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 چکیده

تدوین و اجرا، اغلب  یختگی دو مرحلهیگذاری در ایران به دلیل گس سیاست
جوامع دانشگاهی نیز به دلیل  گشته وی ، عملیاتچه وعده داده شدهمتفاوت از آن

از  و راهبردهای متفاوت و بعضاً متعارضی اه لتحلیگرایی ناگزیر  تخصص
که ظرفیت ترمیم گسیختگی  اند ارائه نموده سازان دید خود برای سیاست یزاویه

گر  چندجانبهرا نداشته است. لذا محققان با بکارگیری الگوی تحلیلی  مذکور
های دولتی در  سیاستهای نقد و بررسی جامع  امکاناسنلن  "عقالنیت ترکیبی"

منطبق که ظرفیت  بازخوردهای همسو و یجوامع علمی و متعاقب آن ارائه
 ین با مطالعهیمحقققرار دادند.  دستور کارد را در داشته باشراهبردی و ترمیمی 

در قالب عقالنیت ترکیبی اسنلن که شامل  "طرح توزیع سهام عدالت"موردی 
ای( است؛ تالش دارند  سیاسی، قانونی و حرفه)اقتصادی،  چهار نوع عقالنیت

                                                                                                             
 (barzegar.2010@yahoo.com) )نویسنده مسئول( . استاد علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی7
 (hosseinzadeh.sayyad@gmail.com) . کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی8
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آوری  روش جمعگذاری را مرتفع نمایند.  گفته بر سر راه سیاست محذورات پیش
ها  و روش تجزیه و تحلیل داده ساختارمندغیر ای مصاحبهـ ای  ها کتابخانه داده

شونده  بیست مصاحبه شامل آماری پژوهش یساختاری است. جامعه ـ تحلیلی
را پنج  عقالنیت یهر حوزه. اند صورت قضاوتی انتخاب شدهبهکه  باشد می

طرح توزیع سهام عدالت دهد  ها نشان می یافتهاند.  متخصص مرتبط پوشش داده
توجه بیش از  و اقتصادی به دالیلی چون عدم توجه به الزامات عقالنیت عملی و

عملیاتی شده  ،شده چه وعده دادهمتفاوت از آناندازه به الزامات عقالنیت سیاسی 
سیاسی، اقتصادی و های قانونی،  راهبردهای پیشنهادی نیز شامل حوزه .است

 .باشد اجرایی می
 .اسنلنگذاری، عقالنیت ترکیبی  دولت، سهام عدالت، سیاست ها:کلیدواژه
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 مقدمه

ملت است؛  -متقابل دولت یایران مؤید رابطهجمهوری اسالمی ساختار سیاسی 
رود. میکننده بشمار  نیز عرضه  شهروندان اغلب متقاضی و دولتبطه در این را

در پاسخ به انتظارات   گردد به عملکرد دولت پژوهش بر می یوارهمسئله
متفاوت از  بعضاً شود و گذاری پیگیری می سیاست یاز دریچهکه شهروندان 

با  کند. گیسختگی مذکور شهروندان را کاربست پیدا میآنچه وعده داده شده، 
 سازد. در این صورت بد برآورده شده مواجه میانتظارات برآورده نشده و یا 

تواند از نتایج  می قبولیتشود که بحران م ملت به تدریج سرد میـ  رابطه دولت
طراحی نظری و  یگسیختگی مرحله یاحتمالی آن باشد. لذا محققان مسئله

ها در ایران قلمداد  گذاری کاربست عملی را از جمله محذورات مهم سیاست
ی در گرای که مجامع علمی کشور به دلیل تخصصکنند. این درحالی است  می

انشگاهی، از توانایی تحلیل های د ها و مرزبندی ایجاد شده بین رشته رشته
 یرائهشناسی آن و بازخورد مناسب و اهای اخذ شده و آسیب سیاست

 .ندگسیختگی مذکور عاجزسازان جهت ترمیم  راهبردهای مطلوب برای سیاست
های مأخوذه را بررسی  حققان با توجه به تخصص خود سیاستچراکه اکثریت م

نرانی و مصاحبه کنند و راهکارهای مورد نظر را در قالب پژوهش و یا سخ می
شناسی هستیم که برآیند دهند. در نتیجه ما شاهد صدها تحلیل و آسیب ارائه می
های مذکور به دالیلی چون کثرت و  . دادهباشد میها محقق و پژوهشگر ذهنی ده

سازان انباشت تحلیل، تفاوت و بعضاً تعارض در تحلیل، کمتر مورد نظر سیاست
. محذورات باشد ها گذاریگشای سیاستقرار گرفته و نتوانسته است گره

گیری از مدل تحلیلی اسنلن که همزمان  ن داشت با بهرهآمحققان را بر موصوف
ها را دارد و  طراحی نظری و کاربست عملی سیاست لیل دو مقامظرفیت تح

د؛ تواند الگوی مناسبی برای تجمیع نظرات خبرگان علمی و عملی کشور باش می
های دولتی اخیر بپردازند تا از خالل بررسی  موردی یکی از سیاست یبه مطالعه
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توان  می که چگونه شناسی آن به این پرسش اصلی پژوهش پاسخ بدهندو آسیب
آن انتظارات شهروندان  یدر نتیجهکه های دولتی کارآمدی اتخاذ نمود  سیاست

صورت مطلوب محقق گردد؟ پژوهشگران در پاسخ به پرسش مطرح شده به
برحسب الگوی تحلیلی اسنلن  ،را به عنوان نمونه "طرح توزیع سهام عدالت"

، اقتصادی، قانونی و که عقالنیت ترکیبی نام دارد و از چهار عقالنیت سیاسی
ای تشکیل شده است؛ مورد مطالعه قرار خواهند داد. مدعای پژوهش بر حرفه

طراحی نظری استوار است.  یرعایت الزامات عقالنیت اجرایی در مرحله
 تقنین مورد اعمال قرار ینند اگر الزامات عقالنیت اجرایی در مرحلهآمحققان بر

فت و متعاقب آن و اجرا کاهش خواهد یا تقنین بگیرد احتمال گسیختگی بین 
 سیاسی دولت در نزد ملت محفوظ خواهد ماند. قبولیتم

 روش شناسی

ای غیرساختارمند خواهد بود؛  مصاحبهـ ای  کتابخانهها  آوری داده روش جمع
آمده از یک مصاحبه غیرساختارمند  دست که اطالعات بهغیرساختارمند برای این

)برزگر، حسین زاده،  انطباق بیشتری با واقعیت دارد کامالً خودانگیخته است و

عقالنی مدل اسنلن،  یمحققان در نظر دارند مطابق با هر حوزه .(90: 7909
شفاهی طراحی کرده و برحسب آن به نخبگان منتخب رجوع  یپرسشنامه

اطالعات تخصصی، از  ماهیت پژوهش و ضرورت کسبنمایند. به جهت 
گیری تصادفی  های نمونه دسترس که از طرح گیری قضاوتی و در نمونه

مورد نمونه، مناسب اهداف  یجامعه یمنآبر شده است.  هدفمندتر است، استفاده
ها و تسریع در  به جهت اعتبار داده تحقیق باشد. تعداد مصاحبه شوندگان نیز

عقالنی را پنج  یفرآیند پژوهش محدود به بیست نفر خواهد بود که هر حوزه
 ونده تشکیل خواهد داد.مصاحبه ش

دکتری اقتصاد و استادان ، شوندگانمصاحبه یهمهعقالنیت اقتصادی  یدر حوزه
 یهای: تهران، عالمه طباطبائی و دانشگاه شهید بهشتی هستند که سابقه دانشگاه
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های هفتم و هشتم مجلس شورای گذاری در کمیسیون اقتصادی دوره سیاست
مورد نظر مصاحبه نیز دانش عقالنیت سیاسی  یدر حوزه اسالمی را دارند.

آموختگان و نخبگان سیاسی دانشگاهی و هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی، 
اند که  تحقیقات تهران مرکز و دانشگاه تهران قرار گرفته و دانشگاه علوم

هفتم به بعد  یحضور در دولت نهم و دهم و مجلس شورای اسالمی دوره ی سابقه
برخالف دیگر عقالنیت قانونی  یدر حوزهاجرایی خود دارند.  یپرونده را نیز در

 یسفانه هیچکدام از مصاحبه شوندگان سابقهأهای اشاره شده، متحوزه
 یگذاری در مجلس نمایندگان را ندارند اما به جهت تخصص در حوزه سیاست

ر که د یهای قضائیه، دادگستری و پژوهش یحقوقی و اجرایی در سطح قوه
رجوع شده است؛ همچنین این  هاآن ههای مرتبط با سهام عدالت داشتند ب حوزه

اجرایی  ینامه بخش از مصاحبه شوندگان پیشاپیش به جهت آشنایی با آئین
-های هرحوزه یعنی داده ،اند اولیه قرار گرفته یمصاحبه توزیع سهام عدالت مورد

عقالنیت  یعقالنیت از پنج نخبه مرتبط کسب خواهد شد به جز حوزه ی
های دیگرعقالنیت،  ای برخالف حوزه عقالنیت حرفه یای، در حوزه حرفه

مختلفی  یها چراکه شاخصه بود شونده متفاوت خواهدهر مصاحبه یپرسشنامه
-همصاحب یهمهطلبد.  دارد که متناظر با آن متخصصان مختلفی را نیز می

عقالنی هرچند متخصص در امر اجرایی و علمی مرتبط با  یشوندگان این حوزه
 یهای مختلف و تخصصی شده، جامعه موضوع هستند؛ اما به جهت شاخصه

عقالنی یک مصاحبه  ییم. در این حوزهاهآماری متنوعی را مدنظر قرار داد
هم اجرایی دارد و  یمتخصص علوم ارتباطات که هم سابقه یشونده

شناس و یک روانشناس مورد استفاده قرار گرفته گذاری، یک جامعه سیاست
روند. از است که از نخبگان علمی دانشگاه عالمه طباطبائی بشمار می

موضوع مرتبط بود  یمجلس که با تاریخچه یهای عملی یک نماینده ظرفیت
در نهایت  تجربه استفاده شده است. یهای مربوط به حوزهجهت پاسخ به پرسش

گانه عقالنیت )اقتصادی، رهای چها های جمیع نخبگان حوزه داده ه استشد سعی
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 گذاران سیاست رایب نمائیم تا ندیبرا جمعای( سیاسی، قانونی و حرفه
نیز ها  داده روش تجزیه و تحلیلمتعاقباً . کنیمهای تحلیلی جامع را فراهم  امکان
های کیفی تجزیه و تحلیل پژوهشهای یکی از روشکه  ساختاری است ـ کیفی

ها جهت  ای برای تحلیل و استفاده از داده روش مصاحبه رود. دربشمارمی
پاسخگویی به سؤال تحقیق بیشتر از روش کیفی که شامل تحلیل کمّی، 

متن نوشتاری   یشود. در تحلیل کمّ ساختاری و تفسیری است؛ استفاده می
های آماری تحلیل  با استفاده از روش شود و ها رمزگذاری و شمارش می مصاحبه

ها، اصطالحات  متن نوشتاری، برحسب تعداد واژه گردد. در تحلیل ساختاریِ می
شود. در تحلیل تفسیری،  ها شمارش و تحلیل می و مفاهیم و میزان تکرار آن

های نهفته در متن نوشتاری مصاحبه را آشکار  صدد است تا پیام پژوهشگر در
 یای را توسعه دهد یا نظریه شده از قبل تعیین یآن، نظریهسازد و بر اساس 

 .(17: 7908کریمی، ) ای را ارائه دهد زمینه

 ژوهش  پ یپیشینه

گذاری  ی تحقیقاتی مرتبط با سهام عدالت از منظر سیاستدر این بخش پیشینه
باشد که در قالب جدول زیر ساماندهی  شناسی آن مورد توجه میدولتی و آسیب

 و ارائه شده است. 



