
6

حقوق عامه و نهاد وکالت
علــي بهادري جهرمــي: ... نهادي کــه از امتیازات  �

بخش عمومي یا اختیارات شبه حاکمیتي بهره مي برد، 
نمي تواند خود را از زیر بار مسئولیت هاي شبه حاکمیتي 
یا پاســخ گویي در برابر نحوه ارائه خدمات عمومي به 
عموم مردم برهاند یا تکالیف عمومي و مورد انتظار از 
بخش عمومي را نســبت به خود جاري نداند... در این 
راســتا حتي رهبر معظم انقالب در دیدار اخیر خود با 
اعضاي مجلس خبرگان در خصــوص احیاي حقوق 
عامه گفتند: «فارغ از اینکه یك فرد مســلمان است یا 
غیرمسلمان، یا به نظام اسالمي وفادار است یا نیست، 
حقوق عمومي آن باید محفوظ باشد، مثال نباید در کشور 
ناامني وجود داشــته باشد و باید آزادي و نگاه عادالنه 
براي همه مردم یکسان باشد». حال باید متولیان نهاد 
وکالت در این راســتا چند اقدام اساسي داشته باشند: 
ابتدا باید نســبت به میزان تحقق آن و نحوه عملکرد 
این نهادهــا در جهت تضمین و تأمیــن حداکثري آن 
پاسخ گو بوده و با شــفافیت کامل خدمت رساني خود 
را در این زمینه محقق ســازند. سپس گزارش عملکرد 
خود را در این خصوص به اطالع عموم مردم برسانند. 
بدیهي است این مسئولیت خطیر نهادهاي متولي امر 
وکالــت در چارچــوب قوانین و مقررات جاري کشــور 
و در کنار مســئولیت ســایر نهادها و ارکان حاکمیتي یا 
شبه حاکمیتي تعریف شده و به معناي عدم مسئولیت 

سایر بخش ها نخواهد بود.

کنفرانس  در  آمریــکا  امنیتی  عامل  ســخنرانی 
علمی ایران لغو  شد

ســخنرانی «جفری ســاکس»، اقتصاددان و مشاور 
و همکار جورج ســوروس، پــدر کودتاهای مخملی در 
همایــش «اقتصاد جهانی و تحریم ها» کــه قرار بود از 
امروز به مدت دو روز در دانشــگاه الزهرا برگزار شــود، 
لغو شد. بنابراین گزارش، وزارت علوم اخیرا با قرار دادن 
اطالعیه ای در سایت خود از برگزاری همایش «اقتصاد 
جهانی و تحریم ها» با سخنرانی «جفری ساکس» خبر 
داده بود که این اقدام موجب انتقاد برخی از تشــکل ها 
و دانشجویان به خصوص بســیج دانشجویی دانشگاه 
الزهرا و همچنین برخی از چهره های رسانه ای و سیاسی 
شد. دانشجویان معتقد بودند دعوت از حامیان براندازی 
نظام برای ســخنرانی در کشور هیچ توجیهی ندارد. در 
روزهای گذشــته روزنامه کیهان در یادداشــتی به قلم 
مدیرمسئول با عنوان «عمروعاص ُکت و شلوار پوشیده!» 
نوشته بود: «جرج ســوروس، یکی از کالن سرمایه داران 
صهیونیست در آمریکا است. او به پدر انقالب های رنگی 
(بخوانیــد کودتاهای مخملی) شــهرت دارد. در فتنه 

آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ نقش برجسته ای داشت. 
 

چرا ورزشگاه مسئله زنان شده است
محمد مهاجری: «دغدغه ها و مشکالت اصلی بانوان ما، 
ازدواج و تأمین جهیزیه و اشــتغال و تحصیل است، نه 
رفتن به ورزشگاه. حضور در استادیوم ها برای تماشای 
مسابقات، فقط برای یک عده معدود محدود شکم سیر 
القید، مهم است». این عبارات را افراد و رسانه هایی که 
به محض مطرح شــدن حضور زنان در ورزشگاه، چهار 
ستون بدن شــان می لرزد، بیان می کنند... . حتی اگر از 
اکثر همین خانم هایی که بلیت روز پنجشنبه استادیوم 
آزادی را خریده اند ســؤال کنید، آنها هم خواهند گفت 
آن قدر مشــکل و گره در زندگی شان هست که رفتن به 
ورزشگاه در میان آنها گم است! پس چه اتفاقی افتاده 
که این موضوع به مســئله آنها تبدیل شــده؟... واقعا 
حضور زنان در ورزشگاه، مسئله اصلی آنها نیست اما 
از بس یک جریان سیاســی خاص در آن دمیده است، 
عده ای را ســر لج آورده و می خواهنــد قضیه را به رو 
کم کنی سیاســی تبدیل نمایند. همان جریان سیاســی 
که می خواهد لج طــرف مقابل را دربیاورد با تهمت و 
توهین، آتش دعوا را شــعله ور می کند و مسئله ای که 
به راحتی قابل حل است، به گره کور تبدیل می کند. هنر، 
این نیســت که موضوعات ســاده اجتماعی را سیاسی 
کنیم، بعدش به آن رنگ جناحی بپاشــیم، ســپس به 
دعوا و بلبشو تبدیل کنیم و سرانجام از آن قصه امنیتی 
بســازیم. آنگاه برای حل کردن آن مجبور شــویم پای 
آمریکا و دشــمنان داخلی و خارجی را وســط بکشیم 
و... از همان اول، با صبــر و حوصله می توان موضوع 
را از شاخ و برگ های سیاسی و... تهی کرد و به گونه ای 

