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   دیباچه

درصد آن به خاطر  -6.79درصد بود که  -12.59، برابر با 1400ماهه اول سال در شش شاخص سیمرغ توسعه

افت قوه پویای درصد آن به خاطر کاهش قوه مقطعی سیمرغ در این دوره زمانی است.  -5.8کاهش قوه پویا و 

 ض،یو تبع ییزورگوسیاسی است. -های اجتماعیسیمرغ توسعه به معنای افزایش تبعیض، زورمداری و شکاف

. دهندیو عدم اعتماد را گسترش م یدر عوض همکار یتکرو ،یهستند که شکست هماهنگ یدو عامل مهم

و نوع کنترل و مقابله با  خوردیه چشم ماز آنها ب یدو عامل، در همه جوامع وجود دارند اما درجات متفاوت نیا

و  نیانقو ،یساختار اجتماع یاز بروندادها یکی ض،یتبعکنترل و مقابله با زور و  وهیمتفاوت است. ش زیآنها ن

  .شودیاست که در جوامع وضع و اجرا م یمقررات

سازی و از دست رفتن دسترسی به سوزی در عوض فرصتافت قوه مقطعی سیمرغ توسعه به معنای فرصت

ای، نطقهالمللی و مالمللی توسعه است. اتالف منابع، افزایش تنش در روابط بینهای داخلی و بینمنابع و فرصت

و علم، از جمله مصادیق چنین های مبادله و عدم اقتدار دانایی توجهی به محیط زیست، افزایش هزینهبی

 هایی هستند.  سوزیفرصت

در گزارش حاضر، تحوالت عناصر شاخص سیمرغ توسعه، هم از منظر ساختاری و هم از منظر بازیگران موثر، 

سوز در ایران، کمک کند و همواره هایی به اصالح روندهای توسعهشود. امید است که چنین گزارشتشریح می

 شود. برای اصالح ساختار شاخص، استقبال می از نظرات انتقادی

 

 رضا مجیدزاده

 1400دوم مهرماه 
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  قوه پویا 

حاکمیت قانون، یکی از ارکان اصلی قوه پویای سیمرغ توسعه است؛ حاکمیت قانون هم از جنبه پایبندی به 

اما کارکرد اصلی حاکمیت قانون، گذار از قانون موجود و هم از جنبه وجود قوانین بدون تبعیض و منصفانه. 

توجهی بیآورد. محوری است که اطمینان در نزد شهروندان را به وجود میمحوری و قاعدهامتیازمحوری به قانون

ه ، دو نمونمشهدبه سوابق در تعیین شهردار تهران و 

های فراوان از این دست به شمار از میان نمونه

نه تنها حاکمیت قانون بلکه رود که می

 کنندگان یاگرایی در میان مجموعه انتخابتخصص

ر به دیگبرد. کنندگان را نیز زیر سوال میتعیین

هایی به معنای برتری امتیاز سخن، چنین انتخاب

گیری( سیاسی نسبت به روابط یا همسودی )جهت

ر، از سوی دیگامتیاز تخصص و سوابق مرتبط است. 

و بدون نفوذ نیز محل تردید قرار رقابت آزاد 

   گیرد. می

چون تمرکز شاخص سیمرغ توسعه روی بازیگران موثر بر قوه پویا و مقطعی است، این پرسش مهم را باید پاسخ 

داد که چرا حاکمیت قانون، ضعیف است. 

رویه دیگر سوال از ضعف حاکمیت قانون، 

توجهی مقامات به روال قانونی در ارتباط بی

توجهی در اما این بی امور شهروندان استبا 

آید و این معضل در ظاهر به چشم می

های تودرتویی، ریشه دارد که افراد بازی

شوند و در رابطه خود با گروه درگیر آن می

دهند. سازی را انجام میهمسودشان، بهینه

به دیگر سخن، شهروندان در بازی با گروه 

همسود مقامات، حضور دارند که در صورت عدم همسویی منافع آنها با گروه همسود، انتخاب نابهینه در رابطه 

در حذف الیحه تعارض منافع که چنین روابطی، خود را خود با کارگزارشان )مقامات( را تجربه خواهند کرد. 

