةحوزحالي است كه تورم در 
درآمدهاي عظيم نفتي طي اين هشت سال . تواند در اين مقايسه معيار مناسبي باشد دالر مي

 ي وخيم تبديل كردشدن معيشت مردم كمكي نكرد، بلكه اوضاع را به وضعيت تنها به بهتر نه
  .)29/2/92 ، 150171:  شرق، كد خبرةروزنام(

  )به ميليارد دالر(هاي مختلف  درآمدهاي نفتي در دولت                     

  
  

  مدي دستگاه بوروكراسياعملكرد ضعيف و ناكار. 4. 3
زده و تابهاي ش ساخت رانتيري و در پيش گرفتن سياست ةغلبدليل  بهدر دولت نهم و دهم  

يكي از . دشتر ساالري عميقهاي كاركردي ديوان پوپوليستي و بازتوزيعي، ضعفهاي اقدام
در .  اقتصادي بودة زيادي را متوجه اين دولت گرداند، عرصهايهايي كه انتقاد بارزترين حوزه

كه حاكي از عدم استقالل و د كرنژاد رياست بانك مركزي چندين بار تغيير احمدي ةدور
 يها نژاد برنامهياحمد .)11/4/1389 خبرگزاري مهر،( مديريتي در اين نهاد حساس استثباتي  بي

 يزير هيمحور خوانده بود، پا عدالت و اقتصاد ي خود را براساس آنچه اقتصاد اسالمياقتصاد
 زودبازده، طرح مسكن مهر، طرح يها ، احداث بنگاهي تحول اقتصاديها  طرحيكرد و اجرا
سال قرار داد،  هشتن ي در ايت كاريها و صندوق مهر امام رضا را در اولو ارانهي يهدفمندساز
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ر بيشتنژاد،  ي محمود احمديسال زمامدار هشتاما بر خالف شعارها در عمل در مدت 
كي از داليل اساسي اين امر، نبود بوروكراسي ي. يافتندران تنزل ي اي كالن اقتصاديها شاخص

 ةتوسعداراي صالحيت بود كه بااقتدار، به هدايت و كنترل   واي، مستقلقدرتمند، حرفه
  .اقتصادي و اجتماعي مبادرت ورزد

   نداشتن تعامل سازنده با ديگر اركان نظام )الف
ميان  ةمنازعسياسي در ايران از  ةمنازعنژاد از بسياري جهات بيانگر تحول پيروزي احمدي

موضوع شكاف درون . كاران بود ميان خود محافظهايطلبان به منازعهكاران و اصالح محافظه
نژاد اعالم كرد كه دولت بنگاه سهامي نيست كه هر جناح راست هنگامي تشديد شد كه احمدي

 اغلبكه د كراي به مجلس معرفي رو، وي كابينه ازاين. از آن به يك گروه داده شود بخشي
گرايي كه انتظار د كه مجلس اصولنموبنابراين عجيب نمي. افراد ناشناخته و جديد بودند

زودي به تقابل با دولت كشيده  به ،گرا داشته باشدهاي كمتري با دولت اصولرفت تنش مي
 اين تقابل، رأي عدم اعتماد مجلس هفتم به چهار وزير پيشنهادي ةاولين عرص. شود

از  . داشتفانه اختاليهاي سالمجلس هفتم همواره با دولت بر سر بودجه. بودنژاد  احمدي
 اجراي طرح ةنژاد نحوديگر موضوعات مورد اختالف مجلس هفتم و دولت احمدي

سياست  .هاي شديد دو طرف عليه يكديگر انجاميد بنزين بود كه به واكنشبندي  سهميه
  اي، بركناري علي الريجاني از دبيري شوراي امنيت ملي،خارجي دولت در مسائل هسته

  مجلس در تغيير ساعت رسمي كشور و افكار خاص ةبمصوامتناع دولت از اجراي 
جمهور، همگي به تنش شديد در روابط دولت و مجلس  رئيسمشايي معاون اسفنديار رحيم
ويژه امور  بهنژاد مدام مجلس را به دخالت در امور اجرايي در اين موارد احمدي. تبديل شدند

از  .دكر مي برابر مصوبات مجلس متهم نژاد را به عدم تمكين دراي و مجلس نيز احمديبودجه
 ديگر مواردي كه موجب اختالف شديد مجلس و دولت شد، اختالف بر سر قانون

