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پدیده طبیعي، فاجعه غیرطبیعي 
 بنا بر گفته شــهبخش گرگیج نماینده سیستان وبلوچستان در شوراي 
عالــي اســتان ها درباره وضعیت مردم اســتان سیستان وبلوچســتان 
۸۵ درصــد مــردم سیستان و بلوچســتان جزء دو دهــک آخر جامعه 
هســتند زیرا تاکنون زیرساخت هاي مناســب جهت ایجاد اشتغال این 
مردم فراهم نشــده و مردم چاره اي جز روي آوردن به مشــاغل کاذب 
ندارنــد. مردم از حداقل امکانات اولیه زندگي برخوردار نیســتند و در 
همه شــاخص ها در رده آخر قرار دارند (ایلنا، ۱۳۹۸). بنا بر اظهارات 
حســینعلي شــهریاري، نماینده زاهدان حدود ۸۰ درصد مردم استان 
سیستان وبلوچســتان زیر خط فقر قرار دارنــد (ایلنا، ۱۳۹۶). همچنین 
معاون امنیتي انتظامي اســتاندار سیستان وبلوچستان گفته: نرخ رشد 
بي کاري این اســتان نه بر اساس آمارهاي رســمي اعالم شده بلکه با 
توجه به شــرایط موجود حدود ۴۰ درصد است. در اظهارنظري دیگر 
شهریاري نماینده زاهدان نرخ بي کاري در سیستان وبلوچستان را باالي 
۳۰ درصد اعالم کرده اســت (سایت صداوســیماي مرکز زاهدان). در 
واکنشي دیگر به مسائل این استان علیم یارمحمدي به شرایط بحراني 
معیشــت مردم سیستان وبلوچستان اشاره و تأکید کرد: معیشت مردم 
در این استان اصال خوب نیست. بیش از ۹۵ درصد مردم این استان به 
غذا و امکانات تغذیه اي مناسب دسترسي ندارند و مطالعات آمایشي 
نشــان مي دهد ۷۵ درصد مردم زیر خط فقــر امنیت غذایي و درواقع 
مشــابه وضع زندگي مردم در آفریقا هســتند. اینها موضوعاتي است 
که بارها آن را رســانه اي کرده ایم و نتیجه تحقیقاتش هم وجود دارد 
و کســي نمي تواند آن را تکذیب کند. (خبرگــزاري پانا، ۱۳۹۷) عالوه 
بر اینها فقر و محدودیت را در تصاویر مخابره شــده از این اســتان، در 
وضعیت خانه هاي ساخته شده از مصالح ارزان و کم دوام و ناایمن، در 
روســتاهاي نیمه متروک و فرسوده و در سیماي نحیف زنان و مردان و 

کودکان به ویژه در مناطق سیل زده مي توان دید.
با تصویري که خالصه اي از شاخص هاي توسعه و اقتصادي استان 
سیستان وبلوچســتان مي ســازد، مي  توان دریافت که این استان حامل 
هیچ شــکلي از توسعه حتي ناپایدار و نامتوازن، صفاتي که براي تأکید 
بر پیامدهاي مخرب طبقاتي و محیطي توســعه به کار مي رود، نبوده 
اســت و معدود اقداماتي که در این اســتان به صورت پراکنده انجام 
شــده، خود به بدترین حالت ممکن بقایاي امکانات طبیعي و تاریخي 
ایــن منطقه را براي تأمین معیشــت و حفظ بقا از بین برده اســت. تا 
جایي که به بحث ما مربوط مي شــود، ســاخت ســدهایي در معدود 
رودخانه هاي این اســتان، بــدون درنظرگرفتن تغییراتــي که در نظام 
آب شــناختي منطقه در پایین دســت و برهم خــوردن تعادل اکولوژي 
آســیب پذیر نواحي پیرامونــي حوضه هاي آبریز بر اثر احداث ســدها 
به وجود مي آید، به بروز بحران هاي پي درپي بوم شــناختي و انســاني 
منجر شــده اســت. عالوه بر آن هیچ گاه شــبکه هاي آب رساني براي 
مناطق و روســتاهاي پایین دست ســدهاي زیردان و پیشین در مناطق 
پالن، دشتیاري، پیرسهراب، شیرگواز و... با مجتمع هاي روستایي بزرگ 
تعریف و احداث نشــد. قابل توجه اســت که ۲۵ سال از زمان احداث 