ت جمعیدهد. ای نشان می، به صورت برجستهکندها را ممنوع میت مدیره شرکتعضویت مقامات دولتی در هیئ

-صادیاقت-شهروندانی هستند که با گروه همسود، منافع همسو و ارتباطات سیاسیمتضرر در این بازی تودرتو، 

ه ن را ببازی تودرتویی است که منافعی ناهمسو با شهروندا حبنابراین، چاره اصلی در اصالاجتماعی ندارند. 
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های جمهور، توجهی به خواستهفاصله گرفتن از اصول دمکراتیک و بیکند. سیستم حکمرانی کشور، تحمیل می

اند های تودرتوی حکمرانی، پنهان شدههاست که در الیهسازی منابع و فرصتهای اختصاصیاز پیامدهای بازی

   اند. و در عوض منافع ملی، منافع گروهی را محور قرار داده

هایی، حضور بازیگرانی در بازی تودرتو است که به واسطه موقعیت خاص خود، یکی از موانع اصالح چنین بازی

میل به پاسخگویی ندارند و شهروندان یا حتی مقامات ناظر نیز از قدرتی همسنگ آنها برخوردار نیستند تا آنها 

اگرچه حضور نظامیان مقتدر در تامین امنیت ملی و بازدارندگی در برابر را وادار به پاسخگویی مدنی کنند. 

ساز های متوجه کشور، بسیار ارزشمند و توسعهتهدید

های سیاست و اقتصاد است اما این حضور در عرصه

عدم حضور تواند اثری نامطلوب داشته باشد. می

های اقتصادی و سیاسی، این نظامیان در فعالیت

خصوصی یا  را در میان فعاالن بخش احساس نگرانی

آورد که در احزاب سیاسی غیرمسلط به وجود می

فضای رقابتی برابری، حضور ندارند. از سوی دیگر، 

امکان تبعیض در تعریف یا اجرای حقوق مالکیت و 

آید که قوه پویای سیمرغ کنش نیز به وجود می

انتصاب نظامیان در کند. توسعه را تضعیف می

، از ای حاکمیتی، قانونگذاری و اجراییهسازمان

ه نظامی ب-مواردی است که با تزریق ذهنیت امنیتی

جنبه همکاری  فضای حکمرانی و مدیریت عمومی، به

این لطمه خود را در افزایش زند. و اطمینان، لطمه می

سازد های انسانی و مالی، منعکس میفرار سرمایه

سرمایه به چنین شرایطی، فرسایش یا اتالف سرمایه را به « کردنپیچ»چون در ذهنیت افراد مالک سرمایه، 

دنبال دارد. کاهش شدید کنترل نظامیان که مانع از میل ایران به سمت شرایط آستانه گذار به جامعه باز 

های تودرتو، قابل تحلیل است. نیز از جنبه بازی شود( میدسترسی باز به حقوق مالکیت و حقوق کنش)

کرد و از این المللی، شرایطی را ایجاد کرد که افزایش نظامیان را ایجاب میزا در سطح بیننشراهبردهای ت

گذار و اجرایی نیز تکثیر شدند در حالی که در بستر کنونی قانون-های حاکمیتیروی، آنها در سطح سازمان

  ری پیدا کرده است. افزاری قدرت، اهمیت بسیار بیشتالمللی، جنبه اقتصادی و نرماقتصادسیاسی بین

 چهار سال یدست کم برا ،یتحوالت قوه روند نیاز مهمتر ،یجمهوراستیدوره انتخابات ر نیزدهمیس یبرگزار

ز ا یکه برخ یینامزدها انیاز م یاندک اریتعداد بس تیصالح دییبود. تا 1400ماهه نخست سال در سه نده،یآ
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ت شدگان داشتند، در کنار انباش تیدصالحییاز تا یاز برخ شتریب اریبس ییو اجرا یتیریسابقه مد یآنها دارا

 یکسر بزرگ ،یسو کیشهروندان، موجب شد تا از  یو اقتصاد یبه مسائل اجتماع یتوجهیاز بابت ب یتینارضا

نماگر از جانب سازمان  نینخواهد داشت و ا یرقابت جد نیدر ا یاندهیاحساس کند که صدا و نما تیاز جمع

گسترده نامزدها، به خصوص از  تیردصالح ن،یشد. افزون بر ا فیبه شدت تضع ت،یصالح یبررس یتیحاکم

