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 خالصه مديريتي:

كه  كننده آن هستندامروزه اين توافق كلي وجود دارد كه عوامل گوناگوني (سياسي، اقتصادي، ايدئولوژيك و غيره) تعيين 
كه چگونه يك مسئله به امر وجود دارد  هاي مختلفي براي توضيح اينديدگاهاما  ؛چه مسائلي در دستور كار دولت قرار گيرد

ها، تالش آيد. يكي از اين ديدگاهگذاري در مورد آن پديد ميمشيو نياز به خط آمدهدر ،صورت موضوعي مورد توجه عموم
رو از ايناست. » گذاري عموميمشياقتصاد سياسي و خط«براي تلفيق و تركيب متغيرهاي اقتصادي و سياسي در قالب نظريه 

گذاري مشيي از آن در جهت توضيح خطگيرتالش براي ارائه يك الگوي اقتصاد سياسي براي ايران بعد از انقالب و بهره
در  است كه كردهدر پنج فصل سازماندهي حاضر را رح جهت وصول به اين هدف، محقق طعمومي، هدف اين پژوهش است. 

 .شودهر فصل ارائه ميتوضيح مختصري در مورد ذيل 
مفهومي و  چهارچوب نيز فصل دومدر مشي گذاري عمومي و تنگناهاي آن، مورد بررسي قرار گرفته است. طفصل اول خدر 

هاي موجود در زمينه ديدگاه بردهاي معاصر مفهوم اقتصاد سياسي وكار، اين فصلدر نظري اقتصاد سياسي ارائه شده است. 
تشريح شده  مشي گذاري عموميمشي و خطخط ابعاد آن و اقتصاد سياسي،الگوي  تبيين شده است. در ادامه، اقتصاد سياسي

 .است
ارائه شده است. در اين فصل ابتدا الگوهاي پيشنهاد شده براي ايران بعد از  الگويي براي اقتصاد سياسي ايران،سوم  در فصل

الگوي اقتصاد رانتي و الگوي اقتصاد پوپوليستي بررسي شده است. در ادامه، كه براي اين منظور  انقالب ارزيابي شده است
اند د از انقالب ارائه شده است. عواملي كه در اين بخش مورد بررسي قرار گرفتهكننده اقتصاد سياسي ايران بععوامل تعيين

-گرايش -5حقوقي،  -ساختار سياسي -4هاي سياسي، بنديجناح -3هاي منزلتي، گروه -2طبقات اجتماعي،  -1عبارتند از: 

عيشتي. در اين فصل، اقتصاد سياسي آوري غالب مفن -8رژيم اقتصادي و  -7ساالري حكومتي، ديوان -6هاي ايدئولوژيك، 
با يك نگاه تاريخي، ميراث پيشين، انقالب، جنگ هشت ساله، تعديل ساختاري و  امروز تشريح شده است كه طي آن ايران

 جنبش براي مردم ساالري، بررسي شده و پيامدهايشان تشريح شده است.

بررسي شده است. در اين فصل، الگو و  گذاري عمومي،مشي ران در زمينه خطدر فصل چهارم پيامدهاي اقتصاد سياسي اي
مشي در كشور ارائه گذاري عمومي در ايران تشريح شده است. در ادامه، انتخاب ابزارها، اجرا و ارزشيابي خطمشيسبك خط

دادن مشي گذاري عمومي در ايران تشريح شده است. در اين بخش محقق به دنبال نشان شده و در پايان مشكالت خاص خط
گذاري عمومي است كه با رهيافت سيستمي اين مطالعه را به مشيسياسي ايران در زمينه خط -پيامدهاي وضعيت اقتصادي

هاي تطبيقي بيانگر آن است كه در نظام اداري كشورهاي كه نتايج حاصل از بررسي بيان شدهانجام رسانده است. در اين بخش 
تقليدي بودن  -در زمينه اجرا دچار مشكالت زير است: الف -ها باشدمشيد مجري خطكه باي-توسعه (از جمله ايران) درحال

هاي فردي به جاي جايگزيني هدف -3بازدهي كم و نامؤثر بودن نظام اداري،  -2ساختارهاي سازماني، تشكيالت و مديريت، 
مهار  -7گويي به جاي عمل، فرهنگ سخن -6فساد اداري،  -5نظام ناشايستگي در مديريت نيروي انساني،  -4اهداف عمومي، 

محقق در اين بخش بيان همچنين  كاري.هاي غيررسمي و دگرگوني ستيزي و محافظهتشكل -8ساالرها، گسيختگي ديوان
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مشكالت ترين عمدهگذاري عمومي در ايران بيانگر آن است كه مشيكرده است كه رجوع به متون در مورد مشكالت خط

هاي مختلف وضع شده مشيناسازگاري ميان خط -2 مشي عمومي،دان تناسب ميان اهداف و ابزارها در خطفق -1 :عبارتند از
ري مدت بودن و ناپايداكوتاه -4هاي عمومي و مشيؤثر اجتماعي از خطفقدان حمايت پايدار و م -3 در يك زمينه،

 هاي عمومي.مشيخط

هاي نظام پيشنهاد شده است. در اين فصل با توجه به ويژگي ،شوراقتصاد سياسي ك در فصل پنجم تدابيري براي آينده
هاي اقتصادي آرماني در قانون اساسي برخي از خطوط و تدابير پيشنهادي براي اقتصاد سياسي پيشنهاد شده كه ذيل توصيه

 سياستي طرح ارائه شده است.

ن در مورد ايران بعد از انقالب اسالمي را نظرادر اين طرح محقق الگوهاي اقتصاد سياسي پيشنهاد شده توسط صاحب
بندي و مورد ارزيابي قرار داده است. در ادامه يك الگوي اقتصاد سياسي متناسب با شرايط خاص ايران و بر مبناي طبقه

 اطالعات موجود را پيشنهاد داده و مقدماتي براي اصالح ساختار اقتصاد سياسي ايران پيشنهاد داده است.
 

 

 

 

 