 های مهم مرتبط بررسی برخی از پژوهش .1جدول 
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کارگروه 
مطالعات 
 اقتصادی

بهمن ماه 
7921 

77897 

نقد آئین 
ی اجرایی نامه

توزیع سهام 
 عدالت

دفتر مطالعات 
 اقتصادی

مرکز پژوهش های 
 مجلس
 

گرانه،  انتقادات وارده بر محتوای این آئین نامه اشاره شده و با رویکرد پرسشمورد از  71در این گزارش پژوهشی به 
ی گذاری آتی معرفی و محل بررسی بیشتر قرار دهد. از جمله محقق تالش کرده است خألهای موجود را برای سیاست

خانوارهای ایرانی مقیم داخل به ( 7خانوارهای مشمول ماده )آئین نامه به شرح زیر است:  7ی این موارد نقد بر ماده
کشور منحصـر شـده است، اگر هدف، توزیع ثروت به خانوارهای ایرانی است چرا شرط اقامت در ایران قید شده 

 تواند بخشی از خانوارهای ایرانی را از شمول قانون داخلی محـروم کند؟ است؟ آیا دولت می
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محسن 
فاتحی زاده 
 و همکاران

شهریور 
7929 

 بررسی
اجرائی فرایند 
 سهام عدالت

 

دفاتر مطالعاتی  
ی برنامه و بودجه

اقتصادی و حقوقی 
های مرکز پژوهش
 مجلس

ی چهارم توسعه ناسازگار است. حوزه پوشش مشمولین طرح ی واگذاری تصریح شده در آئین نامه با قانون برنامهشیوه
رد هدف قرار داده است از طرف دیگر در همین سه سه دهک پایین جامعه را مو 1سهام عدالت نامشخص است و در بند

ی ی مدیریت، نقض آئین نامهها مشخص نشده است. و مواردی دیگر نظیر سود سهام، نحوهدهک نیز اولویت دریافتی
های این گزارش پژوهشی  ی قانونی توسط دولت و دیگر موارد قابل بررسی از یافتهمعامالتی دولتی و ترک مزایده

 است.

 
 
 
9 

 امید عطای
بهمن 
7929 

بررسی فرآیند 
واگذاری 

 سهام عدالت
)نقاط قوت و 

 ضعف(

دفتر مطالعات 
 اقتصادی
های مرکز پژوهش

مجلس شورای 
 اسالمی

ی سبد داری، کاهش ریسک سهامداران از طریق ارائه از مزایای این طرح کاهش بار مالی دولت، ترویج فرهنگ سهام
ی ه  دانسته و در بخش نارسایی و نقاط ضعف نیز مواردی از جمله: نحوهسهام و توزیع ثروت بین آحاد جامع

ی ی خرید و فروش سهام، نحوهی شناسایی مشمولین طرح و میزان سهام تخصیصی به آنها، نحوهها، نحوهگذاری قیمت
ادهای اداری بزرگ ها برای بعد از واگذاری سهام، ایجاد نه ی حمایت دولت از شرکتورود سهام به بازار بورس، نحوه

 ی زمانی بلند مدت طرح مورد اشاره قرار گرفته است.و بروکراتیک جهت واگذاری سهام و دامنه
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مریم  
نظرعلی 
آبادی و 
 همکاران

آبان ماه 
7929 

ارزیابی طرح 
توزیع سهام 

 عدالت

دفتر مطالعات 
 اقتصادی
های مرکز پژوهش

مجلس شورای 
 اسالمی

ای نیست که منجر به . درآمده حاصل از سود سهام به اندازه8طرح دقت کافی بعمل نیامده، .در شناسایی مشمولین 7
ی درآمدی بیشتر توجه شده ها با جدیت مورد توجه دولت نبوده و تنها به جنبه. همه جنبه9رفاه نسبی مشمولین شود، 

سازی ی خصوصیاولیه و اهداف اولیههای شود و این برخالف وعدهسازی تلقی نمی. واگذاری سهام، خصوصی1است، 
. این طرح شامل اقشار خاصی شده و آن هم فقط در یک مرحله و تکلیف شهروندانی که بعداً به اقشار اضافه و 9است، 

 شوند معلوم نشده است و غیره.یا از آن خارج می

 امید عطای 9
آبان ماه 
7922 

بررسی مبانی 
قانونی 

واگذاری 
 سهام عدالت

مطالعات دفتر 
 اقتصادی
های مرکز پژوهش

مجلس شورای 
 اسالمی

قانون اساسی و موافقت مقام معظم رهبری  11های کلی اصل گردد به سیاستی واگذاری این طرح برمیمبنای اولیه
ی جوانب ی قانونی دارد اما در برخی موارد همهبا درخواست ریاست جمهوری در خصوص واگذاری این سهام که وجه

گذاری سهام بر قیمت 11های کلی اصل . علی رغم تأکید قانون، اجرای سیاست7مورد توجه نبوده است مانند:  قانونی
اند. های واگذار شده غیر بورسی بودهشرکت از شرکت 81عدالت در بورس اوراق بهادار و لزوم بورسی بودن آن، هنوز 

های . هرچند فعالیت شرکت8اند. ( واگذار شده81/77/7912نامه اجرایی سهام عدالت )چراکه قبل از تصویب آئین
ها قبل از تصویب قانون مذکور است گیری این شرکتبوده اما شکل 11اصل  99ی استانی و شهرستانی بر مبنای ماده

 و غیره.
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 مبانی و چارچوب نظری

خم و چای جهت هموار نمودن راه پُر پی و نظرات گسترده ها پژوهش
از جمله اندیشمندان مطرح در این حوزه توماس  .ارائه شده است گذاری سیاست

کند: آنچه دولت انتخاب  گذاری را چنین تعریف می است. وی سیاست 7دای
ام دهد یا انجام ندهد. به واقع از نظر دای، عامل اصلی کند که انج می

برخی همچون دنهارت   .(1: 7929)هاولت و رامش،  گذاری، دولت است سیاست
 دارند میکنند و بیان  گذاری تأکید می های خصوصی در سیاست به نقش سازمان

ها تعیین  ها، امروزه توسط این سازمان های مهم سیاست که بسیاری از جنبه
ها، به  گذاریالوه بر بررسی عامالن سیاستع .(989: 7929)دنهارت، شوند  یم

های مطلوب آن نیز  گذاری و مدل الزامات و راهبردهای اجرایی سیاست یمقوله
الزامات و راهبردهای اجرایی  یمقولهدر پرداخته شده است. برای نمونه 

معتقدند که برای اجرای  8محققانی همچون ساموئل استالی ،گذاریسیاست
های پایدار، بایستی به نقش بازار و مکانیزم یهای توسعه موفق سیاست

گذاری های سیاسی و قانونحد به مکانیزماز اقتصادی توجه نمود و از توجه بیش
ها ازنظر این محقق  پرهیز کرد. دیگر عوامل مؤثر بر اجرای موفق سیاست

گیری نتایج سیاست؛ تدوین استانداردها  اندازهاند از: شفاف نمودن ابزار  عبارت
کردن استفاده از فنّاوری یا های یکسان، اجتناب از اجباری و شاخص

جای هب تشویقیرویکردهای خاص برای اجرای سیاست، استفاده از رویکردهای 
های غیر اثربخش، توجه به  رویکردهای دستوری، خاتمه بخشیدن به سیاست

های محلی  روندان و دخالت دادن هر چه بیشتر دولتتمایالت و ترجیحات شه
در بخش الگوپردازی نیز ، (P.246  Staley, 2006,ها) در اجرای سیاست

                                                                                                             
1. T. Dye 
2. Samuel R. Staley 
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 7توان به الگوی حافظ خالد توان نام برد، برای نمونه می بیشماری را میالگوهای 
ای و اصول علمی، عوامل  اشاره کرد که با تأکید بر نقش افراد حرفه (8992)

8و یا کیم پوترز شمارد گذاری عمومی را بر می ل در اجرای سیاستدخی
که برای  

را  9و سطل زباله 1، مدوّر 9ای های بهداشت، سه مدل مرحله اجرای سیاست
 P.699,دهد که هرکدام متناسب سطحی از پیچیدگی است ) پیشنهاد می

Putters,2005یگنیس گذاری ا (. این پژوهش بر مبنای الگوی تحلیلی و سیاست
 یبنا شده است. این الگو ظرفیت بررسی توأمان دو مرحله (8998)9اسنلن

ای تجمیع تواند محملی مناسب بر اربست عملی را دارد و میطراحی نظری و ک
های مختلف همچون سیاست، اقتصاد، حقوق،  نظرات علمی نخبگان حوزه

نظرات مبتنی بر  و شناسی سازمان، علوم ارتباطاتروانشناسی اجتماعی، جامعه
ای  بُعد اقتصادی، سیاسی، قانونی و حرفه چهارهای پیشین باشد که دارای تجربه

