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Abstract 

Political decisions usually affect a large number of people but the point is to 
what extent these decisions are justified and verified, and to what extent, 
they have gone through the correct decision-making mechanisms. The 
negative consequences of some of these decisions have been motivating 
many researchers to figure out where the problem comes from. However, the 
problem is that most of these researchers have seen them in a suspended, 
abstract, and isolated way. The purpose of this article is, first of all, to 
provide criteria for evaluating these decisions, and in the next step, to 
identify the most important challenges of the government's political 
decision-making. In the third step, it tries to provide examples of these 
challenges with regard to the provided indicators, and then to show the 
relationship which they are related to the issue of "accountability" and their 
ultimate relationship with the gap between the government - the nation, and 
the weakness of the civil society. The research method in this article is 
descriptive-analytical and gathering data is based on documents, finally, 
statistical samples have been used to examine the process of several 
important political decisions. The specific finding of this article is that 
political decision-making is a multifaceted and complex phenomenon whose 
transparency, verification, and justification are closely related to the question 
of accountability and finally democratic mechanisms, and the existence of 
strong civil forces and political parties. 
 
Keywords: Political Decision-Making, Transparency, Verification, 
Accountability, Nation-State Cleavage. 
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یدرنهادهایریگمیتصمیشناسبیآسبریدرآمدشیپ
 بردولتدیباتأکیتیحاکم

 رانیا ،تهران طباطبائی،عالمه دانشگاه سیاسی  دانشیار علوم  یدهکرد زاده یرحمان درضایحم

 چکیده

 نیاما نکته ا گذارند یم یبرجا یشگفت راتیما تأث یاجتماع یاسیس اتیمعموال بر ح ،یاسیس ماتیتصم
گاه  مات،یتصم نیاز ا یبرخ یمنف یامدهایاند. پ و موجه  شده ییآزما یراست زانیبه چه م هااست که آن

صورت  یها تالش ن،یاست. بنابرا ختهیرا به جستجو مشکل برانگ یاریچنان بوده که پژوهشگران بس
 نیاز ا یها، بخش پژوهش نیاست که اغلب ا نیا مسالهشده اما  یشناسائ زین یچند یها بیگرفته و آس

 ،یغن نهیشیپ نیاز ا یریگ مقاله ضمن اذعان به بهره نیا سندهی. نواند دهید یانتزاع یا وهیرا به ش ها بیآس
هدف نخست، ارائه  نیهستند. بنابرا یگرید تر قیعم زیچ« نشانگانِ» ها بیآس نیاست که همه ا یمدع

 یریگ میتصم یها بیآس نیمهمتر ییبوده و در مرحله بعد، شناسا ماتیتصم نیا یابیارز یبرا ییها سنجه
 مسالها با هو سپس نشان دادن ارتباط آن ها بیآس نیاز ا یقیدولت، در قدم سوم ارائه مصاد یاسیس
 ییدر فرجام نها یولت و ملت و ضعف جامعه مدنا با شکاف دهو مشخص کردن نسبت آن «ییپاسخگو»

 ،یآمار یها است. نمونه یا داده کتابخانه یآور و روش جمع یلیتحل -یفیاست. روش پژوهش ما، توص
 ،یاسیس یها یریگ میاست که تصم نیمقاله ا نیا  افتهیبوده است.  یاسیمهم س میچند تصم ندیفرا یبررس

 تیو در نها ییپاسخگو مسالهبه  یقیا ربط وثهآن ییآزما یراست و تیّکه شفاف تندهس  دهیچیپ ییها دهیپد
 گرید  افتهیکننده  لیسو تکم کیاز  افته،ی نیدارد. روشن است که ا کیدموکرات یسازوکارها

با  گر،ید یو از سو اند دهید حده یمنتزع و عل وهیرا به ش ها بیآس نیاز ا یپژوهشگران است که برخ
دست را،  نیاز ا ییها ه دیرا مطرح کرده که بر اساس آن، سزاست که پد یا دهیا ،ینظر یا چهیرگشودن د

 .میبنگر یتر عیوس یاندازها از چشم
واژگانکلیدی  ملت شکاف ،ییپاسخگو ،ییآزما یراست ت،یشفاف ، دولت ،یاسیس یریگ میتصم:

 دولت
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 مقدمه
 یامدهایپ که یوقت ژهیوبه دیآ یبه شمار م یمهم  دهیپد آن یسازوکارها و یریگ میتصم

از آن دست  یاسیس یها یریگ می. تصمشود یاز افراد م یاریبس تعداد ریگدامن آن
 یامدهایو پ گذارند یم یخواسته و ناخواسته، برجا ،یادیز راتیهستند که تأث ماتیتصم

نظام  یحت ایو  ریگ میآن نهاد تصم تیو مقبول تیاست که مشروع ادیآن قدر ز یآنها گاه
 بلکه مخاطبانو  نفعان ینه تنها از منظر ذ ماتیتصم نیا ن،ی. بنابراسازند یرا متأثر م یاسیس
-گفت هاآن  درباره و دهیگرد رصد یاجتماع علوم و یاسیس علوم پژوهشگران چشم از

 .است شده انجام یاریبس یها پژوهش و وگو
 بارهنیا در یمتعدد یها پژوهش اگر که است نیا شود یم مطرح نجایا در که یپرسش
 پاسخ در نخست نکته. است نهیزم نیا در مجدد پژوهش یبرا یضرورت چه شده، انجام

 که هستند یا دهیچیپ یها دهیپد ،یاجتماع یاسیس یها دهیپد که است نیا پرسش نیا به
 علل یبررس و مختلف یایزوا از اریبس کنکاش ازمندین آنها، قیعم و درست درک و فهم

آن  یشناس بیو آس یاسیس یریگ میتصم  درباره که است نیا نکته نیدوم. است گوناگون
انجام شده است. نکته سوم  یاندک یها پژوهش گرید یدر کشور ما، بر خالف کشورها

 یها بیبه آس یا رهیو جز یانتزاع وهیانجام شده غالباً به ش یها است که پژوهش نیا
 1سَندرم ایحالت نشانگان  نیاند و در بهتر پرداخته یو قانونگذار یاستگذاریس یها ندهیفرا

و البته  نیو آخر ستیاند که آن نشانگان حاصل چ اند اما نگفته را برمال کرده بیآن آس
را در  یریگ میتصم دهیاند پد ها در کشور ما نتوانسته پژوهش نیا نکهینکته ا نیمهمتر

 .نندیبب را آن یباالتر نظرم از و گذاشته تر عیوس «یچارچوب نظر»
 یها بیآس از یبرخ ی درباره موجود اتیادب یبررس به نخست ما مقاله نیا در سان نیبد

. میشماریبرم پژوهش را آن راداتیا و محاسن سپس. میپرداز یم رانیا در یریگ میتصم
 یریگ میتصم یارهایمع و یریگ میتصم یها روش و یریگ میتصم به خود نگاه به سپس
را  ها آن یاساس یها بیآس و یاسیس یهایریگ میتصم از یقیمصاد بعد. کرد میخواه اشاره

 اندازچشم کیاز  توان یکه چگونه م میپرداز یبه نکته م انیکرد و در پا میذکر خواه

                                                                                                                          
1. Syndrome 
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 یعمل ی/راهکارهاراهکار و داد حیتوض تر موجه و بهتر را دهیپد نیا خاص، کیتئور
 .افتیها  آن یبرا

 موجود باتیاد یبررس
 یشناس بیدولت و آس یریگ میتصم یندهایو فرا یریگ میتصم ی درباره م،یگفت کهچنان

منتشر نشده است اما در عوض به  یا جا آمده، پژوهش و مقاله نیکه در ا یا وهیآن به ش
 روبرو مقاالت انبوه با شده، مطرح یاستگذاریآنجا که بحث س م،یمستق ریغ یا وهیش

 یمتعدد یها پژوهش / پژوهش زهیانگ تواند یم خود آنها بی/فراترکلیفراتحل که میهست
 ها پژوهش نیا مشکالت از یکی. باشد سودمند اریبس حوزه نیا یرا بوجود دارد و برا

 یها افتهی عیتجم یبرا یو عمل ینظر سازوکار کی فقدان میکرد اشاره هم شتریپ چنانکه
 الحصا یبرا ما یراهنما تا است یعلم و یآگاه نظام کی یدهها و شکل پژوهش نیا

 میخواه ادامه در چنانکه گر،ید مهم مشکل ن،یا بر افزون. باشد یدولت یریگ میتصم نظام
 و چند و ییپاسخگو به یتیحاکم ینهادها واداشتن یبرا مناسب سازوکار فقدان د،ید

 .است یاسیس و یمدن مناسب یها بازخورد فقدان و آنها یامدهایپ و ماتیتصم در چون
 گاهیتا جا میها اشاره کن پژوهش نیاز ا یکه به سوابق برخ دیمقاله اجازه ده نیدر ا حال

خود، که  یدر رساله دکتر یمقتدائ یمشخص شود. مرتض شتریمقاله و بحث ما ب نیا
 یفرهنگ یاستگذاریس یشناس بیمنتشر کرده، به آس یا آن را در مقاله ی هیما جان

 نیاز جمله تعارض ب ها بیآس نیا یاز موارد کل یپرداخته است به برخ یاسالم یجمهور
 ،یاستگذاریس یبرا یو پژوهش یفقدان مطالعات نظر ،یو مصالح دولت یمنافع مل

بلند مدت، خلط  ماتیدر تصم یکوتاه مدت و روزمرگ ماتیدر تصم سمیکالیراد
فقدان نظام  ،یفرهنگ یاگوناگون نهاده یرهایگ میتصم ،یعمل ها استیاهداف کالن با س

 رزادهیمش رای( حم62-7، 5931 ،یو ازغند یاشاره کرده است. )مقتدائ یآمار کپارچهی
 بر ،ینظر یمبان: یخارج یاستگذاریس یشناس بیآسآموزنده با نام  اریبس یا در مقاله
 ،یادار کردیرو فرجام در و ساالرانهوانید نگرش ،ییگرا واقع دگاهید سه اساس

 به مورگنتااو نظر به.پردازد یم رانیا یخارج استیس در یریگ میتصم بیآس یبررس به
 قدرت از نادرست یها یابی)ارز یادراک یعوامل مجموعه به ک،یکالس ییگراواقع عنوان

 در ییگراواقع مانع که یعوامل عنوان به( یعموم افکار)فشار  یاحساس و( یدئولوژیوا
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 شوند یم -یمل قدرت چارچوب در یمل منافع یعقالن بیتعق مثابه به - یخارج استیس
 یعناصر ورود در را تیعقالن از انحراف منابع او که گفت توانیم نیبنابرا .پردازد یم

 و ناهمگون ینهادها رقابت که است نیا نکته ساالرانهوانیدر نگرش د .ندیب یم یذهن
 نیو در ا دیآ یبه حساب م یریگ میمهم تصم یها بیمتعارض از آس یهایریگ میتصم

 یها بیپرداختن به آس ینگرش برا نیبهتر سنده،یبه نظر نو ینگرش ادراک ان،یم
 یستیبا سفیبر نظر رابرت جرو هیمقاله، با تک ی سندهیاست. به نظر نو یریگ میتصم