سد پیشین مي گذرد.
ایــن تأثیــرات در کوتاه مــدت به همراه انباشــت خشک ســالي در 
بلندمدت سازمان اجتماعي منطقه را که مبتني بر دامداري و کشاورزي 
سنتي بوده، دستخوش تغییرات ژرف کرده و به موجي از محرومیت از 
دسترســي به امکانات ابتدایي زندگي، آنچه در هرم مازلو در پایین ترین 
سطح قرار دارد، دامن زده و فقر، مهاجرت، حاشیه نشیني و روي آوردن 
به مشاغل کاذب و غیررسمي را در پي داشته است. از بین رفتن تاالب ها 
و مراتع، فرسایش شدید خاک ناشي از از بین رفتن نمناکي در کنار تشدید 
بحران آب، عوارضي است که ســاخت سدها در این منطقه به همراه 
خشک سالي و بادهاي شدید، وضعیت زیستي مردم را در شرایط عادي، 
بحراني کرده است. حال مي توان حدس زد که بروز پدیده هاي طبیعي 
که در نتیجه تغییر اقلیم، شکل پدیده هاي حدي اقلیمي به خود گرفته 
است، تا چه حد مي تواند بر حیات اجتماعي و طبیعي مردم آسیب هاي 
مقطعــي و طوالني وارد کند. باید توجه داشــت که زیرســاخت هاي 
کالبدي و ارتباطي در این اســتان نیز یا موجود نبوده یا فرســوده بوده 
اســت. همچنین به دالیل ساختاري و مدیریتي، توان ذهني و عملیاتي 
براي پیش بیني راه هاي کاهش آسیب پذیري و کنترل پدیده هاي طبیعي 
از طریق تأمین امکانات ســخت افزاري و تجهیــزات امدادي نیز وجود 
نداشته، اصوال اراده اي براي توجه به هشدارها و پیش بیني هاي احتمال 
بارندگي هاي شدید مشاهده نمي شود. رهاسازي نکردن آب ذخیره شده 
در مخازن و سرریز سدهاي زیردان و پیشین، همانند آنچه در سیل بهاره 
در خوزســتان هم به وقوع پیوست، نشان مي دهد ناکارآمدي و فساد تا 
چه حدي ساختار مدیریتي را فراگرفته است؛ ساختاري که همواره میل 
دارد ناتواني خود را در پشــت تغییر اقلیم و پدیده هاي حدي آن پنهان 
کند یا با بهره برداري از اقتصاد سیاســي فسادزا ساخت کالن سازه هایي 
مانند سدهاي مخزني، به توجیه و ترویج ساخت سدهاي جدید بپردازد 
یا بر همبســتگي اجتماعي و روانه شــدن انبوه کمک هاي مردمي تکیه 
کند. کمک هایي که خود در نبود ســازماندهي مناسب در محل اغلب 
به طور نامناســب توزیع شده یا به هدر مي رود. هماهنگي بین نهادها 
و ارگان هاي مختلف پس از وقوع بحران نیز در پایین ترین سطح انجام 
مي گیــرد؛ به طوري که مردم آســیب دیده و در معرض خطر تا چند روز 
به نوعي وامانده و به حال خود رهاشده باقي مي مانند. حجم خسارات 
و باقي مانــدن تبعات ســیل و زلزله با همان مختصــات و مؤلفه ها در 
کردســتان و خوزستان و تکرار دوباره سیل در سیستان و بلوچستان پس 
از سیل سال ۹۵ یا بازسازي نکردن زیرساخت هاي تخریب شده در توفان 
گنو در ســال ۸۵ مانند ســیل بند عورکي، یا ناتمام ماندن پروژه ساخت 
نیم لوله ها براي هدایت سیالب با صرف ۳۰ میلیارد تومان و ۹۰ درصد 
پیشرفت فیزیکي، حاکي از بن بستي است که نظام حکمراني در تأمین، 
حفظ و ارتقاي کیفیت زیســت و اســتانداردهاي زندگي مردم مناطق 
مختلف در شــرایط عادي و روزگار پس از بحران در بازگشت به زندگي 

با آن مواجه است.
پیامدهــاي هر پدیده طبیعــي مکان مند و منوط بــه توان کاهش 
و ســدکردن اثرات آن بر بنیان هاي اجتماعــي در آن محدوده فضایي 
اســت. هرگونه تقلیــل خســارات پدیده هاي طبیعي در دو ســاحت 
اجتماعي و اقتصادي و بازگشــت به رواِل معمول زندگي و ِکرد و کار 
بهینه نهادهاي عمومي و اجتماعي، مســتقیما به وجود و اســتحکام 
زیرســاخت هاي فیزیکي و کّمیت مؤلفه هــاي اقتصادي ارتباط دارد و 
وجود نهادهاي اجتماعي که شــرایط کاهش آســیب ها و روند سریع 
بازسازي را مهیا مي کنند. وجود نابرابري ها در سطوح مختلف توسعه 
اقتصــادي و امــکان برخورداري هــا از امکانات رفاهــي و ضروریات 
زندگي با کیفیت، شــدت تأثیرگذاري حوادث طبیعي را تعیین مي کند. 
در جامعه اي با فقر کمتر یا ثروت بیشــتر و زیرساخت هایي قدرتمندتر 
امکان تاب آوري بیشتر است و گذر از بحران هاي پیش آمده به سهولت 
و در زمــان کمتــري صورت مي گیــرد؛ اما سیستان و بلوچســتان، هم 
با شــدت پدیده هاي اقلیمي در جنگ اســت و هم بــا مصائب روزگار 

سخت؛ سال بد.