 هد.د می)عملی( است. هرکدام نوعی از عقالنیت را به شرح زیر تشکیل 
علم سیاست و مدیریت  یاولیه یبر اساس این عقالنیت، مادهعقالنیت سیاسی: 

در این کشاکش قدرت دولتی، کشمکش بر روی سیاست است؛ که 
گذاری انجام  دهی و قدرت قانون های رأی متقاعدسازی طرف مقابل با رویه

های سخت جلوگیری کرده و  شود. این کشمکش سیاسی از نزاع و ستیزه می
سازد.  جامعه را از دیکتاتوری و الیگارشی حفظ و آرامش جامعه را ممکن می

ای برابری، توزیع نابرابر )منابع یکی از عناصر این عقالنیت: دولت در عین ادع
مختلف( را برقرار سازد. عنصر دوم عقالنیت سیاسی به استمرار قدرت فرد یا 

کند؛ و بدین ترتیب بیان  گذاری توجه مییند سیاستآهای موجود در فر گروه
کند که بدون توجه به این امر خطر عدم پذیرش سیاست توسط آن افراد و  می

                                                                                                             
1. Hafiz Khalid 
2. K. Putters 
3. Phases Model 
4. Round or Echternach Model 
5. Garbage Can Model 
6. Ignace Snellen 
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د. عنصر سوم در این عقالنیت، به یکپارچگی جامعه و افت ها اتفاق می گروه
شود  کند. بنابراین مشاهده می مشارکت جمعی در حل مسائل عمومی توجه می

که با نادیده انگاشتن این عناصر کیفیت و پایداری جامعه و حکومت به مخاطره 
 .( P. Snellen,2002, 327)افتد می

ود که ابزار پاسخ به نیازها محدود ش از این حقیقت ناشی میعقالنیت اقتصادی: 
تری شود، تعداد نیاز  اقتصادی یاست و هرچقدر از ابزار در دسترس استفاده

شوند  دسته تقسیم می توان پاسخ گفت. عناصر این عقالنیت به دو بیشتری را می
های  که شامل کارآمدی اقتصاد خرد و اقتصاد کالن است. در بسیاری از سیاست

تر از اقتصاد خرد است. لزوم  ارآمدی اقتصاد کالن بسیار مهمحکومتی، عنصر ک
اصول »رعایت این نوع عقالنیت کامالً بدیهی است و ضرورتاً بایستی به 

 .( P.328 Snellen,2002,) توجه کرد « اقتصادی یانگیزه»و « اقتصادی
به  ءسیاستی از عقالنیت قانونی برخوردار است که با اتکاعقالنیت قانونی: 

قانون اساسی و سایر قوانین، تدوین، اجرا، ارزیابی و تغییر و خاتمه یابد. بر 
اساس این نوع از عقالنیت، دولت در پی توجه به الزامات قانونی است تا 

در رفتارهای دولت رعایت شود. اولین عنصر این « اطمینان قانونی»وسیله  بدین
ادعای حکومت در مورد برابری نوع عقالنیت برابری در پیشگاه قانون است که 

عنصر  ،های قانونی های اجتماعی در مجموعه کند. سامان دادن پدیده را توجیه می
گویند. محافظت از بروز  دوم این نوع عقالنیت است که آن را امنیت قانونی می

خردمندی در  یعمل خودسرانه، عنصر سوم، اطمینان یافتن از حداقل درجه
تواند مکمل دیگر عناصر نیز باشد. شفافیت و  می اقدامات حکومت است که

انسجام در سیستم قانونی و رعایت این عناصر از الزامات رسمی و اساسی برای 
کسانی است سیستم قانونی را به وجود  یعقالنیت قانونی است و این وظیفه

 . ( P.329 Snellen,2002,) حفظ آن رادارند  یند و وظیفهاهآورد
حکومت برای تشخیص اهداف سیاست بایستی به ای )عملی(:  عقالنیت حرفه
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های مناسب آن آگاه باشد. مدنظر قرار دادن دانشی که از تجربیات عملی  تئوری
های  ها و حوزه شود، دانش عملی در مورد الگوهای رفتاری در بخش کسب می

-های یک سیاست فرض سنجی مداخالت دولت از پیش سیاست و توجه به امکان

ها،  شناسی سازمان جامعه ،عقالنی است. همچنین در این عقالنیت گذاری
های محور علوم اجتماعی و دانش  شناسی جامعه، علوم ارتباطات، شاخه روان

کنند. این علوم مستقالً روی اقدامات واقعی  فنی، نقش مهمی را ایفا می
مختلف کند بین انواع  سعی می اسنلن.  ( P. Snellen,2002, 329دارند ) تکیه

این محقق، چهار  یفوق الذکر ارتباط ایجاد کند. به عقیده یگانهرعقالنیت چها
زندگی هستند، باهم مرتبط هستند و  یرویکرد مذکور که در حقیقت چهار جنبه

ها  در اساس اولویتی نسبت به هم ندارند؛ بلکه برحسب شرایط هر یک از جنبه
. در ( P.325 Snellen,2002,)  دها اولویت پیدا کن تواند بر دیگر جنبه می

یند آیا تأکید فقط بر یک نوع عقالنیت در فر 7«تک عقالنیت»حقیقت اسنلن
یک  ها هیچ گذاری دهد. بنابراین در سیاست نقد قرار می گذاری را مورد سیاست

ای که  شوند. مخصوصاً عقالنیت حرفه از انواع عقالنیت نباید نادیده گرفته
 گیرد.  برمی ک سیاست را درهای اجرایی یمکانیزم

 2ها آوری داده جمع

های دولتی در  واقع توزیع سهام شرکت اجرایی توزیع سهام عدالت به یآئین نامه
بضاعت جامعه است که در اوایل کار دولت نهم )محمود  میان اقشار کم

نژاد( به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی در راستای اجرای اصل  احمدی

                                                                                                             
1 Mono-rationality 

ی آنان بـه هنگـام   محققان در این بخش به دلیل محفوظ ماندن اطالعات مصاحبه شوندگان و صیانت از خواسته .8
ها، به جای اسامی از کدهای اختصاری استفاده کردنـد. همچنـین بـه جهـت محـدودیت در       فرآیند جمع آوری داده

ده است و صرفاً نکات مهم و کلیدی مـورد اشـاره قـرار گرفتـه     کمیت مقاله، از تقریر پاسخ به طور کامل پرهیز ش
 است.
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و در جهت  8چهارم توسعه یبرنامه 0 یو مطابق ماده 7قانون اساسی 11
مذکور در قالب  یتوسعه یبرنامه 92الی  91 هایعملیاتی کردن ماده

اجرایی افزایش ثروت خانوار ایرانی از طریق گسترش سهم بخش  ینامه ینئآ"
یران وز ماده به تصویب هیئت سیزدهدر  "تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت 

های مرتبط با افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از  فعالیت 7929رسید. از سال 
اقتصاد و دارایی  یخانهطریق افزایش سهم بخش تعاون در دستور کار وزارت

مذکور در فروردین سال  ینامه عملیاتی یافت. آئین یقرار گرفت و وجهه
کمی تغییرات تصویب علنی مجلس شورای اسالمی با اعمال  یدر جلسه 7922

نان این طرح اهداف پیگیری شده را مواردی چون: گسترش مالکیت شد. مدوّ
درآمد از طریق افزایش سهم بخش تعاون  واحدهای تولیدی در بین اقشار کم

شده توسط متصدیان این طرح کاهش  کردند. اهداف دیگر مطرح معرفی می
درآمد و تسریع در روند خطرات ناشی از تمرکز دولت، بهبود توزیع ثروت و 

سازی اقتصادی است. البته اهداف دیگری که برخی از مسئولین اذعان  خصوصی
باشد. در ادامه سعی خواهد  گفته می اند نیز در راستای همین اهداف پیش داشته

شد این قانون را به محک عقالنیت ترکیبی اسنلن آزموده و نقاط قوت و ضعف 
های آتی مرتبط با این قانون،  دوین سیاستآن را مورد شناسایی و برای ت

راهکارهای راهبردی ارائه نماییم. در واقع فرض پژوهش بر اتمام این قانون 
 یدادهای این قانون در مدت اجرایی آن و ارائهبروننیست بلکه بررسی 

ا و ه بدین منظور محققان شاخصه. های آتی است ها برای بهبود سیاستراهکار

                                                                                                             
ی سه بخـش دولتـی، تعـاونی و    قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، نظام اقتصادی ایران برپایه 11. طبق اصل 7

  خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. 
ی سوم از فصل سوم برنامه 81الی  89و  72الی 78، 79ی مادهی چهارم توسعه تأکید دارد که ی نهم برنامه. ماده8

به قوت خود برقرار باشـند.    7922تا  7921ی چهارم توسعه یعنی از سالهای توسعه همچنان در طی اجرای برنامه
 های دولتی است وزارت اقتصاد و دارایی را مسئول شناخته و بـه مفاد این قوانین که مربوط به توزیع سهام شرکت

  پردازد.تشکیل ستاد اجرایی توسط این وزارتخانه و به تبیین اعضای ستاد، وظایف، اختیارات و امثالهم می
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نامه طراحی و در ر چارچوب نظری اسنلن را در قالب پرسشهای مطرح د مؤلفه
های دریافتی  های مطرح و پاسخ احبه شوندگان قرار دادند که پرسشاختیار مص

 گیرد. در ادامه مورد توجه قرار می
 (Eشوندگان ) صاری مصاحبهتعقالنیت اقتصادی، کد اخ

اجرایی توزیع سهام عدالت به چه میزان رفاه شهروندان را  ینامه آئینسوال: 
 تأمین کرده است؟

E
درآمد در قالب توزیع سهام  هدف بهبود معیشت اقشار کم : دولت وقت با1

که  نمودمند  ز ثروت عمومی بیشتر بهرههای پایین جامعه را ا عدالت، دهک
های تعاونی شده  سهم در شرکت بضاعت نیز صاحب آن خانوارهای کم یدرنتیجه

 مند شدند. ی بیشتری بهرهلما یو از پشتوانه
E

بندی  های اول و دوم طبقه : شهروندان واجد شرایط این طرح که در دهک2
های دولتی واگذارشده به بخش تعاون  ی شرکتلم ماشدند توانستند از سها می

