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 مسأله ایران و قابلیت حکومت

 1توانمندی حکومت یک کشور متوسط در حال مسائل، چیستی و چگونگی
 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی –محمد فاضلی 

 

 مقدمه

های بخش خصوصی در جمع محدودی چندی پیش قرار بود در جایی درباره مسئولیت اجتماعی شرکت
سخنرانی کنم. جلسه به دلیل بارش نسبتاً برف که باعث اختالل ترافیکی در تهران و لغو برخی پروازهای 

ماعی تبرخی مدعوین شده بود، برگزار نشد. بحثی در حاشیه جلسه درگرفت که از حیطه مسئولیت اج
جا شروع شد که یکی از حاضرین نسبت به نیت مقامات کشور برای حل ها فراتر رفت. مسأله از آنشرکت

مال کنند. شما هم به احترا بیان میمدعایی است که بسیاری آنمسائل و تحقق توسعه ابراز تردید کرد. 
ا فراتر ه نیست یا برخی پا راید که مقامات فکر منافع خودشان هستند و کسی به فکر توسعزیاد شنیده

 نیافتگی و گرفتاری برای سیاستمداران بهتر است زیرا مردمشوند این وضعیت توسعهمی گذارند و مدعیمی
 افتند. هایی نظیر دموکراسی نمیگری و خواستهکند و به فکر مطالبهرا گرفتار می

 خواهندام مطرح کردم: حاکمان مید بودهجا رسید، ایده خودم را که همواره به آن معتقبحث که به این
ام توانند. آن روز تصادفاً کتابی را که دو ماه اخیر سخت درگیر مطالعه آن بودهتوسعه را محقق کنند اما نمی

هایی از کتاب را که به بحث من است. بخش کتابی که حاوی نظریه و شواهدی ناظر بر ایدههمراه داشتم. 
ای شد تا ها ایجاد کرد و همین انگیزهای در ذهنواندم. احساس کردم جرقهارتباط داشت برای جمع خ

رفیت ام درباره ضرورت افزایش ظسالیان گذشته چنین ادامه ایدهاین کتاب هممعرفی این کتاب را بنویسم. 
ی و ( در ایران است و باور دارم که بدون تحقق این امر، دموکراسی و وجوه سیاسState capacityحکومت )

اجتماعی توسعه نیز محقق نخواهد شد یا پایدار نخواهد بود، و حتی تالش برای تحقق دموکراسی بدون 
ی اصلی هاکند ایدهاین نوشته سعی مینظام اداری و قابلیت حکومت کافی، نتایج خوبی نخواهد داشت. 

را  چت و مایکل وولکاکنوشته مِت اَندروز، لَنت پری« توانمندسازی حکومت: شواهد، تحلیل، عمل»کتاب 
منتشر کرده است  1931ماه اند و انتشارات روزانه در دیکه جعفر خیرخواهان و مسعود درودی ترجمه کرده

 معرفی کند. 
 

 مسأله چیست؟

، ها در ارتقای کیفیت حکمرانیکتاب توانمندسازی حکومت درباره کشورهای در حال توسعه و ناتوانی آن
دهم همه مسائل را به ایران معطوف کنم هاست. من اما ترجیح میخدمات عمومی و اجرا نشدن سیاست

 ن وجود دارد. کنند، تقریباً یکسره در ایراچه نویسندگان درباره کشورهای دیگر مطرح میزیرا آن
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ه شده برای پیشبرد توسعه وجود دارد کمسأله این است که در ایران انبوهی از اسناد باالدستی و تدوین
ای هم وجود دارد که دائماً ها و البته گاه آرزوهای خوبی برای کشور است. نظام اداریاغلب حاوی توصیه
ساد ریزی عملیاتی و مبارزه با فسازی، بودجهگزینی، شفافهایی نظیر شایستهشود روشاز آن خواسته می

هر چند خورد. ها در دستگاه اداری نیز شکست میشوند و بهبود روشدر آن اجرا شود. آن اسناد اجرا نمی
یشتر بر تمرکز ب»، «سازی کارکنانظرفیت»، «سیاست جدید بهتر»هایی نظیر سال یکبار، یکی از روش

ها دائم (. سازمان11گیرد )ص. در دستور کار قرار می« ق منابع بیشترتزری»یا « های قبلیهمان سیاست
یشتر نشده بشوند و به همان نسبت هم احساس عمومی این است که مسائل حلتر میتر و پرمصرفبزرگ

