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 نهادهاي سیاسی در جمهوري اسالمی ایرانبوروکراسی و 

 ابوالحسن فقیهی 

 مقدمه

گردد. قرنها بعد امپراطوري هخامنشی، نوعی سابقه مدیریت دولتی در ایران به هزاره چهارم قبل از میالد بازمی

 641سیستم اداري متمرکز ایجاد کرد که از سده ششم تا چهارم قبل از میالد تداوم یافت. امپراطوري ساسانی (

ساالري را توسعه داد و مدلی را به وجود آورد که پس از آن به وسیله خلفاي پس از میالد) این دیوان 220-

 اسالمی عباسی اقتباس گردید و در قرون ششم و هفتم، سلسله صفوي آن را به کار گرفت. 

داري کارآمد در کشور گیري یک نظام احکومت مستبد سلسله قاجار در قرون یازدهم و دوازدهم هجري از شکل

 مانده است. جلوگیري کرد و در این دوره است که بوروکراسی ایران نسبت به بوروکراسی کشورهاي غربی عقب

هاي سلطنتی مشروطه )، منجر به ایجاد نوعی نظام پارلمانی به سبک حکومت1284-1289انقالب مشروطه (

سلسله  1304ر بر اریکه قدرت نشست و در سال ، رضاخان به عنوان نخست وزی1299اروپایی شد. در سال 

گیري از قدرت شد و فرزند او محمدرضا بر مسند قدرت مجبور به کناره 1320پهلوي را تأسیس کرد. او در سال 

گیري نهضت ملی، کشور را ترك کرد اما از طریق کودتاي ، محمدرضا شاه در خالل اوج1332نشست. در سال 

 زگشت و در صحنه سیاسی ایران به صورت حاکم مطلق درآمد.به قدرت با 1332مرداد  28

توصیف » راهبرد حافظ سیستم«توان تحت عنوان نظام سیاسی ایران در دوره حاکمیت محمدرضا شاه را می

کرد. قدرت سیاسی به طور کامل در شخص شاه متمرکز بود و بوروکراسی نیز به شدت متأثر از نظام سیاسی بود. 

در زمان شاه، به صورت بازیگر سیاسی اصلی درآمد و عاملی کلیدي براي حفظ رژیم شاه  بوروکراسی کشوري

جایی مکرر گیري، جابههاي بوروکراسی ایران در این دوره عبارتند از: تمرکز تصمیمترین ویژگیبود. برجسته
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ار. اگر چه این مشی استفاده از ادارات دولتی به منظور تأمین اجتماعی نیروي بیکمقامات سیاسی و خط

 منجر به زوال و نابودي رژیم شاه شدند.مدت رژیم مفید بودند ولی در بلندمدت، ها در حفظ کوتاهمشیخط

چون رژیم شاه زودتر از موعد مورد انتظار سقوط کرد و نیروهاي انقالبی، براي ایجاد یک نظام اداري کارآمد، 

مشی مان شاه آغاز شده بود، در دوره بعد نیز به عنوان خطزدگی بوروکراسی که از زآمادگی نداشتند، سیاست

 اصلی کسب حمایت از نظام ادامه یافت. 

 

 محیط سیاسی بوروکراسی 

که بعد از پیروزي انقالب تدوین شد، نوعی حکومت جمهوري مبتنی بر ارزشها و ایدئولوژي  1358قانون اساسی 

دستخوش اصالحاتی شد. مطابق قانون اساسی، قدرت حکومت ، این قانون 1368اسالمی تأسیس کرد. در سال 

شود. رهبر به وسیله بر اساس اصل تفکیک قوا به سه قوه مستقل تحت نظارت رهبر (ولی فقیه) تقسیم می

مجلس خبرگان رهبري متشکل از علماي بصیر و آگاه به امور زمانه که از طریق رأي مستقیم مردم انتخاب 

ود. رهبر بر سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه نظارت داشته و فرماندهی کل قواي مسلح ششوند، برگزیده میمی

کشور را بر عهده دارد. بر اساس قانون، هنگامی که رهبر از ادامه وظایفش ناتوان بماند، شوراي رهبري مرکب از 

 را انجام خواهند داد.رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از اعضاي شوراي نگهبان به طور موقت وظایف وي 

کنند. این گذاري حکومت نقش کلیدي ایفاد میمشیدو نهاد سیاسی دیگر نیز وجود دارند که در فرآیندهاي خط

 دو نهاد سیاسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراي نگهبان هستند.