سازي هدفمند ةاليحنژاد در آن زمان از مجلس خواست تا احمدي. ها بودسازي يارانههدفمند
 ةاليح مجلس را تصويب كند و در غير اين صورت،» طرح تحول اقتصادي«ها موسوم به يارانه

نژاد، رحيم مشايي را به  احمدي1388در تيرماه . ها را به دولت بازگرداندسازي يارانههدفمند
. اي وي را از اين كار برحذر داشتسمت معاون اول خود منصوب كرد، اما رهبري طي نامه

 ةجبهزياد در  ةمشاجرتنش و  موجب حكم رهبري ينژاد در اجرااحمدي ةروز ششتأخير 
 28در پي استعفاي حيدر مصلحي، وزير اطالعات وقت در همچنين، . گرايان شد ولاص

 
فروردين

  .خود باقي ماند اما با مخالفت رهبري او در سمت ،استعفاي وي را پذيرفتجمهور  رئيس، 1390
   التزام به قانونگريزي و عدم قانون)ب

قانون کارشناسان، یکی از ویژگی  دهم را  التزام به های اساسی دولت نهم و  عدم  و  گریزی 
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 دولت يزيگرن مصداق قانونينژاد كه بارزترين تخلف احمديآشكارتر. دانند رعايت قانون مي
سال  ةبودجغ يوان محاسبات از تفريگزارش د. رهنگام بودجه به مجلس استيد ئةارا ، بوديو

.  كنار آن گذشتتوان از  تخلفات اين دولت، نميي است كه در بررسيگر از مواردي ديكي 90
 يرگذار بوده و رقم دالليثأ در نوسان بازار ارز تين گزارش نشان از آن دارد كه بانك مركزيا

ن يا. ال برآورد شده استي رارديليهزار م18 در بازار ارز و تخلف آن حدود يبانك مركز
به ارد از منابع بودجه يليم ش از هفت هزارين تخلفات بودجه در اختصاص بيگزارش همچن

 ةن هميا.  خاص را برمال ساختيها نهادي كمك به برخي درصد200افراد خاص و رشد 
ها و ارانهي ي قانون هدفمنديهاي اجرا ها و هزينهماجرا نبود و تخلفات دولت در درآمد

براساس . حساب آمد بهوان محاسبات ي گزارش ديهاگر ناگفتهي از ديارز ةريذخحساب 
نهينژاد در هز يلت محمود احمدوان محاسبات، دويگزارش د

  
 كشور يكردن مازاد درآمد ارز

ن يوان محاسبات همچنيگزارش د. ارد دالر تخلف كرده استيلي م9ش از ي، ب1390در سال 
نهينژاد را متهم كرده كه در هز يدولت محمود احمد

  
ون دالر مازاد يلي م600ارد و يلي م11كردن 

 براساس.  كرده استي ماليانضباط يب، يانات گازعيدرآمد حاصل از صادرات نفت خام و م
 يدفاع ةيبنت يتقو در يارد دالريلي م3 ةنيهز يد در قانون بودجه براين گزارش، با وجود تأكيا
ارد تومان از سهم يلي م800ن يهمچن. نه نشده استين مبلغ هزيارد تومان از ايلي م150ران، يا

 شده ي در وزارت راه و شهرساز»اندگارمهر م« مسكن يها  طرحيبخش سالمت، خرج اجرا
  . است
   فساد مالي و اقتصادي)ج

نژاد، ايجاد حكومت پاك و تأكيد شديد بر مبارزه با فساد  احمدياز شعارهاي مهم انتخاباتي 
، بررسي آمار مختلف حاكي از اين است كه به لحاظ شاخص فساد، اين با وجود. اقتصادي بود

ترين عوامل فساد در  كارشناسان يكي از مهم. فناكي قرار دارددولت نهم و دهم در وضعيت اس
 مقامات قضايي از كشف 1390در شهريور . دانند اي ميانضباطي مالي و بودجهاين دولت را بي

هاي كشور خبر دادند كه توسط فردي به نام اميرمنصور  ميليارد توماني در بانك3000اختالس 
 از مجموع معاونان دولت دهم نيز، . صورت گرفت، مدير شركتي موسوم به آريا،خسروي

از حكم زندان محمدرضا رحيمي معاون اول  پس. نددارقضايي  ةپروندتاكنون چهار معاون 
رئيس دولت سابق، حميدرضا بقايي معاون اجرايي آن دولت نيز راهي بازداشتگاه شد، اين در 