دید و های جحلگیرد. این وضعیت با پیش کشیدن راهشوند و پیشرفتی در حل مسائل صورت نمیمی
 یابد. ها ادامه میکرار شکستاغلب دوباره با ت

رسند که گاه به ریزان، مدیران و حتی عامه مردم در مقابل چنین وضعی، غالباً به دو ایده میبرنامه
ها گرایانه و بر این مفروض بنا شده که قابلیت سازمانکنند. ایده اول بسیار تقلیلصراحت هم بیان می

شود جاست که اغلب پیشنهاد میهاست. اینغل در آنهای افراد شابرای حل مسأله، نتیجه ظرفیت
گرایانه و ناظر بر این است که برای های فنی بیشتری برای کارکنان برگزار شود. ایده دوم، کلآموزش

ار تغییر ترها خواستارتقای قابلیت، حکومت باید در سطح ملی دست به اصالحات ساختاری بزند و رادیکال
گویند کالً تا همه چیز عوض نشود، چیزی اید که می(. شما هم زیاد شنیده194شوند )ص. حکومت هم می

 شود. درست نمی
 

 قابلیت حکومت

ت، این در هاسیافتگی کشورها تابع ظرفیت اجرا در دولتسطح توسعهکتاب اعتقاد دارند که نویسندگان 
را که از  توانند وظایفینمی»ها افتاده است. دام قابلیت یعنی سازمان« دام قابلیت»حالی است که ایران در 

برد، بلکه در واقع اوضاع شود انجام دهند و انجام هر روزه همان کار نیز کاری از پیش نمیها خواسته میآن
 ( 11)ص. « کند.را بدتر می

« ت قانونحاکمی»و « کنترل فساد»، «کارآمدی دولت»میانگین ساده سه شاخص  نویسندگان بر اساس
( سنجیده شده است، نمره World Governance Indicatorsکه در بانک اطالعاتی نماگرهای جهانی حکمرانی )

تا  0ها سپس کشورها را بر اساس نمره قابلیت بین اند. آنهر کشور را محاسبه کرده« قابلیت حکومت»
( و 1.4تا  9(، متوسط )9تا  2.4(، ضعیف )2.4کنند: خیلی ضعیف )کمتر از به چهار دسته تقسیم می 10

به عنوان آستانه ورود به حکومت قوی لحاظ شده است. سطح معمول برای  1.4( و نمره 1.4قوی )باالی 
 (.00در نظر گرفته شده است )ص.  1یافته نیز یک کشور توسعه

کشور )امارات، بحرین، برونئی، قطر، سنگاپور، باهاما، شیلی و کره  1دهد میبندی نشان این تقسیم
نکته میلیون نفر است.  14شان شده قابلیت قوی دارند که کل جمعیتکشور بررسی 102جنوبی( از میان 

اند که ایران نیز در شمار کشور در وضعیت متوسط قرار گرفته 94مهم برای ما ایرانیان این است که 
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اند. این چهار دسته عبارتند از: دسته بدتر کشور را به چهار دسته تقسیم کرده 94هاست. نویسندگان این آن
شدن سریع قابلیت حکومت )آفریقای جنوبی، آرژانتین، مراکش، فیلیپین، تایلند و ایران(، دسته رشد منفی 

ال حفظ روندهای فعلی تا س اند(، دسته سوم کشورهایی که باقابلیت حکومت )چین و هند در این دسته
رسند )قزاقستان، غنا، اوکراین، ارمنستان، روسیه و بوتسوانا( و دسته به قابلیت حکومت قوی می 2100

تا  1چهارم شامل اندونزی، کلمبیا، ترکیه، الجزایر، آلبانی، عربستان سعودی، اروگوئه و کرواسی که بین 
 (. 01-00شان به حکومت قوی بدل شوند )صص. کشد تا بر اساس روندهای فعلیسال طول می 11

دو نکته مهم برای ما ایرانیان این است که به اعتقاد نویسندگان ایران جزء کشورهایی با قابلیت 
ن که درباره ایحکومت متوسط است که با سرعت زیاد در حال از دست دادن این قابلیت است. جالب این

ت مایه ثبمشخص است در این کشورها که قابلیت در حال سقوط است، هیچ چیز م»نویسند کشورها می
 کنند و بیشاین همان حس و حالی است که اکثریت ایرانیان تجربه می( 01)ص. « دلخوشی وجود ندارد.

