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  مقدمه
ها را ارتقاء كارآمدي و بسط عدالت در جامعه  گيري حكومت شكل فلسفه ،شايد به صراحت

ها را متقاعد به اقامه حكومت كرد، عامه مردم،  نظر از اينكه چه چيزي انسان صرف. دانست
كنند، آن را  دانند، آن را حافظ منابع ملي خود تصور مي حكومت را پاسدار منافع خود مي

هر حكومتي بنا به . كنند ها محسوب مي غل و مكانها، منابع، مشا محمل بزرگ توزيع فرصت
. كند خود فرآيندي را براي كشورداري خود تعبيه مي اساسيفلسفه سياسي مندرج در قانون 

سيستم براساس نظريه تفكيك قوا، هاي رياستي، چه پارلماني  چه نظامبنابراين همه كشورها 
كارويژه اصلي . مي كنندمليات تنظيم كشورداري خود را در سه سطح حكمراني، اداره امور و ع

ست از ا شود كه عبارت هاي ملي متجلي مي مشي نام خط هسطح حكمراني در قالبي ب
اي از قوانين، مقررات و اقداماتي كه براي حل يك مسئله عمومي در پيش گرفته  مجموعه

ر اداره امو«يا همان  »مديريت دولتي«سطح دوم حكمراني را يعني  ،ها مشي خط. شود مي
سازي منويات حكمرانان، يعني  مديريت دولتي براي پياده. دهند را جهت مي »عمومي

.  زند مي »فرآيند نظام اداري«ريزي، سازماندهي، رهبري و كنترل  ها دست به برنامه مشي خط
ها،  ديگر با تدوين اهداف و راهبردها، مسيرهاي اجراي راهبردها را در پرتو طرح عبارت به

بخش ميداني و عملياتي نظام كشورداري در پرتو اين . كند روژه هموار ميها و پ برنامه
تنظيم  » ...هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و  هايي را در همه ساحت رويه«راهبردها، 

هاي  بسته به اين كه ارزش. كند و فتق مي  كند و براساس آنها امور جاريه كشور را رتق مي
عدالت «، »كارايي«. شود شكل و محتواي فرآيند كشورداري تعيين مي بنيادي هر كشور چه باشد

به سيستم حكمراني رنگ و لعاب خاصي ... و  »هاي ديني ارزش«، »دموكراسي«، »اجتماعي
اين قوه متولي سياست . بخش حكمراني هر كشور در دست  قوه مقننه است. دنده مي

(Politics) هاي عمومي  مشي خط(Public Policies) همه مصوبات مجلس يا . است هاكشور
اين همان (كساني شود  چه چيزي، چگونه و كي عايد چه«كند كه  همان قوه مقننه تعيين مي

 . »)است (Politics)سياست 
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قوه ). است... قوانين، مقررات، مصوبات و (ها  مشي محمل اجراي اين كار همان خط
وه براساس لوايح خود باني حتي اگر خود اين ق(هاست  مشي مجريه، مجري اين خط

اين ). كند گيري قوانين و مقرراتي باشد كه در نهايت با امضاء مجلس مشروعيت پيدا مي شكل
بنابراين اگر در . قوه مجري بسط عدالت است ولي زيرساخت آنها در دست مجلس است

مقصر  قوه مقننه... عدالتي است، فساد باالست، منابع در حال هدر رفتن است و  كشوري بي
اصلي است نه قوه مجريه زيرا قوه مجريه براساس مسير تعيين شده توسط مجلس حركت 

هاي  كند و مجاز به تخطي از آن نيست، زيرا قوه قضائيه مأمور رسيدگي به تخلفات و تخطي مي
ديگر سطح سوم كه همه  عبارت به. دولت از مسيري است كه قوه مقننه وضع كرده است

اين فرآيند . شود هاي قانوني اجرا مي گيرد براساس رويه را در برمي عمليات ميداني كشور
همانطوركه اكوسيستم بر اين . كند المللي فعاليت مي كشورداري در يك اكوسيستم ملي و بين