 به توجه با تا کرد یبررس یانتقاد وهیش به را شناخت و ها کرااد وها،  باورها، مفروضه
زاده،  ری)مش کرد اتخاذ یدرست ماتیتصم المللنیب روابط تیقطع فاقد و منعطف طیمح

است اما آن هم  نینخست ی از مقاله تر یتر و قو مقاله هر چند منسجم نیا .(3-67، 5932
 یعنی. ندیب یم «یا رهیجز» یا وهیرا به ش یاسیس یها یریگ میتصم ن،یشیمانند پژوهش پ

 تر کالن یدید ازمندینکه  نقادانه، یگرو سنجش ییبازخورد، پاسخگو ت،یّعنصر شفاف
 ینهادها یسو از یبازخوردها گرفتن بدون مثالًنوع نگاه مغفول است.  نیدر ا است،

که چگونه  ستینهادها، مشخص ن نیمستقل از ا یِعموم افکار و یاسیس احزاب ،یمدن
ها انجام شود.  رد آن ای لیآن اصالح، تعد و به تبعِ ماتیتصم نیا ییآزما یقرار است راست

 نیعناوخوانندگان فقط به  ییآشنا یمشکل را دارند که برا نیهم شیکماب ریها ز پژوهش
 رانیا یاسالم یجمهور یتیجمع یاستگذاریس یشناس بیآس.میکن یم اشاره ها آن

در جمهوری  یقیموس استگذارییس یشناس بیآس(، 858-821. 8931 ان،یمی)رح
 یاستگذاریس یشناس بیآس(، 673(-625، 5931 ،یو تاج ی)اسالم رانیا یاسالم

(، 5932 گران،یو د ی)خسرو یپس از انقالب اسالم رانیدولت در بخش تعاون ا

 خی( )ش5937-5971)رانیدر ا یتوسعه صنعت یاستگذاریس یها بیآس بیفراترک

 یپلماسید یساختار یشناس بیآس(، 5932 یزاده و کمال یمیکر ،یزاده جوشان
 .(5933 یخادم زاده و سلطان ،یزدی)ا رانیا یاسالم یجمهور یعموم
 یها را مرکز پژوهش ینیوز پژوهش هم، مجلس یعنی گرید یتیحاکم نهاد ی درباره

انجام داده است  آسیب شناسي نظام قانونگذاري جمهوري اسالمي ايرانمجلس با نام 
 یهاآسیب ،یقانونگذار نظام کلیت با مرتبط یها آسیبپژوهش به طور مفصل به  نیا در

 بیتصو ندیمربوط به فرآ یها آسیب ،یقانونگذار ندیمربوط به مرحله پیش از آغاز فرآ
 و اصالح و شیپا و یقانونگذار ندیمربوط به مرحله پس از اتمام فرآ یهاآسیب ،قانون
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 و برشمرده و دهید تکهتکه را مشکالت ز،ین پژوهش نیا. است پرداخته قانون لیتعد
 بازخورد، ای دبکیف نظام رینظ یکانون و مشخص نقاط به را ها بیآس نیا تمام نتوانسته

 وندیمنوط به پ نهایارجاع دهد که البته وجود همه ا مات،یتصم ییآزما یراست و تیّشفاف
بودن  یچندصدائ وتکثر قدرت  است،یو احزاب س یقو یوجود جامعه مدن ،دولت ملت

 عدم» رینظ یمشکالت ن،یقوان شیطور مشخص در قسمت مربوط به پا به مثالًجامعه است. 
نبود معیار ارزیابی آثار » ،«قوانین اثربخشی و کارآمدی میزان و اجرا آثار مستمر پایش

بموقع عدم به روز رسانی » ،«عدم اصالح بموقع ایرادهای قوانین»،«مختلف قوانین
 یاجتماع یروهاین یِقو یریگ یپ و انتقاد بازخورد، فقدان دهنده نشان همه و همه ،«قوانین
 به مربوط یها پژوهش از یاریبسو ناگفته در  دهیعنصر ناد م،یدیکه چنانکه د است،

 است.  یاستگذاریو س یاسیس یریگ میتصم یشناس بیآس

 و مقاالت زین یدولت و یکشور ینهادها یها یریگ میتصم در تیّشفاف ی درباره
است که  یا مقاله ها،آن نینخست از یکی که شده منتشر یفارس زبان در یها پژوهش

در  شیسال پ ستیب یرسم ینهادها در ییپاسخگو و یساز شفافنگارنده با نام 
حق  یادیبر اصل بن هیمجلس و پژوهش منتشر کرده است. در آن مقاله با تک ی مجله

 ،«اطالعات یساز شفاف» ؛یساز بر سه وجه شفاف ،ییدانستن، و ضرورت پاسخگو
 و درست میتصم اتخاذ یبرا ییپاسخگو در یساز شفاف»و  «یمشارکت یساز شفاف»

( مقاالت 5915 دیو پدرام سع یزاده دهکرد یشده بود. )رحمان دیتأک «فساد از یریجلوگ
 قرار است:  نیها از ا آن نیاز مهمتر یحوزه منتشر شده که برخ نیدر ا زین یگرید

 تیسا وب هجده یبررس بهکه  رانیا یتیحاکم یدر سازمانها تیّشفاف تیوضع
 نشان ها سازمان نیا در را تیّشفاف عنصر ضعف قیطر نیا از تا پردازد یم ها وزارتخانه

در عرصه  تیّمفهوم و کاربرد شفاف نییتب ،(5931 انیو عباس نرگس ی)جمال دهد
ابزارها و  ت،یّشفاف مفهوم ینظر یمبان به مقاله، نیا یو اداره امور دولت یحکمران

نقش(، 5933زاده  نی)عبدالحس پردازد یم نهیزم نیدر ا یجهان ی و تجربه کردهایرو

 ی رتبه به اشاره با پژوهش نیاکشور در فساد با مقابله و منافع تعارض کاهش در تیّشفاف
 یبرا یراهکارها( کشور 511 انیم از 591) تیّشفاف نهیزم در ما کشور نازل اریبس یجهان

(،5931کالش و داود منظور،  ی)عباس است داده ارائه اقدامات و اتیتصم یساز شفاف

 مصاحبه قیطر ازکه  یاسالم یدر مجلس شورا تیّشفاف یابیارز یارهایمع ییشناسا
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 در تیّشفاف یِابیارز یبرا مؤلفه هشت و کصدی مضمون، لیتحل روش از یریگ بهره با و
 (.5011مرتب  ییحیو  یاوری) است کرده یمعرف مجلس

عبارت است  م،یگفت تر شیگونه که پ مقاالت، همان نیا ی و مغفول در همه یدینکته کل 
 1.«یاسیس و یمدن یبازخوردها فقدان به یتوجه یب» و «ییپاسخگو مساله به یالتفاتیب»از: 
 ،یلیتحل و یانتزاع یها وهیش به پژوهشگران نیا که را یمختلف یها بیآس ان،یم نیا در

 مساله نیا ،یاصل عنصر یجانب عوارض و نشانگان اغلب اند، افکنده آفتاب بر و یمعرف
 2ییآزما یراست و ییپاسخگو درست سازوکار نبود و یقو یمدن ینهادها فقدان ؛یعنی

 است.

 یابیارز یها شاخص و روشو  ینظر انداز چشم
 ما. دارد وجود ملت و دولت نیب یخیتار گسست رانیا رینظ یکشورها در رسدیم نظر به

 یمقاالت و هاکتاب نهیزم نیا در. میبپرداز امر نیا ییچرا به میندار قصد مقاله نیا در
 نیافزون بر ا 3کنند مراجعه ها آن به توانندیم مند عالقه خوانندگان که شده نوشته یاریبس

 یهستند. پسوند نسب «ینسب یخودبسندگ» ینوع یکشورها، دارا نیها در ا شکاف، دولت
هستند که  یاست و عوامل فیط کی یکه اساساً خودبسند میا آورده لیدل نیرا بنا به ا

 و اندک چند)هر  یمدن نهاد و یعموم افکار رینظ کنند؛یم دیرا تحد یخودبسند نیا
 یررسیغ ای یرسم یها قدرت وجود و کیبوروکرات ،یحقوق یساختارها(، فیضع

 یدر امور مال یخودبسندگما  رینظ ییکشورها در.... و نفوذیذ و فشار یگروهها ،یمواز
داشتن درآمد گزاف  لیکه به دال ینفت  دولت ای 4لداریتحص دولتنمود دارد.  نیشتریب

                                                                                                                          
پاسخگویی بدون وجود نیروهای اجتماعی قوی )جامعه مدنی( و نیروهای سیاسی )احزاب سیاسی( بیشتر به  .5

تواند مهار کند و با  درستی دریافته بود که قدرت را تنها قدرت میگونه که منتسکیو به تعارف شبیه است. همان
 های حکیمانه شدنی نیست. های اخالقی و توصیه دستورالعمل

 به justificationموجه بودن را در برابر  ای هیتوج و verificationرا در برابر  ییآزما یمقاله راست نیا در ما 6.
 .میا برده کار

 نیا از یادهیچک ،ملت و دولت شکاف درباره یمدل ی ارائه منظور به مقاله در ریمالم یمهد و امقو یمثالً عبدالعل. 9
   537- 511 ،(5939) ر،یمالم وقوام .اند کرده ذکر را ها پژوهش

4. Rentier State 
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 وندارد  یاقتصاد یاجتماع ینهادها ریو سا یبه کمک جامعه مدن یچندان ازیعمالً ن ،ینفت
 آنکه بدون کند یریگ میتصم مختلف مسائل ی درباره شیتشو یب تواندیم نیبنابرا

 از یها علت، دولت نی. به اباشد دهندگان اتیمال یسو از مثالً ییها العملعکس دلمشغول
 .کنند ینم احساس ییپاسخگو به یچندان ازیندست،  نیا

و  یتیحاکم ینهادها یها یریگ مینگاه به تصم یرا برا ینظر اندازچشم نیا ما اگر حال
که چگونه  میفراوان نشان ده قیبا مصاد میتوان ی. آنگاه ممیریدولت، مفروض بگ ژهیبه و

شکاف  نیا ینهادها، که از عوارض جانب نیاندک ا پاسخگو بودنِ ای ییفقدان پاسخگو
 چطورو  گذارد یم یآن باق یو سازوکارها یریگ میدر تصم یاریبس یاست، اثرات منف

 را «تیّشفاف» و «ییآزما یراست» یعنی ها؛ یریگ میتصم گونه نیا یابیارز ی عمده اریمع دو
 . کندیم خارج گردونه از

  یاسیس یریگ میتصم یابیارز یها و شاخص روش
 1یعقالن انتخاب هینظربر  یروش مبتن ،یریگ میتصم یها وهیش انیکه در م رسد ینظر م به

 آن یاستارکله، مفروضات اساس نیستیاساس نظر کر برروش است که  نیتر متعارف
هستند، اطالعات الزم را  حاتیمنسجم از ترج یا مجموعه ی: افراد دارانکهیا از عبارتند

