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مسئله سياستگذاري در اقتصاد ايران

 هاروارد از نظر گروه مشاورين

 مقدمه

از كارشناسان خارجي 1333ابوالحسن ابتهاج از بدو رياست سازمان برنامه در سال

ها يكي از اين گروه. به ايران بيايندبرنامه كند كه براي مشاوره به سازمان درخواست مي

و اقتصادي برنامه ها سازمان در آن سال. مشاورين هاروارد است از دو قسمت فني

و مشاورين هاروارد گروهي از اقتصاددانان بودند كه مشاوره به قسمت  تشكيل شده بود

و ماحصل تجربه 1344تا 1337آنها از سال. عهده داشتند اقتصادي را به در ايران بودند

و مقاله منتشر ساختند كه يكي از آنها كتاب  » در ايرانريزي برنامه«خود را در چند كتاب

1.كه مبناي اين نوشته استاست 1342لئود در سال نوشته مك

مي با وجود اينكه نيم قرن از نگارش اين كتاب و بحث ها گذرد اما خواندن

ب ميهپيرامون آنها آنها نقطه آغاز. شود ويژه در شرايط كنوني اقتصاد ايران توصيه

ميو شرط الزم براي بهبود عملكرد اقتصاد ايران را  . دانند اصالح نظام اداري ايران

در شرايط كنوني. اين ديدگاه براي امروز بيش از هر زمان ديگري مورد نياز ماست

 
مي.1 و كتاب بالدوين در دست ترجمه و منتشر شده است :باشد از ميان آثار اين گروه كتاب مك لئود ترجمه

Baldwin, G ) .1967 .( Planning and Development in Iran .Baltimore: Johns Hopkins Press.

در برنامه. مك لئود، تاس، اچ ني،بيگي تهرانايران، ترجمه علي اعظم محمدريزي .1380، نشر
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تنها منبع اصالح نظام اداري احتماالً،شدت كاهش يافته است كه درآمدهاي نفتي به

ا و و تورم در ايران است و راه مقابله با بيكاري بهرشد اقتصادي تعل زسوي ديگر

آنـ كمبود درآمدهاي ارزي احتمال پذيرش اصالحات اداري كه همواره در برابر

ـميمقاومت   كه تجربه مشاورين هارواردبر اين عالوه. افزايش يافته استشود

در بازسازي سازمان برنامه كه اين،ل ايران را عمق بخشدئتواند درك ما از مسا مي

و مجلس را مشغول ساخته سياستگذاران عمده. نيز مفيد است روزها ذهن دولت

قدم اساسي براي تغيير در وضعيت اقتصادي را اقتصادي احياي سازمان برنامه 

مكدانند مي مي، اما در لئود نشان دهد كه سازمان برنامه در اوج اقتدار خود چرا

م و عمالً موريتأانجام ايجاد. ناتوانست كار چنداني پيش برد هايش ناموفق ماند

م بهها موريتأهماهنگي كه از و هست وئعلت مساي اصلي اين سازمان بوده ل دروني

مي بيرون از سازمان زمين در. شود گير و حاكميت عقالنيت و ايجاد نظم هماهنگي

يك سازمان بازمي كه نظام اقتصادي ايران به اموري بسيار مهمتر از تشكيل گردد

. خوبي در آن كتاب به آن پرداخته شده استهب

 مسائل اصلي از نظر مشاورين هاروارد.1

عامل اصلي مشكالت ايران كه اقتصاددان بودندگروه مشاورين هاروارد با وجود آن

: دانند را در نظام اداري آن مي

 يكي از ابزارهاي تواند چندان به پيش برود مگر آنكه جامعه درحال توسعه نمي

هاي با تمام مشخصه(اداري بسيار عقالنيياصلي اين جامعه يعني فرآيندها
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و بد آن اداري كارآمد يكي از لوازم دستگاه. را پذيرفته باشد) خوب