. گذارد گذارد، بسته به قدرت ملي كشورها، اين فرآيند بر اكوسيستم نيز تأثير مي فرآيند تأثير مي
هايي  هايي دارد و پس از پردازش به خروجي ها و رويه سيستم اي نظريهاين فرآيند در پرتو 

كيفيت و قابليت حاكمان، . كند بازخوردها از اكوسيستم اين جريان را تنظيم مي. شود تبديل مي
سازي و  گذاران، مديران و كاركنان حكومت از يك طرف و قدرت هم مشي سياستمداران، خط

اي مناسب به  ها به نحوه شود ورودي امل با اكوسيستم باعث مينوايي جامعه با حكومت و تع هم
اما . ها تبديل شود و در پرتو آن رفاه مردمان كشور ارتقاء پيدا كند حداكثري از خروجي

و  ها ميل: دهد تدبيري متوليان كشور كليت كشور را در معرض دو تهديد عمده قرار مي بي
  . ها حيف

  

  هاي ملي  ميل و حيف
فساد ايجادي و « اتوان آن را ب و حيف با اندكي تسامح و تسامل مفهومي مي عبارت ميل

ها و  ها، نگاه فساد، منابع، امكانات، درآمدها، ثروت. يكي دانست »هاي از دست رفته فرصت
گيري اين فساد را بايد در  ريشه شكل. كند اي خاص واريز مي ها را به ناحق به جيب عده توجه
زا حيات سياسي  هاي فساد مشي خط. كند رد كه قوه مقننه تصويب ميهايي جستجو ك مشي خط

هاي تضميني قوه  مشي اجرايي دولت كه براساس خط  مشي خط. كند يك حكومت را تهديد مي
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تواند مأخذ فساد باشد ولي بايد اذعان كرد كه دوز فساد آنها بستگي  شود نيز مي مقننه وضع مي
كارهاي موجود آن چيست؟ آثار اين كه فساد چيست؟ سازِ .يني مجلس داردقنهاي ت مشي به خط

ها  ، مقاله)1375؛ چيستي، 1395پور،  براي مثال حاجي(آن چيست؟ مورد بحث بسياري از كتب 
؛ زاهدي 1397؛ افشار و همكاران، 1390؛ افضلي، 1395براي مثال محمدي و همكاران؛ (

؛ محمدي و همكاران، 1387رومند، ؛ ب1399، حراييصو گلخندان ؛ 1396غروري و همكاران، 
براي مثال، محمدپناه و (سازد  وري را مخدوش مي در اين كه فساد بهره.قرار گرفته است) 1398

براي مثال زاهدي غروي و (دهد  ، رشد اقتصادي را  تحت تأثير قرار مي)1392صبركش، 
اتفاق نظر ... و ) 190افضلي،  براي مثال(دهد  ، توسعه را تحت تأثير قرار مي)1398همكاران، 
شود  اما روانشناسي انسان بنا به ماهيت خاص آن، فساد را كه همان ميل ناميده مي. وجود دارد

ممكن است اثراتي به  »ها حيف«دهد ولي واقعيت اين است كه  بيشتر مورد توجه قرار مي
و قدري  ستندهتر  ملموسناها  تر در پي داشته باشند ولي چون نسبت به ميل  مراتب وحشتناك

توانست  فرصتي كه مي«به زباني ساده حيف يعني . گيرد كمتر مورد توجه قرار مي هستندپنهان 
وري آن را ارتقاء دهد، آن را از وضعيت موجود نجات دهد، آن را  كشور را بزرگ كند، بهره

كند در اثر  هاي آن را بهينه مولد سازد، منابع آن را غني كند، مردم آن را اميدوار سازد، سيستم
ولي چون اين فرصت از دست رفته جايي ثبت . »از دست برود... انتخاب راهي ديگر و 

. كند ذهن ملي چندان آن را احساس نمي. گيرد شود، كسي مسئوليت آن را بر عهده نمي نمي
سازد، مشكالت ها آن را گرفتار  صدها سال عقب بيندازد، سالكشور را ها ممكن است  حيف
اعتبار سازد، و گاهي براي هميشه  هاي آن را بي هاي سال تصميم رونق كند، سال را بيها آن  سال