 یابیرا ارز نیگزیاقدامات جا کنند، یم یآورآگاهانه جمع یمیبه تصم دنیرس یبرا
ها و نفع  که به طور مطلوب با باورها و ارزش دهند یم انجامرا  یو اقدامات کنند یم

 ماتیها و تصم اقدامات، کنش نیاعتبار است که ا نیها مرتبط است و به ا آن یشخص
 .(Staerklé 2015,427) شوند یم یموجه تلق

به  وه،یش نیدادن ا تیارجح یمقاله، به معن نیروش در ا نیروشن است انتخاب ا 
روش انتخاب  2نییبر اساس اصل اختصار تب رسد یاما به نظر م ستین گرید یها وهیش

 نیا ما. است یاسیس یریگ میتصم ندیفرا یبررس یبرا روش نیتر ساده و نیبهتر ،ینعقال
 تحت ها آدم که میگذار یم نیا بر را فرض و گرفته نظر در شیخو یبررس در را روش

                                                                                                                          
1. Rational Choice Theory 

رواست که  ،معروف است Occam's Razorاوکام  غیبه ت یکه در نوشته پژوهش نییبر اساس اصل اختصار تب .6
 .دیبرگز شتریب یها انگاشت از زیپره یبرا را نییتب نیتر ساده و نیتر ، سرراستها دهیپد یدر بررس

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080970868240798#!
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 است واضح رندیگ یم را ماتیتص نیتر یعقالئ خود، التیتما و ها دهیا ها، خواست ریتأث
 بحث شبردیپ یبرا و نهیزم پس در اما ،1دارد را خود خاص یراداتیا و بیمعا یفرض نیچن
 . میکن لحاظ را آن دیبا

 انتخاب افتیره جمله از افتیره هر فلسفه ای ازین شیپ رسد یم نظر به ن،یبرا افزون
 یروهاین وجود آن ی الزمه که است یریگ میتصم کِیدموکرات یندهایفرا وجود ،یعقالن

 رندهیگ میتصم ینهادها که است( یاسیس احزاب و یمدن)جامعه  یقو یاسیس و یاجتماع
 ازین یریگ میتصم سنجش یبرا یانتقاد تفکر به گر،ید یسو از و وادارد ییپاسخگو به را

درست است، از  یزیچه چ میدان یاست که از کجا م نیآن ا 2پرسش نیمهمتر که میدار
چه شواهد و  نکهیو باالخره ا میرا به حداقل برسان مان یشناخت یخطاها میتوان یکجا م

 ها هست.  آن کردنو موجه ییآزما یراست یبرا ییها استدالل
را  یریگ میاز تصم فیتعر نیتر متداول ،یریگ میمنظورمان از تصم شدنِ روشن یبرا اما و

 انیآن را ب یبه خوب 3مک کئون یج کیاست که پاتر یفیو آن تعر میا مالک قرار داده
 یعبارت است از شناسائ ،متعارف یمعنا در یریگ میکه تصم سدینو یم یکرده است. و

 نشیها، گز حل راه یابیارز ل،یبد یها حل راه ییاطالعات، شناسا ی، گردآورمساله
 ,McKeown) جیو نتا امدهایو باالخره نظارت بر پ ماتیتصم یها، اجرا حل حل/ راه راه

2002, pp. 181 & 182)4.  ی دامنه و دقّت تا میا داده بسط یقدر را فیتعر نیاالبته ما 

                                                                                                                          
 رایز است، مواجه پارادوکس کی با یمنطق انتخاب کردیرو»: سدینو یم رادتیا نیا از یبرخ درباره نیستیکر .5

. کند ینم یرویاصول پ نیعمالً هرگز از ا یاسیس یریگ میتصم عمل، در که داده نشان گسترده طور به قاتیتحق
 شیب خود یها انتخاب به کنند، ی، از اطالعات به طور نادرست استفاده مدهند یم ارائه یمختلف و ناساز نظراتافراد 

 به یناکاف یها داده از دهند، قیتطب دیجد اطالعات به توجه با را موجود یها یابیارز توانند ینم دارند، اعتماد حد از
 .) .See: Staerklé, Ibid) «کنند یم انیرا ب یامتعصبانه نظرات و پردازند یم ناموجه یها گیری  جهینت
 چاردیمقاله از آن کمک گرفت. ر نیدر ا توان یاست که م یسقراط انهیتفکر سنجشگرا ،یتفکر انتقاد ی هیما جان. 6

. داند یم یسقراط یها پرسش اساس را پرسش نوع شش یسقراط یبا هنر پرسشگر ییآشنا یپل کتاب خواندن
 و ها استدالل درباره پرسش استدالل، در ناگفته یها مفروضه درباره پرسش مسئله، وضوح و تیشفاف باب در پرسش
 مسئله آن خود درباره پرسش باالخره و مسئله عواقب و امدیپ درباره پرسش نگاه، نوع و منظر درباره پرسش شواهد،

(See: Paul & Elder, 2016). 

3. Patrick G. McKeown 
و  ینیع یزهایکه به زعم او عبارت است از چ دیگو یم یمک کئون نخست درباره مفهوم داده سخن یج کیپاتر .0
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 ای داده انتخاب دوم ،یریگ میتصم موضوع و مساله نخست: میده شیافزا را آن شمول
داده و شواهد  ییآزما یموجود، راست یها اطالعات و داده یسوم بررس مرتبط، اطالعات

 ها، حال راه سنجش و انتخاب ها، حل راه و مختلف یها میتصم ارائه چهارم ،ها و پژوهش
 یامدهایپ و یریگ میتصم یابیارز هفتم م،یتصم یاجرا ششم ،یریگ میتصم پنجم
 .دیجد اطالعات اساس بر یاجرا ای یریگ میتصم رییتغ هشتم ،یریگ میتصم

 یریگ میتصم ی. انتخاب موضوع براالف
به  یشود، بستگ یریگ میآن تصم ی درباره دیبا و است مهم مساله کدام که نیا صیتشخ

 ی بودجه ازمندیمهم که ن یاسیس ماتیاز تصم یدولت دارد. برخ اراتیو اخت مینوع تصم
و  شود یبه مجلس ارائه م یینها بیو تصو یابیارز یبرا حهیهستند در قالب ال یخاص

 یرهائیگ میتصم بهمقاله کانون توجه  نیا . درشود یم یاجرائ میمجلس، تصم دیپس از تأئ
 یریگ میتصم ی درباره آنچه از یاریبس چند هر دهد یم حهیال قالب در دولت که است

 یرهایگ میتصم چه و یعموم وظائف قالب در تر یجزئ یها میتصم چه یاسیس ینهادها
 جا نیا در مناسب نیا به را مجلس یرهایگ میتصم. است صادق هم آنها مورد در مجلس،

 یها یریگ میتصم ندیفرا و سازوکارها هیشب آن ی پروسه رسد یم نظر به که میا کرده ذکر
 .است یدولت
مقامات  صیافزون بر تشخ ،یاسیمهم س یها یریگ میتصم ک،یدموکرات ندیفرا کی در

 ازمندین ،اند( ملت انتخاب شده یاز سو میمستق ریغ ای میمستق یها وهی)که ش یدولت
دارند  یصنف یها مردم که خواست از متشکل یها )منظور گروه یمدن ینهادها نظراظهار

 ( و نگرش احزاب وکنند یم ابراز را ها آن دارد، نام یمدن جامعه که یا محدوده در و
کسب قدرت  دنبال بهو  دارندقرار  یاسیجامعه س ی )که در حوزه یاسیس یها گروه

 اریبس ماتیتصم در که است روشن و است( اند یاسیس قدرت بر یرگذاریتأث ای یاسیس

                                                                                                                          
به  یاانهیرا ای یانسان یندهایفرا یها ط نیا اگر ندارند اما ییخود معنا یها و... که به خود ها، ارقام، نشانه تیواقع

در شکل اسناد،  دیآ یبدست م یدر اشکال گوناگون عاتاطال .مییگو یها اطالعات م به آن ،ندیدرآ یاشکال معنادار
ی بندو آن اطالعات را دسته میریگ یاز اطالعات بهره م یزیدرک چ یکه برا یمعنادار و... هنگام یجداول، آمارها

 .(McKeown, 2002, p. 14) دیآ یمعرفت حاصل م ایشناخت  کنیم، می
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 شده ینیبشیهم پ 1تیسیپله ب ای یبه مردم در قالب همه پرس میمراجعه مستق ،یاسیس مهم
 .است

 گسست و( نفت از حاصل یدرآمدها لیدل)به  دولت ینسب استقالل علت به ما کشور در
 اطالعات تیّشفاف آن تبع به و دولت ییپاسخگو زانیم دولت، از مردم یاجتماع ساختار

 اندک اریبس( است کیدموکرات و یعقالن یرهایگ میتصم در مهم اریبس هیپا دو)که 
گذشته، اگر  ی تجربه اساس بر که است مجلس قبال در تنها دولت ییپاسخگو. است
فراوان بوده است. متأسفانه  یرادهایا یناکارامد، اما ناقص و نارسا و دارا میینگو
به  اندک بوده و عمالً یتیّشفاف یمجلس هم دارا یعنی گرید یاسینهاد س یریگ میتصم

 انتخاب یو چگونگ ییچرا» ی الزم را درباره ییالزم، پاسخگو ینبود سازوکارها لیدل
 را الزم اراتیاخت مردم چون بوده نیا بر اصل و است نداشته «یریگ میتصم یبرا موضوع

 است حیصح کنند یم تصور که گونه به توانند یم آنها اند، داده ها آن به یریگ میتصم یبرا
 .کنند انتخاب یریگ میتصم یبرا یموضوعات

 یریگ میتصم موضوع به مرتبط اطالعات ای داده انتخاب. ب
عبارات  نیبا ا میکن مراجعه ندگانینما یها طرح و دولت یها حهیال اغلب مقدمه به اگر

انجام شده و  یها بر اساس نظر کارشناسان، پژوهش حهیال ایطرح  نیکه ا میشو یمواجه م
مأخذ و منابع انتخاب موضوع  گر،یبه عبارت د 2موجود انجام شده است. تیوضع یبررس

الزم در  تیّشفاف یعنیمشخص نشده است.  یبه درست ها، یریگ میو به تبع آن تصم
 ستیاز موارد، مشخص ن یاریوجود نداشته و در بس ماتیتصم یمنابع پژوهش یگردآور

و  یشخص دگاهیبر د یها، تا چه حد متک بر داده یتا چه حد متک ماتیتصم نیکه ا
 و کیدئولوژیا یها دگاهید بر هیتک زانیم چه به و بودهکارشناسان  ایمقامات  ی قهیسل

                                                                                                                          
1. plebiscite  

 مطالعات»(: است نگارنده از دی)تأک است آمده نیچن «ها ارانهی کردن یهدفمند حهیال»ی هیتوج مقدمه مثالً در .6
از منابع  یمیعظ اریبس حجم اختصاص نیهمچن و دولتها توسط یریگیپ مورد اهداف رغم یعل که دهد یم نشان

با حجم منابع مصرف  یبوده و تناسب زیبه اهداف ناچ یابیدست زانیدر اشکال مختلف، م ارانهیپرداخت  یکشور برا
 حهیال.ک ر...« ) کشور پژوهشگران از استفاده با یلیتفص مطالعات انجام و اتیتجرب از یمند بهره بالذا  ... شده ندارد