بودن( ناشی شود، از جهت حرکت  -نه سوئیس و نه سومالی  -شان در جهان )متوسط که از جایگاهاز آن
شد یران اهمیت دارد، سرعت رآید. نکته دیگری که برای ایعنی قابلیت به سرعت در حال کاهش، پدید می

ر گذشته را بر اساس روندیابی مسیترکیه و عربستان سعودی به سمت حکومت قوی است که نویسندگان آن
اند. رشد منفی سریع قابلیت حکومت در ایران و روند این سال برآورد کرده 21و  44هر کشور به ترتیب 

 لی ایران هشدارآمیز است. ای، برای امنیت مدو کشور به عنوان دو قدرت منطقه
های نویسندگان به این ترتیب معتقدند باید قابلیت حکومت را در کشورها تقویت کرد، اما سازمان

دها آورآورند و به عوض ارائه دستشکلی درمیدهند: ادای همقابلیت عمدتاً دو کار انجام میکشورهای کم
لی ها خیدهند. آنکنند گزارش میمصرف کرده یا طی می دادها و فرایندهایی کهها، درباره درونو موفقیت

اند، درخصوص تعداد آوردی رسیدهکه بگویند به چه دستآورند و به جای آنساده، ادای کار کردن درمی
ساعت -ها( و تعداد نفرگذاریاند )نظیر سرمایهاند، مقدار منابعی که صرف کردهجلساتی که برگزار کرده

 دهند. است گزارش میکاری که صرف شده 
ایی در ایران هکنند این است که چنین سازمانمسأله بسیار مهم دیگری که نویسندگان به آن اشاره می

شود ها خواسته میگیرند یعنی از آن( هم قرار میBest practices« )هابهترین سرمشق»تحت فشار اجرای 
ف اند در شرایط ضعهای اداری باظرفیت ایجاد شدهراهکارهایی را که برای مسائلی در کشورهایی با نظام

ا گیرند که توانش راجرایی و نظام اداری خود اجرا کنند و به این ترتیب تحت فشار انجام کاری قرار می
شدن  هایی به محض برداشتهچنین سازمانشود. شان نیز مستهلک میندارند و به این ترتیب، توان اولیه

البته  –کنند و به وضع اولیه ها را رها مین مدیران و سیاستمداران، این ایدهفشار سیاسی یا با عوض شد

 گردند. باز می –اعتمادتر تر و بیمستهلک
 

 چه باید کرد؟
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ها های ایرانی ظرفیت اجرا ندارند و به همین علت اسناد اجرانشده و ایدهاگر مسأله این است که سازمان
سازی در حکومت چه باید کرد؟ نویسندگان قابلیت اجرا و قابلیت شوند، برای افزایشخورده میشکست

 کنند:ای را برای پاسخ به سؤاالت زیر ارائه مینظام نظری نسبتاً پیچیده

 ( چیست و چه اجزایی دارد؟Policyسیاست ) .1

قابلیت »( سازمانی برای اجرای سیاست چیست؟ همین قدر ذکر کنم که Capabilityقابلیت ) .2
سازمانی توانایی سازمان برای تجهیز، توانمندسازی و وادار کردن عامالن خویش به انجام کار 

( این همان 140)ص. « درست در زمان مناسب برای دستیابی به هدف سیاست هنجاری است.
ها به کفایت یا مطلقاً مشاهده روند ایرانی در سازمانمدار تا هر شهچیزی است که از سیاست

 کند. نمی

 گذاری، لجستیک )تأمین خدمات وها میان قابلیت سیاستهای سازمانی چیست؟ آنانواع قابلیت .9
بَر )تحمیل بَر )ارائه خدمات به شهروندان(، تحمیل تکلیف اجراییرسانی اجراییپشتیبانی(، خدمت

من اگر  – (Wicked hardیر تکلیف پرداخت مالیات( و کار خیلی سخت )تکلیفی بر شهروندان نظ
 (112شوند. )ص. تمایز قائل می -کردم جای مترجمان بودم این نوع را به کار بدخیم ترجمه می

کنند ها چهار نوع فعالیت را متمایز میهایی نیاز دارد؟ آنیابی به اهداف سیاستی، چه فعالیتدست .9
ه. )صص. شددیدی، خدمت یا تکلیف، و دارا یا بدون فناوری شناختهبَر، صالحادلهکه عبارتند از مب

که برخی کارها نیازمند تعامل با تعداد کمی پیچیده است اما خیلی خالصه این( 101-111
ارد دید و نظر مدیربستگی دبر(، سرراست نیست و به صالحهای بسیار زیادی است )مبادلهانسان