بيماري كه بايد داروي خود را مصرف كند و نكرده و سرطان كل بدنش را فرا . او را فلج كند
اي به اوضاع مسكن كشور  لحظه. گرفته بعد از آن هر دارويي بخورد ديگر كارساز نخواهد بود

هاي مخرب قيمت مسكن را  مشي ها بر كشور در پرتو خط هاي تحميلي دولت يفح. نگاه كنيد
توان آن را حل كرد، حتي در عمل دولتي نتوانسته است  به جايي رسانيده كه به ظاهر نمي

: به اين عبارت نگاه كنيد. ها تأسف آورند حيف. اي اين معضل كشور را مرحمي نهد تاكنون ذره
ما   داديم پرونده گرفتيم، كاش اجازه نمي كاهش آن تصميم را نمي خريدم، كاش آن مسكن را مي

گاهي اين ... كرديم، كاهش  به شوراي امنيت بروند، كاهش با آن كشور چنين برخوردي نمي
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هاي بدن را به تسخير  وقتي سرطان تمام سلول. اي براي كشور ندارد ديگر هيچ فايده ها كاش
يمارستاني، در هر كشوري با هر كيفيتي، تحت نظر هر خود درآورده است بيمار را در هر ب
هاي  مشي هاي ملي هم ريشه در خط حيف. اي نخواهد داد پزشك حاذقي قرار دهيد ديگر نتيجه

ها را چنان بر  شالق حيفها  مشي كيفيت پايين اين خط. يني و اجرايي هر حكومتي داردقنت
ي را به وحشت زو پور جسم وطن، هر دلسوهاي آن بر تار  آورد كه نشانه پيكر كشور فرود مي

  شود؟  هاي ملي يك كشور زياد مي چرا حيف. اندازد مي
  

  هاي ملي  گيري حيف پيشايندهاي شكل
ترديد كيفيت  بي  توان ذكر كرد، ولي دهد، علل متعددي مي هاي ملي رخ مي در اين كه چرا حيف

اين كه . سيار تعيين كننده خواهد بودهاي حاكم بر فرآيند كشور ب ها، راهبردها و رويه مشي خط
كنند، نمايندگان مجلس چه  قوه مقننه در اختيار چه كسي است؟ چه افرادي آن را اداره مي

هاي ملي  مشي وقتي خط. دهد ها و قوانين ملي را شكل مي مشي كيفيتي دارند، كيفيت خط
ر بلدي هم داده شود، كيفيت الزم نداشته باشند، دستگاه اجرايي كشور به دست هر نيروي كا

اساس ساختار سياسي كشور، فرآيندي سياسي  اين بر. اتفاق خاصي در كشور نخواهد يافت
تواند در فراز و فرود  اي سياستمداران مي كشور، نيروي انساني قوه مقننه، مباني فكري و انديشه

محيط  شرط شناخت درست در عين حال همه اين عوامل پيش. هاي ملي اثرگذار باشند حيف
ها و قوانين  مشي كارهاي موثق و انتخاب بهترين خط اي، تمهيد راه مشي هاي خط گيري تصميم

  هاي ملي وجود دارد؟  آيا سازكاري براي احتراز از حيف. شوند ملي محسوب مي
  

  هاي ملي  سازكار احتراز از حيف
و چه در سطح  ها چه در سطح شخصي ترديد سازكار مطلقي براي احتراز از رخ دادن حيف بي

تواند از وقوع  رد ولي بشر در گذر زمان به نوعي فنĤوري تجهيز شده است كه ميداملي وجود ن
اين سازكار يا فناوري در سطح نخست حكمراني عبارت است از . متعدد آنها جلوگيري كند

هاي متعددي  ها، مراكز پژوهشي و انديشكده دانشكده. گذاري عمومي مشي خط وعلم حكمراني 
هايي اتخاذ  كنند تا تصميم ر سراسر عالم وجود دارند كه به حاكمان و سياستمداران كمك ميد
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فنĤوري  ،مشي ملي تحليل خط. شودنشان  آنها در انتها نصيب ملت »افسوس ملي«كنند كه 
هاي  تواند تا حد زيادي مانع رخ  دادن حيف كار گرفته شود مي هعظيمي است كه اگر درست ب

