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  دیباچه
 وسعهت سیمرغ. است شده طراحی توسعه، اساتید نظر با و پاسارگاد هزاره طرح اندیشگاه توسعه سیمرغ گروه در توسعه سیمرغ شاخص

 و الکیتم حقوق به دسرتسی مستمر گشایش جهت در اطمینان و همکاری هماهنگی، کلید سه فعالیت نتیجه در توسعه که معناست بدین
 زیادی حد تا را توسعه اصلی کلید سه این وضعیت املللی،بین و ملی سطح در موجود هایشاخص که هرچند. رودمی پیش به کنش

 ایزمت وجه مهمرتین سخن، دیگر به. نیست وضعیت این عامالن اثر نشانگر دهد،می ارایه آنها وضعیت از که حالی شرح اما سازدمی منعکس
 هس روی( گروهی و عمومی حوزه و حاکمیتی خمتلف هایسازمان) بازیگران اثر منایش توسعه، هایشاخص دیگر با توسعه سیمرغ شاخص

یمرغ گزارش امجالی از شاخص س .سنجدمی نیز مقطعی و پویا بنیه نظر از را توسعه توسعه، سیمرغ شاخص این، بر افزون. است توسعه کلید
    شود. های حتلیلی و تطبیقی از آن منتشر میماه، گزارشتوسعه، در هر سه ماهه و هر شش

سازد. درصد است که افت قوه توسعه در این دوره زمانی را منعکس می -6.8شاخص سیمرغ توسعه برابر با ، 1400ماهه خنست سال در سه
درصدی قوه مقطعی  2.32درصدی قوه مقطعی، تضعیف  2.4درصدی قوه پویا یا روندی، تضعیف  2.08این نتیجه، به خاطر تضعیف 

قوه واکنشی به واکنش هر یک از بازیگران توسعه به کنش ل شده است. درصدی قوه رفتاری سیمرغ توسعه، حاص 0.016واکنشی و تقویت 
ه کند و اثر نهایی با توجه بدیگر بازیگران، اشاره دارد به طوری که اثر مثبت یا منفی کنش روی سیمرغ توسعه را تقویت یا تضعیف می

 شود. ن میزنی دو بازیگر )نسبت وزن آنها بر اساس وزندهی آنرتوپی( تعیینسبت قدرت چانه
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 روندیقوه 

در قوه روندی یا پویا، دو زیرشاخص تبعیض و شکاف در نتیجه اقدامات بازیگران توسعه، در عوض ایجاد پتانسیل توسعه، آن را تضعیف 
 ماههمجهوری، از مهمرتین حتوالت قوه روندی، دست کم برای چهار سال آینده، در سهبرگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاستاند. کرده

تایید صالحیت تعداد بسیار اندکی از میان نامزدهایی که برخی از آنها دارای سابقه مدیریتی و اجرایی بسیار بیشرت از برخی بود.  1400خنست سال 
توجهی به مسائل اجتماعی و اقتصادی شهروندان، موجب شد تا از یک حیت شدگان داشتند، در کنار انباشت نارضایتی از بابت بیاز تاییدصال

ای در این رقابت جدی خنواهد داشت و این مناگر از جانب سازمان حاکمیتی کسر بزرگی از مجعیت احساس کند که صدا و منایندهسوی، 
ردصالحیت گسرتده نامزدها، به خصوص از میان نامزدهای غیرمرتبط به فرادستان یف شد. افزون بر این، بررسی صالحیت، به شدت تضع

سیاسی را نیز شدیدتر کرد چون تضاد بین نهادهای رمسی و غیررمسی را بیشرت کرد و این تفسیر را تقویت کرد -های اجتماعیحاکم، شکاف
   های حاکم، بیشرت شده است.  ای معرتض و منتقد با گروههکه ناسازگاری و تضاد بین خمتصات مطلوب گروه

نفر از  3700میلیارد تومان از منابع این سازمان برای کارت هدیه به مدیران، در کنار کتمان فوت  30اما فساد در سازمان بهزیستی و صرف 
قوه روندی است که تبعیض در تضمین حقوق و  معلوالن حتت پوشش برای ادامه دریافت منابع مربوط به آنها، از دیگر موارد مهم در

 دهد. فساد را نشان می
 

  قوه مقطعی
ران توجهی به حبتدبیری و بیبیهای حمیط زیست بوده است. در زمینه قوه مقطعی سیمرغ توسعه، بیشرتین موارد منفی در زیرشاخص

های جنوب غرب و غرب کشور، مسمویت آب در سوزی گسرتده در جنگلآبی و عدم آمادگی برای کاهش بارش در سال جاری، آتشکم
ان روی رسوزی در تاالب سولدوز به خاطر برگزاری مانور نظامی، از مهمرتین مصادیق اثر نامطلوب بازیگشدن دام و آتشمسجدسلیمان و تلف