ادامه از صفحه 5

لویي جرگه اقتصاددانان ایران 
 اما صد آه و افســوس که این مباحث و پیشنهادها در برنامه ریزي هاي 
اقتصاد کشــور نقش چنداني ندارند. مي توان دولــت و قوه مقننه را 
براي به  کارنگرفتن چنین پتانسیل عظیمي سرزنش کرد که معموال این 
کار انجام مي شــود! اگر نیک بنگریم، در بدنه کارشناسي اقتصاددانان 
کشــور نیز ویژگي هایي مي بینیــم که به کارگیري نظــرات آنها را براي 
مســئوالن گاه غیرممکــن مي کند.چنانچه روزي دولــت و قوه مقننه 
تصمیم جدي به اســتفاده از نظر کارشناسان اقتصادي و کاربست آن 
براي مشــکالت اقتصادي کشور داشته باشند، آنگاه مشکل اصلي رخ 
خواهد داد که کدام نظر و راهکار از کدام نگرش به  کار گرفته شود؟به 
 دلیل دیدگاه های متفــاوت و اغلب متضاد اقتصاددانان در زمینه هاي 
مختلف، دولت و قوه مقننه حیران خواهند شــد که کدام دیدگاه را به  
کار گیرند. بنابراین ترجیح خواهند داد به روال گذشته، ارتباطي چنداني 
با بدنه کارشناسان اقتصاد نداشته و راه خویش را ادامه دهند.از سوی 
دیگر، معضالت اقتصادي کشور هر روز پیچیده تر و گسترده تر مي شود 
و متأسفانه خبر چنداني از کاربست راهکارهاي علمي نیست و ذخیره 
بزرگي از اقتصاددانان دلســوز، متعهد و آماده خدمت به کشور، بدون 
بهره گیري عاطل مانده است.   براي به کارگیري این ظرفیت عظیم براي 
حل مشکالت اقتصادي کشــور چه باید کرد؟واقعیت انکارنشدنی آن  
اســت که براي هر مشکلي از ســوي اقتصاددانان ده ها راهکار وجود 
دارد کــه با توجــه به نگرش اقتصادي آنها، ممکن اســت در تضاد با 
یکدیگر باشــند و در چنین حالتي، دولتمــرد عالقه مند در انتخاب بین 
آنها ســرگردان خواهد شــد.درحالي که گاه در مباحــث بین برخي از 
اقتصاددانان منکوب  کردن حریف از مصلحت کشــور مهم تر اســت، 
چگونه مي توان اقتصاددانان کشور را سر یک میز نشاند و پیام مشترکي 
بــراي معضالت اقتصــاد تدوین کــرد؟ بنابراین پیش نیاز اســتفاده از 
اقتصاددانان براي مشــکالت کشــور، ایجاد گفت وگــو بین طیف هاي 
مختلف اقتصاددانان کشور و ایجاد هم گرایي و جمع بندي بین نظرات 
آنهاســت.اگر دولتمردان ما پارادایم اقتصادي مشــخصي داشــتند، 
جلب همکاري اقتصاددانان همفکر با آن پارادایم مشــکلي نداشت 
و همکاري خوبي شــکل مي گرفت؛ اما دولت هاي ما پیرو هیچ نظام 
اقتصادي مشخصي نیســتند که این موضوع طبقه بندي اقتصاد ایران 
در مکاتب اقتصادي شناخته شده را غیرممکن مي کند. به  عبارت دیگر، 
هیچ کس نمي داند پارادایم اقتصاد کشــور چیســت؟!با وجود چنین 
وضعي نمي توان و نباید منتظر معجزه شــد. در این شرایط بهتر است 
تالشــي براي هم گرایي اقتصاددانان طیف هاي مختلف انجام شــود. 
براي چنین کاري پیشنهاد مي شود تجمعي از اقتصاددانان ارشد ایراني 
ایجاد شــود تا بتواننــد درباره راه هاي عاجل نجات اقتصاد کشــور به 
اجماعي نســبي برســند و آن را به مدیران کشور پیشنهاد کنند. شاهد 
بودیــم در مواردي که جمعي از اقتصاددانان در نامه هایي مســائل و 
راهکارهایي را براي اقتصاد کشور ارائه کردند، بیشتر مرکز توجه دولت 
و مردم قرار گرفت. با توجه به ایده مشارکت همگاني عقال براي رایزني 
درباره مســائل اساسي کشور افغانســتان به  نام لویي جرگه، نام لویي 
 جرگه اقتصاددانان ایران براي این جمع پیشــنهاد مي شــود. پیشنهاد 
مي شــود لویي جرگه اقتصاددانان ایران مرکــب از جمعي صد نفري 
(یا بیشتر) از اقتصاددانان ارشد کشــور به انتخاب دانش آموختگان و 
فعاالن اقتصادي در راســتای ارائه توصیه هایي بــراي نجات اقتصاد 
کشور تشــکیل شود.بدیهي اســت که هر اقتصادداني کساني را براي 
عضویت در این لویي  جرگه پیشنهاد کند و در جلسه اي با رأي مخفي، 
صــد نفر بــراي عضویت این جمع انتخاب شــوند. توصیه مي شــود 
اقتصادداناني که در دولت و مجلس حضــور دارند، در این انتخابات 
شــرکت نکنند.من افراد زیر را براي شرکت در این لویي جرگه پیشنهاد 
مي کنم و امید دارم که دیگران نیز با معرفي عده بیشــتري، به انتخاب 

بهتر این جمع کمک کنند.
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سهیال پروین، محمدقلي یوســفي، عباس شاکري، علي اصغر بانویي، 
تیمور محمدي، اســفندیار جهانگرد، جاوید بهرامــي، ناصر خیاباني، 
علي عرب مازار یزدي، منوچهر عســگري، ســعید مشیري، محمدرضا 

فقهي کاشاني و مسعود درخشان 
دانشگاه تهران: علي کمیجاني، تیمور رحماني، حسن سبحاني، منصور 
خلیلي عراقي، محمد خوش چهره، علي طیب نیا، جعفر عبادي، حسین 

میرشجاعیان، ابراهیم رزاقي، آلبرت بغزیان و الیاس نادران
دانشگاه شهید بهشتي: یداهللا دادگر، احمد توکلي، حسن درگاهي، علي 

قنبري، عباس عرب مازار، علي اکبر عرب مازار و محمود سریع القلم
دانشــگاه اصفهان: محســن رناني، محمد طبیبیان، شهرام معیني و 

سید عبدالحسین ساسان
دانشگاه شهید چمران: یعقوب اندایش، سیدمرتضي افقه و سیدعزیز 

آرمن
دانشگاه کرمانشاه: سهراب دل انگیزان

دانشگاه تبریز: محمدباقر بهشتي و حسین اصغرپور
دانشگاه فردوسي: محمدرضا لطفعلي پور

دانشگاه امام صادق: کامران ندري و حسین عیوضلو
دانشگاه خوارزمي: وحید شقاقي شهري

دانشگاه شریف: علینقي مشایخي، سیدمهدي برکچیان، کشاورز حداد، 
فرشاد فاطمي، مسعود نیلي و سیدعلي مدني زاده

دانشــگاه مازنــدران: زهــرا کریمــي، محمدعلي احســاني و احمد 
جعفري صمیمي  

دانشگاه الزهرا: حسین راغفر و مهدي پدرام
دانشگاه سیستان وبلوچستان: محمدنبي شهیکي تاش

دانشگاه علم و صنعت: امیرحسن کاکایي
دانشگاه سمنان: اسمعیل  ابونوري

استادان مقیم خارج: محمدهاشم پسران، محمد نصر اصفهاني، فرخ 
قبادي، حامد قدوسي و محمدعلي همایون کاتوزیان