دهد پول ملت  هاي ملي نوعي فنĤوري علمي است كه اجازه نمي مشي بي خطارزشيا. ملي شود
شهرهاي آباد را به بيابان تبديل «، »هواي پاك كشور را آلوده كند«هايي شود كه  مشي صرف خط

ترين ارزش تاريخي  پول ملي را به پايين«، »انصاف كند مردم را گروگان خودروسازان بي«، »كند
عزت ملي «كند تا  ، بلكه كمك مي»ملي كشور را در جهان مخدوش سازداعتبار «، »خود برساند

اميد در ملت را و اعتماد «، »اثر سازد چشم طمع بيگانگان به كشور را بي«، »كشور ارتقاء پيد كند
  . »به حكومت را افزايش دهد

وجود دارد كه در پرتو  »مديريت«نام  در سطح دوم فرآيند كشورداري نوعي فنĤوري به
مديريت با واكاوي . شود هاي ملي مي دهي، رهبري و كنترل مانع حيف ريزي، سازمان امهبرن

دهد و راهبردهايي  دقيق محيط متناسب با درجه پيچيدگي و تنوع محيطي اهدافي را شكل مي
ها  آورد و اجازه رخ دادن حيف ها را در زمان مناسب به چنگ مي كند كه فرصت را اقامه مي

ها،  هاي دقيق اجازه نفوذ براي ميل اموال، دارايي در سطح عمليات طراحي سيستم. دهد نمي
كند كه منجر به اتخاذ  دهد و زيرساختي فراهم مي ها، درآمدها و منابع مردم را نمي ثروت
شود در  از اين رو گفته مي. كند ها احتراز مي شود كه از رخ دادن حيف هايي مي تصميم
هاي نهادهاي  وقتي در كشوري كيفيت ورودي. كند نه شخص راني ميسيستم حكم ،مديريت

گذار در سطح پاييني قرار گرفته باشد، مديريت دولتي در يد قدرت ستادهاي  مشي خط
 ،نيرو به دولت تزريق كند ،انتخاباتي قرار گيرد، مجلس شوراي اسالمي بدون توجه به كيفيت

هاي مختلف جامعه تنزل پيدا  مردمي از ساحتزده شوند و پايش  هاي نظارتي سياست دستگاه
اي خاص را  هايي در كشور علم شود كه نفع عده راهبردها و رويه ،ها مشي كند و در نتيجه خط

هايي كه بيش از آن كه بر  ها، راهبردها و رويه مشي ولو به ناحق در اذهان جامعه حك كند، خط
براي مثال چون حزب الف متولي اين ( منابع ملي استوار باشد صبغه تقابلي داشته باشند،

اي اجرايي شود نمونه  نامه پس نبايد اجازه داد چنين توافقنامه است و حزب ما بايد باشد  توافق
هاي ملي روز به روز آينده يك كشور را در اذهان مردم مبهم  ، حيف)هاي تقابلي است مشي خط
ها را ارتقاء  ي كنند و اميدواري در دلبخش لحظه الهام به كند، هر چند حاكمان دلسوز لحظه مي
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شود با منويات حاكمان و رهبران  گذاران ديده مي مشي دهند، زيرا آنچه در رفتار مجريان و خط
مشتمل بر (نتيجه آن كه علم كشورداري . زيادي داشته باشد تفاوتدر ذهن مردم ممكن است 

هاي حاكمان،  گيري تصميم اگر در دستور كار) علم حكمراني، علم اداره و علم عمليات
ها،  ورودي(گذاران و مديران قرار گيرد و براساس آن سيستم كشور  مشي سياستمداران، خط

ها  توان تا حد زيادي از وقوع حيف طراحي شود مي) ها و بازخوردها ها، خروجي پردازش
  كنند، تحريم شي ميترا كنند، مانع گذارند ما كار كنيم، توطئه مي نمي«اين عبارات كه . احتراز كرد

وقتي علم كشورداري  هاي ملي نيست زيرا اصوالً توجيه كننده حيف. »كنند كنند، تهديد مي مي
كارآمدي معنا  ،در فضاي وفور«وگرنه  »هايي وجود داشته باشد محدوديت«كند كه  معنا پيدا مي