در) 111ص،لئودمك(ناپذير پيشرفت صنعتي در عصر جديد است گريز و

).116ص پيشين،(شود ول اساسي مديريت دولتي رعايت نميايران اص

ام اداري ماشين اجراي هر سياست اقتصادي است جدا از اينكه سياست نظ

هاي نظام اداري ابزار اجراي سياست. اقتصادي چه هدفي را انتخاب كرده باشد

و ضعف در اين ماشين تحقق سياست و هرگونه نقص اقتصادي هاي اقتصادي است

نظ لئود تمام كتاب خود را به آسيبمك. سازدمي را مختل درام اداري ايران شناسي

ب حوزه نظام تصميم و تهگيري اقتصادي اختصاص داده است كيد داردأدرستي

و سياسي است شرط تحول  اصالح اين نهاد كه خود محصول شرايط فرهنگي

.اقتصادي در ايران است

شود متفاوتمي اين ديدگاه با آنچه در ايران عامل اصلي عملكرد اقتصادي تصور

علتهاي شود سياستميورتص معموالً. است . العلل عملكرد اقتصادي است اقتصادي

و عاملييشود عامل موفقيت كشورهاي شرق آسيا استراتژي برونگرامي گفته مثالً

و اگر ايران شكست برخي از كشورها استراتژي جايگزيني واردات بوده است

يك جهشمي استراتژي توسعه صادرات را انتخاب كند . اقتصادي دست يابدتواند به

و سياستهاي بدون ترديد استراتژي اما ميزان،كالن اهميت دارندهاي اقتصادي

تواند دولت ناكارآمد نمي. كردمي كالن را كارآمدي دولت تعيينهاي موفقيت سياست

هر. بسترهاي مناسب را براي توسعه صادرات فراهم سازد و توسعه صادرات

بهسياست اقتصادي احتياج به  و و روان، امنيت طور كلي نظام نظام قضايي سالم
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 صحيح اقتصاديهاي اين تصور كه تنها با تكيه بر سياست. خوب اداري نياز دارد

.توان مشكالت اقتصادي را برطرف نمود خيال محض است مي

كندمي با عصر مشروطه مقايسه 1340لئود وضعيت انضباط مالي را در سال مك

: كندمي سال تغيير چنداني نكرده است تعجب50مالي كشور در طولو از اينكه نظام 

و صحيح بندي يا برنامه وزارت دارايي آنقدر به بودجه ريزي مالي نوين

بيكم و بهره از صالحيت كافي در اين حوزه است كه مشاوران آمريكايي عالقه

د به سازمان اند كه اين وظيفه را بايي از ايرانيان به اين باور رسيدهو برخ

ج درواقع ...وزير فعاليت كند ديدي واگذار كرد كه زير نظر نخستتخصصي

از زمان استخدام شوستر براي اصالح سازمان اداريـطي اين دوره طوالني 

هجري شمسي تا استخدام مشاوران آمريكايي 1289وزارت ماليه در سال 

در وزارت ماليه چيزيـ 1330براي تهيه برنامه عمراني سوم در اواخر دهه 

روزي كه ... كه به وزارت دارايي تغيير يافته بود، متحول نشده بود مگر نام آن

به شوستر شروع به كار مي كرد دستگاهي شد اسم نام وزارت ماليه ناميده

و خرج كشور به چه مبلغ هيچ. بدون رسمي بود يكس اطالع نداشت جمع

و چه مبلغ مي ايشود ).168و 167صص...(ستاز آن قابل وصول

بي عالوه ر است تداخلآو اي كه براي مشاورين آمريكايي تعجب انضباطي بودجه بر

به گيري نيز براي آنها امري خارق وظايف نهادهاي تصميم كهمي نظر العاده رسد

و سياست اقتصادي را مختل و ساختارمك. سازدمي اجراي هر برنامه لئود وظايف

و اعتبار«با وظايف شوراي عالي اقتصاد با»شوراي پول و وظايف اين دو نهاد را
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و تداخل اين وظايف را مانع اتخاذ تصميممي ها مقايسه تخانهروظايف وزا و كند گيري