نیاوران: سیداحمدرضا جاللي نائیني
اتاق بازرگاني: مهدي بهکیش، ابراهیم بهادراني، حسین سالح ورزي، 

پدرام سلطاني  و محسن جالل پور 
روزنامــه دنیــاي اقتصاد: موســي غني نــژاد، علي میرزاخانــي، پویا 

جبل عاملي و حمید آذرمند
مرکز پژوهش هاي بازرگاني: علي دیني ترکماني

مرکز پژوهش هاي مجلس: محمد قاسمي  و سیدامیر سیاح 
آزاد: مجیــد شــاکري، جعفــر خیرخواهــان، محمود جامســاز، علي 
ســعدوندي، حســین عبده تبریزي، فریبرز رئیس دانا، احســان سلطاني، 
محمدحســین ادیب، ســعید لیــالز، علیرضــا عبــداهللا زاده، مصطفي 
نصر اصفهاني،  پیمان مولوي، داود سوري، میثم هاشم خاني، پویا ناظران، 
محمود اوالد، امیرحسین خالقي، سیدمحمد صادق الحسیني، طهماسب 

مظاهري، مرتضي ایماني راد، بایزید مردوخي و مهدي پازوکي.
*عضو هیئت  علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی
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شرق: «گروه هاي فشار، چه آنها که در قدرت رسمي مستقر شده اند 
و در دولت حضور دارند و چه آنها که به صورت محفل هاي قدرت 
بــه دولت فشــار مي آورند، هــر روز وظایف و بار تــازه اي به دولت 
تحمیل مي کنند. کارشناسان نیز در کنار مردم و گروه هاي فشار براي 
گســترش وظایف دولت هر روز نهاد یا قاعــده و مقررات تازه اي را 
پیشــنهاد مي کنند که به جاي حل مســئله هاي واقعي، دولت را به 

اموري واهي سوق مي دهد.»
این بخشــی از مهم ترین مباحثی بود که در نشست رونمایي از کتاب 
«توانمندســازي حکومت» توسط مرکز توانمندســازي حاکمیت و 

جامعه جهاد دانشگاهي عنوان شد.
دراین نشست احمد میدري، معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعي، بایزید مردوخي، از پیش کســوتان امور برنامه ریزي، 
علیرضا علوي تبار، از استادان و صاحب نظران حوزه خط مشي گذاري 
عمومــي و اقتصاد سیاســي و جعفــر خیرخواهــان، اقتصاددان با 
محوریت کتاب توانمندســازی حاکمیت، توســعه ایــران را واکاوی 

کردند.
 این کتاب که توســط ســه اســتاد دانشــگاه هاروارد؛ مت اندروز، 
لنــت پریچت و مایکل وولــکاک و با ترجمه جعفــر خیرخواهان و 
مســعود درودي منتشر شده اســت؛ تاکید دارد که نظام اجرائي اگر 
ظرفیت هاي الزم را نداشــته باشد، تحول و توسعه اساسا به میزاني 

که باید ایجاد نخواهد شد.
 بایزید مردوخي در این نشســت ضمن تأکید بــر لزوم اصالح نظام 
تدبیر در کشــور گفت: برنامه ششــم توســعه هشــت درصد رشد 
اقتصادي و ۷۰۰ میلیارد دالر سرمایه گذاري را پیش بیني کرده است. 
دو ســال از برنامه ششــم مي گذرد، کدام واقعي بوده؟ آن هشــت 
درصد یا آن ۷۰۰ میلیارد دالر؟ اینها مسائلي هستند که من نمي دانم 
چطور به اینجا مي رســد، اما یکي از چیزهایي که مي دانم این است 
که ما به مردم و به نخبگان آنها مراجعه نمي کنیم. درست است که 
مجلس شوراي اسالمي از نمایندگان مردم تشکیل شده و نهایتا آنها 
باید برنامه را تصویب کنند، اما همان نظام تدبیر اوضاع را به گونه اي 
پیش مي برد که آنها هم نمي تواننــد برنامه را تغییر ماهیت دهند. 
مسائل زیادي است که ما اهدافمان را از آن اعالم کرده ایم، از جمله 
ایجاد اشــتغال یا ایجاد زندگي سالم براي مردم. ما بعد از ۷۰ یا ۸۰ 
سال برنامه ریزي، توسعه را به معناي واقعي اجرائي و محلي ایجاد 
نکرده ایم و مدام به ســراغ شاخص هاي کالن اقتصادي و گاهي هم 
اجتماعي رفته ایم. خیرخواهان نیز در این جلســه با اشــاره به رتبه 
ایــران در جداول این کتاب بــه لحاظ قابلیــت و توانمندي دولت، 
مي گوید: ایران در رده متوســط قرار دارد، اما با شــتاب شدید منفي 
پنج درصد مثل هواپیماي در حال ســقوط دارد قابلیتش را از دست 
مي دهد. هر ســال که مي گذرد، ما قابلیتمان کمتر مي شود. میدري 
نیز معتقد اســت این کتــاب رویکردي متفاوت در سیاســت گذاري 
توســعه دارد و مي توانــد تأثیر عمیقي بر شــیوه سیاســت گذاري و 

برنامه ریزي در کشور به جا بگذارد.
چرا این کتــاب و ترجمه آن در دســتور کار وزارت رفــاه و تعاون 