ای هم شدهازمند تحمیل تکلیفی بر مردم است )مالیات گرفتن( و فناوری شناختهدیدی(، نی)صالح
 آموز(. ها دانشندارد )نظیر بهترین شیوه آموزش ریاضیات به میلیون

فوق ذکر شد، بسیار دشوار است.  9چه در بند هایی دارند نظیر آنموفقیت در کارهایی که ویژگی
ال دهد. اگر کسی بخواهد در سن وضعیت را به خوبی توضیح میکنند که اینویسندگان مثالی طرح می

ی تلفن ای نظیر گوشآنجلس( سفر کند، به ابزار سادهاز شرق به غرب آمریکا )سنت لوئیس به لوس 2014
 ای احتماالً در این سفرکند. هیچ چیز غیرمنتظرهای را طی میشدههمراه نیاز دارد و کامالً مسیر شناخته

ای را پیش رو این مسیر را طی کند، سرزمین ناشناخته 1109خواست در سال اگر کسی مینیست، اما 
های کافی، داشت که برای طی طریق باید ابزارهای متفاوت، رهبری دارای اختیارات و توانمندی

دانست مرزهای غربی داشت. او حتی نمیهای مواجهه با خطر و بسیاری مشخصات دیگر را میظرفیت
 با اقیانوس کجاست. آمریکا 

مِت اَندروز و همکارانش در کتاب توانمندسازی حکومت معتقدند ارتقای ظرفیت اجرا و قابلیت حکومت 
 1109در ایران )نظیر بقیه کشورهای در حال توسعه( چیزی شبیه سفر از شرق به غرب آمریکا در سال 

ریزان و طالبان اگر برنامهارد. شباهت د 2014است که فقط بخش کوچکی از آن به چالش سفر در سال 



4 

 

علی های فهای بهترین سرمشق را وارد و با سازمانحلتوان راهتوسعه در این کشورها تصور کنند که می
 کنند.ها را اجرا کرد اشتباه میقابلیت آنکم

ه اند که منطق آن شبینویسندگان چهار فصل آخر کتاب خود را به تشریح رویکردی اختصاص داده
است، یعنی گام نهادن در مسیری ناشناخته، بدون راهکارهای از قبل موجود،  1109به غرب آمریکا در  سفر

آوردهای هر مرحله از سفر و ساختن ظرفیت به تدریج. این همان ایده اصلی با سعی و خطا و آزمودن دست
ب گیرد که با کسمی نظریه ما از این باور سرچشمه»کنند: کتاب است که در فصل اول به آن اشاره می

ه موفقیت حکومت، نتیج ها و قابلیتآید نه بر عکس. نهادها و سازمانموفقیت است که قابلیت به دست می
آمیز هستند. هدف رویکرد ما، ایجاد های موفقیتها و سرمشقها نتیجه تحکیم و تجسم تمرینهستند؛ آن

صورتی است که بتواند درون نهادها و موفقیت با حل مسائل فوری و ضروری پیش روی جامعه به 
 ( 11)ص. « ها مستحکم شود.سازمان

خوانند؛ رویکردی که )همان( می« 2پذیرمحوری تکرارشونده انطباقمسأله»نویسندگان رویکردشان را 
 رسد. این رویکرد چنین معرفی شده است:های متعدد و حل مسأله به تولید قابلیت میاز کسب موفقیت

های مثبت، نوآوری در ها یا کجرویرفی مسائل محلی، اختیار دادن، تشویق و ترغیب بدعتفرایند مع»
های ها از طریق شبکهحلها، و سرانجام اشاعه راهحلحل مسائل، تکرار کردن با بازخورد برای شناسایی راه

 (11)ص. « هم پیوندخورده.غیرسازمانی افقی و به
اید کار دهد که چگونه بتوضیح مییکرد فوق اختصاص یافته و فصول هفتم تا دهم به شرح و بسط رو

محور انجام داد، تکرارهای آزمایشی را چگونه باید محقق ساخت، مدیریت محیطی که اختیار بدهد مسأله
ل دست آمده از مسیر حهای بهو مشوق حل مسأله و نوآوری باشد چیست و در نهایت چگونه باید قابلیت

محتوای  کهشناسم برای اینواقع هیچ راهی نمیمن بهو به قابلیت حکومت بدل کرد.  مسأله را توسعه داد
 این چهار را فصل را خالصه کنم و فقط خواننده را به مطالعه دقیق کتاب توصیه باید کرد. 