را اين ساختار تصميم. داندمي اقتصاديهاي اجراي سياست گيري امكان پاسخگويي

و هر وزيري گيريا را به تصميمه تواند شكست در سياستمي سلب كرده است

و شوراهاي تصميمينهادها در سوي ديگر وزير نمياز. گيري نسبت دهد موازي تواند

حوزه قانوني خود نيز سياستگذاري نمايد زيرا هر تصميم مهمي بايد از مجراي 

:شوراي عالي اقتصاد يا شوراي پول عبور كند

و سازما در ايران كميسيون دولتي زيادي وجود دارد هاين ها، شوراهاي عالي

و اجراي سياست . هاي اقتصادي عمده را برعهده دارند كه رسماً مسئوليت اتخاذ

بنابراين، در هر زمان چند سازمان وجود دارد كه قانوناً مجاز به سياستگذاري

ها تقريباً ماه به ماه هاي اخير درجه اهميت اين سازمان در سال. اقتصادي هستند

بهدر چنين محي. تغيير كرده است يك سياست راحتي طي براي سد كردن راه

توان يك سازمان دولتي را عليه سازمان ديگر برانگيخت يا از اجراي مي

يك سازمان از طريق ارجاع موضوع به سازمان يا شوراي ديگري كه  تصميمات

در نتيجه اين وضع هيچ شورا يا سازماني. اختيارات مشابه دارد، جلوگيري كرد

هاي دولت دانست ها يا برنامه توان مسئول موفقيت يا شكست سياستيرا نم

و ترديد دربار زيرا هر سياست در معرض برداشت و شك قلمروههاي متفاوت

همه اينها سبب شده است كه نظام اداري. ها قرار دارد اختيارات قانوني سازمان

چن ايران نتواند سياست هيهاي و تقريباً هاي يك از سياستچداني را اتخاذ كند

).146ص(اند صورت سازگار يا هدفمند اجرا نشده اتخاذ شده به
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گيري، نظام ها با شوراهاي تصميم در اين نظام اداري كه تداخل وظايف وزارتخانه

و ناكارآمد ساخته است به برخي از دستگاه ها مانند شركت ملي نفت استقالل را كند

. خود را به اجرا درآوردهاي ها طرح ير دستگاهداده شده است تا بدون مزاحمت سا

ب گيري جاي خود نادرست است زيرا روح يكپارچگي در نظام تصميمهاين استقالل نيز

:دار ساخته است را خدشه

در گاه تحت شمول برنامه امور شركت ملي نفت ايران هيچ ريزي اقتصادي متمركز

پيشرفت خود صنعت نفت خوب اين وضع شايد براي. ايران قرار نگرفته است

هاي گيري در دولت را از مالحظه اين فعاليت تصميم، اما كليه سطوحبوده باشد

مهم در چارچوب بخشي از كل فعاليت بخش عمومي در اقتصاد ايران باز داشته 

ميبه. است رسد تصميمات مرتبط با صنعت نفت جزء كوچكي از الگوي نظر

 ). 149ص(كشور را تشكيل بدهد عمومي سياستگذاري اقتصادي در 

و تدريج بسياري از دستگاههب ها از شركت ملي نفت آموختند كه استقالل در دخل

هاي در طول زمان دستگاه. براي رشد حيطه تحت امر آنهاست خرج ابزار مناسبي

م و بؤزيادي مانند سازمان، شركت وجود آمد كه مانندهسسات وابسته به دولت

انشركت ملي نفت  و اداري برخوردار هستنداز استقالل در امور مختلف مالي، . ساني

از سرزمين اصلي در ايران در نظام اداري رسد وسعت جزاير مستقلمي نظر به

:زيرا،ساز توسعه باشد تواند زمينه اين مديريت جزايري نمي. شده باشدبيشتر 

و پراكنده در نظام اداري كه همچون سدي محكم در مقابل نيروهاي متعدد

مي نظام فلج مند شدن الگوهاي كار اجرايي عمل بر كردند همين اثر كننده را
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و فعال نياز دارد ...گيري دولت بر جاي گذاشتند تشكيالت تصميم دولت مدرن