 نیکرد چون تضاد ب دتریشد زیرا ن یاسیس-یاجتماع یهابه فرادستان حاکم، شکاف رمرتبطیغ ینامزدها انیم

صات مخت نیو تضاد ب یکرد که ناسازگار تیرا تقو ریتفس نیکرد و ا شتریرا ب یررسمیو غ یرسم ینهادها

      شده است. شتریحاکم، ب یهامعترض و منتقد با گروه یاهمطلوب گروه

درصدی قوه پویای سیمرغ توسعه را به  -6.79، عملکرد 1400ماهه نخست سال مجموعه این تحوالت در شش

دهد. نشان می را بدبوددرصد  5، نزدیک به 1399ماهه نخست سال همراه داشته است که در مقایسه با شش

 این بدبود به معنای افزایش بیشتر تبعیض، زورمداری و شکاف است. 
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 قوه مقطعی

ها را در اختیار دارند و این انباشته مقطعی ای اولیه از منابع و فرصتجوامع، در هر سطحی از قوه پویا، انباشته

توان به صورت انتزاعی، فضای توسعه را به صورت به دیگر سخن، میتواند به میزان محدودی، توسعه یابد. می

گران بر اساس چیدمان بازیگیرد؛ دوبعدی تصور کرد که در یک بعد، قوه پویا و در یک بعد، قوه مقطعی شکل می

ا، یهای مدرن و باثبات، جوامع در بعد پوکنترل نظامیان و سازماندر نظم اجتماعی، حاکمیت قانون یا امتیاز، 

یابند و بر اساس منابع و توسعه می

های در دسترس جمعیت، توزیع فرصت

جغرافیایی این منابع، حفظ منابع، دانایی 

کاربرد منابع و شناخت منابع و وجود فرصت 

مبادله منابع نیز جوامع در بعد مقطعی، 

ترین حالت مطلوبکنند. توسعه پیدا می

توسعه، توسعه هر دو جنبه پویا و مقطعی 

است که یک جامعه، هم قابلیت تبدیل 

داشته به سرمایه و تبدیل سرمایه به ثروت 

ها، بدون تبعیض، را دارد و هم منابع و فرصت

عی های مقطشود تا فرصتدر دسترس جمعیت است و دسترسی باز به حقوق مالکیت و حقوق کنش، موجب می

د. یار بیشتر و با کیفیت بهتر در دسترس قرار گیردر مقایسه با جوامع با دسترسی محدود به حقوق مالکیت، بس

توان کشورهایی مانند ایران و عربستان را در حالت پیش از نظم بالغ قرار داد که تاکید روی از این منظر، می

های نظامی، مانعی در برابر دسترسی باز به حقوق مالکیت است و زنی باالتر گروههویت شخصی یا قدرت چانه

نها شود اما نبود دسترسی باز، تبدیل آی و مالی به واسطه بهره مالکانه منابع طبیعی، انباشت میسرمایه انسان

 سازد. پذیر میبه ثروت را در کشورهایی با دسترسی باز )مانند ایاالت متحده( امکان

گذارند در قوه مقطعی نیز موثرند اما اثر آنها روی قوه همان بازیگرانی که روی قوه پویای سیمرغ توسعه، اثر می

 مدتر است.  پویا، بلندت

، از جمله معضالتی است که قوه مقطعی سیمرغ ها به مناطقآمیز یا غیرمنطقی منابع و فرصتتخصیص تبعیض

میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی به سازمان صدا  150برای نمونه، تخصیص کند. توسعه را تضعیف می

پذیرد؟ آیا درباره بودجه کنونی این سازمان، ارزیابی دقیقی از عملکرد و سیما، بر اساس چه توجیهی انجام می

ی ازمان، ارزیابی مستقلهای این سآن در قبال جلب اعتماد شهروندان ایرانی وجود دارد؟ آیا درباره کیفیت برنامه

پذیرد؟ آیا حجم تبلیغات گسترده و بودجه این سازمان از بودجه عمومی کشور، برای از بیرون سازمان، انجام می
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ی نبودن هاست یا از کافاداره آن، کافی نیست؟ اگر کافی نیست، آیا مشکل از بابت کارایی فنی و مدیریت هزینه