برخورد کرد که موضوع به تدریج به تحلیل برود.

از خیابان انقالب تا خیابان پیروزان
ریشه تقلب علمي کجاست  سید محمد بحرینیان: 
و راهکار مقابله با آن چیســت؟ چرا اطراف بســیاري 
از دانشــگاه هاي کشــور، تبلیغات مقاله فروشي دیده 
مي شود؟ ریشه این مشکل، نه در خیابان انقالب تهران، 
بلکــه در خیابان پیروزان و در ســاختمان وزارت علوم 
اســت. وزارت علوم، از آن زمان کــه وزارت فرهنگ و 
آمــوزش عالي خوانده مي شــد، تا به امــروز، هیچ گاه 
مسئله محور نبوده است. پایان نامه ها و مقاالت، اغلب 
در ارتباط با مســائل و مشکالت بومي ایران نبوده و جز 
براي گرفتــن نمره و امتیاز و قرار گرفتن در آرشــیوها و 
کتابخانه هــاي خاک خورده، خاصیت دیگري نداشــته 
اســت... اشــکاالت اساســي وضع فعلي، حتي براي 
دانشــجویان تازه وارد به دانشــگاه هم به خوبي روشن 
اســت و چاره اي جز اصالح دانشــگاه نیست. تقلب، 
تحمل کردني نیســت. باید براي درمــان این وضعیت 
شتاب کرد که اگر «دانشگاه اصالح شود، جامعه اصالح 

مي شود».

آینه خبر

سال هفدهم    شماره 3546 سیاستپنجشنبه   18 مهر 1398

وزیر کشور در  ژنو:
جهان به مسئولیت خود در قبال 

پناهندگان عمل کند
پایگاه اطالع رســانی وزارت کشــور: نشســت  �

چهارجانبه ایران، افغانستان، پاکستان و کمیساریای 
عالــی پناهندگان بــا حضــور وزیر کشــور در ژنو 
برگزار شد. در این نشســت که با حضور عبدالرضا 
رحمانی فضلــی و وزرای افغانســتان و پاکســتان 
و کمیســاریا انجام شــد، عالوه بــر پیگیری اهداف 
تعیین شــده از ســال های گذشــته، مقرر شد برای 
مجمع جهانی پناهندگان که در آذرماه در ژنو برگزار 
می شود، برنامه ریزی شود.وزیر کشور در این نشست 
چهارجانبــه اعالم کــرد: «باید مســئله پناهندگان 
آسیب شناسی، ریشــه های مشکالت بررسی و بعد 
براســاس جمع آوری اطالعات، کمیته ای تشــکیل 
شود که برنامه، شرح وظایف و تعهدات کشورهای 
مختلف را تهیه کند تا در یک زمان مشــخص اجرا 
شــود. باید نقش، نظرات و دیدگاه های کشورهای 
منطقه مدنظر گرفته شــود و در صورتی که ارزیابی 
صحیحی از کل منطقه وجود نداشــته باشد، سیل 
پناهندگی و مهاجران جدید به سمت سایر کشورها 
ادامه خواهد داشــت».رحمانی فضلی یادآور شد: 
«صرفا برگزاری نشســت بــدون نتیجــه و برنامه 
و اقدام عملیاتــی مورد نیاز منطقــه به نتیجه ای 
نخواهد رســید و جامعه جهانی باید به مسئولیت 
بین المللــی خــود در قبال پناهنــدگان عمل کند؛ 
برای مثال کل کمک هــای جامعه جهانی به ایران 
در امور پناهندگان شــش درصد هزینه های جاری 
هم نمی شود».ســه کشــور حاضر در این نشست 
نیز اعالم کردند که نظرات کشــورهای منطقه باید 
در نحــوه ارائه کمک ها، برنامه ها و اقدامات دخیل 
شود و براساس موقعیت ها و واقعیت های منطقه، 
اقدامات، تعریف، کمک ها جذب و هزینه ها مدیریت 
شــود.همچنین با توجه به اینکه نخستین نشست 
مجمع جهانی پناهندگان برگزار شــده و کشورهای 
متعــددی در آن شــرکت خواهند کرد، مقرر شــد 
که وضعیت منطقه بررســی شــود و برنامه کاری 
تدوین شــود و چهار عضو ایــن کمیته چهارجانبه 
واقعیت های منطقه و پناهنــدگان را برای جامعه 
جهانی توصیف کنند. قرار است در اجالس مجمع 
جهانی پناهندگان از تمامی کشورها دعوت شود تا 
ضمن بررسی وضعیت جهانی پناهندگان، کمک ها 
و پیش بینی های الزم را برای بازگشــت داوطلبانه 