 پرونده در بنياد شهيد نيز دليل ان به يعني مسعود زريباف،نژادحالي است كه معاون ديگر احمدي
قضايي  ةپروندزاده معاون ديگري است كه  ملكمحمد . در خطري مشابه قرار گرفته است

 يها البته بذل و بخشش.)11/3/1394  تحليلي آفتاب يزد،-پايگاه خبري( هاي گذشته دارد مربوط به سال
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شگاه و ي نمايها نيزمنيان و بخشش ارد تومان به دانشگاه ايرايلي م16 يدولت دهم به ماجرا
 اراضي كشور و محيط ةدر فساد در حوز. شد  ختم نمييبهار آزاد ةسكران با ير از مديتقد

ند يافردر دولت نهم و دهم، «:  كشور گفتيس سازمان امور اراضيئزيست نيز قباد افشار، ر
ل نبود امكانات و يدل بهها  ولتن ديدر ا. انحالل قرار گرفته بود ةمرحل در يانت از اراضيحفاظت و ص

 و ي ملي فراوان از اراضيها سوء استفاده ةنيزمن امر مهم يص ندادن بودجه جهت اين تخصيهمچن
 .»بار آورد بهن بخش ي را در ايرقابل جبرانين حقوق مردم فراهم شده بود كه خسارت غيهمچن
 را در سطح »يخوارنيزم«جم ن حيشترين بيالن، گلستان و قزوي مازندران، تهران، گيها استان

  .اند كشور به خود اختصاص داده
  

  سياست خارجي تقابلي و غيرتعاملي. 5. 3
ها در آن از نوع رقابت گرا، جوهري تعاملي داشته و الگوي بده و بستانسياست خارجي توسعه

گرايي ديگر ويژگي آن، برون.  همكاري است و كمتر به سمت ستيز و رويارويي گرايش دارد- 
گرايي از و چندجانبه  ٢»اعتمادسازي «،١»زداييتنش«آميز، همزيستي مسالمت. گرايانه استكنش

نژاد به  با انتخاب احمدي.)366:1387 فيروزآبادي، دهقاني( گرايانه استاصول سياست خارجي توسعه
ت عزيمت دول ةنقطوي . جديدي شد ةمرحلرياست جمهوري برخورد ايران با غرب وارد 

در گام دوم، دولت جديد . هاي انقالب اسالمي قرار دادخود را بازتأكيد و بازتكرار آرمان
هاي سازندگي و اصالحات به سياست خارجي را مورد نقد و انتقاد قرار رويكردهاي دولت

. انفعال در سياست خارجي ايران شده بود موجبنژاد اين رويكردها از نظر احمدي. داد
هاي  قدرتدر مقابل رويكرد تهاجمي از الزامات ديپلماسي فعاالنه را اتخاذ نژاد يكي احمدي

فلسطينيان و اسرائيل را رد كرد؛  ةمنازعهاي پيشين براي حل حل دولتراه. دانستبزرگ مي
را دوباره » روزگار محو شود ةصفحاسرائيل بايد از «مبني بر اينكه ) ره( امام خمينية جمل

آميز  صلحاي شدت بر حق ايرانيان براي دستيابي به انرژي هسته هبهمچنين وي . كردمطرح 
قطعنامه عليه ايران  پنج شوراي امنيت سازمان ملل 2010 تا 2006هاي بين سال. تأكيد كرد
 دنكر سه بار اقدام به مسدود 2010 و 2009هاي اروپا نيز طي سال ةاتحادي. صادر كرد

ها كه با محوريت  همچنين، در دور جديد تحريم.هاي كشور كردهاي برخي بانكدارايي 
هاي هوشمند در دستور كار قرار گرفت تا از  تحريم،داري آمريكا صورت گرفتوزارت خزانه

، بسياري از زمينهدر اين . اين طريق به اخالل در نظام مبادالت پولي و مالي كشور بپردازند
هم مالي و بانكي جهان مبادالت با ايران  و بسياري از مؤسسات مشدندهاي ايراني تحريم بانك

                                                            
1. Detant 
2. Confidence Building 
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هايي در معامله با هاي چيني و اماراتي نيز محدوديتحتي بانك. يا كاهش دادند ندكردرا قطع 
هاي بنيادين در بخش انرژي ايران نيز گذاريها، سرمايهاين تحريم ةواسط به. ايران برقرار كردند