و اداري كل تشكيالت دولتيحكه در سطو باالي خود، سازوكارهاي سياسي

رواقع از يك طرف استمرار جرياند. مند يكپارچگي يافته باشندمبه نحو نظا

و توصيه معني و از طرف ديگر، استمرار جريان برگشتي دار اطالعات ها

و دستورات عقالني بستگي به تأمين نياز فوق دارد   ). 145ص( تصميمات

بهمديريت صحيح كشور در صورتي صورت امكانپذير است كه منابع دولتي

و براساس اولويت م استقالل شركت. ملي تقسيم شودهاي يكپارچه تجميع سساتؤها،

.و نهادهاي دولتي مخل اين يكپارچگي است

مك چند 1342لئود در سال بدين ترتيب نظام اداري ايران در حوزه اقتصاد از نظر

ريزي نادرست، تداخل وظايف شوراهاي نظام بودجه: مشكل اساسي دارد

و هاي گيري چگي در تصميمها، عدم يكپار گيري با وظايف وزارتخانه تصميم اقتصادي

رسد اين مشكالتمي نظربه. هاي دولتي مستقل اداري مانند شركت وجود نهادهاي

بههم ريختگي بسيار ريزي از درهم نظام بودجه. قوت خود باقي است اكنون نيز

و با استانداردهاي پذيرفته شده فاصله دارد،مي نامتعارف همچنان رنج برد

و مسئوليت تصميمساختارهاي هئها ارا گيري تصوير روشني از تقسيم وظايف

و پاسخگويي مديران به سختي امكانپذير است نمي ازدر.دهند واقع مشخص نيست كه

سئچه كسي در مورد مسا و بودجه جزايرؤل اوليه اقتصادي مانند تورم بايد ال كرد

ا و حكومتي حداقل دو برابر بودجه دولت شده .ستمستقل دولتي

در تحول نظام مالي دولت، اصالح ساختار تصميم و بودجه چرا ريزي كشور گيري
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چراموفقيتي حاصل نشده است نظام اداري ايران متناسب با نياز كشور متحول؟

 نشده است؟

م مك وؤلئود عوامل  سياسي تقسيم ثر بر نظام اداري ايران را به دو دسته فرهنگي

به ري در ايراننظام ادا. كند مي مت مانند همه كشورها ثر از شرايط سياسيأشدت

آن ثير نظام سياسي از شرايط فرهنگي روشنأت. است و تصديق به :تر است آسان تر

يافته در صورت فقدان ساختار نهادي توسعهاي زندگي سياسي در هر جامعه

و كسب قدرتهو مقبول جامعه به صحن مبارزه علني براي پيشرفت شخصي

كههمناسبي براي اين مبارزهبر اين، اگر عرص عالوه. شود بدل مي سياسي

كنند، وجود نداشته باشد مبارزه فوق نهادهاي چنين ساختاري آن را مهيا مي

مي به حريم ديوان ساالري اي ديوان در چنين جامعه. شود ساالري كشانده

در اين. يافته است سوس موجوديت زندگي سياسي سازمانيگانه شاهد مح

و مديريت دولتي ناممكن  حالت، ايجاد هرگونه تمايز مفهومي بين سياست

بقاي هر صاحب منصب دولتي، ديگر نه به صالحيت مديريت وي بلكه. شود مي

و مهارت او به مي به توانايي يك سياستمدار بستگي پيدا . كند عنوان

د ديوان درساالري مي. حال جنگ استيگر دائماً با خود توان گفت كه اگر حتي

درناي ديوا در چنين جامعه و حال عمل باشد، ساالري نيز موجوديت داشته

يك ساختار معرف مجموعه و توافقات سياسي است نه و مدارها اي از قرار

مي سازماني، همان و مدارها اغلب نه از وجود طور كه انتظار رود اين قرار

ناپذير ساالري بلكه از نگراني اجتناب فكري مستدل در دل خود ساختار ديوان
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ميافراد بر ).58ص(شود اي حفظ منافع شخصي ناشي