 مدت نیز از سود حاصل از آن بهره ببرند. مند شوند و در طوالنی بهره
E

ن و آب آنان را نیز تأمین ادرآمد ن : ارزش اسمی سهام در دست اقشار کم3
نکرد چه برسد به رفاه! چراکه این سهام غیرقابل فروش بوده و بیشتر در دست 
مسئولین استانی موجب ظهور و بروز بازار سوم و ثانی برای دالالن و سود 

 جویان شده است.
E

درآمد و استقبال  ومی در بین اقشار کمدولت مبنی بر تحقق رفاه عم ی: اراده4
مردم از این طرح نشانگر تفاهم در نیاز جامعه برای توسعه و رفاه است که این 

 طرح درجای خود ابزاری برای تحقق نیاز مذکور بود.
E

: من با این طرح موافق بوده و هستم و معتقدم که توانسته است به لحاظ 5
به حقوق خود آگاه کند هرچند نتوانسته  اقتصادی اقشار پایین جامعه را نسبت

شده عایدات مناسبی برای خانوارهای پرجمعیت  بینی پیش یاست مطابق برنامه
 .نمایدایجاد 

اجرایی توزیع سهام عدالت بر درآمد ملی چقدر بوده  ینامه تأثیر آئینسوال: 
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 است؟

E
که این طرح های تولیدی و اشتغال  گذاری : درآمد ملی تابعی است از سرمایه1

ریزی نشده بود و بیشتر در  اشتغال برنامه یتولید و نه در زمینه ینه در زمینه
کاهش تصدی اقتصادی دولت و کمک مالی به خانوارهای نیازمند  یزمینه
درآمد ملی و افزایش تولید و اشتغال نداشته  برشده بود که تأثیری  ریزی برنامه
 است.

E
ی بر کاهش درآمد بود تا افزایش؛ چراکه با : بازتاب این طرح در سطح مل2

های اداری و کاهش  افزایش سیستم بوروکراتیک دولتی و افزایش هزینه
ساالنه بیش از پنج میلیارد تومان از ، های دولتی در بخش تولید  گذاری سرمایه
 کاست.  های تولیدی می های تولید و زیرساخت هزینه

E
 ،سازی و رقابتی کردن بازار نست با خصوصیتوا : این قانون در نگاه اولیه می3

درآمد ملی را تحت الشاع قرار دهد؛ اما متأسفانه تناقض در اهداف 
سازی و توزیع سهام به مردم از طریق نهادهای تعاونی( و عدم  )خصوصی

راه توسعه و تولید و  ها، این قانون را یک عنصر مزاحم در اجرایی شدن وعده
 . القاء نمودگذاری  سرمایه

E
واقع ارزش اسمی سهام را  : این قانون با توزیع سهام در سطح استانی به4

کاهش داد. با کاهش ارزش اسمی سهام و عدم قابلیت نقدینگی آن و با 
امور مربوط به واگذاری سهام و تشکیل  یهای کالن به اداره اختصاص هزینه

ری و ایجاد گذا های اختصاصی به سرمایه هزینه، ستادهای کالن و گسترده 
آن  یخواری، اشتغال و تولید نیز کاهش یافت که درنتیجه های رانت زمینه

 درآمد ملی متضرر گردید.
E

با مزایایی که داشت نتوانست انتظارات ابالغی مقام معظم رهبری این طرح : 5
ورده کند؛ و نتوانست آاقتصادی را بر یقانون اساسی در عرصه 11در اصل 

سازی دنبال  شتغال را از طریق تقویت بخش تعاون و خصوصیهای رفاه و ا زمینه
 کند؛ بنابراین به نظرم در بخش معطوف به درآمد ملی نقش مثبتی ایفا نکرد.
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اجرایی توزیع سهام عدالت بر اشتغال ملی را  ینامه میزان تأثیر آئینسوال: 
 کنید؟ چگونه ارزیابی می

E
افتند اما این امر دال برافزایش های مجری این امر گسترش ی : هرچند دستگاه1

تغال بسیار محدود و رویکردی اشتغال و کارایی و تولید نیست. چراکه این اش
 ی.رویکرد تولید نهداشت  گرایانه و خدماتی مصرف

E
: همانطور که در باب درآمد ملی عرض کردم در اینجا نیز معتقدم این طرح 2

دهد  ن نشان میآپرداخت اما بازتاب و نتایج حاصل از  مستقیماً به اشتغال نمی
 ملی و کالن تأثیری نداشته است. یبر اشتغال در عرصه

E
تقنین و  یشده در مرحله تعارض در اهداف مطرحبه دلیل : چنانچه گفتم 3

اجرا، همچون بخش درآمد ملی، اشتغال ملی نیز از این طرح  یضعف در مرحله
 مند شود. اقتصادی نتوانست بهره

E
های کالن در مسیر تخصیص ارزش  : توزیع سهام عدالت با اختصاص سرمایه4

های رکود اقتصادی و کاهش  ، زمینهواقع بضاعت به م به خانوارهای کماسمی سها
 خود به اشتغال ینوبه که به را مهیا نمودسازی  صوصیهای اقتصادی و خ رقابت

 آسیب رساند.
E

 اشتغالی زمینهبردار بود ولی در  اقتصادی هزینه ی: هرچند یک برنامه5
د بلکه بیشتر رویکردی تزریقی داشت ینتوانست به کمک خانوارهای مستعد بیا

بخش  یواسطه و با ایجاد ستادهای مجری سعی کرد سهام بخش دولتی را به
ی و که قابلیت نقدینگآن نامه تزریق کند بی های موردنظر آیین تعاون به دهک

 د.اشتغال و تولید را داشته باش

اجرایی توزیع سهام عدالت با امنیت اقتصادی )مقاومت  ینامه آئین یرابطهسوال: 
 اقتصادی دشمن/ ثبات اقتصادی داخلی( چگونه است؟ یدر برابر هجمه

E
سازی و از  توزیع سهام عدالت و تقویت بخش تعاون و خصوصی: قانون 1

تواند  های دولتی به مردم می طرف دیگر اختصاص سهمی از ارزش مالی شرکت
 امنیت اقتصادی را تقویت کند. یمقوله



 121... گذاری دولتی درنقد و بررسی سیاست

 

E
کارشناسی نشده و دلیل اجرای نامناسب و اهداف کلی  به: سهام عدالت 2

 صادی مثمر ثمر واقع نشد.چندان در امر امنیت اقتبینی نشده پیش
E

شده  چه وعده دادهگویی و ابراز اهداف متعارض باهم و اجرای خالف آن : کلی3
 یمدت با مسئله اعتماد ساخته و در طوالنی است؛ شهروندان جامعه را بی

  اعتمادی و بی استقبالی مردم در امر اقتصاد و متعاقب آن سیاست و دولت بی
امنیت اقتصادی داخلی  یصریحی با مقوله یمن رابطه خواهیم بود. به نظرمواجه 

 نداشته است.
E

تبع آن  : در بحث درآمد ملی و اشتغال گفتم که تأثیرات منفی داشته و به4
امنیت و ثبات اقتصادی را نیز هرچند متضرر یا مورد خدشه قرار نداده است اما 

معقولی به  ینتیجههای صورت گرفته  تأثیری منفی داشته و با احتساب هزینه
 دست نداده است. 

E
های این طرح را فراهم کرد اما این طرح نه  : به نظرم امنیت اقتصادی زمینه5

تولید نتوانست دست نظام اقتصادی ایران  یاشتغال و نه در عرصه یدر عرصه
 را بگیرد.

ها را  های هزینه/ منفعت در قانون تثبیت قیمت میزان رعایت تحلیلسوال: 
 کنید؟ ه ارزیابی میچگون

E
رسد چراکه ارزش سهم  ن به نظر میآهای مصرفی بیش از عایدات  : هزینه1

گوی اقساط بازپرداختی آنها نبود و تغییر  یافته به خانوارها پاسخ اختصاص
 داد. چندانی در اقتصاد خانوارها شکل نمی

E
ولین، این طرح و شناسایی مشم ساماندهیها برای  : دولت با اختصاص هزینه2

های زیادی را مصرف کرد که با  سرمایهغیره، توزیع و  یمیزان سهام و نحوه
 اقتصادی مطابقت ندارد. یآمده در عرصه دست نتایج به

E
دار شدن بخشی از اقشار  این طرح محدود به سهام یآمده دست : منافع به3

هنوز معیار دقیقی برای مشخص کردن مشمولین چراکه درآمد جامعه است.  کم
 99این قانون توسط نهاد دولت مشخص نشده است و اینکه احتماالً کمتر از 
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دار شده باشند دور از ذهن نیست. وقتی بخش  درصد مشمولین شناسایی و سهام
های صورت  دار شدند؛ با توجه به هزینه کمی از مشمولین شناسایی و سهام

شده قابل تحقق نبود و نشده  بینی که برخی از اهداف پیشبه این گرفته و با توجه
های بیشتری برجای گذاشت و در مقابل  به نظر بنده این قانون هزینه ،است

 .نمودبخش کمی از اقشار نیازمند را با سهم محدودی سرگرم 
E

مالی جابجا شده در این طرح در مقایسه با منافع به دست آمده که  یها : هزینه4
نتیجتاً بایستی کمتر باشد تا سود محاسبه و تعیین گردد؛ اما سود مالی از این طرح 

چه در های مصرفی خود را افزایش داد؛ و چنان عاید دولت نشد مگر اینکه هزینه
 معقولی به دست نداد. یگرفته نتیجه های انجام سؤال قبلی گفتم با توجه به هزینه

E
آور به نهادهای مجری و با  ی زیاد و سرسامها : این قانون با تحمیل هزینه5

ایجاد انتظارات زیاد بین مشمولین، نتوانست نتایج قابل قبولی به دست دهد. 
سال هنوز  2الی  1حتی برخی از مشمولین با سهامی که در دست دارند بعد از 

های صورت گرفته  اند که این مسئله با توجه به هزینه هیچ عایداتی کسب نکرده
 قبول نیست. نظام اقتصادی کشور قابل یر و تحوالت در عرصهو تغیی

 (Pشوندگان ) هعقالنیت سیاسی، کد اختصاری مصاحب
اجرایی توزیع سهام عدالت توانسته است شهروندان طبقات  ینامه آیا آئینسوال: 

 درآمد اقناع کند؟ باالی جامعه را برای توزیع منابع به نفع طبقات زیرین و کم

P
-های دولت های اجرایی این طرح قبالً در بحث انتخابات و سخنرانی : زمینه1

مردان در تدوین و اجرای این طرح با که دولت نحوی مردان مهیا شده بود به
 موانعی از قبیل فشار طبقات غیر مشمول مواجهه نشوند.