آنان به کشورشان انجام دهند.

فرمانده کل سپاه:
 رهبری به پیشرفت های دفاعی 

امروز قانع نیستند
ســپاه نیوز: فرمانده کل سپاه در ششمین همایش  �

ملی شــناورهای تندرو با بیان اینکه هیچ قدرتی حق 
ندارد در سرنوشــت ملت ایــران دخالت کند، گفت: 
تمــام قدرت های جهــان بدانند که اگــر بخواهند با 
سرنوشــت ملت ایران بازی کنند، با سرنوشــت آنها 
بازی می کنیم.ســردار حسین سالمی، دریا را پیکارگاه 
اصلی تقابل با دشمنان کشور دانست و افزود: نیروی 
دریایی باید توان خود را بیــش از پیش باال ببرد و به 
جایی برســد که دریاها در زیر نگاه های آنها تســخیر 
شــود.او آسیب ناپذیر بودن و دستیابی به قدرت اختفا 
را مهم ترین ویژگی شناورهای دریایی دانست و گفت: 
نگاه هم زمان تکنیکی و تاکتیکی ســبب می شــود تا 
توان ما در تولید و ارتقای شــناورهای نظامی روزانه 
پیشــرفت کند.فرمانده ســپاه با تأکید بــر اینکه توان 
دفاعــی ایران اســالمی روز به  روز در حال پیشــرفت 
است، افزود: امروز باید شبکه ای از تمام ظرفیت های 
داخلــی ایجاد شــود تا بتوانیم با قدرت بیشــتری در 
مقابل دشمنان ایستادگی کنیم.سردار سالمی با تأکید 
بر اینکه دشــمنان ملت ایران هیچ گاه عامل پیشرفت 
ما نمی شــوند ، گفت: امروز مقام معظــم رهبری از 
پیشــرفت توان دفاعی ما راضی اند اما قانع نیستند و 
به همین دلیل باید تالش کنیم تا بیش از پیش در این 

حوزه پیشرفت کنیم.

شرق: تاکنون نظریه هاي مختلفي درباره تبیین رابطه دولت- جامعه 
در ایران از ســوي پژوهشــگران و تحلیلگران داخلي و خارجي ارائه 
شــده اســت. به نظر مي رســد نظریه هاي دولت محور که بیشــتر بر 
ساختار سیاســي و فرهنگ سیاســي نخبگان و همچنین تئوري هاي 
جامعه محــور کــه عمدتا بر قــدرت و انســجام جامعــه مدني در 
شکل دهي به سیاست تأکید دارند، کمتر مي توانند پاسخ گوي شرایط 
و مقتضیات و پرســش هاي پیش روي یک کشــور در حال گذار مانند 
ایران با مختصات جغرافیایي، فرهنگي و اجتماعي ویژه خود باشــند.  
«شــرق» بنا دارد در وجوه مختلف این مهم را پیگیري کند؛ نخستیِن 
آن پوشش نشســت توانمندسازي حاکمیت و جامعه است که مرکز 
توانمندســازي حاکمیت و جامعه پژوهشــکده مطالعات توســعه 
جهاد دانشــگاهي برگزار کرده اســت. در این نشســت دکتر علیرضا 
علوي تبار، پژوهشــگر علوم سیاسي و استاد دانشــگاه، دکتر علیرضا 
ســمیعي اصفهاني، پژوهشــگر علوم سیاســي و عضو هیئت علمي 
دانشگاه یاســوج و دکتر احمد میدري، اقتصاددان، به بررسي نظریه 
دولت ضعیف، جامعــه قوي جوئل میگدال پرداختند و ســخنراني 