 

 قوه مقننه (مجلس شوراي اسالمی)

گذاري را تعیین نموده است: مجلس و همه پرسی. در دوران قانون اساسی جمهوري اسالمی، دو  ساز و کار قانون

مجلس شوراي ملی و مجلس سنا. اگر چه قبل از انقالب،  گذار در کشور وجود داشت؛نشاه، دو مجموعه قانو

به موجب قانون نهاد  مجالس ایران از قدرت چندانی برخوردار نبودند مجلس شوراي اسالمی پس از انقالب،
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هاي توسعه ها و طرحبودجه کند،هاي کلی حکومت را ترسیم میمقتدري است که سیاستسیاسی نسبتاً 

 کند. نماید و نظارت مؤثري بر قوه مجریه اعمال میاقتصادي ـ اجتماعی را تصویب می

 

 قوه قضاییه 

ها . دادگاهکنندهایی است که در چارچوب قوانین مکتوب و اصول اسالمی عمل میقوه قضاییه، متشکل از دادگاه

عدالتیها مجاز به اتخاذ تصمیم هستند. رئیس قوه قضاییه که در مورد مطالبات و حفظ حقوق عامه در برابر بی

شود. او ریاست شوراي عالی قضایی را بر عهده دارد و براي یک دوره باید مجتهد باشد به وسیله رهبر منصوب می

که عضوي از کابینه دولت است مسئولیت هماهنگی روابط  پنج ساله متصدي قوه قضاییه است. وزیر دادگستري

 قوه قضاییه و مجریه را به عهده دارد. 

 

 قوه مجریه

شود، ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد. دوره تصدي این رئیس جمهور که با رأي مستقیم مردم انتخاب می

اب شود. رئیس جمهور بعد از رهبر، تواند براي دو دوره متوالی انتخپست چهار سال است و رئیس جمهور می

ترین مقام در سلسله مراتب سیاسی حکومت است. او مسؤولیت اجراي قانون اساسی و هماهنگی بین سه عالی

قوه حکومت را بر عهده دارد. بر اساس قانون اساسی، در غیاب، بیماري، استعفاء یا مرگ رئیس جمهور، شورایی 

یس مجلس و رئیس قوه قضاییه به طور موقت وظایف وي را انجام خواهند مرکب از معاون اول رئیس جمهور، رئ

داد. قبل از انجام انتخابات جدید ریاست جمهوري، استیضاح هیأت دولت و تجدید نظر در قانون اساسی ممنوع 

 است. 

 

 هیأت دولت
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پادشاه به عنوان رئیس قوه مجریه وزراء را عزل و نصب  1285پیش از انقالب، مطابق قانون اساسی مصوب 

کرد. بر اساس قانون اساسی جمهوري اسالمی، رئیس جمهور، ریاست هیأت دولت را بر عهده دارد و با نظارت می

 در برابر مجلس پاسخگو است. کند و نسبت به تصمیمات و اقدامات آنها مجلس، وزراء را عزل و نصب می

 

 نظام اداري

ایران داراي یک نظام سیاسی متمرکز است. کشور از لحاظ اداري به چند استان و هر استان به چند شهرستان 

شود. هر شهرستان متشکل از یک مرکز شهر اصلی و چند بخش است. هر بخش از چند دهستان تقسیم می

ها به ها و بخشدار و شهرستانها به وسیله استانشود. استانتشکیل شده است که به چند روستا یا ده تقسیم می

ها به شوند. همه مأموران اجرایی در استانها، شهرستانها و بخشترتیب به وسیله فرمانداران و بخشداران اداره می

شوند. به استثناي استاندار که بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به وسیله رئیس وسیله دولت مرکزي منصوب می

 شوند. ندار و بخشدار به وسیله وزیر کشور منصوب میفرما شود،جمهور منصوب می

 

 ساختار بوروکراسی 

ها، مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی است. به طور در سطح حکومت مرکزي، بوروکراسی متشکل از وزارتخانه

تیارات هاي اجرایی، اخاند که براي انجام کار ویژههاي اصلی قوه مجریهها در ایران سازمانسنتی، وزارتخانه

 وسیعی دارند. 