فضاي موقتي بودن كه بر باالي سر هر مقام سياسي در ايران سايه انداخته

ب داري نتواند آيندهشد كه هيچ سياستم است موجب مي بيني جز فردا را پيشاي

ت )....147ص( كند و منطقي به عرصربه اين هتيب، دنياي منازعات مستدل

مي ظهور قدرت و ناپايدار مبدل و در ميان اين هياهوها هاي متخاصم شود

).53ص(شود صداي عقل كه غالباً ضعيف است خاموش مي

مكهاي در مورد ويژگي لئود به عاداتي مانند تعارفات، فرهنگي ايرانيان

و انتقاد مسئوليت ومي ناپذيري اشارهگريزي كند كه در زندگي مردم ايران ساري

و نظامميو در نظام اداري نيز ادامه جاري است :سازدمي را مختلاداري يابد

و حيرت از شدت شخصي در شدن پديده درواقع، ما دائماً در بيم هاي اجتماعي

به جامعه مي اي بوديم كه ش توان آن را جامعه حق در.خصي شده، نام نهاداي

و دانش چنين جامعه و كار اي، شخص، عقايد وي، جايگاه اجتماعي وي

و. ناپذيرند اي او، همه معرف يك كل تفكيك حرفه تمايز منازعات فكري

منازعات شخصي كه در اكثر جوامع، كاري بسيار دشوار است در جامعه 

به. شود ايران عمالً ناممكن مي اي غالباً معادل هر انديشهدر اين كشور، حمله

و به اين ترتيب، آن را اهانت با حمله به صاحب آن انديشه تلقي مي آميز شود

هماوردهاي فكري كه ما آن را امري معمول در منازعات. داند نه سودمند مي

و اگر نه به حل آنها منتهي علمي تلقي مي و دستكم اينكه به فهم مسائل كنيم

مي) تقادان( در ايران.شود مي و خصومت پديد در. آورد معموالً فضاي تضاد
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مي اين فضا دستيابي به راه در ...شود حل واقعي مسائل بيش از پيش دشوار

بهحل ايران آنچه راه مي مسئله بلكه نوعي،حل نيست رسد معموالً راه نظر

).53و52صص(سازش ناپايدار است 

 كه تمايل سنتي ايرانيان به تعارفاتانصافي نباشد اگر بگوييم شايد چندان بي

پ شود كه حتي ايراني آموزش سبب مي و ديده، در امور فني به سمت ذيرش

مي تبعيت از خوشايندترين راه ).33ص(شود حل مسئله كشانده

دركند فقط شغل را تصاحب نمي ساالر ايراني معموالً ديوان واقع، آن شغل، بلكه

و در نتيجه، كارك )...61ص(شود را مالك مي نان عمال رغبتي به تقبل مسئوليت

تل پذيرش ميوه و شيرين عمل مسئوالنه ندارند هاي .)114ص(خ

مي.2 و نظام اداري توان نظام چگونه  را اصالح كرد؟مالي

و چه براي يافتن راهكارهاي اصالح نظام مالي دولت نظام اداري ابتدا ببينيم

راهكارهايي است كه اصالح نظام نخست. كنند كفايت نميراهكارهايي حداقل به تنهايي 

و سعي دارد با طراحي مجدد فرآيندمي اداري را از درون جستجو و اداهاي كند ري

و انساني مشكالت را بر :طرف سازدمالي

اينهريش. توان با صرف توسل به قواعد مديريتي حل كرد اين معماها را نمي

كه مسائل عميق باحل با راهتر از آن است هايي چون ساختار سازماني سالم،

به»هاي پرسنلي خوب روش« ).68ص(سادگي بتوان آنها را پيدا كرد،

و اداري به اقداماتي از اين قبيل نياز دارد اما اين،بدون ترديد اصالح نظام مالي
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و فرهنگي كه به آنها تنهايي كفايت نمياقدامات به اشاره شد كند زيرا شرايط سياسي