کردند. 
 علیرضــا ســمیعي اصفهاني: ورود اندیشــه هاي مدرن سیاســي به 

جامعه قاجار  استراتژي هاي بقا را تضعیف کرد
علیرضا سمیعي اصفهاني در ابتداي این نشست به معرفي نظریه 
میگدال و تحلیل ایران عصر قاجار بر اســاس ایــن نظریه پرداخت و 
گفــت: «با بهره گیري از چارچوب مفهومي میگدال مي توان ادعا کرد 
که ورود اندیشــه هاي مدرن سیاسي از مغرب زمین به جامعه عصر 
قاجار، استراتژي هاي بقا و الگوهاي کهنه کنترل اجتماعي را تضعیف 
کرد و نظم سیاســي و تعادل ســنتي جامعه را بر هــم زد. ثمره این 
تحوالت شکل گیري انقالب مشروطه بود که شکافي اساسي بر پیکره 
ساختارهاي سیاسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه وارد آورد و دولت 
ضعیف قاجار به تعبیر جامعه شــناختي با معضل انطباق کار کردي 
روبه رو شــد. با این حال، اســتراتژي هاي بقاي متعارض که از سوي 
بازیگران مختلف انقالب مشــروطه ارائه شد، نتوانست نقطه تالقي 
و اجماعــي بیابد؛ به طوري که تداوم کشــمکش ها و عدم هم پذیري 
سیاسي گروه هاي مختلف از یک سو و ازهم پاشیدگي کنترل اجتماعي، 
خطر مداخله بیگانگان و از دست رفتن تمامیت ارضي کشور از سوي 
دیگر نهایت منجر به این شــد که انقالبیــون بقا و امنیت را بر تحول 
پیشــرفته ترجیح دهند». سمیعي اصفهاني در بازشناسي مؤلفه هاي 
نظریه میگدال گفت: «نخســتین مفهوم دولت اســت. میگدال متأثر 
از مدل آرماني دولت ماکس و بر، معتقد اســت که دولت ســازماني 
متشــکل از کارگزاران متعدد تحت رهبري و هدایت نخبگان دولتي 
اســت که از توانایي و اقتدار الزم براي وضع و اجراي قواعد الزام آور 
براي همه مردم و همچنین پارامترهایي براي به قاعده کردن  و تحت 
کنترل در آوردن ســایر ســازمان هاي اجتماعي در سرزمیني مشخص 
برخوردار بوده و در صورت لزوم بتواند از زور مشــروع استفاده کند». 
از نظــر او دولت هاي قوي دولت هایي هســتند که به میزان زیادي از 
توانایي هاي الزم برای نفوذ، تنظیم روابط اجتماعي، استخراج منابع 
و توزیــع یا اختصاص منابع براي تحــول اجتماعي از طریق طراحي، 
سیاســت گذاري و اجراي برنامه ها برخوردارند و دولت هاي ضعیف 
آنهایي هســتند که تمایل یا توانایي انجام تحول اجتماعي را ندارند. 
به اعتقاد میگدال، ناکار آمدي مدیران دولتي که با موانع نفوذناپذیري 
براي اعمال سلطه دولت مواجه مي شوند، ناشي از ماهیت جامعه اي 
اســت که رو در روي آنها قرار دارد؛ به عبارت دیگر ناشي از مقاومتي 
اســت که از سوي بخش هاي سنتي جامعه مانند رؤساي سازمان ها، 
زمیــن داران، کار فرمایــان، رؤســاي قبایل و ... از طریق ســازمان هاي 
اجتماعي شــان اعمال مي شــود. به گفته میگدال، دولت هاي جهان 
سوم حضور نافذ و چشمگیري در جوامع خودشان دارند، اما بسیاري 
از آنها در کســب حمایت مردمي براي سیاست هایشان ناموفق عمل 
کرده اند. آنها به این دلیل ضعیف هستند که پاره هاي پراکنده جامعه 
همچنان قوي مانده اند و توانسته اند در سطوح مختلف (به خصوص 
ملي) با اقدامــات دولت مخالفت کنند؛ برای مثال جمال عبدالناصر 
که بــا اصالحات ارضي تحولي در جامعه مصر ایجاد کرد. به اعتقاد 
میگدال، اگرچه ناصر با موفقیت چشمگیري توانست از راه اصالحات 
ارضــي طبقه قدرتمند زمیــن داران بزرگ را از میان بــردارد و گر چه 
توانســت به گونه اي مؤثر در جامعه تحول ایجــاد کند، اما قادر نبود 
نفــوذ دهقانان محلي ثروتمند و متوســط و قدرتمندان محلي را که 