اجتماعي قرار گرفت و به آن اهمیت ویژه اي داده شده است؟
احمد میدري پاسخ مي دهد: معاونت رفاه موضوع استانداردي 
در جهان دارد و آن توانمندســازي مردم اســت؛ اینکه مردم بتوانند 
به شــرایط محیطي شان پاســخ دهند و سرنوشتشــان را خودشان 
تعیین کنند. در این کتاب بحث بر ســر این اســت کــه نظام اجرائي 
اگر ظرفیت هاي الزم را نداشــته باشــد، تحول و توســعه اساسا به 
میزاني که باید ایجاد نخواهد شــد. توسعه چهار ُبعد دارد: توسعه 
اقتصادي به معناي افزایش بهره وري، توســعه سیاســي به معني 
پاسخ گویي حکومت به مردم، توسعه اجتماعي به معناي گسترش 
انتخاب هــاي جامعه و دیگري که مغفول اســت، ولي این کتاب بر 
آن تأکید دارد، توســعه ظرفیت هاي اجرائي اســت کــه از ابتدا که 
بحث توســعه مطرح شــده، این موضوع اهمیت داشــته است. در 
بیــن اقتصاددانان نیز برخي مانند آلبرت هیرشــمن بر این باورند که 
ظرفیت اجرائي هر کشــور تعیین کننده میزان ســرمایه گذاري است؛ 
به این معنا که نمي توانید هرقدر ســرمایه داشته باشید آن را جذب 
کنید، بلکه این ظرفیت اجرائي دولت است که مشخص مي کند چه 
میزان ســرمایه گذاري ممکن است. هیرشمن اقتصادداني بود که از 
ابتدا مي گفت اجرا پدیده اي بسیار پیچیده است و حکومت هایي که 
توان اجرائي ندارند نمي توانند با حل مشکل کمبود سرمایه، مشکل 

توسعه اي خود را حل کنند.
چند عامل موجــب تضعیف ظرفیت اجرائي حکومت ها شــده 
است: انتظارات مردم، گروه هاي فشار و راهبرد نادرست کارشناسان 

براي سیاست گذاري!
در پرتــو انقالب اطالعات، امروزه مردم همه کشــورها انتظارات 
مشابهي از دولت هاي خود دارند و کارشناسان نیز برنامه هایي براي 
عملي کردن این انتظارات طراحي و مصوب مي کنند. حتي اگر هیچ 
ناکارآمدي و فســادي وجود نمي داشــت، تحقق همه انتظارات باز 
هم ناممکن بود. هزینه ســرانه دولت (بودجه عمومي به ازای هر 
فرد) در افغانســتان ۱۰۵ دالر، هند ۱۰۲، تاجیکستان ۶۰ و آمریکا ۱۷ 
هــزار و ۵۵۴ دالر و بــا فرض دالر چهار هزارتومانی، هزینه ســرانه 
دولــت در ایران هزار و ۲۵۰ دالر اســت. مردم در همه کشــورها با 
وجود این تفاوت چشمگیر در بودجه سرانه انتظار یکساني از دولت 
خود دارند. مردم در همه کشــورها آموزش و بهداشت رایگان، آب 
آشامیدني سالم، امنیت و ســایر کاالهاي عمومي مي خواهند. هیچ 
برنامه و سیاست گذاري نمي تواند در کوتاه مدت این شکاف انتظارات 
را پــر کند. گروه هاي فشــار، چه آنها که در قدرت رســمي مســتقر 
شده اند و در دولت حضور دارند و چه آنها که به صورت محفل هاي 
قــدرت به دولت فشــار مي آورند، هــر روز وظایف و بــار تازه اي به 
دولــت تحمیل مي کنند. کارشناســان نیز در کنار مــردم و گروه هاي 
فشــار براي گســترش وظایف دولت هر روز نهاد یا قاعده و مقررات 
تازه اي را پیشنهاد مي کنند که به جاي حل مسئله هاي واقعي، دولت 
را به اموري واهي ســوق مي دهد. برای مثال، بــه ارزیابي عملکرد 
دســتگاه هاي اجرائي توجه کنیم؛ ارزیابي عملکــرد نهاد، قاعده اي 
است که در کشورهاي پیشرفته براي اصالح بخش عمومي طراحي 
شــد. این نهاد به مقدمات مختلفي نیاز دارد که کارکرد آن مشروط 
به وجود آن مقدمات و مباني اســت؛ دولت تحت نظارت نهادهاي 
مدني است، نظام انتصابات مبتني بر شایسته ساالري است و واحدي 
مســتقل از فشارهاي نادرســت مدیران و کارکنان به ارزیابي تک تک 
دســتگاه ها و کارکنــان مأمور مي شــود. در غیاب ایــن مباني، نظام 
ارزیابــي نه تنها پیامد مثبتی نخواهد داشــت، بلکــه باري بر دوش 
نظام اجرائي اســت. برای یک مثال دیگر، مالیــات بر ارزش افزوده 
در ســایر کشورها به عنوان ابزاري براي کنترل سوداگري و حمایت از 
بخش هاي مولد طراحي شد، اما در ایران به رشد بخش غیررسمي 
و فشــار بیشتر بر بخش تولید انجامید. نظام سیاست گذاري با تقلید 
از سیاست کشــورهاي دیگر اصالح نمي شود. در ایجاد سازماندهي 

جدیــد باید به نکات زیر دقت کرد تا مجدد شکســت هاي بیشــتري 
ایجاد نشود. از چند راهکار باید خودداري کرد:

اقتباس «سیاست جدید بهتر»: کارشناسان علت هر شکستي را نقاط 
ضعف الگــوي تقلیدي قبلي معرفي مي کننــد و راهکار را انتخاب 
الگو یا سیاستي جدید مي دانند؛ در حالي که سیاست جدید به همان 

سرنوشت سیاست قبلي مي انجامد.
ظرفیت ســازي کارکنان: یک واکنش جذاب و رایج این فرض است 
که علت شکست، «ظرفیت»نداشتن عامالن اجرائي است و مي توان 
با انواع آموزش ها و دوره ها یا تزریق نیروي انســاني جدید، مشــکل 

را حل کرد.
تمرکز بیشتر بر همان سیاست: تصور مي شود شکست به علت عدم 
تمرکز و تأکید کافي بر آن سیاســت بوده است و باید مسئوالن ارشد 