ها داراي سلسله مراتب داخلی خاص خود بوده و درون آن، چندین بخش، قسمت و اداره هر کدام از وزارتخانه

کل وجود دارد. افزون بر آن، هر وزارتخانه تعدادي از مؤسسات نیمه مستقل و سازمانهاي وابسته را تحت نظارت 

ه استثناء وزارت امور خارجه، در استانها و شهرستانها واحدهاي اداري ها، بخود دارد. به عالوه، همه وزارتخانه

 اند. تابعه ایجاد کرده
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پس از انقالب و تشکیل نخستین دولت انقالبی، در ساختار بوروکراسی تغییراتی آغاز شد. این تغییرات که 

رار داد. نخستین تغییر در ها را تحت تأثیر قهایی در ارزشها و اصول اسالمی داشت سازمان وزارتخانهریشه

ها، ادغام وزارت فرهنگ و هنر و وزارت آموزش عالی بود. وزارتخانه جدید، در آن زمان وزارت سازمان وزارتخانه

 علوم و آموزش عالی نامیده شد. 

 در خصوص ساختار بوروکراسی ایران ذکر چند نکته الزمست: 

ساالرانه شدن جامعه ایرانی را فرآیند دیوانگرانه، هاي مداخلهمشیدر طی شصت سال گذشته، خط .1

هاي دفاعی و امنیت ملی، شدت بخشیده است. گسترش بوروکراسی در دوره قبل از انقالب به ویژه در حوزه

اي، رشد اقتصادي و دادن سهم مساوي به بخش اقتصاد و زیرساختارها با هدف تقویت قدرت ملی و منطقه

 خصوصی در اقتصاد، بوده است. 

خاطر نشان شد، قانون اساسی وزراء را در برابر مجلس پاسخگو کرده است در نتیجه،  همانطور که  .2

اي شوند. تقسیم وظیفهدهی میاي سازمانها به منظور انجام وظایف بر اساس قانون، بر مبناي وظیفهوزارتخانه

ي تمرکز بر اهداف کلی حکومت، کار منجر به بخش بخش شدن بوروکراسی شده و در نتیجه هر وزارتخانه به جا

 هاي بخشی خود تأکید دارد. بر رسالت

بندي ایران متداول شد. با اي در سیستم بودجهبندي برنامهچهار دهه پیش، براي نخستین بار بودجه .3

اي یا اي بوروکراسی را به ساختار برنامهبندي ایران ساختار وظیفهاین وجود کاربرد این فن در سیستم بودجه

اي تغییر نداد. بنابراین، زمانی که انجام یک مأموریت در سطح ملی مستلزم همکاري فرابخشی است روژهپ

 آمیز آن مأموریت توفیق چندانی ندارد. بوروکراسی در تحقق موفقیت

 

 خدمات کشوري

خدامی در اویل قرن سیزدهم هجري ناصرالدین شاه قاجار، نخستین وزیر خود را به تدوین الیحه جامعه است

مأمور کرد. این قانون شوراي وزراء را تأسیس و مدیریت کالن بوروکراسی را مطرح ساخت. افزون بر این، در این 
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بینی گردید. با این وجود، نخستین قانون استخدام قانون معیارهاي شایستگی به سبک جوامع اروپایی نیز پیش

اجرا شد. در این قانون سیستمی ایجاد گردید  1301هاي اداري دولت در سال کشوري با هدف بهبود توانمندي

هاي ارتقاء، ورود به خدمات دولتی از طریق آزمون رقابتی، مقررات بندي و حقوق، رویهکه در آن نظام رتبه

 انضباطی و طرح بازنشستگی وجود داشت. 

ل با هدف حاکمیت بندي مشاغ، ایران به کمک آمریکا گامی به طرف تشکیل سیستم طبقه1330در اواخر دهه 

بندي مشاغل، تغییرات ، در برنامه طبقه1341تا  1331ساالري در خدمات کشوري برداشت. از سال شایسته

بندي مشاغل، سازمان چندي صورت گرفت که عبارتند از: طرح بهبود انتخاب و انتصاب پرسنل، طرح طبقه

لی اداري. بر اساس مطالعات این شورا در سال بندي مشاغل، شوراي معاونین اداري و در نهایت شوراي عاطبقه

قانونی به منظور ایجاد سازمان امور اداري و استخدامی کشور از تصویب گذشت. با ایجاد سازمان امور  1345

مرکز آموزش مدیریت دولتی  1347اداري و استخدامی، اصالح خدمات کشوري وارد مرحله نوینی شد. در سال 

آموزش قبل و حین خدمت کارکنان دولتی خصوصاً در سطوح مدیران میانی و ارشد  ریزي و اجرايبراي برنامه

 تأسیس شد. 