نمایندگاني سیاسي آنها بودند، از بین ببرد.
او ادامــه داد: «مؤلفــه دیگــر نظریــه میگدال جامعــه قدرتمند 
(شــبکه اي) اســت. در کشــورهایي که دولت ها با موانــع عظیمي 
براي اعمال ســلطه خودشــان روبه رو مي شــوند محیــط اجتماعي 
به گونه اي اســت که بسیاري از ساختارها بر سر چگونگي سازماندهي 
و اداره حیــات اجتماعــي با یکدیگر در حال منازعه هســتند. جوامع 
مختلف جهان ســوم مانند شــبکه پیچیده عنکبوت انعطاف پذیرند. 
مي توان گوشــه اي از این شــبکه را قطع کرد، 
در حالي کــه قســمت هاي باقي مانده شــبکه 
به طــور معجزه آســایي در میــان بخش هاي 
دیگر مي پیچد، درست همان طور که مي توان 
رشــته هاي مرکزي را قطع کــرد، در حالي  که 
شــبکه به حیات خود ادامــه مي دهد. مؤلفه 
سوم نظریه میگدال مفهوم «کنترل اجتماعي» 
است. توان سازمان دولت در محیط منازعه تا 
حد زیادي به اعمال کنترل اجتماعي از سوي 
آن بستگي دارد. اعتبار بیشتر -یعني اطاعت، 
مشارکت و مشــروعیت- ســطوح باالتري از 
کنتــرل اجتماعي را به منظــور نیل به اهداف 
دولت در اختیار نخبگان سیاسي قرار مي دهد. 
کنتــرل اجتماعي ارزش و اعتباري اســت که 
ســازمان هاي مختلــف اجتماعــي در محیط 
منازعه بر سر کسب هر چه بیشتر آن به مبارزه 

مي پردازند.
از  اســت  عبــارت  چهــارم،  مؤلفــه 
اســتراتژي هاي بقا یا «الگوي عقیده و عمل». 
اســتراتژي هاي بقــا شــامل نظــام معاني، 
پیکربندي نمادین (اســطوره هاي ایدئولوژي، 
و  پاداش هــا  همچنیــن  و  و...)  اعتقــادات 
مجازات هایي اســت که از سوي سازمان هاي 
مختلــف اجتماعــي بــرای اعمــال کنترل و 
تعییــن قواعــد رفتار مــردم ارائه مي شــود. 
استراتژي هاي بقا مبنایي براي بقاي شخصي، 

راهي به سمت تحرک اجتماعي عمودي با پیشرفت فردي و همچنین 
پیوند دهنده هویت فردي با هویت گروهي و عمل جمعي اســت. به 
تعبیر میگدال دولــت در رقابت با ســازمان هاي قدرتمند اجتماعي 
برای نظم بخشــیدن به امور و هدایت رفتار افراد جامعه، باید بتواند 
استراتژي هاي بقاي کارآمدتر و جذاب تري (شامل نمادها، پاداش ها، 
مجازات هــا و ...) ارائه کند.  به اعتقــاد میگدال تبعات و تأثیرات یک 
جامعه پراکنده و نامنســجم بر رفتار سیاسي دولت چیزي جز اتخاذ 
سیاست بقا، سازش و مصالحه نخبگان سیاسي و شکل گیري رویکرد 
اقتدار گرایانــه دولت درباره نیروهاي اجتماعــي نخواهد بود. از نظر 
میگدال، ســاختار جامعه شــبکه اي، با پراکندگي کنتــرل اجتماعي 
توانایي دولت براي بســیج سیاســي مردم و منابع را به شدت تحلیل 
مي بــرد و حمایت ناچیــز نیروهــاي اجتماعي دولــت را با معضل 
ایجاد نهادهاي قدرتمند برای کســب حمایت مردمي روبه رو مي کند 
کــه در عین حال مخاطره آمیــز خواهد بود. تأســیس چنین نهادهاي 
دولتي ای مي تواند به شــکل گیري ســازمان هاي فرعي قدرتمندي با 
انحصار توانایي بســیج در درون دولت منجر شود که مقامات اداري 
و حزبي از طریق آن مي توانند بــر کانال هاي حمایت دولت (برآمده 
از بســیج سیاســي) تأثیر بگذارند. این رهبران ارشد دولتي مجبورند 
براي بســیج سیاســي و امنیت در برابر مخاطرات ناشــي از بي ثباتي 
سیاســي و همچنیــن بقاي خود دســت به ایجاد نهادهــاي کار آمد 
ماننــد حزب و دســتگاه هاي امنیتي بزنند که نتیجه آن شــکل گیري 
مراکز قدرت بالقوه اي اســت که از کنترل آنها خارج اســت. ساختار 
جامعه شــبکه اي زمینه ساز الگوهاي بسیاري است؛ از جمله تغییر و 
اصالح اولویت هاي دولت (سیاســت بقا به جاي تحول اجتماعي)، 
شکل و شیوه سیاســت هاي دولت (جابه جایي هاي سریع و گسترده 
مقامات، حقه ها و...)، ســاختار سازماني دولت، وجود نهادهاي زائد 
و ناکار آمد)، مشــکالت در اجراي سیاست ها، حیف و میل منابع مالي، 
اعمال نفوذ بر مجریان سیاست ها و نهایتا تصرف حوزه هایي از اقتدار 
دولت. روي هم رفته آنچه مي توان از استدالالت میگدال دریافت، آن 
اســت که جامعه شــبکه اي بر منش، ماهیت و عملکرد دولت تأثیر 
مي گــذارد و دولت نیز بــه نوبه خود خصایل مســتقر و پایدار چنین 
جامعه اي را باز تولید مي کنــد. درو اقع با یک چرخه انحطاط روبه رو 
هستیم. جامعه شــبکه اي در برابر سیاست ها و اقدامات دولت برای 
تحول اجتماعي مقاومت مي کند؛ دولــت نیز در واکنش براي حفظ 