P
بله این طرح که در دولت نهم کلید خورد توانست دولت و مجریان را در   :2

دوراز فشارهای طبقات مرفه و  درآمد به حمایت از اقشار محروم و کم یمقوله
 دارا، یاری نماید.

P
های دینی و  ارزشایران به دالیلی ازجمله  ی: شهروندان طبقات باالی جامعه3

اجرایی این طرح و دیگر عوامل نسبت به این  یهای پیچیدهمکانیزمهمچنین 
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 .اقناع صحبت کردصرفاً توان از  ذا نمی. لبودنداطالع  تمایل و یا بی طرح بی
P

شد چراکه این نطبقات و اقشار پولدار بلند  ی: هیچ صدای مخالفی از ناحیه4
سازی، کاهش نقش دولت در اقتصاد، رقابتی  های خصوصی طرح با پوشش

کردن بازار، حمایت از خانوارهای محروم، اشاعه عدالت و امثالهم که برای 
 .بوده و است؛ جلوه کردات خوشایند طبق یهمه
P

: این طرح با اقبال عمومی مواجه شد چراکه در اوایل کار دولت نهم و در 5
اجتماعی و علمی در پسا  یعرصه در صورت پذیرفت که ایزمانی یبازه

برد. فضای مذکور و سرعت اجرایی این طرح و اهداف  انتخابات به سر می
اقبال عمومی مشمول و غیر مشمول  شده برای آن ازجمله عوامل مؤثر بر معرفی

 این طرح بود.

اجرایی توزیع سهام عدالت چگونه بوده  ینامه حمایت شهروندان از آئینسوال: 
 است؟

P
سازی  سازی و فرهنگ مردان در بحث زمینهدولت یبا اقدام اولیه  : شهروندان1

آن را  برای بهبود معیشت نیازمندان و کمک به مستضعفان، مخالفتی نداشتند و
مول نیز با این طرح موافق کردند. اغلب شهروندان غیر مش عدالتی تلقی نمی بی

 بودند.
P

های طبقاتی و فشارهای برخی  از جنجال دور  : توزیع سهام عدالت به2
شمول ملیدرهای طبقات پولدار و غیر مشمول به نفع خانوارهای نیازمند و 

توجهی غیر مشموالن نسبت  یصورت پذیرفت؛ که نشانگر حمایت و یا حداقل ب
 به این طرح اقتصادی بود.

P
های اجرا زدگی در اجرا، پیچیدگی در مکانیزم دالیلی ازجمله شتاببه : مردم 3

 ؛فرصت حمایت یا انتقاد نیافتند غیره،در متن، فضای خاص پسا انتخابات و 
 .رصت داوری را از مردم سلب کردنددالیلی که ف

P
ی همچون کاهش نقش دولت در اقتصاد، یها وعده: قانون مذکور به مدد 4

غیره، عدالت و  یرقابتی کردن بازار، حمایت از خانوارهای محروم، اشاعه
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 یدوراز فشارهای طبقات پولدار و با حمایت تلویحی آنان مرحله توانست به
 .عملیاتی خود را پشت سر بگذارد

P
ع طبقات بازاری و این طرح که هم به نفع طبقات زیرین و هم به نفدر : 5

استثناء  مخالفی نبودیم به ی، شاهد هیچ صدای معترض و هیچ رسانهبودپولدار
 های جناح مخالف که خیلی محدود و خیلی ضعیف بودند. برخی رسانه

اجرایی توزیع سهام عدالت موجب حضور بیشتر مردم  ینامه آیا آئینسوال: 
 های سیاسی شده است؟ درصحنه

P
توانم از فضای منتج از این قانون  پاسخ قطعی بدهم ولی میتوانم  : من نمی1

فضای جهادی و دولت  29و  29های  نتایجی کسب کنم. مثالً در سال
زد و این عاملی برای پررنگ شدن  گزار در سپهر سیاسی ایران موج می خدمت
ویژه شهروندان مشمول و ههای سیاسی در ذهنیت و رفتار شهروندان  ب فعالیت

 .است د شده از این طرحمن بهره
P

 ها برند دولت منتخبشان در پی اقداماتی به نفع آن که مردم پی می : همین2
های سیاسی ضمن  مندی بیشتر سعی خواهند کرد درصحنه ست متقابالً برای بهرها

 حضور، تقاضای خود را نیز به گوش مسئولین برسانند.
P

نجام بدهیم. تأثیر این قانون در : به نظر بنده اینجا بهتر است ارزیابی دقیقی ا3
کند؛ همچنین برای مشموالن و غیر مشموالن  زمانی اولیه و متأخر فرق می یبازه

از آن نداشتند  یچنداناطالع نیز متفاوت است. در زمان اولیه که گفتم مردم 
زمانی  یهای حمایتی و انتقادی هم نداریم؛ اما در بازه الزاماً انتظار واکنش

بینیم که صداهای مخالف و منتقد بیشتر شده و  سال می پنج بعد از متأخر مثالً
ند. در باب مشمولین و غیر مشمولین هستاز این اقدام ناخرسند ،شهروندان آگاه

سال که دیدند نیازهای ایجادشده با  پنج ازنیز همچنین. مشمولین خرسند بعد
 ند.صف ناخرسندان غیر مشمول پیوست شود به این طرح تأمین نمی

P
عاملی در جهت  غیره،سازی و حمایت از محرومین و های خصوصی : بله وعده4

های سیاسی و اجتماعی  بسیج منابع نیروی انسانی عظیم نیازمند ایرانی در عرصه
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 بود.
P

های  توان بین توزیع سهام عدالت و افزایش فعالیت مستقیمی نمی ی: رابطه5
 یتأثیر نیست. چراکه هرگونه ارائه سیاسی شهروندان پیدا کرد. هرچند بی

شود که آن دولت و  خدمات از طرف دولت به مردم و شهروندان موجب می
های سیاسی بیشتر  آن کنش ینمونه .اقداماتش مشروع و مقبول مردم باشد

دهم ریاست جمهوری است که به  یار محروم و روستایی در انتخابات دورهاقش
 انجامید. مدون سهام عدالت یدولت و کابینه پیروزی

 (Rشوندگان ) عقالنیت قانونی، کد اختصاری مصاحبه
اجرایی توزیع سهام عدالت موجب تبعیض بین طبقات  ینامه آیا آئینسوال: 

 داخلی شده است؟

R
این تبعیض است که برخی از خانوارهای دو دهک پایین جامعه : به نظر من 1

 دارای سهام باشند و برخی نباشند.
R

زا بود. : این قانون نه در هدف بلکه در اجرا و سازوکارهای توزیع تبعیض2
یافته به محرومین به دلیل عدم آشنایی آنان با قانون سهام  چراکه سهام اختصاص

طبقاتی و  یبر فاصله آن، موجب دامن زدنو ارزش مالی و دیگر الزامات 
 شد. گسترش تبعیض

R
ها عرض کردم توزیع بیشتر منابع به  : چنانچه در بخش هدفمند کردن یارانه3

عدالتی  تنها تبعیض و بی بضاعت به نسبت اقشار پردرآمد نه اقشار محروم و بی
 نیست بلکه عین عدالت است.

R
هبود معیشت اقشار مستضعف به تدوین : قانون سهام عدالت باهدف عدالت و ب4

 دوراز تبعیض نیز اجرایی گردید. صورت عدالت و به درآمد و به نظر من به
R

 یریزی درست و در راستای برنامه هدف این قانون با برنامه ی: جامعه5
ی شد که نیازمند و یتوسعه صورت پذیرفته بود و مشمول آن دسته از خانوارها

 بضاعت بودند. بی
اجرایی توزیع سهام عدالت با قوانین دیگر را چگونه  ینامه انطباق آئین: سوال
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 کنید؟ ارزیابی می

R
 یچه در برنامه: ارزیابی من بر عدم انطباق استوار است؛ اوالً خالف آن1

شده است، صورت گرفته است. دوماً  بینی پیش 1 یسوم و چهارم ماده یتوسعه
ینی بچهارم در فصل سوم تبیین و پیش یسعهتو یچه در برنامهاین طرح با آن

 شده منطبق نیست.
R

وزیر در رأس ستاد مرکزی و دیگر تشکیالت نه با  0جمهور با  : حضور رئیس2
وقت  یتوسعه یانداز و نه با برنامه سازی و نه با سندهای چشم خصوصی

 خوانی داشت. هم
R

 0 یمذکور همخوانی نداشت مثل ماده یتوسعه ی: با بخشی از مواد برنامه3
وری منابع انسانی و  چهارم که بر ارتقاء کارایی و افزایش بهره یتوسعه یبرنامه

که این طرح نه باهدف افزایش کارایی اقتصادی بلکه  مادی تأکید دارد درحالی
 شد.دولت به نیازمندان طراحی و اجرا  یباهدف تجویز بخشی از دارای

R
چهارم  یساله و برنامه انداز بیست راستای اهداف چشم هرچند دراین قانون  :4

در قوانین  مندرجها و بندهای  در برخی از ماده امایافته است  توسعه تدوین
شناسایی مشمولین،  یهمچون نحوه ،طرح سهام عدالت مطابقت نداردبا  ،مذکور

تی است که در ها نیز نکاهای اجرایی، اهداف مطرح و امثالهم که اینمکانیزم
ها حذف و  اقتضای زمان و مکان برخی مکانیزمبینیم. باالخره به  قوانین می اغلب

نشده  بینی در قانون پیشکه ها کنند و برخی دیگر از مکانیزم یا تغییر پیدا می
 شوند. اضافه می ،است

R
مخالف با قانون اساسی از فیلتر مجلس شورای  یاالصول هیچ قانون : علی5

بینیم یعنی  قانونی این طرح را می یتواند خارج شود. وقتی وجهه اسالمی نمی
توانسته است کلیات مطرح در قانون اساسی را پذیرش و در جزئیات نیز به 

-برنامه با نگریم و در اینجا نیز این طرح با اغلب مواد مرتبط توسعه می یبرنامه

 مذکور همخوانی دارد. ی
 مند در این سیاست به چه میزان بوده است؟توجه به سازوکارهای اجرایی قانونسوال: 
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R
حداکثری  ی: برای پیشبرد اهداف سیاسی دولت وقت، این قانون با پشتوانه1

که  کارگیری سازوکارهای در ظاهر قانونی جلوه یافت؛ درحالی قانونی و با به
 ن در قبل اشاره شد. آشده بود که دالیل  مندی خود خارجناین طرح از ریل قانو

R
: سازوکارهای اجرای این طرح که در خود متن طرح ذکرشده است قانونی 2

توسعه همخوانی ندارند؛ اما به  ینیستند و در برخی موارد گفتم با قوانین برنامه
ات صورت های توسعه، اقدام دلیل ناآشنایی اکثریت مردم با قوانین و برنامه

های مذکور باشند موردتوجه مردم و دانشگاهیان  نیز اگرچه منافی برنامه گرفته
 نخواهد بود.