به آن توجه بیشتري معطوف دارند.
تزریق منابع بیشــتر: جذب منابع مالي براي اصــالح نظام اداري یا 

ایجاد سازمان هاي جدید بتواند مشکل را حل کند.
از ارائه این قبیل راهکارها باید دست کشید و به جاي راه حل هاي 
از پیش تعیین شــده، مســئله هاي واقعي جامعه را محور قرار داد. 
این کتاب از دو بخش تشــکیل شــده اســت؛ بخــش اول آن، نقد 
سیاســت گذاري مقلدانه و بخش دوم آن، معرفي سیاســت گذاري 
مســئله محور اســت. رویکــرد جایگزیــن را نویســندگان «رویکرد 
 Problem  Driven Iterative) مسئله محور انطباق پذیر تکرارشونده
Adaptation Approach)» نامیده انــد. مســئله محوري همان طور 
که گفته شــد، در مقابل رویکردهاي راه حل محور است و اصطالح 
انطباق پذیر تکرارشونده، اصطالحي است که از شیمي و مدل سازي 
در رشته هاي مهندسي اقتباس شــده است. در این روش، راه حل و 
مدل بهینه با آزمون و خطا کشــف مي شود و مدل ساز با آزمون هاي 
مختلف به راه حل صحیح دست مي یابد. این کتاب سیاست گذاري را 
مانند شیوه مدل سازي نیازمند آزمون هاي مکرر مي داند، نه راه هاي 
از پیش تعیین و تقلید شده از سایر کشورها. چند تشبیه در این کتاب 
نقش محوري دارند که مي تواند تفاوت این رویکرد را با رویکردهاي 
رقیب نشان دهد؛ استعاره محوري این کتاب مقایسه سفر از شرق به 
غرب آمریکا در دو مقطع ۱۸۰۴ و ۲۰۱۵ اســت. به کمک این تمثیل 
مي توان دو برداشت متفاوت از فرایند سیاست گذاري را توضیح داد. 
سفري را که در سال ۱۸۰۴ از شرق آمریکا براي کشف غرب آن صورت 
گرفت، با مسافرت امروزي مقایسه کنیم. اولین بار با اجازه جفرسون، 
رئیس جمهور آمریکا، گروهي براي کشف مناطق جدید آمریکا عازم 
ســفری اکتشافي شــدند. آن گروه نمي دانستند با چه موانع طبیعي 
و انســاني روبه رو خواهند بود و از همین رو نمي دانســتند این سفر 
چقــدر زمان خواهد برد و با چه خطراتي روبه رو هســتند. موفقیت 
در این ســفر نیازمند همراهي افرادي بــا توانایي هاي مختلف بود؛ 
همراهي حداقل یک پزشــک، یک منجم، یک گروه مسلح حرفه اي، 
مقدار معتنابهي مواد خوراکــي و دارایي هایي که بتوانند با دیگران 
معامله کنند مورد نیاز بود؛ اما امروز کافي اســت که براي ســفر در 
همان مســیر، با اســتفاده از گوگل مپ مســیر خود را انتخاب کنید، 
محل اقامت خود را رزرو کنید و سپس به طور دقیق ساعت ورود به 

مقصد مشخص مي شود.
سیاست گذاري هاي نرم افزاري مانند ارتقاي کیفیت نظام سالمت 
و آمــوزش، جلوگیــري از بحران هــاي بانکي و طراحــي یک نظام 
مستحکم پولي و بانکي، خزانه داري یکپارچه و نظام بودجه شفاف 
و سیاســت هاي صنعتي رقابتي به مســافرت نوع اول شباهت دارد 
و سیاســت گذاري براي تأمین زیرساخت هاي فیزیکي مانند افزایش 
تعــداد مدارس، افزایش بیمارســتان و درمانگاه و ســاخت نیروگاه 

بیشتر به نوع دوم شباهت دارد.
عموم سیاســت گذاران و کارشناســان انتظار دارند اصالح امور 
مانند ســفر ۲۰۱۵ با گوگل مپ باشد. همه چیز قابل پیش بیني است 
و تصور مي شــود تنها عنصــر کمیاب و ضروري بــراي موفقیت در 
سیاســت گذاري، بودجه و نیروي انســاني اســت؛ اما همان طور که 
نویســندگان مي گویند، عرصه سیاســت گذاري اگر تا چند دهه قبل 
منحصر به ســاخت مدرسه و ســایر زیرســاخت هاي فیزیکي بود، 
امروز عرصه سیاســت هاي آســان پایان یافته است و براي کاهش 

بــي کاري و فقــر و کنتــرل تــورم باید 
نظــام  کیفیــت  بتوانــد  سیاســت گذار 
آموزشــي را مطابق با نیازهاي بازار کار 
متحــول کند، بــا سیاســت هاي پولي و 
بانکي از سوداگري هاي مالي جلوگیري 
و سیاست هاي مالیاتي، بانکي و قضائي 
کارآمــد طراحي کند. موفقیــت در این 
سیاســت ها بــه ســفر ۱۸۰۴ میالدي و 
کشــف دنیاي تــازه در آمریکا شــباهت 

دارد.
وجه تمایز سیاســت آسان از سخت 
چیســت و چگونــه مي توان دانســت 
سیاســت گذاري از نــوع ســفر ۱۸۰۴ یا 
۲۰۱۵ است؟ پاسخ مختصر به این سؤال 
مهم این اســت که اگر با تعارض منافع 