 .(0-9، 5917 ها، ارانهی کردن یهدفمند
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 .دارند یجناح ای یمل یاسیس مصالح

 شده یگردآور اطالعات و داده ییآزما یراست .ج
ها عمالً وجود ندارد به  از آن ی الزم در ذکر منابع و نحوه استفاده تیّشفاف که ییآنجا از

 ن،یشیپ یها دولت از یکی یسخنگو مثالًاز اعراب ندارد.  یهم محل ییآزما یتبع آن راست
 یسردرگم» لیدولت را به دل یساعت رسم رییتغ ی دولت درباره نیشیلغو مصوبه پ

 یها یعدم وجود بررس»و « کشور یساعت رسم رییاز جامعه در اثر تغ یادیز یها بخش
 اعالم« ساعت رییدر مصرف برق با روش تغ ییجوصرفه دییتأ یو کارشناسانه برا قیدق

 ستیاز جامعه مشخص ن یادیز یها بخش یمنظور از سردرگم گفتار، آن در. بود کرده
بوده است که در همان  ینادرست یا گزاره« و کارشناسانه قیدق یها یعدم وجود بررس»و 

 یعلم یکارشناس یها گزارش د،ید میزمان و تا هم اکنون، چنانکه که در ادامه خواه
 .1است شده منتشر کشور از خارج و داخل در آن، با رتیمغا در یاریبس

 ها آن نیب انتخاب و سنجش زیها و ن حل مختلف و راه یها می. ارائه تصمد
 ییآزما یراستانجام  و یکاف مأخذ و منابع وجود بر را فرض اگر یحت که است نیا نکته

 ادامه در)که  منابع نیا کیتئور و یمفهوم اشکاالت از جدا م،یبگذار منابع نیا و شواهد
 یرهایگ میتصم نیا ی نحوه و ندیاز فرا ت،یّشفاف فقدان لیدل به(، کرد میخواه اشاره به
 ییآزما یراست یدرست به منابعِ بر افزون ایآ مات،یتصم نیا میدان ینم ما. میهست اطالع یب

متعارف در  یشناخت یخطاها ایاند. آ بوده گرید یارهایبر چه مع یشده، مبتن
 یرهایگ میتصم تابعِ حد چه تا ها آن ،2کرده رخنه ها آن در حد چه تا ها یریگ میتصم

                                                                                                                          
 یساعت رسم رییدرباره تغ یمجلس، هفت گزارش کارشناس یها اطالع خوانندگان، تنها در مرکز پژوهش یبرا .5

 درخصوص کشورها ریسا موفق اتیبر تجرب یمرور»گزارش نخست آنها با نام  ژهیکشور منتشر شده است. بو
 یها گزارش به دیبنگر. است روشنگر اریبس نهیزم نیدر ا 5911در سال  1570با شماره ثبت  ،«یرسم ساعت رییتغ

 :لیمجلس به آدرس ذ یها مرکز پژوهش یکارشناس
https://rc.majlis.ir/fa/ 
report?keyword &ی=ساعت+رسم serial_no=&lu_type=&contact=&from_publish_date

=&to_publish_date=&tag=&tag_lang=&order_index=0&departments=&departme
nt_type= 

 ،Confirmation Bias)) «دییتأ یریسوگ»عبارتند از:  یریگ میدر تصم یشناخت یخطاها نیتر متعارف .6
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 یروزمره و کاربرد ،یوجه عمل ماتیتا چه حد تصم 1.اند بوده «یسرعت» و الساعه خلق
کالن  یِها هدف ای یراهبرد ،یباالدست اسناد بر یمبتن یا اندازه چه تاداشته و باالخره 

 اند. بوده

 یریگ میتصم. ه
. میستیمطلع ن یاسیس یها یریگ میاز روند تصم موارد، اغلب در ما،آن است که  تیواقع

 احتماالً ،یا در جلسه یمیکه تصم شود ینکته اشاره م نیدر اخبار و رسانه تنها به ا معموالً
اتخاذ شده است.  یمقامات برجسته دولت حضور با ،یخاص یها در کارگروه یبعد از بررس

گفت و  اتیکل یحت ایها، مشروح و  کارگروه نیافراد ا یها تیصالح ی درباره غالباً
 . شود یمنتشر نم یجلسات اخبار نیا یگوها

 میتصم ی. اجراو
اما در عمل  ،ندارد یریگ میتصم ندیفرا به یدخل م،یتصم یاجرا رسد یم نظر به چند هر

 م،یتصم کی یدر اجرا یناتوان ایعدم اجرا  ایاز موارد اجرا  یاری. در بسستیگونه ن نیا
وجود  یتیناظر حاکم ینهادها نه،یزم نی. در اگذارد یما م اریرا در اخت یا اطالعات ناگفته

 ینیع یها از گزارش یاست. برخ یاسیس اتیتصم ینظارات بر اجرا شان فهیدارد که وظ
 به تیعنا یب ،یتیحاکم ینهادها ماتیاز تصم یکه چگونه برخ دهد یناظران نشان م نیا

                                                                                                                          
 Appeal to)  «تیمحبوب ای تیجمع هیپا بر استدالل» ،(Sunk Cost Bias) «رفته دست از نهیهز یریسوگ»

Popularity ،)«لغزنده بیمغلطه ش» (slippery slope ،)«انسان هیپا بر استدالل» (ad hominem )باالخره و 
 است خارج مقاله نیاز حوصله ا ،خطاها نیا ی(. بررسArgument from authority) «تیمرجع هیاستدالل برپا»
 .کنند مراجعه دارد، وجود نترنتیدرا وفور به که ها نیا با مرتبط منابع به توانند یم محترم خوانندگان و
فکر  ها یبعض“: است توجه قابل نظر نیا از 5911 بهمن خیتار در شانیا یونیزیدر نشست تلو نژاد یسخنان احمد .5
. ستین یاصالً علم نیاست. ا یرکارشناسیغ میتصم کی میآن تصم ردیبگ میتصم عیتوانست سر یاگر کس کنند یم

درصد موارد را به سرعت  31تا  31 دیخودش با تیریاست که در حوزه مد یریمتخصص مد ریمد میکن یما فکر م
استخدام کند سه سال مطالعه  یگروه کارشناس کیآب بخورد،  خواهد یکه م یریمد یو عالمانه اتخاذ کند. ول

 یتو میحرکت کن یطور مثل قطار دود نیهم دیکه. واهلل ما با ستین ها نیحوزه اجرا ا کنند و بعد هم به درد نخورد.
 به:  دیبنگر« که شود ینم نکهی. اایدن

https://www.irna.ir/news/9481046/-احمدی-نژاد-تصمیمات-سریع-دولت-کارشناسی-شده-است
 56-و-بخش-پایانی
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 و یجناح لیدال بنابه ماتیتصم از گرید یبرخ چگونه و شده گرفته آنها تحقق امکان
 یطیمح ستیز یو حت یو اقتصاد یاسی، س یاجتماع یامدهایبدون توجه به پ ،یاسیس

از  یبرخ نکهیا ایو  داشتهبه دنبال  یجد یامدهایها، پ آن یکه اجرا دهیاتخاذ گرد
 نشده محقق گر،ید یلیدال بنابه ده،یگردها فراهم  آن یبا آنکه امکان اجرا مات،یتصم
 .است

 یریگ میتصم یامدهایو پ یریگ میتصم یابیارز. ز
و  یندهایفرا زین و یریگ میتصمها  داده و منابع درباره یتیحاکم ینهادها م،یدید چنانکه

 که علت نیا به احتماالً ندیگو یشفاف سخن نم یا وهیش به یریگ میتصم یسازوکارها
 نیکه محققان، مردم و مخاطبان ا است لیدل نیهم به. نندیب ینم کار نیا به یازین

آن  توانند یم ،آن یامدهایو رصد پ میتنها بعد از اتخاذ تصم مات،یتصم
به دو صورت انجام  تواند یم میتصم یابیکنند. البته ارز یابیرا ارز ماتی/تصممیتصم

 یابیارز یگریو د رندهیگ میعامالن تصم «یِخود سنجشگر»به صورت  یکیشود: 
و  یرونیب یابیارز یبرا ما که رسد ی. به نظر میرونیب کنندگان همخاطبان و مشاهد

 رای. زمیریفساد بهره بگ کیاز فرمول ساده و کالس میتوان یم یاسیس ماتیتصم یشکنندگ
 یاسیساز فساد سنهیزم تواند یم زین تیّفاقد شفاف یدر فضا یاسیس یها یریگ میتصم

 .گردد
 اریدر اخت یعنی انحصاراست از  عبارت فساد باره در تگاردیکل کیکالس و ساده فیتعر

 یریگ میتصم اریو اخت دیصالحدباارزش، به عالوه  یزهایگرفتن مطلق کاالها و همه چ
 see) 1شود یداده م شینما لیکه با فرمول ذ ییپاسخگو یآنها منها عیتوز یبرا

Klitgaard, 1991, p. 75). 
 ییپاسخگو ـ   یریگ میتصم انتخاب و دیصالحد+  انحصار= فساد

اتخاذ شده، امکان  یاسیس ماتیتصم یآن گاه تمام رد،یفوق مالک قرار گ اریاگر مع 
 یسازوکارها وجود درصورت تخلفات نیا برمالشدنتخلف دارند و روشن است 

                                                                                                                          
به  Aو Dو  M(، Corruption) فساد واژه یبرا Cکه  شود ینوشته م C=M+D-A صورت به فرمول نیا .5

( Monopoly, Discretion and Accountability) ییو پاسخگو دیواژگان انحصار، صالحد یبرا بیترت
 .رود یم کار به
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 گر،یاست. به عبارت د شتریب 1یجهان یبر اساس شواهد تجرب ،یقو ییپاسخگو
امکان شناخت  رد،یگ یقرار م گرانیو قضاوت د یابیکه در معرض ارز یریگ میتصم

 امکان نیاکه  میاضافه کن دیبا کهاست. هر چند  شتریها و مشکالت آن ب باگ ب،یمعا
 نی. با امیباش 2«تیجمع به توسل» مغلطه یعنی گرید ی دهیپد مراقب یستیبا و است ینسب

به  کنند؛ یها و مردم کمتر اشتباه م و گروه تیاست که جمع نیا دیمؤ یحال، شواهد تجرب
 است. یاسیس یها نظام هیتر از بق موجه یدموکراس رسد یاست که به نظر م لیدل نیهم
 ت،یّفقدان شفاف لیبه دل ،یاسیس ماتیتصم قیدق یکه امکان بررس شدمشخص  نجایا تا

 از یریگ بهره با اما. استهاله از ابهام  در  ییو عدم پاسخگو کیبوروکرات یساختارها
هم  یها ژهیکاروِ نیاگر تمام ا ینشان داد که حت توان یم ک،یها  یشناختروش چارچوب

و چه  3اقتصاد حوزه در چه دست نیا از یها یریگ میتصم هم باز باشد،درست انجام شده 
 ای یکس اریاخت در که هست یاطالعات به ازین رایزاند.  قابل خدشه است،یدر حوزه س