اروپا در  ةاتحاديكشورهاي عضو . هاي نفتي بودها عليه ايران تحريماوج تحريم. كاهش يافت
 تصميم گرفتند واردات نفت ايران را تحريم كنند و سپس اين اقدام را عملي 2010 ةژانوي 23

 ارزش ريال ايران در مقابل دالر 91با كاهش درآمدهاي نفتي ايران از اواخر سال . كردند
انگيز مخاطره ةقطعنام و دهم، شش هاي نهم در مجموع، در دولت. شدت سقوط كرد بهآمريكا 

  .براي كشور رقم خورد
  

   انساني در دولت نهم و دهمة وضعيت سرماي.4
 122در ميان  - 487/0انساني با كسب امتياز  ةسرمايكل شاخصة محاسبدولت نهم و دهم در 

اين در حالي است كه  . را به خود اختصاص داده استجايگاه نودوچهارمكشور مورد مطالعه 
آموزي كشور  ساله جمعيت دانش  هشتةدوراساس آمار وزارت آموزش و پرورش در اين بر

آموزي از حدود چهارده ميليون و پانصد هزار  اين كاهش جمعيت دانش. رو به كاهش گذارد
- 1392در سال   به حدود دوازده ميليون و هفتصد هزار نفر1384 - 1385نفر در سال تحصيلي 

 خوبي را براي ارتقاي كيفيت خدمات آموزشي فراهم ساخته بود، ، فرصت بسيار مغتنم و1391
برداري  اي بهرهنحو مناسب و شايسته بهآمده  پيشاما دولت نهم و دهم نتوانست از اين فرصت 

 پس از 2011 و پرلز 2007سال از تيمز  چهار پس از گذشت 2011در اين دوره، تيمز . دكن
 ةنمربراساس نتايج حاصله، ميانگين  .ه اجرا درآمد، همزمان ب2006سال از پرلز  پنجگذشت 

نتايج تيمز و پرلز ( ها بودتر از ميانگين مقياس اين آزمون معنادار پايينطور بهآموزان ايران  دانش
سالمت و  ةحوز ايران در .)مركز مطالعات ملي تيمز و پرلز: ، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش2011

نگاهي به آمار و ارقام . را به خود اختصاص داد هشتادوهفتم ةرتب - 274/0تندرستي با امتياز 
سالمت در دولت نهم و دهم گوياي اين امر است كه در اين دوران، پيشرفت محسوس  ةحوز

به لحاظ ركن اشتغال و نيروي كار،  .هاي كمي و كيفي پديد نيامد توجهي در عرصه شايانو 
 ةچهارگان  اركاناين امتياز و رتبه در بين . م را كسب كرد صدونوزدهة رتب- 059/1ايران با امتياز 

 اشتغال و نيروي كار ة نماگرهاي حوزةترين رقم بوده است و تقريباً هم انساني پايينةسرماي
 درصد در سال 41از » نرخ مشاركت اقتصادي«هاي مركز آمار ايران، براساس سالنامه. ندا منفي

 درصد 1/12 درصد به 5/11نرخ بيكاري از . اهش يافتك 1391 درصد در سال 4/37به  1384
 درصد 8/26 درصد به رقم 6/20كشور از  ةسال» 15-24نرخ بيكاري جمعيت «. افزايش يافت
هاي  شده از سوي كارشناسان اقتصادي، در خالل سال براساس برخي آمار ارائه. افزايش يافت

ل جديد در كشور ايجاد شده است، اما  شغ14٬000 ميانگين ساالنه تنها طور به 1392 تا 1384
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دولت  كه در واپسين روزهاي حضور مركز آمار ايران شده از جانب براساس اطالعات ارائه
هاي ركن در شاخص.  شغل جديد به ثبت رسيده است57٬000منتشر شده بود، ساالنه  دهم

  .دكر هشتادوهشتم را كسب ة رتب- 564/0محيط توانمندساز، ايران با امتياز 
  
  نتيجه

هاي ساخت رانتيري و ماهيت پوپوليستي و بازتوزيعي دولت نهم و دهم با ضعفدر مجموع، 
انساني در  ة سرمايةتوسعگذاري نهادي عمده، مانعي جدي در مسير تدوين و اجراي سياست

هاي محور بر خالف الگوي دولت توزيع پوپوليستيِ رانتيريِاين نوع دولت. وجود آورد بهايران 
 ةسرمايانباشت  ةحوزنهادي الزم جهت سياستگذاري مؤثر و بهينه در هاي گرا، تواناييعهتوس

 . انساني را نداشت
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