در سیاســت گذاري روبه رو باشیم، سیاست گذاري از نوع ۱۸۰۴ است 
و اگر سیاســت گذاري با مشــکل تعارض منافع روبه رو نباشد از نوع 
سفر ۲۰۱۵ اســت. به سیاست گذاري براي تأمین زیرساخت ها توجه 
کنید. دولت از بودجه عمومي مدرسه و جاده و بیمارستان مي سازد. 
همه گروه ها از این کار استقبال مي کنند و منافع همه گروه ها تقریبا 
همگراســت. اما سیاســت گذاري بــراي اصالح نظــام بانکي یا هر 
سیاســت نرم افزاري دیگري نیازمند اصالح نهادها و رفتارهاســت. 
اصالح نهاد به معناي جابه جایي منافع و سازمان است و مخالف و 
موافق دارد. درافتادن با منافع متعارض سیاست گذاري را تبدیل به 
سفري اکتشافي مي کند. به انواع تعارض هایي که سیاست گذاران با 

آن مواجه اند توجه کنید:
·  تعارض منافع ملي با منافع سایر کشورها

·  تعارض منافع اقشار با یکدیگر مانند کارگران با کارفرمایان
·  تعارض منافع بخش هاي اقتصادي مانند بخش مالي با بخش 

صنعتي
·  تعارض منافع مناطق مانند کالن شهرها با سایر شهرها و روستا 

با شهر
·  تعارض منافع اقوام با یکدیگر و با دولت مرکزي

·  تعارض منافع بین نســلي. مانند بیمه پردازان با بازنشستگان یا 
نســل کنوني با آینده در برداشــت از ذخایر زیرزمیني و حفظ محیط 

زیست
·  تعارض منافع سازماني مانند تعارض منافع شهرداري با سایر 

دستگاه هاي اجرائي.
توســعه اقتصادي و اصالح وضعیت جوامــع در گرو هماهنگ 

کردن این منافع متعارض اســت. اما هیچ راه از پیش تعیین شده اي 
بــراي حل این تعارضات وجود نــدارد. اقتصادهاي بزرگ و کوچک 
قرباني این تعارض شده اند و بسیاري از سیاست مداران نتوانسته اند 
راه حلي بــراي هماهنگ کــردن منافع گروه هاي متعــارض قبل از 
وقوع بحــران بیابند. تعارض منافع گاه در اشــکال بســیار ویرانگر 
اما در عموم موارد به صورت پنهــان موجب عدم کارایي نظام هاي 
اقتصــادي مي شــود. بحران هــاي بانکــي و مالــي در بســیاري از 
کشــورهاي پردرآمد، بحران صندوق هاي بازنشستگي از ژاپن گرفته 
تا یونان، افزایش شدید نابرابري هاي منطقه اي که در کشوري مانند 
فرانســه به جنبش جلیقه زردها و در کشــورهاي آفریقایي و شرق 
آسیا به قتل عام هاي نژادي انجامیده است، اشکال ویرانگر تعارض 
منافع اســت و هرگاه موضوعاتي مانند ارتقاي کیفیت نظام سالمت 
و آمــوزش مورد نیاز بوده و حکایت از آن دارد که تعارض منافع دو 
گروه موجب کاهش کارایي شده است. در دو حالت، سیاست گذاري 
و حل تعــارض منافع به معنــاي تغییر در منافع یــک یا چند گروه 
اســت و همین امر سیاست گذاري را بســیار پیچیده و تبدیل به سفر 
اکتشــافي ۱۸۰۴ مي کند. تمثیــل محوري دیگر این کتاب شــباهت 
پل کاغذي بــا پل واقعي یا پهلــوان واقعي با پهلوان پنبه اســت. 
مســئوالن مانند هر موجود زنده دیگري 
بــراي بقاي خــود در عرصه سیاســت 
نیازمند کســب مشــروعیت هستند. این 
بقــا از دو راه ممکــن اســت: ۱)تالش 
براي حل مشــکالت و کســب احتمالي 
موفقیت یــا ۲) تظاهر بــه موفقیت. از 
قضــا عمــوم سیاســت گذاران راه دوم 
را انتخــاب مي کنند و به جاي ســاختن 
پل هاي واقعي پل هاي کاذب مي سازند 
و به جاي قهرمان شدن ادعاي پهلواني 
مي کنند. ساختن پل هاي کاذب و تظاهر 
به موفقیت، بیماري فراگیر ســازمان ها 
و مسئوالن در بســیاري از کشورهاست. 
و ســازمان ها  به راســتي چرا مسئوالن 
به جاي حل مشــکالت مــردم نمایش 
اجرا مي کنند؟ پاسخ روشن است: زیرا دالیلي که بر خواهیم شمرد، 
تظاهر به کارکردن مقبولیت آور است و کارکردن نه تنها بسیار مشکل 
و طاقت فرساســت بلکه مي تواند بقاي مســئوالن و سازمان آنها را 
به خطر بینــدازد! نمایش موفقیت براي ســازمان ها همان کارکرد 
پهلوان پنبه بــودن را دارد. پهلوان پنبه فردي اســت که ظاهر خود 
را با پنبه شــبیه به پهلوانان واقعي مي کند اما برخالف پهلوان هاي 
واقعي پرزور و شــجاع نیست. همین شکل ظاهري مي تواند احترام 
دیگــران را جلــب و از تعــرض دیگــران جلوگیري کنــد. بنابراین 
نمایش دادن مانند پهلوان پنبه یا مترســک سر مزرعه کارکرد دارد و 