های خود این سازمان، چه مقدار رضایت عمومی از عملکرد آن را نشان بیهایی غیر از ارزیابودجه؟ ارزیابی

هایی خاص از جمعیت هایی خاص و برشنمای جامعه ایرانی است یا فقط اخبار گروهدهند؟ آیا آیینه تماممی

این  دهد، آیادهد؟ در شرایطی که بحران آب در ایران، شدت یافته و پیامدهای خود را نشان میرا انعکاس می

  اجتماعی دارد؟ -تخصیص، توجیه اقتصادی

انند خوراک، م تامین دسترسی به نیازهای اساسیهایی نظیر وام ودیعه مسکن، رویکرد مثبتی به اگرچه تخصیص

ب حال موجبخشد و در عیندسترسی جمعیت مستاجران به منابع مالی را بهبود میمسکن و پوشاک است که 

د. با این وجود، صدها هزار دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز، از یک سوی و شوزیان جمعیت موجر نیز نمی

دسترسی به نیازهای ، 1400ماهه نخست  6ها، از سوی دیگر، در مقاطعی از عدم توجه به توسعه ظرفیت نیروگاه

ل کها نیز مشبندی خاموشی با خاموشینداشتن جدول زمانتطابقثبات کرد. )برق( را به شدت بی اساسی

 دیگری بود که به مشکل کمبود برق، اضافه شد. 

های کارآمد کرونا و توان به ممنوعیت اولیه واردات واکسنسوز این دوره را میترین رخداد توسعهاما بحرانی

ها نسبت داد که به فوت بسیاری از هموطنان انجامید و در حالی که های بعدی در واردات دیگر واکسنتعلل

رونا کردند، پیک پنجم کها، جشن پایان بحران کرونا را برگزار میکننده از این واکسناستفادهکشورهای دیگر 

و شکست هماهنگی گسترده در مدیریت کالن کشور را بازتاب داد.  ضعف پوشش بهداشت و درماندر کشور، 

تن سرم در انبارها نیز،  500در شرایط کمبود شدید دسترسی به دارو و سرم، فاسد شدن بالغ بر افزون بر این، 

روی دیگری از سکه شکست هماهنگی در بخش بهداشت و درمان بود. ایجاد بازار سیاه برای داروهایی مانند 

ونا های درگیر کرخانواده های بسیار باال برای فروش آنها نیز موجب واردشدن فشار زیادی بررمدسیویر و قیمت

 شد.  

یز ن مدیریت ضعیف منابع آبیالبته، ناکارایی و ناهماهنگی فقط در بخش بهداشت و درمان، مشاهده نشد و 

های تجدیدپذیر و ام ایران در زمینه سرانه آب126رتبه باعث شد تا خوزستان دچار بحران آبی شدیدی شود. 

 228های کشور، در کنار متوسط بارندگی اندک )رصد از دشتد 70وضعیت برداشت زیرزمینی ممنوع در 

کرد اما ساختار اقتصاد سیاسی غیرپاسخگویی که در شرح قوه پذیر میبینیمتر(، بحران آبی ایران را پیشمیلی

البته، بحران آب فقط به کنند. اهمیت میپویای سیمرغ توسعه به آن اشاره شد، مسائل اصلی را در عمل کم

محیطی و چرخه آب(، هی و کژکارکردی مدیریت منابع آبی )مانند سدسازی و تخریب ساختار زیستتوجبی

درصد  70درصد در مقایسه با  92وابسته نیست بلکه نرخ باالتر استفاده از آب شیرین برای تولیدات کشاورزی )

در بازی تودرتو با بحران آب خوزستان، ریشه در سطح جهان( نیز شدت این بحران را بیشتر کرده است. 