 .شود یآور جمع یستیبا جیبتدر اطالعات نیا و ستین ینهاد

 ماتیتصم یبرا قیدق و کامل اطالعات یآور جمع در یآدم یناتوان بر دیتأکبا  کیها
متمرکز چقدر خطرناک  یزیرها و به تبع آن برنامه یریگ میتصم که دیگویم یقطع

معرفت  ای یکیمعرفت تکن ای تیاولو میمعرفت دار ای تیما دو نوع اولو او، زعم به. است
-شیو پ میدار شیرا از پ طالعاتاست که ما ا یشناخت ،یشناخت فن ای. معرفت یاقتصاد

و به تبع آن  یاقتصاد یها شده است. اما شناخت یکارشناسان فن قیاز طر زیهمه چ ینیب
 یامربوط به اطالعات پراکنده ،مربوط به آن یها یزیرو برنامه یاسیس یشناخت اجتماع

                                                                                                                          
پرده افتادن  نشان داده شده که چگونه بر یروشن به ار،یبس از نمونه عنوان به کیمکز در لیذ پژوهش مثالً در .5

در کاهش فساد  ،یافکار عموم قیاز طر ییها به پاسخگو و واداشتن آن یدولت و نهاد مختلف ادار یمال یها حساب
 موثر بوده است: 

Larreguy, H., Marshall, J., & Snyder Jr, J. M. (2020). Publicising malfeasance: 
when the local media structure facilitates electoral accountability in Mexico. The 
Economic Journal, 130(631), 2291-2327. 
2. Argumentum Ad Populum Fallacy 

 دارد یاقتصاد وجه شتریب میکن یم استفاده ما جا نیا در که یروش و است اقتصاددان کیها  کیفردر که میدان یم .9
 ی،اسیس ماتیتصم همه به آن یتسر ما نظر به اما است دولت نهاد و دولت یاقتصاد اتیتصم و یزیربرنامه نقد در و

 .است یکاربرد و موجه ،میا داده نشان متن در که چنان
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 رکتمنوط به مشا ،اطالعات نی. احصاء ادارد وجوددر جامعه  یضمن وهیاست که به ش
 یآهن هر دو برا ریبتن و ت و گذر زمان است. مثالً اگر مسالهشدن با  ریافراد، درگ

داد. روشن است  حیترج دیداشته باشند کدام را با یکسانیساختمان ارزش  کیمقاومت 
 ستین حیصح ندیهر چه بگو ،نخبگان آن حوزه یحت یاقتصاد ریگ میو تصم زیرکه برنامه

که در بستر اجتماع  ،یریگ میتصم یالزم است که برا یدیاطالعات جد نجایدر ا رایز
 بازار قیطرو به هنگام ساخت بنا، از  ندهیاست که در آ یآنکه اطالعات ایپراکنده است 

 آن و گرفت نظر در را اطیاحت جانب یستیبا ها یریگ میتصم در نیبنابرا. دیآیبدست م
 ها، یریگ میتصم نوع نیا در. دانستو تابع زمان، مکان و بستر خاص  موقت را ماتیتصم

 یبرا یکاف اما است مساله از وجه کی تنها رندگانیگ میتصم تیصالح و ینخبگ هوش،
 .(See: Hayek, 2009) ستین یقطع ماتیتصم گرفتن

 نیا به چند نمونه از م،ینشان ده ینیع یا وهیرا به ش ها بیآس نیا نکهیا یبرا حال
 :میکنیم اشاره ها یریگ میتصم

 کشور یرسم رساعتیی. تغالف
 یبرا یخوب مثال طبعاً و کرد اریبس چون و چند توانیم آن در که یماتیتصم از یکی

 یریگ میاست که تصم نهیزم نیاست، پرسش در ا یاسیس یمیتصم یها بیآس شناخت
بر  و ینیها ع چه داده طبقبر  ،کشور چگونه یساعت رسم رییعدم تغ ای رییتغ باره در

 أتیدر ه 5910اسفند  61 خیتارانجام شده است. در  ییآزما یها و راست یاساس چه بررس
( و مقرر شد 5011مجلس  یها ساعت لغو )گزارش مرکز پژوهش رییتغ ی مصوبه ران،یوز

 یوقت دولت، اعالم کرد که بررس ینخواهد کرد. سخنگو رییساعت تغ 5911از سال 
در مصرف  ییجو ساعت در کشور منجر به صرفه رییکه تغ نیبر ا یمبن یا کارشناسانه

دولت را  ئتیه یلغو مصوبه قبل لیدل یدر کشور شده باشد، وجود ندارد. و یانرژ
عدم وجود »و « کشور یساعت رسم رییاز جامعه در اثر تغ یادیز یها بخش یسردرگم»

 رییدر مصرف برق با روش تغ ییصرفه جو دییتأ یو کارشناسانه برا قیدق یها یبررس
 اعالم نمود.« ساعت

رسانده  جهینت نیکه او را به ا ییها ها و پژوهش به داده یا اشاره دولت، یسخنگو البته
منتشر کرد که  یدو ماه پس از لغو مصوبه، شرکت شبکه برق تهران آمار قاًی. دقکند ینم
از لغو مصوبه( و  شی)پ 5910 بهشتیساعت در ارد رییبود. تفاوت تغ ایگو اریبس
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 : دیکن یمشاهده م ریدو تصو نی)بعد از لغو مصوبه( در ا 5911 بهشتیارد
 

 
 يمحمد: از نقل)به  8915 شبکه تيريمد شرکت تهران، برق يحسابها صورت آمار: نمودار منبع

8911) 

 
  8915شبکه  تيريبرق تهران، شرکت مد يهاحسابمنبع نمودار: آمار صورت

 (8911 ي)به نقل از: محمد

جمهور ابالغ کرد که  سیو به رئ بیرا تصو یقانون 5912مردادماه  95 خیدر تار مجلس
روز اول  60کشور هر سال در ساعت  یساعت رسم»بر اساس ماده واحده آن 

به  ورماهیشهر ام یروز س 60و در ساعت  شود یم دهیساعت به جلو کش کی ماه نیفرورد
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 (.5912ساعت کشور  ریی)قانون تغ 1«شود یبرگردانده م سابقحال 

 ،شد یجناح یزیبه دستاو لیکشور تبد یساعت رسم دنِمان ثابت ای رییتغ سر بر جدال
و  ردیمردم قرار بگ اریشفاف و آشکار در اخت یا وهیبه ش طرف، دو هر مستندات آنکه یب

)از  یاسیس ای( ی)از طرف جامعه مدن یمدن یبازخواست قو ایبدون آنکه امکان پرسش 
 از دولت و مجلس وجود داشته باشد.  ،(یاسیاحزاب س یسو

دهم  خیساعت مطرح شد و در تار رییتغ مسالهمجدد  ،یسیدولت رئ آمدنِ کار یرو با
 رییقانون تغ» شد که بر اساس ماده واحده آن بیتصو یگریقانون د 5015 بهشتیارد

ساعت  رییو دولت مجاز به تغ گردد ینسخ م 5912/1/95کشور مصوب  یساعت رسم
 .2(5015 کشور یرسم ساعت مصوب)قانون  «ستیکشور ن یرسم

کاهش »گفت:  یاجتماع ونیسیکم یسخنگو ؛یانصار دیکار، مج نیا لیدال ی درباره
 رییتغ یاجرا یموافقان برا لیاز زمان و کاهش جرم از دال یبردار بهره ،یمصرف انرژ

 اشتهند یریتاث ینشان داد که نه تنها بر کاهش مصرف انرژ قاتیساعت بودند؛ اما تحق
او در ادامه ادعا کرد « منجر شده است. یمصرف انرژ شیبه افزا یحت یبلکه در موارد

 ها تصادف شیافزادارد و موجب  مخرب ریتاثبر سالمت مردم  یساعت رسم رییکه تغ
 .(است نگارنده از دی)تأک  3شود یم

مجلس، در  یطرح در جلسه علن نیمجلس به هنگام مطرح شده ا یها مرکز پژوهش اما
ادعا  ی درباره مثالًموجود رد کرد.  یمطرح شده را بر اساس شواهد تجرب لیدال یگزارش

آورده است:  نیگزارش چن نیساعت در ا رییدر اثر تغ یکاهش مصرف انرژ ریعدم تأث
 تیترب دانشگاه تهران، برق نگ،یسپاچید ر،یمطالعات انجام شده شرکت توان یمامت»

 باعث ساعت رییمجلس نشان داده که تغ یپژوهشها مرکز و مستقل کارشناسان مدرس،
 ساعت کی حدود شدن کوتاه مصرف، کیدر مصرف برق، کاهش پ ییجو صرفه
 ،یجار یها نهیبر کاهش هز عالونکه  شودیم زیبحران و التهاب شبکه ن یزمان فاصله

 5937در سال  یاهمطالع در مثال، یبرا. داد خواهد کاهش زین را یهایسرما یها نهیهز

                                                                                                                          
 است مهیضم قانون متن. 5

 .است مهیضم قانون متن. 6
 https://jahanesanat.ir/?p=245082به آدرس:  601116نگاه کنید به روزنامه جهان صنعت، به شناسه  .9



 515 |  یدهکرد زاده یرحمان درضایحم

-سال یساعته کل کشور ط 60بار  یمنحن یانجام شده رو یهاینشان داده شد که بررس

ماه نخست  2درصد از مصرف برق در  0؛ به طور متوسط حدود 5937 یال 5939 یها
ساعت  لوواتیک ونیلیم 591شده که معادل  ییجوصرفه طرح نیا یل اجراسال از مح

 یعیطب گاز مترمکعب اردیلیم 2/5 معادل صیتخص عدم انگریواقع ب در مهم نیاست. ا
 نیا .«ر بوده استدال ونیلیم 957بالغ بر  انهیمتوسط سال طور به آن ارزش که است

 ریارتباط با سا ،ییایجغراف لیاز جمله دال یگرید لیبه دال ل،یدل نیگزارش افزون بر ا
کشور اشاره کرده  یساعت رسم رییدر جهت دفاع از تغ یبه اوقات شرق تیکشورها، عنا

 بودن مستند و یریپذ هیتوج لیدل به»آورده است:  نیچن یگزارش کارشناس انیو در پا
 گاهیجا تیاهم به توجه با و کشور یرسم ساعت رییتغ آثار مطالعه یهاپژوهش جینتا

 شودیم شنهادیپ ،یشرع اوقات به توجه با یاجتماع یتهایفعال میتنظ و یانرژ ییجوصرفه
  «1شود ینم شنهادیپ طرح بیتصو لذا و شود اجرا کشور در السابق یکماف قانون نیا که

 .(5011 مجلس، یها پژوهش مرکز یکارشناس(. )گزارش است یاصل متن از دی)تأک
 و یبررس را مجلس وابسته مرکز یها گزارش مجلس، ندگانینما ایآ که است نیا پرسش
 تر موجه و تر درست میتصم کدام یراستهب 2.اند دهید را ها آن مستندات و اند کرده مطالعه
اند. چه  شده ییآزما یها راست ها و پژوهش داده ها، دگاهید نیچگونه ا 3است؟