 ها را از جانب بازیگران اجرایی و نظامی، تضعیف کرده است. زایی، مدیریت منابع آب و مدیریت آالیندهتوسعه است که مناگرهای نرخ بیابان
د. املللی از کشور اشاره کردرصدی پروازهای بین 121توان به افزایش سازی جغرافیایی میهرچند که از مجله موارد مثبت در حوزه فرصت

اما دیگر حوزه اثرگذاری بازیگران بر قوه مقطعی سیمرغ توسعه در زمینه فرصت مبادله بوده است؛ مالیات بر عایدی سرمایه، یکی از 
های دولت و اقدامات بازیگران دیگر از مجله بازیگران برانگیزترین مصوبات جملس است که در اصل، مالیات بر تورمی است که سیاستحبث

ه افزایش تنش با جهان و افزایش نگرانی از بابت کمبود عرضه ارز و جربان شرایط نابسامان اقتصادی با افزایش تقاضا برای ارز نظامی در حوز
 زند و به معنای واقعی کلمه، عایدی سرمایه نیست. های جانشین پول داخلی، آن را دامن میو دیگر دارایی

ها نشده در ابتدا، نیز از آثار منفی در حوزه فرصتهای اعالمخصوص خاموشییع برق، بههای ناشی از فشار به شبکه تولید و توزخاموشی
 شود و حتی اقدام به تیراندازیو قوه مقطعی سیمرغ توسعه است که خبش زیادی از آن به فعالیت گسرتده ماینرهای رمزارز نسبت داده می

ها، این معضل جدی را تعمیق کرده است. واکنش سازمان اجرایی به این فعالیتبه ماموران توانیر توسط برخی از مزارع استخراج رمزارز، 
ها و گذاری کافی در جتهیز نیروگاهخاموشی برق است که راهکار کارآمدی نیست و بار فشار به شبکه تولید برق به واسطه عدم سرمایه

  شود.    ذاشته مینوسازی شبکه در کنار فعالیت گسرتده مزارع رمزارز، به دوش شهروندان، گ
 

  قوه رفتاری
مورد، کاهش شدید مشارکت در انتخابات خواه، مهمرتین در زمینه قوه رفتاری سیمرغ توسعه، یعنی رفتارهای بسرتساز، الگوساز و حقوق

از نظر شود. ر میمیلیون نف 30در این انتخابات شرکت نکردند که رقمی در حدود  درصد از واجدین شرایط، 50بوده است؛ بیش از  1400
با وجود تاکید مراجع سنتی کنش روی وجوب دادن رای، این کسر از مجعیت، رفتاری، چندین نکته مهم در این زمینه وجود دارد: خنست، 

نتیجه ، به این 1393تر کارگروه سیمرغ توسعه در گزارشی حتلیلی از حتول پیروی مجعیت از مراجع مدرن و سنتی کنش در سال رای نداند؛ پیش
های اجتماعی و دسرتسی مستقل افراد به اطالعات، در افزایش رسیده بود که مجعیت پیروی مراجع سنتی کنش، رو به کاهش است. رسانه

دوم، . دهدهای متفکر در مجعیت، کاهش میهای مقلد را در مقایسه با نسبت گونهاستقالل رای و نظر آنها موثر بوده است و نسبت گونه
بدین معناست  Cheap Talkمثر یا ها صحبت بیمثر شده است. در تئوری بازیفضای گفتمان سیاسی در ایران، دچار عارضه صحبت بی

های نامزدهای انتخاباتی نیز روی افکار عمومی، اثر که صحبت طرفین یا ارتباط بین آنها، روی بازدهی و تعادل بازی، اثری ندارد. صحبت
از این روی، نیاز به نوآوری در فضای گفتمانی و گشودن باب گفتگوی جدی )نه شعاری و پوپولیستی( بسیار زیاد است. معناداری نداشت و 

موانع توسعه ایران را  خواهانه و نشانگر این است که این کسر از مجعیت،عدم شرکت بیش از نیمی از واجدین شرایط، کنشی حقوقسوم، 
داند تا مسایل اجرایی. چهارم، نامزد پیروز به اندازه دور پیشین رای آورد که نزدیک به یک سوم حقوق میدر زمینه تعریف، تضمین و اجرای 

رای واجدین شرایط بود. به دیگر سخن، دست کم دو سوم مجعیت ایران، خواستار رویکردهای تعامل سازنده با جهان، دمکراسی انتقادی و 
رای اندک رویکردهای مبتنی بر توزیع پول و افزایش یارانه، نشان داد که این ش هستند. پنجم، انتخابی، دسرتسی باز به حقوق مالکیت و کن

زیع اند که تودانند و به این درک رسیدهنیافتگی سیاسی و اجتماعی را مقدم بر معضالت اقتصادی میکسر از مجعیت، معضالت توسعه
اند و برای بازتعریف حقوق اساسی، توزیع اجتماعی، تشدید و مرتاکم شده -یهای سیاسپول، خود عامل مشکل است تا راهکار. ششم، شکاف