پیمانکاران چینی دارد که خشکاندن هورالعظیم را به دنبال داشت و از سوی دیگر، افتتاح سدهایی مانند گتوند 

، این شرایطانجامد. ای نمکین ساخته شد و افزون بر تولید آب شور، به شوری آب کارون نیز میکه در ناحیه
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 فایده-تدبیری در ارزیابی هزینهدهد که بیایران نشان میسوزی توسعه را در یکی دیگر از عوامل فرصت

فایده این است که چنین تحلیلی برای چه گروهی، انجام -نکته اول در تحلیل هزینههای مختلف است. پروژه

خصوص محیطی، بهآیا تحلیل اثر زیستفایده گروه همسود پیمانکاران پروژه است؟ -پذیرد؛ آیا منظور، هزینهمی

ود؟ شژه روی منابع آبی و نیاز آبی کل منطقه )نه فقط باالدست(، به اندازه کافی و واقعی، انجام میاثر پرو

بازی تودرتو و دهند. ها نشان میهای پنهانی و البیهای تودرتو در اینجا نیز خود را در فشارها و خواستبازی

شود اما مافیا اصطالح گویایی نیست چون شناخته می« مافیا»اجتماعی ایران با عنوان -البی، در ادبیات سیاسی

 دهد در حالی که بازیگونه نسبت میناکارایی را به فردی بیرون از سیستم حکمرانی یا حتی طرحی توطئه

  سود با یکدیگر، اشاره دارد. های همو تضاد منافع گروه« تعارض منافع»تودرتو به 

قوق طبق ساختار حخورد. این تعارض منافع و بازی تودرتو حتی در رفتار نمایندگی و کارگزاری نیز به چشم می

جیحات ها و تراین کارگزاری بدین معناست که خواستهاساسی، نمایندگان، کارگزار شهروندان )کارفرما( هستند. 

اما تصمیماتی ناهمسو با منافع شهروندان، این رابطه نمایندگی  ایندگان باشد.شهروندان باید اولویت کاری نم

مجلس در جلسه  ندگانیکه نما یدر حالسازد. به عنوان یک نمونه، را برای کل شهروندان با تردید مواجه می

قانون  85طبق اصل  یمجاز یاز کاربران فضا تیطرح حما یبا لغو بررس مرداد 19روز سه شنبه  یعلن ریغ

 یقانون اساس 85طرح براساس اصل  یبا درخواست لغو بررس یدر جلسه علن اما نده بودموافقت کرد یاساس

میلیون کاربر اینترنت در ایران، جمعیت متضرر  60در صورت اجرای این طرح، نزدیک به  !مخالفت کردند

دهد و کنترل آن در اختیار نظامیان قرار ست میخواهند بود که دسترسی آنها به اینترنت، ثبات خود را از د

تی ح افزایش شدید میل به مهاجرت پس از اعالم این طرح، نشان از تضاد آن با منافع شهروندان دارد. گیرد.می

های ایرانی )همانند توجیهات پیشن مانند حمایت از صنایع ایرانی( نیز به رسانتوجیهاتی مانند حمایت از پیام

هایی با منافع شهروندان نیست چون به خاطر دام فردریک لیست )انحصارسازی یی چنین طرحمعنای همسو

دهد و در عوض حمایت از صنعت، بدون انگیزش ارتقای کیفیت( و ایجاد انحصار، رفاه شهروندان را کاهش می

 گیرد. حمایت از چند نفر معدود در دستور کار قرار می

ها، مراتع مشهد به نام سازمان جنگل های آقندان، همانند صدور سند جنگلاما تصمیمات همسو با منافع شهرو

زایی مقابله با بیابانشود و گامی در جهت و آبخیزداری کشور است که بالغ بر پنج هزار هکتار زمین را شامل می

 است.  و حفظ محیط زیست

 یپروازها یدرصد 121 شیبه افزا توانیم ییایجغراف یسازفرصتهرچند که از جمله موارد مثبت در حوزه 

فرصت  هنیتوسعه در زم مرغیس یبر قوه مقطع گرانیباز یحوزه اثرگذار گریاز کشور اشاره کرد. اما د یالمللنیب

 اتیمصوبات مجلس است که در اصل، مال نیزتریبرانگاز بحث یکی ه،یسرما یدیبر عا اتیمبادله بوده است؛ مال

نش ت شیدر حوزه افزا ینظام گرانیاز جمله باز گرید گرانیدولت و اقدامات باز یهااستیاست که س یبر تورم



 1400ماهه اول سال شاخص سیمرغ توسعه، شش

 موسسه اندیشه و پژوهش طرح هزاره پاسارگاد           
9 

ارز  یراتقاضا ب شیبا افزا ینابسامان اقتصاد طیاز بابت کمبود عرضه ارز و جبران شرا ینگران شیبا جهان و افزا