                                                                                                                          
ساعت  رییدرباره: طرح نسخ قانون تغ یاظهارنظر کارشناس» :است لیذ منبع از برگرفته ها قول نقل نیا دو هر .5

 و ستیب ،95157110-5مسلسل شماره اول سال ازدهم،ی دوره مجلس، یعلن صحن یبرا گزارش ،«رکشو یرسم
 :وب آدرس 5011 اسفند کمی

https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1742119 
نشان داد که  اش یشخص تجربه ،مجلس بود یها پژوهشگر مرکز پژوهش 5911نگارنده در سال  که یمدت در .6

مستند مرکز  یها به گزارش م،یها مراوده داشت که ما با آن یندگانیدست کم نما ایدر آن دوره  حداقل ندگانینما
 یگریکه نگارنده و همکار د ی راگزارشمثالً  ،. به صورت مشخصنددخوان یند و غالباً آنها را نمداشت یالفتات اندک

زاده  یبه: رحمان دی) نگاه کن یمبود کرده هیته م،یتصم نیا یاساس مشکالت و هیانتخاب های حوزه شدن یاستان درباره
نخوانده بودند و  ونیسیاز اعضاء کم کدام چی( ه5915 هیانتخاب یها شدن حوزه یاستان د،یو پدرام سع یدهکرد

  .کردند یم نظر اظهار ،طرح خود درباره آن یجناح ای یشخص دیصالحد ایخلق الساعه  یها دهیمتأسفانه بر اساس ا
گرفته و  یاست که بر اساس شواهد تجرب یمیصمت ،موجه میکه منظور از تصم مینکته را اضافه کن نیا .9

کامالً  د،یکه بعداً بدست آ یبر اساس شواهد تواندیموجه م میتصم نیروشن است که ا .باشدشده  ییآزما یراست
 غلط باشد.

https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1742119
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 ینهادها چه هستند؟ مسئول دست نیا از یماتیسوءتصم یامدهایپ برابر در یکسان/یکس
  وادارند؟ ییپاسخگو به را یرسم ینهادها که دارند وجود یاسیس و یمدن ،یتیحاکم

 ارانهی ی درباره یاسیس یریگ میتصم. ب
تعداد  پُر مخاطبان یرو یادیز ریتأث که میبپرداز یگرید میتصم به که دیده اجازه حال

بود که از قبل وجود  یا هیرو دیسوبس ای ارانهیکه  میدانیقانون گذاشته است. م نیا
صورت  یاساس یاز کاالها یکمک دولت به برخ قیدر گذشته از طر ارانهیداشت. دادن 

و عرضه کوپن، دولت از بودجه  یکاالها یبندهیدر کنار سهم 21مثالً در دهه  گرفت یم
 5917ماه  ید در ا. امشود تا تورم مهار پرداخت یکاالها را م یاز بها یبخش ،یعموم

 منحصر و خاص یژگیو کهمجلس شد  میتقد «ها ارانهیهدفمند کردن »با عنوان  یا حهیال
 ی . دربارهکردیم مطرح ارانهی پرداخت در را یدیجد دهیا که جهت نیا از داشت یبفرد

 سازوکار و نحوه حهیال مقدمه در است بوده چگونه حهیال نیا یریگ مینحوه تصم نکهیا
 یدستا لیبا تشک 5910دولت نهم در سال »: است آمده یاجمال یاوهیش به یریگ میتصم

مشکالت  یابیشهیشناخت و ر ،یبه بررس «دولت یاقتصاد یراهبرد یشورا»تحت عنوان 
 یها از دغدغه یکیها که  ارانهی یساز کشور پرداخت و موضوع هدفمند یعمده اقتصاد

طرح  یاز محورها یکیبوده را به عنوان  ریدو دهه اخ یدولتمردان و اقتصاددانان کشور ط
با  یلیو انجام مطالعات تفص اتیاز تجرب یمندلذا با بهره نموده،احصاء  یتحوالت اقتصاد

و  یها در انطباق با قانون اساس ارانـهی یساز استفاده از پژوهشگران کشور، طرح هدفمند
مصرف سوخت، قانون  ـتیـریو مـد یـبرنامه چهارم، قـانـون توسعـه حمل و نقـل عموم

کل  یها استیافق چشم انداز س یدر راستا و یاجتماع نیساختار نظام جامع رفاه و تأم
طرح بر  نیا نکهیا« شد هیتوسط دولت نهم ته شرفتیو پ ینظام، خدمت به مردم، تعال

 حهیدر ال یحیتوض چیه ،انجام شد ییهاو بر اساس چه پژوهش ییها اساس چه داده
ذهن اهل فن متبادر  درشتابزده را  یشائبه بررس ،یریگ میدر تصم لیوجود ندارد. اما تعج

آن  قیتنها به مصاد و نشده ارائه ارانه،ی یاز هدفمند یفیتعر چیه حهیال نی. در اکردیم
 یاز کاالها یبرق و آب و برخ ،یحامل انرژ یها متیقرار است ق نکهی. اشود یپرداخته م

آنچه به  رینظ یاقدامات صرف آنشوند و درآمد حاصل از  کینزد یجهان ییبه بها گرید
 ی مصوبه نی. اگرددتحقق عدالت ذکر شده،  یعنی حه؛یال نیعنوان هدف نخست ا

 یبرا ،کوچک یا و در محدوده یبه صورت مقطع را یشیآنکه دوران آزما یب ،یقانون
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فاز نخست بر اساس گزارش  جهیو مثبت بگذراند، اجرا شد. نت یبازخورد منف افتنی
و  یانرژ نیحامل یدرصد 111 شیمردم، افزا دیکاهش فاحش قدرت خر اقتصاد،وزرات 

 .1بود یاستقراض دولت از بانک مرکز
با نام  یگزارشدر  مجلس، یها پژوهش مرکز رینظ یاز مجامع رسم یبرخ گر،ید یسو از
-با بهره «آن یو اجرا ینظر یمنظر مبان ها از ارانهیقانون هدفمند کردن  یشناسبیآس»

 بهآن پرداخت.  یها یاز ناکام یو علل برخ حهیال نیسنجش ا و یاز آمار به بررس یریگ
 هفت حدود یط قانون یاجرا عملکرد یبررس منظر کی ازگزارش  نیا سندگانینظر نو

 قانون بر منطبق آن، یاجرا یها سال از کی چیه در باًیتقر که دادیم نشان آن یاجرا سال
 تا حداکثر دیبا قانون اساس بر که یحال در مثال طور به است؛ نبوده 5911 سال مصوب

 ینقد پرداخت یعنی کردن؛ هدفمند قانون( 7) ماده موضوع به مصارف درصد 11 سقف
 عیتوز صرف قانون مصارف از درصد 11 حدود عمل در افت،ی یم اختصاص خانوار به
 جهت مصارف کل از درصد 6 حدود تنها آنکه ای شد یرنقدیغ و ینقد یها ارانهی

-یم درصد 50 حدود دیبا زانیم نیا قانون براساس که یحال در. شد داده دیتول به کمک
 اهداف به یابیدست در قیتوف عدم لیدال از یکی مصوب، نیقوان خالف عملکرد نیا. بود

 توانیمگزارش  نیکه به نظر پژوهشگران ا را یگرید مهم لیدل اما. بود یهدفمند قانون
 در ضعف کرد، اقامه خود اهداف به یابیدست در یهدفمند قانون یناکام ییچرا نییتب در
 قانون شد، موجب که بود قانون منطق در موجود ابهامات و اشکاالت و ینظر یمبان

. بماند باز یادیز حد تا خود نظر مورد اهداف تحقق یبرا الزم تیظرف از یهدفمند
 حوزه با نامرتبط و متعدد اهداف انیم درها  ارانهی یهدفمند یاجرا از حاصل منابع عیتوز
 تمرکز کشور، یانرژ حوزه در یناکارآمد یاصل یها شهیر به یکاف توجه عدم ،یانرژ
 و ینقد یها ارانهی رهدفمندیغ عیتوز ،یمتیرقیغ یابزارها از غفلت و یمتیق ابزار بر یاصل

 هاارانهی کردن هدفمند با یاقتصاد یها استیس ریسا بودن همراستا ضرورت به توجه عدم
 نیا نظر به. بودند یهدفمند قانون منطق در شده احصاء صینقا نیترمهم از یبرخ

 به نسبت نیتمک بر عالوه ،ها ارانهی کردن هدفمند قانون اهداف تحقق یبرا پژوهشگران،

                                                                                                                          
 به آدرس:« یفاز اول هدفمند یاجرا جیگزارش وزارت اقتصاد از نتا»به: پایگاه خبری پیک ایران،  دینگاه کن. 5

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=78034 
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 موجود ینظر یها ضعف است الزم مصوب، نیقوان به نسبت انحراف عدم و قانون یاجرا
 .(91 ،5937 گران،ید و ابوحمزه) شود اصالح و احصاء زین قانون در
به  یمنته یدر سال مال ها ارانهی یعملکرد سازمان هدفمندساز زیمحاسبات کشور ن وانید

 اشاره مثالً. داد نشان را آن یها یکاست از یاریبس و کرد یبررسرا  5933اسفندماه  91
درصد از  17 ها، ارانهی یمنابع سازمان هدفمند یدرصد 511علت عدم تحقق  کرد که به 

در  نکهیا ای. نشدگندم محقق  ینیتضم دینان و خر ارانهیدرصد  60و اشتغال و  دیسهم تول
 یناش یشتیمع تیتومان تحت عنوان بسته حما اردیلیهزار م 9621مبلغ حدوداً  5933سال 

که  یشد؛ در حال زینفر وار ونیلیم 21حدود  میبه حساب مستق نیبنز متیق شیاز افزا
تومان بوده و  اردیلیهزار م 6123مبلغ حدود  نیبنز متیق شیاز محل افزا یمبلغ وصول

 که شدپرداخت  ها ارانهی یشده از محل هدفمند با مبلغ وصول یاختالتفاوت مبلغ پرد مابه
 .1(5011 نینالآ اقتصاد) بود 50حکم تبصره  ریمغا امر، نیا

 رونیمقاله ب نیا ی حوصله از آن یامدهایپ و یریگ  میتصم ی نحوه لیتفص که است روشن
هر چند  دست، نیا از ییها یریگ میتصم که است نیا گفت اجمال به توانیاست. آنچه م

 نهیبه مصرف و ها نهیهز در ییجوصرفه عدالت، تحقق رینظ رخواهانهیخ اتیو ن ها هیداع
 ،ییآزما یراست یروندها یاصول نکردن یط ت،یّشفاف فقدان لیدل به اما دارند بودجه
 ،یمدن جامعه و احزاب و یرسم نیناظر یها گزارش به ییاعتنا کم ،ییپاسخگو فقدان
 .شدند یاریبس یها یکاست و یناکام دچار عمالً

 .میا پرداخته مهم یاسیس یریگ میتصم دو نیا یاجمال مرور به لیذ جدول در

  

                                                                                                                          
 http://www.eghtesadonline.com/n/2deE: است گاهیپا نیا ،مطلب نیا مأخذ 8
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 یاسیس یریگ میتصم
 ایدر قالب طرح 