نهفته است، كردن محيط  رام در علم كشورداري هنرمندي حاكمان و سياستمداران در. »ندارد
كشورداري . محيط كشور متخاصم است، براي همه كشورها ولي دوز و درجه آن متفاوت است

. استنهفته از منابع درون كشور برداري صحيح  ه عالمان با محيط و بهرههموفق در مواج
هاي محيطي را ذكر  توان براي اطالع عامه مردم، خصومت مي »ملي مديريت«ديگر در  عبارت به

شود بايد محيط را به نفع خود تغيير داد،  نمي »هاي ملي مانع حيف«ي ذكر مداوم آن كرد ول
هاي مختلفي براي  براي همين هم هست كه مدل. اصوالً ذات مديريت همين است و بس

مديران قبلي، «گفتن اين كه . وجود دارد... كشورداري در شرايط تهديد، تحريم، فشار و 
گر ادامه رخ دادن  اند توجيه كشور را به اين انداخته. »... بلي و حاكمان قبلي، سياستمداران ق

دانسته وضعيت اسفبار است و  مي جمهوري، وزيري اگر حاكمي، رئيس. ها در كشور نيست ميل
ها  به دوش قبليهاي ملي را  قابل احياء نيست نبايستي مسئوليت را بپذيرد و تداوم حيف

اگر همه چيز آماده، همه منابع الزم به وفور در . ري استاين حركت نافع علم كشوردا. بيندازد
اداره اختيار، همه نيروي انساني الزم در حالت با كيفيت در اختيار باشند، مديريت حكمراني و 

اند تا در شرايط محدوديت موفقيت مديران و حاكمان را  معناست زيرا اين علوم آماده بي امور
جمهور  انتخابات رياست جمهوري با زير سئوال بردن رئيس متأسفانه در هر دوره. تضمين كنند

شود و همانطوركه دولت قبلي بخش اعظم عدم  دست گرفته مي سكان اجرايي كشور به ،قبل
كرد، اين دولت را نيز به چنين سنتي روي آورده است  خود را به دولت قبلي احاله مي توفيق

در ابتداي انتخابات به مردم گفته نشود ما اگر . كه از منظر علم كشورداري قابل قبول نيست
اگر . دهد دهيم كه كسي به كانديداي محترم رأي نمي كنيم و بهبود مي اوضاع را درست مي
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شود؟ دولت قبلي همه چيز را خراب كرده است، ممكن نيست  گفته شود معلوم نيست چه مي
كنيد كه ما  كشورداري ادعا ميدر پرتو علم . اوضاع بهتر شود، مردمي اقبال به ما نخواهند كرد

بردار  گذارند كاري كنيم در چنين علمي توجيه توانيم كشورداري كنيم، بنابراين اين كه نمي مي
  .نيست
  

  گيري نتيجه
گذاران و مديران را تنزل  مشي اميد و اطمينان به حاكميت، سياستمداران، خط »ها كثرت حيف«

گيرد  كشورداري بيشتر مورد توجه جامعه قرار ميدر سيستم ) فسادها(ها  اگرچه ميل. دهد مي
به واسطه خاصيت ناملموسشان چندان  »هاي ملي مشي خط«هاي ملي حاصله از  ولي حيف

مردم . ها دارد هاي كه اثراتي صد چندان نسبت به ميل گيرد، حيف مورد اهتمام جامعه قرار نمي
رود، آنها  كشورشان از دست ميهاي ملي  دانند كه چرا فرصت ميعادي هر كشوري هم بعضاً 

گذاران رمز و راز اصلي احتراز از وقوع  مشي دانند كه كفايت و ظرفيت مديران، خط مي
عوامل ساختاري، فرآيندي و بعضاً ايدئولوژيك نقش مهمي در ورود . هاي ملي است حيف

تواند در  مل ميكنند، بنابراين تأمل بر اين عوا نيروهاي با كيفيت در دستگاه كشورداري ايفا مي
نام علم كشورداري در  هها علمي ب براي احتراز از وقوع حيف. بهبود اين نيروها اثرگذار باشد