R
-قانون ند درن و مجری این قانون بود هرچ: دولت نهم و دهم که مدو3ّ

انکار شهروندان  مثابه حقوق غیرقابل توانست آن را به ومندسازی آن کوشید 
به ارث بگذارد؛ اما دولت یازدهم هنوز اقدامی  محروم و نیازمند به دولت یازدهم

اند  شده در راستای سهام عدالت برای دو دهک پایین جامعه که جامانده یا اضافه
 .صورت نداده است

R
خصوص دولت به  ها اشاره کردم که نهاد متصدی به : در بحث تثبیت قیمت4

ساخته و گویی به مجلس شورای اسالمی سعی خواهد کرد طرح خود خاطر پاسخ
خوبی اجرا کند. برای همین حدالمقدور از  مجلس را به یمصوب شده

 سازوکارهای قانونی بهره خواهد گرفت. 
R

: سازوکارهای اجرائی مناسب این قانون که در پاسخ قبل نیز اشاره کردم 5
ی دولتی به یاند از تشکیل ستاد مرکزی و استانی، اختصاص دارا عبارت

سازی، کاهش  ن، افزایش سهم بخش تعاون و خصوصینیازمندان دو دهک پایی
 گرفته. تصدی نقش دولت در اقتصاد و دیگر سازوکارهای انجام

 (Gشوندگان ) ای، کد اختصاری مصاحبه عقالنیت حرفه
اجرایی توزیع سهام عدالت  ینامه ارتباطی در آئین یها مکانیزم ها و مدلسوال: 

 به چه میزان موردتوجه قرارگرفته است؟

G
های است که در آن ابزارهای اجرا و مکانیزم یهای : این طرح ازجمله طرح1
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نامه است.  نیز ماهیت آئین آن ارتباطی موردتوجه قرارگرفته است و دلیل
مذکور به بخش اجرای سهام عدالت مربوط است و بیشتر ابعاد  ینامه آئین
ارتباطی موردتوجه  های رود که مکانیزم و مدل ی دارد بنابراین انتظار مییاجرا
ی یکه بوده است. در طرح توزیع سهام عدالت یک ستاد اجرا ،نان بوده باشدمدوّ

جمهور وقت  ترین نهاد این طرح است و به ریاست رئیس وجود دارد که عالی
عضو که بیش از  هجدهگردد. مطابق این طرح قرار بود ستاد مذکور با  اداره می
ی دولت به محرومین بپردازند. ستاد یص داران وزرا بودند به اختصاآنیمی از 

ریزی، هماهنگی و نظارت بر فرآیند واگذاری سهام  مرکزی هدفش برنامه
عدالت است که بدین منظور ستادهای استانی نیز در زیر چتر ستاد مرکزی 

سهام دولتی را برحسب تعداد مشمول در  ،ند و قرار شد که باواسطهاهتشکیل شد
احل ارتباطی این ستادها بدین شکل بود. اول: واگذاری اختیار بگیرند. مر

ساله  بیست های کارگزاری سهام عدالت با اقساط های دولتی به شرکت شرکت
های  که مسئولیتش با وزارت اقتصاد و دارایی بود. دوم: واگذاری شرکت

های عدالت استانی با نظارت ستاد مرکزی که این  کارگزاری مزبور به تعاونی
دوم به  یهای مذکور در مرحله ساله بود. سوم: توزیع سهام تعاونیت بیس هم 

 مشموالن طرح.
اجرایی توزیع  یها در آئین نامه گزارش یابالغ دستورات و ارائه ینحوهسوال: 

 شده است؟ بینی سهام عدالت به چه میزان پیش

G
این راه کارآمدی ر: در پاسخ قبلی کمی اشاره کردم که یکی از موانع بر س1

ها در قالب مدل ارتباطی  بینی ابالغ دستورات و دریافت گزارش قانون عدم پیش
مدل ارتباطی و مکانیزم های خاص آن مدنظر نبوده است.  ،بود. در این قانون

شدند و در چه ارگانی  ها چگونه مطلع می اینکه مجریان از بازخورد و گزارش
 نشده است.شد نیز اطالعی درج  بررسی و تحلیل و اعمال می

 یاجرایی توزیع سهام عدالت به نحوه ینامه آیا به هنگام تقنین آئینسوال: 
 مجری توجه شده است؟ به چه میزان؟ یتعامل بین نهادها و ساختارها
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G
گذاران بوده است. مثالً ستادهای  ارتباط عمودی موردتوجه قانون ،: بیشتر1

ستاد مرکزی بودند و هرکدام چندین شرکت کارگزاری  یاستانی زیرمجموعه
تعامل بین  یخود داشتند. با این احتساب نحوه یتعاونی در زیرمجموعه

تعامل بین ستادهای استانی  یهای استانی از طریق ستاد استانی و نحوه تعاونی
 نیز از طریق ستاد مرکزی قابلیت داشت.

اجرایی توزیع  ینامه ناسی سازمان در آئینش های جامعه مندی از نظریه میزان بهره
 سهام عدالت چقدر است؟ 

G
منابع موجود برای  یکارگیری و بسیج همه هدف به با  شناسی سازمان : جامعه2

یابی  توان موجود را در اختیار دست یشده، سعی دارد همه رسیدن به هدف معین
بینیم  یع سهام عدالت میشده قرار بدهد. اقدامی که در طرح توز به نیاز شناسایی

گرفته در طبقات زیرین  شناختی در جهت رفع نیاز شکل واقع اقدامی جامعه به
وقت بخشی از جامعه نآشناسی سازمانی نداشت  جامعه ،لتجامعه است. اگر دو

کرد؛ اما  دار می های حاکمیت مطلوب را خدشه با نارضایتی خود زمینه
طح سازمانی و چه فرا سازمانی اقتضا چه در س، شناسی و الزامات آن جامعه

 کند که مدیریت یکپارچه و منظمی بر محیط اجتماعی اعمال گردد. می
اجرایی توزیع سهام عدالت از نظریات  ینامه آیا در تقنین آئینسوال: 

 شده است؟ چه میزان؟ روانشناسی اجتماعی استفاده

G
-ی بوده باشد. این:  بعید نیست که محرک این طرح خود روانشناسی اجتماع3

شناختی و اجتماعی برخی طبقات را درک کرده و  که دولت بازتاب روان
ست. اینکه چقدر در خود طرح این علم ا ها درصدد پاسخ به این بازتاب

کنم که مکانیزم و یا نهادی برای بررسی و  موردتوجه بوده است بایستی اشاره
 تبیین این قسم از بازتاب را هنوز شاهد نیستیم.

اجرایی توزیع سهام عدالت  ینامه نقش افراد متخصص در تقنین آئینسوال: 
 چقدر است؟

G
وزیران به پیشنهاد وزارت امور و  نامه در خود هیئت این آئین ی: طرح اولیه4
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-هیچ نظر کارشناسی 7922کلید خورد و تا  ،الدین حسینی دکتر شمس ،دارایی

ف اهدا رت نپذیرفت و بیشتر باوزیران صو پیرامون این طرح توسط هیئت ای
 کشور را یکسره حل کنند. داشتند مشکالتسیاسی سعی 

 باالخصگذاری  سیاست یهای مشابه در زمینه مندی از تجربه میزان بهرهسوال: 
 کنید؟ چگونه ارزیابی می را اجرایی توزیع سهام عدالت ینامه تدوین آئین

G
ی یدین کشور بحث واگذاری داراگرایی نیز هرچند در چن تجربه ی: در مقوله4

کدام از آنها با  گرفته اما هیچ سازی شکل خصوصی یدولتی به مردم و مقوله
های موردنظر این طرح مطابقت ندارند. برای توزیع سهام به دو دهک مکانیزم

تعاونی کارگزاری با بوروکراتیک گسترده به راه انداختند و  999پایین بیش از 
از کارشناسی  دور  و کاهش تصدی دولت در اقتصاد به سازی با شعار خصوصی
ازی دولت به اند های مشابه در پی تأمین منافع وقت یعنی دست و توجه به تجربه

 پرور کردن مردم و مرکزیت سازی دولت برآمدند.های مردم و گدا سفره
اجرایی توزیع سهام عدالت به آموزش کارگزاران  ینامه در تقنین آئینسوال: 

 ط چه میزان توجه شده است؟مرتب

G
: بنده معتقدم که کار اجرایی بدون آموزش و تربیت کارگزار مناسب میسر 5

نخواهد شد؛ اینکه در طرح توزیع سهام عدالت ستاد مرکزی و چندین ستاد 
 ههای واسط اینها و برخی شرکت یهای زیرمجموعه استانی و خیل عظیم تعاونی

، کارآمدی نخواهند داشت،دیده و متخصص  که همه و همه بدون اعضای آموزش
ستاد استانی که  99ترین زمان در عرض یک سال بیش از  اینکه در سریع

که هرکدام چندین  را خود یهرکدام چندین تعاونی کارگزاری زیرمجموعه
وزش گرایی و آماحتمال تخصص ، دکن مدیر و مسئول دارند؛ راه اندازی می

 رساند. کارگزاران مرتبط را کاهش داده و حتی به صفر می
اجرایی توزیع سهام عدالت، قبل از  ینامه چه میزان در مورد آئینسوال: 
 شده است؟ پژوهش نظری انجام ،تصویب

G
های مجلس شورای اسالمی  : اغلب پژوهش موجود که در مرکز پژوهش5
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و  7929های  آن در سالی شدن یموجود است بعد از تصویب طرح و اجرا
به بعد  7922صورت پذیرفته و حتی بعد از تصویب مجلس در سال  7921