پس از پیروزي انقالب، نظام جمهوري اسالمی نیز آمادگی ایجاد یک نظام اداري کارآمد را نداشت. یکی از 

اند. در ذشته وابستهرسید به رژیم گنخستین اقدامات دولت جدید تصفیه و اخراج کارکنانی بود که به نظر می

ها نظیر هاي اولیه پس از انقالب، پنج درصد کارکنان دولت اخراج یا بازنشسته شدند. برخی از وزارتخانهسال

 درصد کارکنان خود را از دست داد.  70وزارت امور خارجه، 

یت به تصویب ها گسترش نامناسب بوروکراسی تدوین شد، در نهامشی منع استخدام دولتی که بعد از سالخط

منجر شد. در پی تصویب قوانین یاد شده استخدام کارکنان در ادارات دولتی  1364دو الیحه قانونی در سال 

هاي استخدامی برگزار شده هاي استخدام در بخش دولتی، آزمونبه علت محدودیت 1374محدود شد. از سال 

 است. 
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 نظارت بر بوروکراسی

ولتی ایران، از نهادهاي سیاسی کلیدي سخن راندیم که هم به تنظیم قدرت در بحث از محیط سیاسی مدیریت د

کنند. در این بخش به معرفی سازوکارهاي پردازند و هم این قدرت را بر بوروکراسی و نظام اداري اعمال میمی

 پردازیم. نظارت بر بوروکراسی و پاسخگو نمودن آن نسبت به نهادهاي سیاسی می

 

 نظارت رهبري بر بوروکراسی 

گردد. رهبر همانطور که گفته شد رهبر بر اعمال قوه مجریه نظارت دارد. این قدرت از طریق چند ابزار اعمال می

هاي کلی هاي اجراي سیاستهاي کلی حکومت، انتصاب و عزل رئیس جمهور و نظارت بر شیوهدر مورد سیاست

 کند. نظام، اتخاذ تصمیم می

 

 نظارت قوه مجریه بر بوروکراسی 

مسئولیت رئیس جمهور در کنترل بوروکراسی، فراتر از اجراي قانون اساسی است. او اختیار اعمال کنترل بر 

داراي یک بازوي  1386عملکرد وزراء و در صورت نیاز عزل آنها را داراست. افزون بر این، رئیس جمهور تا سال 

ریزي کشور بود. این سازمان مسئولیت مدیریت ه نام سازمان مدیریت و برنامهمدیریتی براي کنترل بوروکراسی ب

 ریزي نیروي انسانی و مدیریت پرسنل را بر عهده داشت. کالن حکومت، برنامه

 

 نظارت قوه مقننه بر بوروکراسی

کومت شاه، بر اساس قانون اساسی مجلس، نقش اصلی در کنترل بوروکراسی را بر عهده دارد. در حالی که در ح

در جمهوري اسالمی، مجلس هاي همسو با خواستهاي قوه مجریه بود، مشیپارلمان فقط ابزاري براي تدوین خط

تواند کنترل زیادي بر قوه مجریه اعمال کند. این کنترل از طریق وضع قانون، رأي اعتماد به وزراي هیأت می

هاي پنج ساله اقتصادي ساالنه کشور و تصویب برنامه دولت، استیضاح فردي و جمعی وزراء، تحلیل و نقد بودجه
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شود. افزون بر آن، مجلس بر عملکرد مالی قوه مجریه از طریق بررسی و حسابرسی تفصیلی ـ اجتماعی اعمال می

گیرد. همچنین مطابق اصل نود قانون کند. این وظیفه، به وسیله دیوان محاسبات کشور انجام مینظارت می

 تواند شکایات مردمی را نسبت به عملکرد قوه مجریه دریافت کند.اساسی، مجلس می

 

 نظارت قوه قضاییه بر بوروکراسی 

ها به قوه قضاییه اختیار نظارت بر اجراي قوانین توسط قوه مجریه را داراست. این مسؤولیت به وسیله دادگاه

ها وجود دارند که هر کدام وظایف گاهشود. انواع مختلفی از دادهاي اصلی سیستم قضایی انجام میعنوان بخش