 حهیال

 ارائه در تیّشفاف
 یریگ میتصم لیدال

 ارائه در تیّشفاف
 یها پژوهش و ها داده

 یبرا ازین مورد
 یریگ میتصم

 در تیّشفاف
 یسازوکارها

 یریگ میتصم

 در تیّشفاف
 میتصم یامدهایپ

 در تیّشفاف
 اصالح ل،یتعد

 رییتغ ای

 کشور یرسم ساعت

در  یجوئ صرفه
 ،یمصرف انرژ

 ،یشرع اوقات
ما  یخیتار اتیتجرب
 کشورها ریساو 

 اندک اندک اندک اندک

 ارانهی

عدالت،  تحقق
 شیاز افرا یریگ بهره

 یانرژ نیحامل متیق
و رفع  دیتول یبرا
 بودجه دولت یکسر

 اندک اندک

 یکارشناس ینظرها
 ینهادها یاز سو
 ،یدارائ) یرسم

محاسبات،  وانید
 یها پژوهش مرکز

 ...(و مجلس

 تعداد در رییتغ
 نیمشمول

 رییتغ ارانه،ی
 از یبرخ

 نیقوان

      

 

در  یاسیس یریگ میتصم
 حهیال ایقالب طرح 

 هیتوج و ییآزما یراست
 یها ها و پژوهش داده

 یبرا ازیمورد ن
 یریگ میتصم

 هیو توج ییآزما یراست
 یدر سازوکارها

 یریگ میتصم

 هیتوج و ییآزما یراست
 میتصم یامدهایپ

 هیتوج و ییآزما یراست
 ای اصالح ل،یتعد در

 رییتغ

 کشور یرسم ساعت
 به یکاف توجه عدم

 شده انجام یها پژوهش
 

 یاندک و ناکاف نامشخص
 تجارب به اندک اهتمام
 خلق ماتیتصم و گذشته

 .موقت و الساعه

 اندک نامشخص نامشخص ارانهی
 اقدامات یبرخ یبررس

 رییوتغ لیتعد و گذشته
 یمقطع

 
 

در  یاسیس یریگ میتصم
 حهیال ایقالب طرح 

ها  داده برابر در بازخورد
 ازیمورد ن یها و پژوهش

 یریگ میتصم یبرا

 نهیبازخورد در زم
 یسازوکارها

 یریگ میتصم

 نهیزم در بازخورد
 میتصم یامدهایپ

 ی درباره بازخورد
 رییتغ ایاصالح  ل،یتعد

 کشور یرسم ساعت
 ریغ ینهادها یسو از

 ینهادها ار،یبس یرسم
 اندک یرسم

 نامشخص
 یسو از واکنش
 یسو از مجلس،
 ها رسانه و مطبوعات

 یسو از یرسم واکنش
 مجلس، و دولت

 ها رسانه یسو از

 اندک اندک ارانهی

 یسو از اریبس بازخورد
 و ها رسانه مجلس،

 وهیش)به  یاسیس احزاب
 (یرسم ریغ

 یسو از واکنش
 ینهادها و کارشناسان

 یرسم

 
 یبرا میبود شاهد را یپاسخگوئ نبود و ییآزمایراست ت،یّشفاف فقدان فوق مثال دو در
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 نیا از و ستندین ییاستثنا و منحصربفرد ماتیتصم مهم، میتصم دو آن میده نشان نکهیا
 ی نمونه چند به که میخواهیم اجازه هست، یمتعدد موارد یاسیس یها یریگ میتصم نوع

 .میکن اشاره یاجمال یشکل به ماتیتصم نیا از گرید

 یخال یمسکون یواحدها از اتیمال گرفتن درباره یریگمیتصم. الف
 چه اساس چه بر است؟ حیصح یخال یمسکون یواحدها از اتیمال گرفتن ایآ :پرسش

 حیاست. پاسخ نخست: بله صح حیمعقول صح یها استدالل ای یدانیم ،یپژوهش قاتیتحق
 یاز سوداگر یریو جلوگ بازار نوسانات کاهش باعثاست چون ضمن کسب درآمد، 

 در که گونه همان ل،یتحل نی(. بر اساس ا5933 گران،ید و یرضو) شود یدر مسکن م
 یا هیسرما وجه ،یمصرف وجه یجا به آمار اساس بر مسکن میکن یم مشاهده ریز ریتصو

 .است افتهی

 
 

 (8931درآباد،  يمرکز آمار )به نقل از عبدالله يسرشمار يها داده

 مسکن دیخر اوالً. است شتابزدهنادرست و  کامالً یمیتصم م،یتصم نیدوم:  ا پاسخ
 ایآ دوم. است یمل پول ارزش کاهش از هراس و بازار یها یآشفتگ معلول،

 تیعنا 1هیترک رینظ هیهمسا یکشورها به ارز یاردهایلیم خروج به رندگانیگ میتصم

                                                                                                                          
 دولت سقوط عدم در رانیا نقش از پس»بر اساس گفته مجتبی یوسفی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی:  .5

 اردیلیم 7 معادل 33 تا 37 از. دادند نجات یورشکستگ از را هیترک ملک، دیخر با انیرانیا بار نیا کودتا، در اردوغان
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  اند؟ دهیرا سنج میتصم نیحاصل ا انیو سود و ز دارند

 مانیزا یمرخص مدت طول باره در یریگ میتصم. ب
 پاسخ است؟ بوده یدرست میتصم 1زن کارمندان یبرا مانیزا یمرخص شیافزا ایآ: پرسش
. است یفرزندآور و خانواده تیاهم و زنان حقوق جهت در درست کامالً: نخست

 ایآ اما است یخوب اریبس میتصم: دوم پاسخ. اند کرده نیچن هم گرید کشورها از یاریبس
 و یدولت یها سازمان نکهیا مثالً است؟ شده دهیشیاند هم میتصم نیا یامدهایپ به

. اند کرده محدود را آن ای کنند ینم استخدام زن کارمند گرید لیدل نیهم به بنا یخصوص
 شش یمرخص رسد یم نظر به چون است؟ گذرانده را خود یشیآزما دوره میتصم نیا ایآ

 باسابقه، کارمندان نکهیامکان ا شود، یم یتر مدتیطوالن یمرخص به لیتبد یوقت ماه،
 دست، نیا از یمحاسبات ای. آاست شتریب بدهند، دست از را شیخو یقبلو پست  گاهیجا

 ؟آمده است ها یریگ میدر تصم

 یداخل خودرو صنعت از تیحما باره در یریگمیتصم. ج
 یبرا دیشد تیمحدود و منع و یداخل خودرو صنعت از تیحما قانون ایآ: پرسش

 ایآ دارد؟ وجود آن هیعل و له یها استدالل چه است؟ درست یواردات یخودروها
مطابق با  ایو آ ؟منتشر شده است آن جینتاو  شده یبررس مساله نیا مختلف یبازخوردها

کار در جهت کمک  نیپاسخ نخست: ا است؟ دهیگرد اتخاذ یدیجد ماتیتصم ها، آن
کامالً درست است. پاسخ  یمیاز خروج ارز انجام شده و تصم یریو جلوگ یمل دیبه تول

 دهد،ینشان م یکشور و جهان نیشیپ اتیتجرب راینادرست است ز میتصم نیدوم: ا
 تیفیک کاهش و انحصار باعث رقابت، نبود در و نظارت و یزیر برنامه بدون تیحما

 و آزموده را آزمودن خطاست. شد خواهد یصنعت محصوالت

                                                                                                                          
                               :دی( نگاه کن5011 مهر 55 سنا،یا) «است شده خارج کشور از هیترک در ملک دیخر یبرا ارز دالر

https://www.isna.ir/news/1400071106967/ -در-ملک-دیخر-یبرا-ارز-دالر-اردیلیم-7-یوسفی
خارج-کشور-از-هیترک  

 خانواده که شود یم گرفته نظر در مانیزا یمرخص هم مردان یبرا کشورها از یبرخ در میدان یم که گونه همان. 5
 .شوند قیتشو یفرزندآور به ای و کنند یدار نگه شیخو فرزند از یبهتر آرامش در
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 یکشاورز ییاتکا خود و ییخودکفا ی باره در یریگمیتصم. د
از دفاع کرد؟ بر اساس  توان یم که است ایدهیا یکشاورز ییخودکفا دهیا ایآ: پرسش
آن بر پرده افتاده  یمثبت و منف یامدهایپ ایآ ؟غلط است ایدرست  دهیا نیا ییارهایچه مع
 انتیص و است یمل تیامن به مربوط یبحث یخوداتکائ و ییخودکفا: نخست پاسخ ؟است

 خودکفا یبهائ هر به یستیبا گندم مثل کیاستراتژ محصوالت در که کندیم جابیا یمل
 لیدل به. است یجهان تجارب خالف آن یافراط مفهوم به ییخودکفا: دوم پاسخ. میشو

. ندارد وجود شود،یم تصور که گونهآن سلطه امکان ،یجهان مختلف یها قطب و تکثر
 .1است کرده نابود را یآب منابع اساساً ینگرش نیچن ن،یا بر افزون

است،  انیدر جر ماتیتصم نیدرباره ا یاسیو س یعموم ی عرصه در آنچه از یا خالصه
 آمده است: لیدر جدول ذ

  

                                                                                                                          
داخل با حفظ تعادل منابع آب و خاک و  دیاز تول تیو کشاورز طرفدار حما یحجت ،یکالنتر یها دگاهیمثالً د. 5
نگرش  نیرسد که مقابل ایدر مقابل به نظر م .هستند ینیکشت فرا سرزم واز خارج  ازینهاده در صورت ن نیمأت
تمام و  دیو تول ییخودکفا طرفدار که است( یکنون رینژاد )وز یو سادات انیلیخل ،یاسکندر رینظ یافراد یها اهدگید

شده در  یبه صورت صف بند نگرشدو  نیهستند. ا لدر داخ وریو دام و ط یکشاورز یها فراورده یکمال تمام
 لیتفص یبرا( 5015 ،یداند.)انصاریم یرا مخالف منافع مل یگرینظر د ف،یوجود دارد و هر ط فیدو ط نیا انیم
 :دیکن مراجعه لیذ گاهیپا به مطلب نیا شتریب

 و یلیتحل ،یخبر گاهیپا ،دو راهکار دگاه،یدو د ؛یدر کشاورز ییخودکفا ،ییغذا تیامن (،5015. )،میانصار
 /  ،یکشاورز اقتصاد یریتفس

https://keshavarziayandehjahan.ir/faدر-ییخودکفا-،ییغذا-تیامن-روز-لیتحل-3007/ادداشتی-
  html.راهکار/-دو-دگاه،ید-دو-؛یکشاورز



 511 |  یدهکرد زاده یرحمان درضایحم

 یاسیس میتصم
 دیمؤ اتینظر

 میتصم
 اتینظر

 مخالف

 واکنش
 ناظر ینهادها

 یتیحاکم

 واکنش
 جامعه

 یمدن

 واکنش
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 یاسیس
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 وجود
 ی دوره