خوبي داستان اصالحات نظامهب لئودمك.مانع از اجراي اين اقدامات در عمل است

: كندمي اداري در ايران را بيان

اصالح«در اين كشور.انگيزي دارد اصالحات اداري در ايران واقعاً حكايت غم

اي است اصطالحي كليشه» توسعه اقتصادي«و» پيشرفت فني«كه همچون» اداري

م به في» پيشرفت«و» نوسازي«فاهيم طور نامشخص با نفسه بايد خوب باشد، ربط كه

و معموالً دولت يا برخي سازمان. شود داده مي هاي دولتي در مقاطع زماني مشخص

مي به هنگام رويارويي با مقتضيات سياسي به اين اصطالحات كليشه و اي روي آورند

هاي اصالحگرانه در ايران معموالً عمرشتال.دنكوشند تا به آنها عينيت ببخش مي

و در نتيج هاي تحليلگران مديريت دولتي روي هم انباشته تنها گزارشهكوتاهي داشته

و شوق اين تالش.شده است و شور هاي جديد تشكيل ها، سازمان در مواقع گرمي

و روش مي مي شود بههم. گيرد هاي اداري جديد پا سپرده تدريج به فراموشيه اينها

مي مي و معموالً وضعي مشابه گذشته از سر گرفته توالي نتايج ... شود شوند

توان به قانون آهنين سكون ناخوشايند اصالحات اداري در ايران را به سهولت مي

نسبت داد كه به اعتقاد برخي مشاوران خارجي در برخي مناطق جهان بيشتر از

).فه شده استكيد اضاأت 120ص(قانون جاذبه مصداق دارد

از شوستر. راهكار دوم توسل به كارشناسان خارجي است و تعداد ديگري

ها مشاوران در زمان مشروطه و تا اواسط 1330د از انتهاي دههروارو مشاورين

و مالي دولت به ايران آمدند 1340دهه اما حضور اين،براي اصالح نظام اقتصادي
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 كارشناسان تا چه اندازه مفيد بود؟

) كه ايران نمونه آن است(يقين حاصل كرديم كه جامعه سنتي ما بيش از پيش

و احتماالً پيچ در پيچ خود را در فر طيآبايد راه ويژه و توسعه يند پيشرفت

مي بيماري. كند كه توان با نسخه هاي اين جامعه را به سختي هايي درمان كرد

سنتي مفهوم تغيير در جامعه. يافته غرب است مختص شرايط جوامع توسعه

در. بر نيروهايي باشد كه تماماً از محيط خود اين جامعه بجوشند بايد مبتني ما

طي مدت مأموريت خود، بيش از پيش اعتقاد پيدا كرديم كه نيروهاي 

بهيريز شمولي كه برنامه جهان بر آنها طور مؤثر بتواند توسعه به سهولت يا

).78ص(تكيه كند، اندك هستند 

و فرهنگيهاي شرط كارشناسان خارجي در صورت تحقق پيش توانندمي سياسي

و هاي نظام اداري با حوزههاي مفيد باشند اما از آنجا كه ماهيت مسئله سياسي

.گشا باشند توانند گره فني خارجي به تنهايي نميهاي فرهنگي گره خورده است كمك

ت يك سازمان مستقل مانند سازأراهكار سوم  اساساً. مان برنامه استسيس

وآناكار،دولتيهاي سازمان برنامه در ايران با اين ايده شكل گرفت كه عموم دستگاه

و بايد به پرفساد هستند و به آن قدرت دستگاهي سالم از تحصيلكردگان وجود آورد

و بخش مهمي از پول نفت را در اختيار آن قرار داد تا آن  و مالي عطا نمود سازماني

: مان بتواند موتور محرك اقتصاد ايران باشدساز

قانون برنامه دوم، سازمان برنامه را در نقش دستگاهي مستقل از دولت

و اين اركان ضروري را براي آن در نظر گرفت پيش كه: بيني كرد مديرعامل
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و قانوناً قدرت اجرايي مطلق داشت، شوراي عالي كه عمالً غيرقابل عزل بود