موجودیت خود به سیاست هاي بقا پناه مي برد».
 علوي تبار: ظرفیت ما براي خط مشي گذاري عمومي پایین است

علیرضا علوي تبار هم در این نشست اظهار کرد: «رویکرد میگدال 
ساختاري-تاریخي است، نه خط مشي گذارانه. مباحثي که در توسعه 
و توســعه نیافتگي مطرح مي شود، با سه معیار مختلف قابل ارزیابي 
است: ۱- استحکام نظري: به این معنا که چارچوب نظري و مفهومي 
که این نظریات بر آنها بنا شــده اســت، تا چه حد معتبر و قابل دفاع 
اســت و به رفع نیاز کمک مي کند. ۲- اعتبار تجربي: چون به هر حال 
در فضاي چارچوب علوم اجتماعــي و علم به معناي علوم تجربي 
کار مي کنید. ۳- میزان اثربخشي سیاست ها و خط مشي هاي ناشي از 
این نگاه که براي خروج از بن بســت توسعه نیافتگي توصیه مي شود. 
به نظر من مرحله گزینش چارچوب نظري بســیار اهمیت دارد؛ زیرا 
تمام مراحل کارمان تحت تأثیر چارچوبي است که انتخاب مي کنیم؛ 
به همین دلیــل نیــز آقاي ســمیعي چارچوب مشــخصي را انتخاب 
کرده اند و ســعي کرده اند در آن چارچوب گفت وگــو کنند. به نظرم 
براي نگاه کردن به مسئله توسعه و توسعه نیافتگي  و موفقیت داشتن 
و موفقیت نداشــتن هایمان مي توانیم دو ســطح یــا دو زاویه نگاه را 
از یکدیگــر تفکیــک کنیم. این دو بــا یکدیگر تضــادي ندارند؛ اما به 
دو خط مشــي و پیشــنهاد متفاوت منجر مي شــود. هنگامي که نگاه 
شما ســاختاري و تاریخي اســت، هدفتان نیز این است که تنگناها و 
مسائلي را که مقابل ایران به عنوان واحد حکومت مبتني بر ملت در 
جهان امروز قرار دارد، شناســایي کنید. به شما درک خوبي از چرایي 
و چگونگــي وضعیــت امروزمان مي دهد. به نظــرم مدلي که آقاي 
ســمیعي انتخاب کرده اند، قدرت تبییني باالیي دارد و به خوبي کمک 
مي کنــد که بفهمیم چــرا و چگونه در این وضعیت قــرار گرفته ایم؛ 
اما نگاه دیگري داریم که نســبتا خاص تر و جزئي تر اســت و از زاویه 
خط مشــي گذاري عمومي به مســئله نگاه مي کند. شــما مي گویید 
ما مجموعــه اي داریم که کارش خط مشــي گذاري عمومي اســت، 
بخشــي از این خط مشي ها، خط مشي توســعه اي است که نتیجه و 
غایت آن تســهیل فرایند توسعه در یک کشور است. در اینجا شما بر 
سیستمي که خط مشي گذاري مي کند، تمرکز مي کنید. خط مشي هاي 
توســعه اي محصول و برون داد این سیستم اســت». او تصریح کرد: 
«هانري فایول معتقد اســت در طراحي سازمان هاي بزرگ ۱۴ قاعده 
باید رعایت شــود تا عملکرد آنها اثربخش شــود؛ مانند تناسب بین 
اختیار و مســئولیت، تمرکز در تصمیم گیري. اصول ســازماندهي یک 
سازمان بزرگ در طراحي سیستم خط مشي گذاري ایران رعایت نشده 
اســت که برخي از آنها نیز به عمد بوده است. به همین دلیل نه خوب 
خط مشي تعیین مي کند، نه خوب خط مشي را اجرا مي کند و نه خوب 
ارزشــیابي خط مشــي مي کند. ایراد دیگر پایین بودن ظرفیت ملي ما 