 خورد. خیلی معدود پژوهشی پیرامون سهام عدالت به چشم می
 ینامه آیا از علوم نظری و عملی در دسترس در تقنین و تصویب آئینسوال: 

 شده است؟ اجرایی توزیع سهام عدالت استفاده

G
ند تا علوم موردنیاز اهن بیشتر به علوم سیاسی و اقتصادی بهاء داد: به نظر م5

شناسی، الزامات علوم  مثالً الزامات علوم جامعه .برای اجرای موفق یک سیاست
شناسی، الزامات علوم ارتباطات و فناوری اطالعات و یا الزامات مدیریت  روان

ا الزامات خاص که اینه غیره،و تخصیص منابع و مدیریت نیروی انسانی و 
راهبردی و ، هرکدام برای تبیین و اجرای موفق هر قانونی در سطح ملی و کالن 

 کارآمد ساز است.
شده  های دیگری برای بهبود اجرای این سیاست در نظر گرفته چه سیاستسوال: 

 و یا اعمال گردیده است؟

G
ها و  انگیز است که در تثبیت قیمت: این پرسش کمی برایم مزاح5

ها فرصت ابراز نشد اما اینجا الزم است بگویم که همیشه  مندکردن یارانههدف
سیاستگذاری شکل گرفت اغلب  گذاری و من این است که وقتی قانون یدغدغه

های متضاد و مخالفش به  شاهد هستیم که بعد از مدت کوتاهی باسیاست
ح کنند. این کار اغلب توسط جنا سرکوب و توقف و یا حذف آن اقدام می

 یبارز آن تخطئه یپذیرد که نمونه نان صورت میرقیب و یا توسط خود مدوّ
ها است. در پاسخ به  ها توسط طراحان قانون هدفمندکردن یارانه تثبیت قیمت

کنم که به نظر من هیچ قانون حامی و مکملی برای  پرسش شما بایستی اشاره
 طرح توزیع سهام عدالت صورت نپذیرفته است.

 هاوتحلیل داده تجزیه

اجرایی توزیع سهام  ینامه بررسی میزان رعایت عقالنیت اقتصادی در آئینالف( 
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 عدالت

اجرایی  ینامه آئینشده از نظرات نخبگان اقتصادی در باب  آوری های جمع داده
بیانگر آن است که عقالنیت اقتصادی در قانون مذکور  توزیع سهام عدالت

های مندرج در جدول زیر نشان  بندی گزاره ست. رتبهموردتوجه قرارگرفته ا
و در  "درآمد ملی" یم عدالت در مقولهاجرایی توزیع سها ینامه دهد که آئین می

نظران  تأثیری نداشته و ارزیابی اغلب صاحببه ترتیب کاهش و اشتغال  یعرصه
ندگان شو دهد که در بحث اشتغال ملی تأثیری نداشته و یکی از مصاحبه نشان می

در ارزیابی خود بیان داشته است که تأثیر منفی گذاشته است. از طرف دیگر 
دهد که این طرح ضمن ابهام  امنیت اقتصادی و سود و زیان نیز نشان می  یگزاره

سود و  یتأثیری در مقوله به بی  در تقویت و تضعیف امنیت اقتصادی و با گرایش
 آور تلقی شد. ن طرح زیانشوندگان ای اتفاق آراء مصاحبه هزیان ب

اجرایی توزیع سهام  ینامه های وضعیت عقالنیت اقتصادی آئین بندی گزاره رتبه .2جدول 
 عدالت

 های موردتوجه گزاره ردیف
 یجامعه

 آماری
 های موردتوجه گزاره ردیف

 یجامعه
 آماری

1 

 9 رفاه شهروندان مشمول

1 

 7 تقویت امنیت اقتصادی
عدم رفاه شهروندان 

 مشمول
 7 تضعیف امنیت اقتصادی 7

 9 خنثی 7 خنثی

2 

 9 افزایش درآمد ملی

9 

سود بر مبنای تحلیل هزینه و 
 منفعت

9 

 1 کاهش درآمد ملی
زیان برمبنای تحلیل هزینه و 

 منفعت
9 

 9 خنثی 7 خنثی

1 

 9 افزایش اشتغال ملی

 7 کاهش اشتغال ملی

 1 خنثی
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 اجرایی توزیع سهام عدالت ینامه عقالنیت سیاسی در آئینبررسی میزان رعایت ب( 

از گسترش میدان اقتدار سیاسی دولت  "حمایت شهروندان" ی گزاره ازجدول 
دهد؛ یعنی دولت و جناح حامی این قانون توانسته است  نهم و دهم خبر می

  یگزاره یمشروعیت سیاسی و دینی خود در جامعه را بهبود ببخشد. رابطه
افزایی دارد  هم یور با تأثیر مثبت در فعالیت سیاسی شهروندان یک رابطهمذک

واقع  کشف است. به شناختی تحلیل ساختاری قابل که با استفاده از مواهب روش
رود  انتظار می ،برتر قرار دارد یسیاسی وقتی در رتبه یجذب مردم به صحنه

بندی باالیی  ول رتبهنیز در جد« های گریز از مرکز کاهش گرایش» ی گزاره
دهد که عقالنیت سیاسی این طرح به  های مذکور نشان می کسب کنند. داده

که اقناع  نحوی نسبت عقالنیت اقتصادی مطرح در باال جایگاه بهتری دارد به
 یشهروندان، فعالیت سیاسی شهروندان و حمایت شهروندان با باالترین نمونه

دهد که عقالنیت  شده است و نشان می دیبن آماری در جدول فراوانی زیر طبقه
 سیاسی و الزامات آن به نحو مطلوب مدنظر سیاست سازان بوده است.

اجرایی توزیع  ینامه های وضعیت عقالنیت سیاسی در آئین بندی گزاره رتبه .1جدول 
 سهام عدالت

 های موردتوجه گزاره ردیف
 یجامعه

 آماری
 های موردتوجه گزاره ردیف

 یجامعه
 آماری

1 

  1 اقناع طبقات مرفه
4 

 7 حمایت نخبگان مذهبی و سیاسی
 7 انتقاد نخبگان مذهبی و سیاسی 7 عدم اقناع طبقات مرفه

 9 خنثی 9 خنثی

2 

 1 حمایت شهروندان
 9 عدم استقبال شهروندان

 9 خنثی

1 

تأثیر مثبت در فعالیت 
 سیاسی شهروندان

1 

تأثیر منفی در فعالیت 
 سیاسی شهروندان

9 

 7 خنثی
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 اجرایی توزیع سهام عدالت ینامه بررسی میزان رعایت عقالنیت قانونی در آئینج( 
عدالتی در بین  شوندگان این قانون بر کاهش تبعیض و بی برحسب نظر مصاحبه

بر عدم انطباق  9و  8های  گزاره جدول، شهروندان کمک کرده است. با توجه به
قانون سهام عدالت با قوانین دیگر و باالدستی اشاره دارد که نشانگر ضعیف 

مذکور  بودن عقالنیت قانونی و عدم توجه به الزامات حقوقی در تدوین طرح
بیانگر توجه جدی دولت متصدی بر سازوکارهای  1های  است. هرچند گزاره

دم انطباق طرح توزیع سهام عدالت تواند از ع اجرای قانونمند است اما این نمی
شوندگان  ایجادشده را کاهش بدهد. مصاحبه یبا قوانین باالدستی بکاهد و فاصله

کارگیری سازوکارهای اجرای قانونمند توسط نهاد دولت را برای  اغلب علت به
دهد که عقالنیت  دانستند. در کل آمارهای زیر نشان می خود می یحفظ وجهه

-صورت حداقلی موردنظر سیاست و اجرای سهام عدالت به قانونی در تدوین

 سازان بوده است.

اجرایی توزیع  ینامه های وضعیت عقالنیت قانونی در آئین بندی گزاره رتبه .4جدول 
 سهام عدالت

 های موردتوجه گزاره ردیف
 یجامعه

 آماری
 های موردتوجه گزاره ردیف

 یجامعه
 آماری

1 

 8 افزایش تبعیض

1 

سازوکارهای اجرای  توجه به
 قانونمند

1 

 9 کاهش تبعیض
عدم توجه به سازوکارهای 

 اجرای قانونمند
7 

 9 خنثی 9 خنثی

2 

 8 انطباق با قوانین باالدستی

عدم انطباق با قوانین 
 باالدستی

9 

 9 خنثی

9 
 7 انطباق با قوانین دیگر

 9 عدم انطباق با قوانین دیگر
 7 خنثی
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اجرایی توزیع  ینامه ای در قانون آئین میزان رعایت عقالنیت حرفهبررسی د( 
 سهام عدالت

شوندگان، بر  های مورد تأکید مصاحبه بندی گزاره در این عقالنیت بجای رتبه
اجرایی  یای در آئین نامه های موردنظر عقالنیت حرفه وضعیت رعایت مؤلفه

-شده است. چون جامعه رهشوندگان اشا توزیع سهام عدالت برحسب نظر مصاحبه

عقالنیت نیز پنج نفر بودند و اقتضای این  یمورد مصاحبه در این حوزه ی
عقالنیت تخصص محوری بود؛ الزاماً برای هر پرسش یک مخاطب و یا برای 

های  چند پرسش یک مخاطب مدنظر قرارگرفته است. وضعیت رعایت مؤلفه
 اجرایی توزیع سهام عدالت به جز ینامه ای در مورد آئین عقالنیت حرفه یحوزه

دو مورد که مثبت بودند؛ بیانگر عدم توجه دولتمردان و سیاستمداران بر بُعد 
آن دوگانگی  یای و عملی به هنگام سیاستگذاری است؛ که نتیجه عقالنیت حرفه

عقالنیت  یترین پایه ای مهم عقالنیت حرفه یهاست. چراکه حوزه ها و عمل وعده
 یها است. عدم توجه به این حوزه حث کاربست عملی سیاستترکیبی در ب

 جرای قوانین به هنگام تقنین است.عقالنی نشانگر غفلت از تمهیدات ا

اجرایی توزیع  ینامه ای در آئین های وضعیت عقالنیت حرفه بندی گزاره رتبه. 1جدول 
 سهام عدالت

 ای های عقالنیت حرفه مؤلفه ردیف

وضعیت 
 رعایت

مثبت     
 منفی

 ای های عقالنیت حرفه مؤلفه ردیف

وضعیت 
 رعایت

مثبت     
 منفی

1 
های  توجه به مکانیزم ها و مدل

 ارتباطی
 *  توجه به نقش افراد متخصص 6  *

 *  های مشابه توجه به تجربه 1 *  توجه به نحوه ابالغ دستورات 2
 *  کارگزارانتوجه به آموزش  8 *  توجه به تعامل بین نهادهای اجرایی 1