و از كننده برنامه تصويب نهادي نظارتي و 7هاي اجرايي سازمان برنامه بود

مي» شهروند درستكار« از تشكيل شهروند6«شد، هيئت نظارت كه متشكل

مي» درستكار و از طرف مجلس شوراي ملي در نقش ناظر عمل و بود كرد

س«سرانجام  و تا»ناكميسيون مشترك مجلسين شوراي ملي كه قرار بود

به اندازه ).83ص(اري خود سازمان برنامه عمل كند عنوان نهاد قانونگذ اي

هم نتوا بهنبا وجود اين همه قدرت، سازمان برنامه و كليه ست كاري از پيش ببرد

م. آفات رايج در نظام اداري مبتال شد سسين سازمان برنامه مانند ابتهاجؤاهدافي كه

يك سازم دنبال آن بودند اساساًهب و توسط قاز باال و. ابل تحقق نبودان عقالنيت

و نظام سياسي هاي ريزي در دولت نيازمند تحولي فراگير در دستگاه برنامه اجرايي

: بود كه ايران فاقد آن بود

به اين نهاد براي آنكه كارساز باشد و انديشه بايد هايي طور مستمر به اطالعات

مي دسترسي داشته باشد كه در دستگاه ).104ص(شود هاي اجرايي توليد

و نيازها را از همه دستگاه به آوري ها جمع عبارتي سازمان برنامه بايد اطالعات

آن اما سازمان،كرد مي و نه اشتراك گذاشتن ها نه خود اطالعات موجود را داشتند

و بخشي جنگ قدرت ميان سازمان. دانستند اطالعات را به صالح مي و ها نگري

و روزمرگي، ارت مي بلندمدت ميان دستگاهباط مستمر اساساً. ساخت ها را ناممكن

و وزارت اقتصاد با مشكالت مضاعفي در ايران  دستگاه ستادي مانند سازمان برنامه

و در اثر فشار دستگاه به رها كردن وظايف هاي بخشي عموماً مجبور روبرو هستند
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و فرآيند. شوند خود مي روشن، حمايت هاي اداري سازمان برنامه نيازمند حقوق

و مشروعيت نزد دستگاه اجتماعي، ارتباط ارگانيك با ساير سازمان :هاي اجرايي بود ها

اوالً، وظايف دستگاه ستادي بايد مشخصاً بدون ابهام، داراي محدوده روشن

هاي ثانياً بايد معلوم باشد كه چه نيروهايي فعاليت.و براي همه قابل فهم باشد

و آن را تضمين مي ثالثاً. حمايت اين نيروها بايد كامالً روشن باشدكنند

و اندا هاي اجرايي داشته وار با دستگاهم دستگاه ستادي بايد روابط مناسب

ها باشد كه تصميمات ذيربط اين روابط بايد با سطوحي از اين دستگاه. باشد

مي را اتخاذ مي و آنها را به مرحله اجرا اديست رابعاً، دستگاه. گذارند كنند

هاي اجرايي باشد بايد هاي اعمال قدرت بر دستگاه جاي آنكه در پي يافتن راه به

و مهمتر از همه دستگاه ستادي. مجاري ارتباط مؤثر با آنها را پيدا كند خامساً

در بايد آن نوعي از روابط كاري را با دستگاه هاي اجرايي در پيش بگيرد كه

و  بتفاهم  ). 128ص(اشد احترام متقابل استوار شده

مكبه اعتقا و از همين لئود هيچد يك از شروط در سازمان برنامه وجود نداشت

م بهاي موريتأرو اين سازمان موفقيتي در اجرايي هاي دستگاه. دست نياوردهخود

و اسناد توليد شده در سازمان برنامه حتي به تدريج سازمان برنامه را دور زدند

ت :شد رسيد مورد اجرا گذاشته نميمي ييد شاهأزماني كه به

و يا با سازمان برنامه خارج از جريان اصلي سياستگذاري در دولت باقي ماند

در) جز بانك مركزيب(در تشكيالت دولت» رقيب«هاي سازمان شديداً

اداري دولت به لحاظـ كه سازمان سياسييدر موقعيت....كشمكش بود
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و نيز تشكيالتي فرفلسفي، نظري داد انديشه سازي نمي يند عقالييآتن به