  .ستین هیسرما یدیکلمه، عا یواقع یو به معنا زندیآن را دامن م ،یپول داخل نینشجا یهاییدارا گریو د

 -5.8به اندازه ، 1400ماهه نخست سال مجموعه این تحوالت موجب شد تا قوه مقطعی سیمرغ توسعه در شش

های ساز و کاهش فرصتدرصد باشد که به معنای کاهش دسترسی جغرافیایی به منابع، افت دانایی فرصت

 انجام مبادله است. 
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  هاپیوست

 .معرفی مختصر سیمرغ توسعه. 1پیوست 

 یبه هماهنگ ،یشابوریعطار ن «ریالطمنطق»و خرد است و در  یینماد دانا ،یرانیا یباستان یدر باورها مرغیس

 نانیاطم گریکدیکه به  پردازدیمرغ م یس تیعطار به روا مرغیها اشاره دارد. ستفاوت و احترام به تفاوت نیدر ع

 نی. ارسندیم «مرغیس»به  ان،یو در پا رندیگیقرار م ،یهمکار ریو در مس شوندیهماهنگ )مکمل( م کنند،یم

 لیدتب مرغیمرغ را به س یتوسعه هستند که س یاصل دیکل نان،یو اطم یهمکار ،یهماهنگ یعنیسه عنصر، 

را بردارد، نمونه  شیتا منفعت خو دهدیخود برش م یاز آن را برا یاکه هر کس گوشه یکشت ری. تصوکنندیم

 . است یافتگینتوسعه غمر یس تیاز وضع ییایگو

و عدم اعتماد را  یدر عوض همکار یتکرو ،یهستند که شکست هماهنگ یدو عامل مهم ض،یو تبع ییزورگو

و نوع  خوردیاز آنها به چشم م یدو عامل، در همه جوامع وجود دارند اما درجات متفاوت نی. ادهندیگسترش م

ساختار  یاز بروندادها یکی ض،یتبعکنترل و مقابله با زور و  وهیمتفاوت است. ش زیکنترل و مقابله با آنها ن

 نیقوان نیا میفرادست در تنظ یها. سازمانشودیاست که در جوامع وضع و اجرا م یو مقررات نیقوان ،یاجتماع

فرادست و تعارض  یهابر اساس روابط متقابل سازمان ض،یاز زور و تبع یریجلوگ زانیو مقررات، نقش دارند. م

 یایکه جنبه پو آوردیحالت به وجود م یفضا کیفرادست  یهاسازمان نیب. روابط شودیم نییمنافع، تع

ست قدرتمند و فراد یهاگروه انیدر م ازیامت تیگذار از حاکم یتوسعه به معنا یایتوسعه است. جنبه پو مرغیس

 ینهادهاه آنها ب ییخصوص از نظر پاسخگوو اقتصاد، به استیبه س انیاز ورود نظام یریجلوگقانون،  تیبه حاکم

به انواع سازمان است.  یو دسترس جادیدر ا یعموم یها و آزادثبات سازمان ت،یو در نها کیو دمکرات یمدن

ها و منابع رشد و توسعه به فرصت یکه سه رکن دسترس پردازدیم یامور جار تیریتوسعه به مد یجنبه مقطع

 نهیر زمد ییکشور، دانا یهادر مناطق و استان منابعها و فرصت نیا عیو توز یالمللنیدر ارتباط جامعه با نظام ب

 یهانهیکاهش هز تیها و استفاده کارآمد از منابع و در نهااز فرصت یریگبهره ایمنابع  شیافزا یهابهبود روش

و حذف  یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد یهامیتصم یانجام معامالت، اجرا یبرا یمربوط به هماهنگ

 ،یگرفته شود آنگاه ممکن است به صورت مقطع دهیناد ایانجام معامالت است. اگر جنبه پو رموانع سرعت د

 ا،یتوجه به جنبه پو. اما در صورت رودیفراتر نم ینیمع زانیو از م ستیرشد باثبات ن نیشود اما ا جادیا یرشد

 شیافزا یو اجتماع یست فردیمختلف ز یهادر عرصه یخود را آزاد کند و نوآور یهالیپتانس تواندیجامعه م

 .      ابدی

 . نمودارها. 2پیوست 

 1400و  1399ماهه نخست مقایسه شش
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