 عادالنه و باز حقوق مالکیت و کنش برای کل مجعیت شهروندان ایران، نیاز به گفتگوی ملی جدی وجود دارد. 
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 یحاکمیت هایسازمان توجهیبی احساسکارگروه شرح داده شده بود که  1397در گزارش سیمرغ توسعه سال 
 دهمشاه وفور به برداشت این حاضر، حال در. داشت بازتاب نیز گلستان استان در سیل به رسیدگی نوع در که است مردمی مشکالت به

 مشکالت به رسیدگی که حالی در گیردمنی جدی را پایتخت از دور هایقسمت ساکنان خصوصبه و مردم مشکالت حکومت که شودمی
 دنبال به چشمگیری دیپلماتیک دستاورد پیگیری، این که هرچند کند؛می دنبال جدی صورتی به را منطقه کشورهای سایر شهروندان اقتصادی

 ایران مردم منابع از خوارجیره هایگروه حتی و است کرده ایجاد تقویت را جهان و منطقه در ایرانی ضد مواضع از انبوهی بلکه نداشته
 تباب از و است دولتی هر بدیهی و حداقلی وظیفه ملی امنیت تامین! اندنبوده ایران ملت منافع با همسو راهربدی، هایموقعیت در هم
 ندیبشاخص و شدید تورم. کندمی برداشت را عمومی کاالی این اجرت عمومی، منابع و انفال از دولت که چرا ندارد وجود منتی نیز آن ارایه

 راندو شروع کنار در خوردمنی چشم به آن درباره بهنگام سیاستی اقدام و نیست کتمان قابل آمار دستکاری با که کاالها قیمت اختیاری
. فراغت -کار بین انتخاب جای به سالمت-کار بین انتخاب: است شده موجب را شهروندان از بسیاری میان در حبرانی انتخاب یک رکود، از جدیدی

 هب بسته و دهندمی اختصاص کار به را خبشی و فراغت به را آن از خبشی روزشبانه هایساعت میان از افراد اقتصادی، تئوری سطح در
 مینانینااط شدید، تورم به توجه با حاضر شرایط در اما. کنندمی تقسیم فراغت و کار به را روزشبانه ساعات حقوق، و نیازها از خود برآورد

 سالمت-ارک بین آنها اصل، در و دهند ختصیص کار به را بیشرتی ساعات معاش، هزینه تامین برای تا ناچارند افراد اقتصادی، رکود و آینده از
 ندبتوان تا کنندمی پوشیچشم خود روحی-جسمی انرژی بازسازی و سالمت از فرسایشی، صورتی به و توان حد تا یعنی کنندمی انتخاب

 روی خمربی بلندمدت آثار اما نیست ضدتوسعه انتخاب این. کنند تامین حداقلی سطح در را خود سرپرستی حتت خانواده و خود معیشت
 افزایش و روحی و جسمی خستگی از ناشی جسمی هایبیماری بروز و مجعیت سالمت کاهش منفی خارجی پیامدهای که دارد توسعه
 روابط در زورمداری و درگیری احتمال که کاهدمی شدت به را حتمل آستانه اسرتس، افزایش این، بر عالوه. داد خواهد گسرتش را اسرتس
  . است آن منودهای از خیابانی نزاع افزایش و کندمی بیشرت را متقابل
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  جداول پیوست

 1400ماهه خنست بازیگران موثر در سه -1جدول 
 قوه  حوزه اثرگذاری بازیگر

 اجرایی
 پویا/تبعیض کنرتل فساد

 سازیمقطعی/ فرصت نیازهای اساسی
 سازیمقطعی/فرصت مدیریت آب

 سازیمقطعی/فرصت زایینرخ بیابان
 پویا/تبعیض سازیداشنت صدا در مراکز تصمیم حاکمیتی

 پویا/شکاف  عدم تضاد نهادهای رمسی و غیررمسی
 سازیمقطعی/فرصت زایینرخ بیابان نظامی

 مبادله مقطعی/فرصت سطح جرایم زورمدار
 مبادله مقطعی/فرصت عوارض و مالیات تکلیفیفهرست  گذاریقانون

  
 شدت تطبیقی آثار -2جدول 

 شدت نسبت به کل زیرشاخص اثر 
 /فرصت مبادله 0.094 فهرست عوارض و مالیات تکلیفی

 /فرصت مبادله 0.905 سطح جرایم زورمدار
 سازی/فرصت0.504 زایینرخ بیابان

 سازی /فرصت0.244 نیازهای اساسی
 سازی/فرصت0.244 املللی دسرتسی به بازارهای بین

 سازی/فرصت0.25 مدیریت منابع آن
 سازی /فرصت0.00028 مدیریت انتشار آالینده

 / تبعیض0.975 سازیداشنت صدا در مراکز تصمیم
 /تبعیض0.024 کنرتل فساد و عدم تبعیض در حقوق

 /شکاف 100 عدم تضاد در نهادهای رمسی و غیررمسی
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