براي خط مشي گذاري است. 
ظرفیت ما براي خط مشــي گذاري عمومي پایین اســت. به همین 
دلیل است که خط مشــي گذاري هاي ما ، نه خوب طراحي مي شود و 
نه خوب اجرا مي شــود، نه خوب ارزشــیابي مي شود. فکر مي کنم با 
تمرکز روي این مورد، بحث هاي جناب سمیعي را ممکن است کمتر 

کاربردي بیابیم.
اما در سطح دیگر ممکن است با دیدگاه ایشان همسوتر باشید».

 میــدري: هم باید نگــران قدرت جامعــه مدني بــود و هم قدرت 
حکومت

احمد میدري هم در جایگاه ناقد به تشریح ظرفیت ها و تنگناهاي 
نظریه میگدال گفت: «دســتیابي به توسعه و آزادي نیازمند حداقلي 

از قدرت حکومت است. نظریه میگدال از چند جهت براي ما ایرانیان 
جالب توجه اســت. مســئله میگدال فرایندهایي است که به ضعف 
حکومت منجر مي شود. مجموعه اي از چه عواملی موجب مي شود 
یک حکومت تضعیف شود؟ براي روشنفکران، پژوهشگران و فعاالن 
سیاســي از دوره قاجار تاکنون مسئله اصلي پاسخ گوکردن حکومت 
بوده اســت. ما بیش از آنکه نگران ضعف حکومت باشیم، دلواپس 
دموکراتیزه کــردن قدرت بوده ایم. به طور تلویحــي نیز بر این باوریم 
با دموکراســي هم حکومت پاســخ گو و هم حکومت توانمند متولد 
مي شــود. اما در ادبیات توســعه اقتصادي نشان داده شده است این 
دو مقوله مستقل از یکدیگر هســتند. یعني حکومت قوي و توانمند 
حتما محصول دموکراســي نیســت و دموکراســي نه تنها لزوما به 
حکومت توانمند نمي انجامد، بلکــه مي تواند به ضعف حکومت و 
حتي گســترش خشونت و آشوب بینجامد. بین این دو تفاوت بسیاری 
وجــود دارد. مطالعــات پیتر او انــز، فوکویاما، لفت ویــچ و به تازگی 
عجم اوغلو، رابینســون، نورث و همکارانش به تفصیل نشان داده اند  
دســتیابي به توســعه و آزادي نیازمند حداقلــي از قدرت حکومت 
اســت. به رسمیت شــناختن این مســئله در جامعه ایران بسیار مهم 
اســت. قدرت حکومت مانند قدرت ماشــین است؛ آرمان هایي مانند 
مردم ساالري، برابري و اسالمي بودن در صورتي محقق مي شوند که 
حکومت بتوانــد کارکردهاي اصلي خودش را محقق کند. ماشــین 
ضعیف شما را به هیچ مقصدي نمي رساند. نمي توان بر سر آرمان ها 

بحث کرد و به فکر قدرت حکومت نبود.
 در حوزه اقتصــادي اقتصاددانان این قدر درباره بزرگ بودن دولت 
ســخن گفته اند که تصور کردیم با کوچک سازي دولت مي توانیم به 
دولت توانمند دســت بیابیم و پژوهشــگران حوزه سیاســت این قدر 
دربــاره توانمندســازي جامعه مدني و لزوم قــدرت نهادهاي مدني 
سخن گفته اند که این باور شکل یافت که جدا از ویژگي ها و توانمندي 
حکومت قدرت جامعه مدني گره گشاي مشکالت مختلف از توسعه 
گرفته تا آزادي اســت. هم باید نگران قدرت جامعه مدني بود و هم 
قــدرت حکومت و اگر میان این دو یکي را مختار به انتخاب بودیم به 
نظــر من قدرت حکومت مقدم بر قدرت جامعه مدني اســت. چون 
این جلســه درباره  نظریه میگدال است، بر این موضوع  از دریچه این 
نظریه پرداز متمرکز مي شــویم. هم نظریه میگدال باید درســت فهم 
شــود و هم ســایر نظریه پردازان برجســته اي که در این زمینه بحث 
کرده انــد، باید مورد توجــه قرار گیرند. میگدال با بررســي مطالعات 
میداني در مورد اصالحات ارضي در چند کشور نشان داد که چگونه 
قدرت نظام اجرائي نتیجــه اصالحات ارضي را رقم مي زند و تفاوت 
در نتیجه اصالحات ارضي به ویژگي فرادستان و جامعه برمي گردد. 
در واقــع از نظر او ویژگي هاي اجتماعــي، کیفیت حکومت و کیفیت 
سیاست ها را تعیین خواهد کرد. در جامعه اي که نیروهاي اجتماعي 
و سیاسي آن متشتت و در عین حال قدرتمند هستند، قدرت حکومت 
را قبضــه مي کنند. هر گــروه اجتماعي به اندازه اي قــدرت دارد که 
ترمز حرکت را بکشــد و هر گونه تغییر را ســلب کند. او نشــان داد  
در کشــورهایي که جامعه به ویژه فرادســتان پراکنده و در عین حال، 
صاحب قدرت هســتند، دولتمردان به جاي تحول و بهبود وضعیت 
جامعه به ســمت سیاســت بقا، روزمرگي یا همــان توزیع امتیازات 
حرکــت  می کند. حکومت مانند یک ســازمان مي تواند تحول خواه یا 
اسیر وضعیت موجود باشد. با چند مثال مي توان تفاوت سیاست بقا 