).152ص(توانست به سادگي جايگاه مورد احترامي پيدا كند ريزي نمي برنامه

دستبهريزان با متوسل شدن به نفوذ شاه نيز نتيجه شايان توجهي برنامه

ريزان در حضور وزرا آخرين نمايش قدرت هنگامي بود كه برنامه. نياوردند

رهبرنام و شاه در مقابل چشم وزرا مندرجات آن سوم ا به شاه تقديم كردند

و امضا كردرا تأي به. يد خوبي انجام شد اما هيچ چيز را تعيين اين عمل هرچند

م. نكرد باين برنامه هنگامي كه جز بيانيه ايمان ورد تأييد شاه قرار گرفت چيزي

مي.و اعتقاد به آينده كشور نبود د به سختي كاران اندرستتوان گفت كه

به ريزي به غير از تعهد كلي به انديشه برنامه و پيشرفت، هاي مبهم توسعه

مي. تعهدات ديگري تن داده بودند و تصميمات مسائل واقعي كه بايد حل شد

كل.شد موضوعاتي بود كه هنوز تعريف نشده بودند حياتي كه بايد اتخاذ مي

و سياسيبرهوت نيروهاي ادامسئله عمالً به بيابان شد ري . كشور افكنده

و مورد توجه اين گزارش بوده  158ص(اند نيروهايي كه خود موضوع اصلي

).كيد اضافه شده استأت

 هاي نخست براي اصالح گام.3

بهاز بدو مشروطه تاك و طور خاص اصالح نظام مالي نون موضوع اصالح نظام اداري

ت در سفانه اين گروه عموماًأمت. استكيد گروهي از كارشناسان بودهأدولت مورد

قبل. مداران همواره تلخ بوده استهاي اين گروه براي سياست توصيه. اند حاشيه بوده
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و چيز بايد از كارشناساني گاليه داشت كه به سياستمدار از هر ان داروهاي مسكن

نظ اين داروها اجازه نمي. اند حتي مخدر داده ام دهند سياستمداران سختي اصالح

كه هر توصيه. اداري را تحمل كنند توانند بدونمي اي كه به سياستمداران القا كنند

و مالي بر مشكالت اقتصادي غلبه يابند امكان تحول در نظام  اصالح نظام اداري

.سازدمي اداري را محدودتر

ومي اگر بپذيريم راه بهبود عملكرد اقتصادي از اصالح نظام اداري گذرد

و با تكيه بر صدور بخشنامه ممكن نيست اقداماتي مانن د اصالح نظام اداري از درون

و احيا و زمان برنامه به تنهايي كفايت نميسايو استخدام كارشناسان خارجي كنند

و فرهنگي كشور است آنگاهئهمچنين بپذيريم كه نظام اداري جز ي از نظام سياسي

نياز خواهيم داشت كه در اختيارييها براي رهايي از اين وضعيت تاريخي به دانش

و توسعه در ايران.كارشناسان اقتصادي قرار ندارد سازمان برنامه كه نماد تحول

و اقتصاددانا و در بهترين وضعيت در اختيار مهندسان اين.ن بوده استاست همواره

نظ طيف از دانش نمي يا ويژه گاهام اداري را روشن سازد، بايد جايتواند راه تحول در

و فرهنگي، مديريت دولتي درو جامعه براي كارشناسان امور سياسي شناسان

و هر نهادي كه مسئول تحول اقتصادي در ايران است اختصاص داد . سازمان برنامه

و تحول در نظام اداري ايران كه مقدمه بهبود عملكرد اقتصادي است امري سياسي

و اين دو حوزه نيز به اندازه اقتص علم هستندفرهنگي است و مهندسي هاي يافته. اد

و هاي اين علوم به ما كمك خواهند كرد تا روزنه و مالي را بيابيم تغيير در نظام اداري

. پيدا بكنيماز اين دورهاي باطل نجات 
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