 1  * شناسی سازمان توجه به جامعه 4
توجه به کارشناسی قبل از 

 تقنین
 * 

1 
توجه به نظریات روانشناسی 

 اجتماعی
 *  های مکمل توجه به سیاست 79 * 
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 گیرینتیجه

اقتصادی  ینشینان عرصه دولت به حاشیه یتوزیع سهام عدالت پاسخ غیرمنتظره
ایران بود که هم موجب خرسندی مشمولین طرح شد و هم موجب مقبولیت 

بضاعت؛ اما بررسی دقیق این پروژه که از  دولت در نزد اقشار محروم و کم
دهد که در عقالنیت  علمی کشور است؛ نشان می یبرآیند نظرات بیست نخبه

میز نبوده است. آهم موفق چندان  ،این طرح برخالف قضاوت اولیه ،اقتصادی
عنصر  "درآمد ملی" یاین طرح را در مقوله ،شوندگان که مصاحبه طوری به

تأثیر دانستند. عالوه بر  نیز بی "اشتغال" یکردند و در مقوله مزاحم تلقی می
شوندگان اقتصادی با اشتراک نظر معتقدند که این طرح در  اینها مصاحبه 

بار بوده است. عدم  منفعت زیان اقتصادی برمبنای تحلیل هزینه و یعرصه
اقتصادی این قانون محققان را به این فرضیه سوق داده  یموفقیت در عرصه

محققان با  ،است که ابر عقالنیت سیاسی عامل آن است. در پژوهشی مرتبط
به این نتیجه دست یافتند که  "قانون هدفمند کردن یارانه ها" یمطالعه

ها را مورد خدشه قرار یتزامات دیگر عقالنتواند الابرعقالنیت سیاسی می
به واقع ابر عقالنیت سیاسی در این قانون . (11: 7909)برزگر، حسین زاده، دهد

دهد  نیز قابل شناسایی است. چنانکه جدول فراوانی عقالنیت سیاسی نشان می
مناسب و اقناع طبقات غیر مشمول توانسته  هایسازی که دولت ضمن زمینه

های سیاسی  حمایت شهروندان، با تأثیر مثبت بر فعالیت است با جلب
تر کند. هرچند به نظر محققان  را در میدان سیاسی فعال اننشین حاشیه ،شهروندان

اعتبارش دست به این  یدولت وقت با حفظ مقبولیت خود و افزایش دامنه
ار های بیشم انگاری قانون زده است اما بررسی ابعاد دیگر این قانون از سهل

به نظر بخش  دهد. ابعاد حقوقی این طرح چندان رضایت متصدیان خبر می
شوندگان بر سر تبعیضی  مصاحبه "تبعیض" یطور نمونه در مقوله به رسد. نمی

بودن و نبودنش اختالف رأی داشتند و در بحث عدم انطباق با قوانین دیگر 
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باالدستی مطابقت ندارد؛ ن بودند که با قوانین دیگر و آشوندگان بر اغلب مصاحبه
این طرح نسبتاً قانونی  ،خودش ناما دولت در جهت حقوقی و قانونی نشان داد

ای  ابزارهای کامالً قانونی پیش برده است. در بخش عقالنیت حرفه یوسیله را به
های اجرایی خاصی مدنظر  ندگان مکانیزمشو مصاحبه ینیز هرچند به گفته

ای این  طور نمونه در بخش عقالنیت حرفه ودند. بهقرارگرفته بود اما کافی نب
های تعاونی در  بینی ستادهای اجرایی مرکزی و استانی و شرکت طرح با پیش

های اجرایی را پوشش دادند اما مکانیزم یها تا حدودی مؤلفه سطح شهرستان
شناختی،  شناختی و روان های تعامالت بین نهادی، توجه به نظرات جامعه مقوله

های مکمل و توجه به آموزش  های پیشین، توجه به سیاست ه به تجربهتوج
نان قرارگرفته است های این عقالنیت مورد غفلت مدوّ کارگزاران و دیگر مقوله
های مطرح در شود. مؤلفه مکانیزم مدیریتی اولیه می یکه موجب تضعیف دامنه

ست که در ا هاگذاریاین عقالنیت بیانگر تمهیدات اجرایی الزم در سیاست
که دهد. این آنها را افزایش میصورت رعایت به هنگام تدوین موفقیت اجرایی 

گرفته در این طرح تمایل به شکست دارند به خاطر این است که  اقدامات انجام
 یای بیش از پنج مؤلفههای عقالنیت حرفه نان ضمن توجه به یکی از مؤلفهمدوّ

ها محققان را به  انگاری اند. این سهل دادهرار خود ق توجهیبیمهم دیگر را مورد 
کارشناسی  یاین تصور سوق داده است که این اقدامی عجوالنه و بدون پشتوانه

سازی دولت نهم با انمسو علمی و صرفاً یک اقدام نمادین در جهت این ناه
بق مدعای پژوهش اگر عقالنیت که مطادولت قبلی )هشتم( بوده است. درحالی

اجرا و تدوین  یبین مرحلهشد گسیختگی  به طور مطلوب اعمال می ای حرفه
آن دولتی شفاف در رابطه با ملت را شاهد بودیم.  ییافت و در نتیجه ترمیم می

گیری فوق نبود؛ بلکه با آزمون چارچوب حاصل این پژوهش محدود به نتیجه
دن بیشتر آن های کاربردی شنظری اسنلن برای اولین بار در علوم سیاسی زمینه

این  هایز جمله خروجیهای سیاسی زیر نیز انیز مهیا شد. همچنین توصیه
 روند. پژوهش بشمار می
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 های سیاسی توصیه

های  دهد که برای موفقیت سیاست های محققان پیشین نشان می یافته
: 7921)تسلیمی، مدیران ، (89: 7921)تسلیمی، یافته عواملی نظیر ساختار  تدوین

 ،(7929)عطار و خواجه نائینی، رابطه بین نهادها  ،شفافیت قانون اساسی، (91
)الوانی و پیکانی، گذاری  های موجود در عرصه سیاست مندی تلفیقی از مدل بهره

و بکارگیری  (811: 7929)توری،  پرهیز از ابر عقالنیت سیاسی ،(7929
ها بر اساس ین؛ عالوه بر اهستند مؤثر (7909)برزگر، حسین زاده، عقالنیت 

منظور کمک به  ها، به های حاصل از آن شده و یافته های گردآوری تحلیل داده
 یمرتبط با آئین نامه های آتیِیتر سیاستگذار بخش اجرای موفق و رضایت

ازآنچه تاکنون متفاوت های سیاسی دیگری  توزیع سهام عدالت، توصیه
 گردد:مورداشاره قرارگرفته است؛ ارائه می

 گذاریرهیز از ابرعقالنیت در سیاستپ ـ1

کنندگان به هنگام تقنین  های آتی بایستی تدوینیگذاربرای بهبود سیاست
که مطرح شد کارل توری نیز ها از یک ابر عقالنیت پرهیز نمایند. چنان سیاست

سر راه بر ها نشان داد که ازجمله موانع کند. یافتهاین را عامل مزاحمت تلقی می
اجرایی توزیع سهام عدالت برتری عقالنیت سیاسی نسبت  یآئین نامهکارآمدی 

که ابعاد عقالنیت باهم کوک نباشند ضمن  به دیگر ابعاد عقالنیت بود. وقتی
چتر اقتدار سیاسی در  یاجرا، موجب کاهش گستره یناکارآمدی در مرحله

که دهند. چنان تمال بحران مشروعیت را افزایش میشوند و اح جامعه می
گذاری های عقالنیت سیاست عقالنیت سیاسی حریم دیگر حوزه ینبایستی دامنه

ها نیز از الزامات عقالنیت  دیگر عقالنیت یدار کند؛ نبایستی دامنه را خدشه
گذاری  گذاری بکاهد؛ یعنی هرکدام از ابعاد عقالنیت سیاست سیاسی در سیاست

 بایستی در حد متعادل موردتوجه قرار بگیرند.
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 ها ای در مرحله تقنین سیاست توجه به عقالنیت حرفهـ 2

رود که ظرفیت بررسی مثبت چارچوب نظری اسنلن بشمار می یاین مقوله نقطه
دهد.  جرا را در اختیار محققان قرار میطراحی نظری و ا یتوأمان دو مرحله

اجرا به شرط اعمال  یعقالنی معطوف به بهبود مرحله یخروجی این حوزه
های یگذار شود در سیاست دات آن به هنگام تدوین است. لذا پیشنهاد میتمهی

های  های کارشناسان در حوزه های موجود و پژوهش سازان از نظریه آتی سیاست
های عقالنی  ای ازجمله حوزه ای غافل نشود. عقالنیت حرفه عقالنیت حرفه

ت از این برد. غفل فراموشی به سر می یشود که اغلب در بوته محسوب می
های شخصی و  ها را مورد تهدید سلیقه کاربست عملی سیاست یعقالنیت مرحله

ای گسترش یابد؛  دهد. وقتی فرصت رفتارهای سلیقه اعمال خودسرانه قرار می
ها سد  میدان پرتنشی از نظریات و سالیق بر سر راه اعمال صحیح سیاست

در نظر گرفتن الزامات و هنجار  رفت از این وضعیت نابه راه برونخواهد شد. 
ارتباطی  هایمکانیزمتمهیدات اجرایی در حین تقنین است. تمهیداتی از حیث 

موردنظر، منابع موردنیاز، افراد متصدی، نهادهای متصدی، اقدامات مکمل و 
 یمکانی و زمانی مشخص، نحوه یهای موردنیاز، محدوده برنده، کارشناسیپیش

بحث آمایش و پیمایش برای آزمون سیاست ها،  ابالغ دستورات و گزارش
سازد.  تر می یافته را شفاف های تدوین موردنظر و امثالهم که ابعاد اجرایی سیاست

های مشابه و بازخوردهای اجتماعی  یعنی با توجه به نقش افراد متخصص، تجربه
های ارتباطی توجه به مکانیزم و شناختی روان ،شناختی قوانین اعم از جامعه

 آمیزتری را شاهد بود. اجرای موفقیت یتوان مرحله ف میمختل
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