تجهيز اين . جهان توليد شده است كه شامل علم حكمراني، علم اراده و علم عمليات است
 بها را كاهش دهد، همانطوركه تجار تواند حيف نيروهاي با كفايت به چنين علومي مي

ها ممكن است از بين  بايد يقين داشت گاهي اثر حيف. اري از كشورها مويد اين ادعا استبسي
رفتن تمدني، ساقط شدن حكومتي، از كار افتادن دولتي يا اضمحالل يك كشوري باشد، بايد 
سرنوشت كشور را به علم كشورداري مبتني بر فلسفه سياسي مصرح در قانون اساسي سپرد تا 

ايران كشوري بزرگ با . »اثري تبديل شود س خوردن به داروي بيوه افسدير نشود و آنگا«
هاي ملي شود و كشور را  تواند مانع حيف هاي عظيم به اتكاء رهبران فهيم خود مي ظرفيت

  . مقتدر در جهان و قابل اتكاء در نزد مردمانش سازد
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 منابع -7
گيري فساد در  فرآيند شكل). 1397. (افشار سعيد ،سرشت سليمان پاك ،العابدين افشار زين ]1[

- 1، صص 2، شماره 7سال ، شناسي اقتصادي و توسعه نشريه جامعه. ايران بعد از انقالب
14.  

. محمدتقي آبادي گيلك حكيم ،زهرا علمي ،مهدي كريمي پتانالر ،مهدي زاهدغروي ]2[
. علل عديده -رويكرد آثار عديده: ثار و روندهاي فساد مالي اقتصاد ايرانعلل، آ). 1396(

  . 101-126، صص 2، شماره 4، سال هاي اقتصادي العات و سياستنشريه مط
تأثير فساد بر تخصيص مخارج عمومي به ). 1399. (گلخندان ابوالقاسم، صحرائي سميه ]3[

، صص 29، شماره هاي راهبردي و كالن فصلنامه سياست. بخش دفاعي و امنيتي ايران
165-144 .  

. محمدتقي آبادي گيلك حكيم زهرا، علمي مهدي، مي پتانالركري ،مهدي زاهدغروي ]4[
جستارهاي  .رويكرد تخصيص استعدادها: اثر فساد مالي بر رشد اقتصادي ايران). 1398(

  .269- 296، صص 32، شماره اقتصادي ايران
مطالعه (گذاري بخش خصوصي و رشد اقتصادي  فساد، سرمايه). 1387. (برومند شهرزاد ]5[

  . 107، ص 2، شماره 5، سال اقتصاد مقداري، )ايران: موردي
تبيين آثار فساد در عدم تحقق ). 1398. (اكبر اصغر، اميني علي محمدي علي، زرگر علي ]6[

مجله علمي پژوهشي  .كارها ها و راه چالش: حقوق شهروندي در جمهوري اسالمي ايران
  . 13-151:صص  13 شماره شكيحقوق پز

علل، پيامدها و راهكارهاي : فساد اداري و تأثير آن بر توسعه). 1390. (افضلي عبدالرحمن ]7[ 
  . 235، ص 45، شماره المللي مجله حقوقي بين. برون رفت

ادراك فساد و ). 1395. (زاده سمانه محمدي مهدي، رفيعي حسن، موسوي ميرطاهر، حسين ]8[
  . 125- 144، صص 1، شماره 7، سال مسائل اجتماعي ايران .جتماعياحساس عدالت ا

بررسي تأثير فساد اداري بر كاهش ). 1392. (محمدپناه اميرحسين، صيركيش عليرضا ]9[
، صص 3، شماره فصلنامه منابع انساني ناجاوري نيروي انساني در سازمان پليس،  بهره
120-99 .  
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 .هاي اجرايي هاي مبارزه با آن در دستگاه اري و راهفساد اد). 1395. (پور محسن حاجي ]10[
  . انتشارات خوزستان: تهران

  .ناشر وثقي: تهران). هاي مبارزه عوامل موثر و روش(فساد اداري ). 1375. (حبيبي نادر ]11[
  

 