اي را بر عهده دارند که از میان آنها دیوان عالی کشور قدرتمندترین واحد قضایی براي نظارت بر بوروکراسی ویژه

است. همچنین دو سازمان قضایی تخصصی براي بررسی عملکرد بوروکراسی وجود دارد؛ دیوان عدالت اداري و 

ها و اعتراضات افراد نسبت به یوان عدالت اداري به بررسی شکایات، نابرابريسازمان بازرسی کل کشور. د

هاي اجرایی پردازند؛ و سازمان بازرسی کل کشور نیز، وظیفه کنترل شیوهها و مقررات دولت میکارکنان، سازمان

 قوانین حکومتی به وسیله دستگاه اداري دولت را بر عهده دارد.

اي و نیز ضعف نظارتهاي ا باید در کاهش نظارتهاي درونی، به ویژه نظارت حرفهمعضل پاسخگویی بوروکراسی ر

اي غیررسمی بیرونی شامل نظارتهاي مردمی جستجو کرد. سازمانهاي اداري ایران عمدتاً با کاهش نظارت حرفه

دولتی مواجه هستند. این مشکل نتیجه مستقیم شرایط تحصیلی و تجربی نیروي انسانی شاغل در سازمانهاي 

 اي این سازمانها را در حد مقبول افزایش نداده است. است که توان حرفه

 

 نتیجه

 شود:هایی که مدیریت دولتی ایران با آن روبروست اشاره میاي از چالشدر این بخش به پاره

پذیرد و طبعاً بر نظام مدیریت دولتی به عنوان خرده سیستم نظام سیاسی شدیداً از نظام اخیر تأثیر می .1

هاي سیاسی و اداري حاکی از آن است که گذارد. مطالعات تاریخی و تطبیقی پیرامون رابطه نظامآن اثر می
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کند و در ت بخشیدن به آنها کمک میهاي سیاسی از راه مشروعیهاي کارآمد اداري به ثبات و دوام نظامنظام

کند. بدین هاي نظام اداري را تشدید میها و نارساییهاي سیاسی ضعفثباتی نظاممقابل عدم انسجام و بی

 توان از نظام اداري عملکرد مطلوبی را انتظار داشت. ترتیب در شرایط عدم وحدت و یکپارچگی سیاسی نمی

هاي نظام مدیریتی کشور است. ها از دیگر چالشی براي نیل به هدفاتکاء بیش از اندازه بر بخش سیاس .2

ها چه در سطح مدیریت کالن کشور و چه در ايدر ساختار مدیریت دولتی ایران به نقش متخصصین و حرفه

اي شود. نظام مدیریت دولتی ایران هنوز با یک نظام دولتی حرفهسطح اجراء آن چنان که باید و شاید تأکید نمی

 اصله بسیاري دارد.ف

مدیریت دولتی ایران با بحران هویت روبروست. کارکنان دولت از جایگاه و منزلت واقعی خود فاصله  .3

 شود. هاي اداري افتخار محسوب نمیدارند. کار کردن در سازمان

هاي سوگیري سازمانهاي اداري، بیش از آنکه سوگیري تولیدي در مفهوم عام کلمه باشد به سمت هدف .4

ها و نتایج عملکرد هاي ملموس و کمی که بتوان ستادهی و غیرقابل سنجش تمایل داشته است. هدفکل

کمتر مورد تأکید بوده است. ساختارهاي سازمانی در تشکیالت دولتی  ها را به محک و سنجش گذاشت،سازمان

 گرا. گرا هستند تا هدفعمدتاً وظیفه

ساالري توجه داشته است. مدیران، اغلب ایی همچون شایستهنظام مدیریت دولتی ایران کمتر به ارزشه .5

کنند و در نتیجه ضوابط شایستگی در ورود به خدمات، ترفیعات و ها منتقل میارزشهاي فردي خود را به سازمان

 دهد. انتصابات جاي خود را به ارزشهاي فردي نظیر وفاداري، دوستی، رفاقت و خویشاوندي و نظایر آن می

هاي مختلف، اعتماد عمومی را نسبت به این طلبی میان سازمانه تمایل به خودمختاري و قدرتو باالخر .6

هاي اداري ضعیف بوده و نظارت خارج از قوه ها کاهش داده است. نظارت نهادهاي سیاسی بر سازمانسازمان

 رسد. هاي دولتی ناکافی به نظر میمجریه بر عملکرد سازمان

 