با راهبرد تحول از نظر میگدال را مشخص کرد.
 زماني که یک دولت به اســتخدام هاي بي رویه دســت مي زند و 
بوروکراسي خود را چاق مي کند، مناصب اداري را میان حامیان خود 
تقســیم مي کند، قوانین و مقررات را براي کســب آرا تغییر مي دهد، 
محیــط  زیســت را قربانــي منافع کوتاه مــدت مــردم مي کند، همه 
اقداماتي اســت که براي حفظ قدرت صورت مي گیرد. بحث بر ســر 
این نیســت که این اقدام دولتمردان غیراخالقي اســت چراکه بدون 
شــک غیراخالقي اســت، بلکه باید دید چرا و چــه زمان دولتمردان 
به سمت سیاســت بقا مي روند و ما به عنوان کنشگران اجتماعي از 
چه اقداماتي باید خودداري کنیم  یا چه اقداماتي را دســتور کار خود 
قرار دهیم که دولتمردان را به ســمت سیاســت بقا سوق ندهیم. از 
مجموعه شرایطي که منجر مي شــود دولتمردان به سمت سیاست 
بقــا حرکت کنند و خود و جامعه را به ســمت پرتــگاه ببرند، به یک 
قاعــده کلي اشــاره مي کنم: هــر گاه مطالبات اقتصادي، سیاســي، 
اجتماعي و فرهنگي از سوي نیروهاي بیرون از دولت بتواند نیروهاي 
مردمي را بســیج  و دولت آن را یک تهدید محسوب کند، سیاست بقا 

را انتخاب خواهد کرد».
او درباره سیاســت بقــا گفت: «حکومــت محصــول ائتالفي از 
نیروهاي صاحب قدرت اســت، اگر همه نیروهاي صاحب قدرت در 
این ائتالف حضور داشته باشند، حکومت در معرض تهدید قرار ندارد 
اما اگــر نیروي صاحب قدرتي به هر علت بیرون از ائتالف باشــد به 
میزاني که قدرت بســیج داشته باشــد، قدرت حاکم را تهدید خواهد 
کرد. دولت یا دولتمردان براي حفظ خود به اقداماتي دست مي زنند 
کــه پایگاه اجتماعي خود را افزایــش و پایگاه رقیب را کاهش دهند. 
سیاســت بقــا مجموعه اي از این اقدامات اســت. اگــر دولت از این 
تهدید در امان باشــد، احتمال دارد به ســمت راهبرد تحول حرکت 
کند. هیــچ تضمیني وجود نــدارد که دولت بــدون تهدید نیروهاي 
تحول خواه به ســمت راهبرد تحول حرکــت کند اما به احتمال زیاد، 
هــرگاه مورد تهدید قــرار گرفت، باید منتظر بود که  سیاســت بقا به 
عنــوان راهبرد غالب دولتمردان قرار گیــرد. در این حالت، جامعه و 
حکومت هر دو ضعیف مي شــوند. از این دریچــه مي توان اقدامات 
نیروهاي اجتماعي در ایران از مشــروطه تاکنــون را ارزیابي کرد. چه 
زماني نیروهاي تحول خواه مطالبات خود را به شــکلي مطرح کردند 
که حکومت (درســت یا غلط) آن را تهدید محسوب کرد و حکومت 
به ســوي سیاســت بقا رفت و با اتخاذ سیاســت بقا هم خود و هم 

جامعه مدني را تضعیف کرد».

علوي تبار، سمیعي اصفهاني و میدري بررسي کردند

راه دموکراسی از دولت قدرتمند می گذرد؟