 

 گیرینتیجه
کنم نقطه بلوغی در اندیشه توسعه است. تصور می« توانمندسازی حکومت: شواهد، تحلیل و عمل»کتاب 

و زمانی که متفکران توسعه تأمل درباره نقش  1310یافته را باید در ابتدا دهه رد پای این اندیشه بلوغ
وعی محصول همان به ن« ظرفیت دولت»وجو کرد. مفاهیمی نظیر دولت در توسعه را آغاز کردند جست

اند ای که نویسندگان این کتاب ایستادهپژوهی به نقطهدوران هستند. چهار دهه طول کشیده است تا دولت
کنند )ص. تا به امروز اشاره می 1303های برسد. خود نویسندگان به طیفی از آثار نویسندگان بین سال

ما آگاه هستیم که شما احتماالً »نویسند راحت میاند و به صهای ایشان را در خود داشته( که بذر ایده201
( اما من اعتقاد دارم 201)ص. « با برخی از این اصول آشنا هستند و در کل حرف نویی در توسعه نیستند.

کننده سیاست، قابلیت حکومت و فرایند وپرداخت نظری نظام مفهومی تشریحسطح موشکافی، ساخت
                                                      
2. Problem-Driven Iterative Adoption (PDIA) 
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 های مطالعات توسعه است که نویسندگانس ایستادن بر شانه غولساختن قابلیت حکومت، ابداعی از جن
کنند. همین امر، کتاب را به اثری درخشان، بدیع و توأم با یابی میها ریشهشان را در ادبیات آنهایایده

های کند. ترجمه روان مترجمان این اثر، زمانانسجام نظری و وافی به مقاصد مد نظر نویسندگان بدل می
کوش آن رقم خواهد زد. کتاب البته ساده نیست و خشی را برای خواننده مشتاق، تیزبین و سختبلذت

ن شان به تها که تنای در ادبیات توسعه نداشته باشند و باالخص برای آنکسانی که سابقهبرای 
ست. اهای پیش بردن اصالحات در نظام بوروکراتیک نخورده باشد، دشوار گذاری عمومی و سختیسیاست

نویسندگان کتاب خودشان تجربه این حوزه را عمیق و گسترده دارا هستند. این دشواری را نویسندگان نیز 
لیت ساختن قاب»روست که پروژه مطالعاتی دانند و از همیناند و اهمیت کارشان را نیز نیک میدرک کرده

های محوریت همین کتاب و ایده( در دانشگاه هاروارد با Building State Capability - BCM« )دولت
 شود. های پژوهشی و آموزشی دنبال میای از فعالیتنویسندگانش، با مجموعه

ها این است که حکومت توانمندسازی حکومتمتن بازگردم. نتیجه راهبردی کتاب  خواهم به مقدمهمی

ه بخش نویسند، منابع بند میخواهند توسعه پیدا کنند و به همین دلیل سمی -از جمله حکومت در ایران  –
نند. مهم کانداز تنظیم میدهند و الگوهای چشمکنند، دائم سیاستمداران ارشد دستور میعمومی تزریق می

کنند که ظرفیت اجرا ندارند و قابلیت حل مسأله هایی کار میها با دستگاه اداری و سازماناین است که آن
 ها وجود ندارد. در آن

که ذکر شد در کنار کشورهایی نظیر آفریقای حکومت در ایران دقیقاً در چنین وضعیتی است و چنان
ها به سرعت در حال افول است قرار دارد. کشوری که به لحاظ جنوبی و آرژانتین که قابلیت حکومت در آن

نظر  رآورد شده ازاش نیز متوسط بحکومت ها وضعیت متوسطی در جهان دارد و قابلیتبسیاری از شاخص
 این شاخص در حال افول شدید است. 

تر از سایر کشورهای های گسترده به مراتب نامناسبوضعیت ایران به لحاظ مواجه بودن با تحریم
گیری قابلیت حکومت هم توضیحی برای احساس کلی شهروندان ایرانی ایده و اندازههاست. دسته متوسط

دهد ضرورت اصالحات داخلی برای بهبود قابلیت حکومت م نشان میکند و هدر شرایط فعلی فراهم می
کنند. من شخصاً امیدوارم نخبگان ایرانی با دقت و بسیار بیشتر از آن چیزی است که حاکمان تصور می

 وسواس به کتاب توانمندسازی حکومت بپردازند. 
 

 
 
 