 یشیآزما
 صحت یبرا

 یسنج

 بر اتیمال
 یواحدها

 یخال یمسکون

 از یریجلوگ
 و یسوداگر

 یبرقرار ،یدالل
 عدالت

ها  هیسرما فرار
 کشور، از
 مسکن دیخر
 یکشورها در

 هیهمسا

 ریخ ادیز ریخ نامشخص اندک

 شیافزا
 یمرخص

 مانیزا

 به کمک
 ،یآور فرزند

 تیحما
 زنان ازحقوق

در  ضیتبع
 ،ها استخدام

 از تیمحروم
 حقوق یبرخ

 گرید

 ریخ اندک ریخ نامشخص نامشخص

 از تیحما
 عیصنا

 خودروساز
 یداخل

 دیتول به کمک
 یریجلوگ ،یمل

 ارز خروج از

 در انحصار
 کاهش د،یتول
 دیتول تیفیک
 عدم لیدل به

 رقابت

 نامشخص اندک
 انتقادات
 پراکنده

 ریخ ادیز

 ییخودکفا
 یکشاورز

 یکاال تیاهم
 کیاستراتژ

 ،یکشاورز
 از یازین یب

 غرب

 منابع ینابود
 نداشتن آب،
 یاقتصاد صرفه

 یبرخ
 یها گزارش
 یرسم

 نامشخص
 انتقادات
 پراکنده

 ریخ ادیز

 
 آن به ها شاخص و قیمصاد ذکر با مقاله در که است یزیچ آن ی هیما جان ل،یذ نمودار
 :میا کرده اشاره

                                                                                                                          
اعمال  یبتوان نظارت ،یمجاز یها با وجود شبکه دیکه شا گرفت شکل تصور نیا یمجاز یها شبکه شیدایپ با .5

یزیمم زیناخبار و  نیها به ا دولت ییاعتنا بی ها و نظارت نیا یبرا یها و نبودن ضمانت اجرائ دولت یکرد اما کرخت
 امکان را کم رنگ کرده است. نیمختلف، ا یها
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 یریگ جهینت
 یها بیآس نیاند، مهمتر از پژوهشگران نشان داده یاریو همچنانکه بس میدید چنانکه

به  یکم اعتنائ ای ییاعتنا یب ،ییآزما یراست نبود ت،یّشفاف فقداندر دولت، به  یریگ میتصم
است که  نینکته ا. اما گردد یبر م نیقوان رییاصالح و تغ یبازخوردها و تالش اندک برا

هم،  یکاست نیاست. اما ا یاجتماع و یمدن ییپاسخگو فقدانبرآمده از  نهایا ی همه
حکومت و مردم،  نیگسست ب رینظ یها دهیاست؛ پد یگرید قیعم یها دهیپد« نشانگانِ»

 لیدولت به دل یمال یکارآمد و استقالل نسب یاسینبود احزاب س ،یقو یفقدان جامعه مدن
 ریسا برخالف(. دارلی)دولت تحص اتیاز مال ریغ یزهایچ قیاز طر درآمد لیتحص

 یبرخ ای ها بیآس نیبه ا یا رهیجز و  پراکنده ،یانتزاع یا وهیش به که مقاالت و ها پژوهش
 ارائه بااست که بر اساس شواهد موجود،  دهیمقاله کوش نیاند، ا ها اشاره کرده از آن
 ت،یّشفاف که دهد نشان ها، یریگ میتصم نیا از یقیمصاد ذکر زین و ها شاخص و ها سنجه
 یسازوکارها ازمندین ها نیا همه و ندیآ ینم دیپد خالء در ماتیتصم یآزمائ یراست

 تر، کوچک یها قدرت خرده همچون تا هستند یقو یمدن جامعه ژهیو به کیدموکرات
 و قدرتمند یاسیس احزاب وجود زین و وادارند یپاسخگوئ به را دولت یعنی بزرگتر قدرت

 یرقبا ماتیتصم در اریبس چندوچون و یرقابت یها بستر جادیا با که مخالف، یقانون
 و برسانند حداقل به را یریگ میتصم در یخودرأ و انحصار یها نهیزم دولت، در شیخو

 و یاجتماع یقو یها رسانه و ها شبکه از تیحما ضمن شهروندان، و هواداران آموزش با
 از و. کنند جادیا یعموم افکار در زین یسنجشگر و چون و چند یبرا یبستر ،یاسیس

 فاصله با که آورند فراهم ناظر یتیحاکم ینهادها یبرا را الزم یها زهیانگ گر،ید یسو
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 ی، به وظائف قانون1کیدئولوژیا ای کیبورکرات ،یشخص ،یجناح منافع از گرفتن
 و ییپاسخگو به آن واداشتن یبرا دولت نهادها، فشار بر  آن نیاز مهمتر یکیکه  ش،یخو

 .ورزند اهتمام است، یاسیس ماتیتصم و عملکردها یگر سنجش زین
  

  

                                                                                                                          
کاری به غیر از  متأسفانه شایعاتی وجود دارد که برخی از افراد در نهادهای حاکمتی ناظر از آن ابزار در جهت. 5

ی انتخابیه  برند مثالً در افواه این سخن هست که برخی از نمایندگان بنا به مصالح حوزه وظائف قانونی خود بهره می
خود یا مصالح شخصی یا مصالح سیاسی و ایدئولوژیک، سوال و تذکر یا تقاضای استیضاح از وزیری را پس 

اند. روشن است که این شایعات را به دلیل خصلت پنهانی،  امناسب کردهاند یا برعکس از این ابزار استفاده ن گرفته
آزمایی کرد اما امکان آن را در نبود عملی نهادهای ناظر و  توان راستی ای عینی نمی تفسیری یا ذهنی آن ، به شیوه

 توان منکر شد. رقیب دیگر نمی
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 منابع

 الف( فارسی
قانون هدفمند  يشناس بی(، آس8931س. ) ان،یمعمار، ا. و سبحان يابوحمزه، د. و آقاجان

 .39، شماره 25آن ،مجلس و راهبرد سال يو اجرا ينظر يمبان ها؛ازمنظر ارانهيکردن 
 يدر جمهور يقیموس ياستگذاریس يشناس بی(. آس8931س. ) ،ير. ا.، و تاج ،ياسالم

 213-268، 9، شماره 5دوره  ،يعموم ياستگذاری. سرانيا ياسالم
 ي، گزارش برا«کشور يساعت رسم رییدرباره: طرح نسخ قانون تغ يکارشناس اظهارنظر

و  ستی، ب98۱815۱9-8سال اول شماره مسلسل ازدهم،يوره مجلس، د يصحن علن
 :آدرس وب 89۱۱اسفند  کمي

 گاهيدو راهکار، پا دگاه،يدو د ؛يدر کشاورز ييخودکفا ،ييغذا تی(،  امن89۱8. )،ميانصار
  / ،ياقتصاد کشاورز يریو تفس يلیتحل ،يخبر

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1742119 
https://keshavarziayandehjahan.ir/faييغذا-تیامن-روز-لیتحل-3991/ادداشتي،-

 html./راهکار-دو-دگاه،يد-دو-؛يکشاورز-در-ييخودکفا
(، شماره مسلسل 8931دوم( ) شيراي)و رانيا ياسالم يجمهور يقانونگذار يشناس بیآس

 1۱-8 ،يدفتر مطالعات حقوق ،يحقوق - ياسیس يها ، معاونت پژوهش86۱1۱
  35-15(، مجلس و پژوهش، سال نهم، 8918ح. و پدرام، س. ) ،يزاده دهکرد يرحمان

. مجله رانيا ياسالم يجمهور يتیجمع ياستگذاریس يشناس بی(. آس8931ف. ) ان،یمیرح
 .821–858، 8۱6و 8۱5، شماره 25 دوره ت،یجمع

 اتیعوامل مؤثر بر نرخ مال يي(. شناسا8933و. ) ،يح.، و دستجرد ،يزدخواستيم.، ا ،يرضو
 .(ISM) يساختار يحيتشر يساز مدل کردي: رورانيدر اقتصاد ا يخال يها بر مسکن

  .81–8، 2شماره 5دوره  ،ياقتصاد شهر
و اداره امور  يدر عرصه حکمران تیمفهوم و کاربرد شفاف نیی(. تب8933زاده، م. ) نیعبدالحس

 2۱6–811،  9۱، شماره 1و کالن، دوره  يراهبرد يها استی. سيدولت
  ليبه آدرس ذ ،ياسالم يمجلس شورا گاهي(، در پا8916کشور ) يساعت رسم رییقانون تغ 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/98011 
به  ،ياسالم يمجلس شورا گاهي(، در پا89۱8کشور ) يساعت رسم ریینسخ قانون تغ قانون

 ليآدرس ذ
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1745106 

ملت  -شکاف دولت يبررس يبرا يلیمدل تحل کي(. ارائه 8939م. ) ر،یع.، و مالم قوام،
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، 8، شماره 8۱دوره ،ياسیدولت و جامعه(. پژوهشنامه علوم س نیروابط ب يابي)الگو
851–831 

 يها بیآس بی(. فراترک89۱8زاده، م. ) يميص.، و کر ،يزاده جوشان خی.، شي ،يکمال
و توسعه، دوره  تيريمد ندي(. فرا8931-891۱) رانيدر ا يتوسعه صنعت ياستگذاریس

 .8، شماره 95
مجلس  گاهيدر پا 55:هی، شماره اجالس251(، شماره ثبت 8911) ها ارانهيهدفمندکردن  حهيال

 ليبه آدرس ذ ياسالم يشورا
: https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/720654 

(، تحلیل تاثیر عدم تغییر ساعت رسمي کشور بر مصرف انرژي 8911ت. ) ،يمحمد
اي تهران(، پژوهشنامه  الکتريکي )مطالعه موردي محدوده شرکت برق منطقه

 .213 -269، 8, شماره  3اقتصادي، دوره 
 يدر مجلس شورا تیشفاف يابيارز يارهایمع يي(. شناسا89۱۱و. ) ،ياوري.، و ي مرتب،

 62-95، 8شماره  9دوره  ران،يا يدولت تيريت مد. مطالعاياسالم
(، مرکز 8915) ،يساعت رسم رییکشورها درخصوص تغ ريموفق سا اتیبر تجرب يمرور

  1819شماره مسلسل:  ،ياسالم يها مجلس شورا پژوهش
فصلنامه  ،ينظر ي: مبانيخارج ياستگذاریس يشناس بی(، آس8936ح. ) رزاده،یمش

 21-3، 8شماره  9دوره  ،يعموم ياستگذاریس
 ياسالم يجمهور يفرهنگ ياستگذاریس يشناس بی(. آس8935ع. ) ،يم.، و ازغند ،يمقتدائ

 .26–1، 99، شماره82دوره ،ياسیعلوم س ي. فصلنامه تخصصرانيا
در کاهش تعارض منافع و مقابله با  تی(. نقش شفاف8931کالش، م. ) يد.، و عباس منظور،

 8۱9–11، 21شماره  1دوره  ،يو اقتصاد يمال ياستهایسفساد در کشور. فصلنامه 
. رانيا يتیحاکم يدر سازمانها تیشفاف تی(. وضع8931ق. ) ،يع.، و جمال ان،ینرگس

 .299–2۱3، 81شماره  5دوره ،يپژوه دولت
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