مقبولیت آور است.
او اضافه کرد: مســئوالن و ســازمان هاي تابعه آنها مي توانند 
براي به دست آوردن مشروعیت به جاي حل مسئله (پهلوان شدن) 
ســند برنامه بنویسند، شاخص هاي اجرا تدوین کنند، واحدي براي 
ارزیابي عملکرد بســازند، همایش برگزار کنند و ده ها کار نمایشي 
دیگر انجام دهند. ســازمان ها با این نمایــش کارکرد خود را براي 
دیگران اثبات مي کنند و مي توانند دیگران را با این نمایش ها قانع 
کنند یا بفریبند. قضاوت درباره کارکرد واقعي ســازمان ها بســیار 
ســخت تر از تشــخیص دادن پهلوان پنبه از پهلوان واقعي است. 
مشــکل اساســي نیز از همین «قدرت تشــخیص» «کار واقعي از 
تظاهر کردن» ناشي مي شــود. عملکرد سازمان هاي دولتي بسیار 
پنهان اســت. آنها در محیط رقابتي فعالیت نمي کنند و شکســت 
آنها اوال به ســادگي قابل تشخیص نیســت و ثانیا شکست خود را 
مي توانند به ده ها عامل بیروني نســبت دهند. به تأمین برق توجه 
کنیــد. وزارت نیرو کمبود برق را مي توانــد معلول کمبود بودجه، 

فرسودگي تجهیزات به ارث رسیده از دولت قبل، افزایش مصرف، 
دزدي برق توســط مــردم و... معرفي کند و واقعــا یکي از همین 
عوامل مي تواند موجب کمبود برق باشــد. قضــاوت درباره علل 
کمبود برق نسبت به مسائلي مانند کیفیت آموزش یا نظام سالمت 
بسیار ساده تر اســت. موفقیت یا شکست در نظام آموزشي نیز به 
تعداد زیادي ســازمان بســتگي دارد و نمي توان عملکرد واقعي 
مسئوالن و سازمان هاي آموزشــي، قضائي، انتظامي، صنعتي و... 
را به راحتي ارزیابي کرد. مدیران مي دانند مردم و مســئوالن ارشد 
آنها درک درســتي از عملکرد آنها ندارند و از همین رو مي توانند 
با نمایش دادن همه را ســرگرم کنند. سازمان دولتي بخشي از یک 

اکوسیستم سیاسي و اجتماعي است.
اکوسیستم سازمان ها بسته است؛ به این معنا که برخالف بخش 
خصوصــي امکان رقابت با ســازمان هاي حکومتي بســیار محدود 
اســت. در بخش خصوصي رقابت به طور بالقوه یا بالفعل مدیران 
و ســازمان ها را وادار به نوآوري مي کند، پدیده اي که به ســختي در 
ســازمان هاي دولتي قابل طراحي اســت. عالوه بر این سازمان هاي 
حکومتي بســته هســتند زیرا نقد و ارزیابي آنها بسیار سخت است. 
آنها مي توانند نشــان دهند که براساس اســناد باالدستي و مقررات 
تالش خود را کرده  و وظایف شان را انجام داده اند اما کمبود بودجه، 
عدم همکاري سایر دستگاه ها، فراهم نبودن پیش شرط هاي سازماني 

و تغییرات محیطي اجازه نداده است آنها به موفقیت دست یابند.
تعجیلي که نتیجه عکس داد

خیرخواهان، یکي از مترجمان کتاب، توضیحاتي درباره محتواي 
کتاب داد و گفــت: کتاب دو بخــش دارد؛ اول بخش نظري و دوم 
مســیري که کشــورها باید طي کنند. کتاب به جایي اشــاره دارد که 
افســانه جاي واقعیت را مي گیرد و ما سعي مي کنیم کارهایي را به 
انجام برســانیم که با توان کمي که داریم، مسلما نمي توانیم. مثال 
واضح آن اقدامات رئیس جمهور پیشــین کشور بود؛ زماني که ما در 
اداره کشور خودمان مانده بودیم او مي خواست زود مسائل مدیریتي 
ایــران را حل کند و به مدیریت جهاني برســد یا زماني که در ســال 
۲۰۱۲ بحث گرمایش آینده زمین مطرح شد و آلودگي در تهران بیداد 
مي کــرد، او به دنیا توصیه مي کرد چطور مســئله آلودگي جهان را 

حل کنند.
وي در ادامــه گفت: بخــش اول کتاب دو دام بــراي قابلیت را 
مد نظر قرار داده؛ اولي تقلید همســان اســت. یکــي از دالیلي که 
ما کشــورهاي جهان ســوم به خاطر آن زیر بار مشــکالت کمر خم 
مي کنیم، همین اشــتباه در نگاه سیاســت گذاران و سیاست مداران 
ماست. در کنار آن تعجیل جامعه هم مؤثر است، جامعه به شکلي 
شده است که مردم همه مي خواهند سریعا به نتیجه برسند و صبر 
و شــکیبایي الزم را ندارند؛ مثال آن خصوصي ســازي است که در 
سایر کشــورها با صبر به ثمر نشسته است. مثال در انگلستان در ۱۰ 
سال موفق شدند خصوصي سازي را به انجام برسانند، درحالي که 
مــا دنبال این بودیم که زود به نتیجه برســیم. دیدیم که نتیجه آن 
چه شــد و ۹۰ درصد آن به نتیجه نرســید و مدیــر آن هم در حال 
حاضر در زندان است. در سایر موضوعات هم ما همین طور بودیم؛ 
حتي در نوشتن قانون اساســي ما چندماهه مي خواستیم تمامش 
کنیم. این کارها ســخت و زمان بر هستند و هفت خان رستم دارند، 
کار یک نفر نیســت و به تیم ها و رهبري هاي مختلف نیاز اســت تا 
بتوانیم با احتیاط به نتیجه برسیم. مي توانیم بگوییم در حال حاضر 
ما در کشــور خودمان تئوري ها و ایده هاي خوب بســیار زیاد داریم 
اما بحث اجراســت که اهمیت دارد. کتاب هم اشــاره دارد به این 
بزرگ ترین چالشــي که جوامع در حال توسعه در آینده با آن مواجه 
خواهند شــد. مسئله همین مشکل قابلیت ســازي یا توانمندسازي 
ســازمان هاي دولتي است. قبال کشــورها فقیر بودند و کارها ساده 
بود، اما وقتي به ســطحي از توسعه مي رسند، کارها بسیار سخت تر 
مي شــود و این کتاب مي تواند به اجراي سیاســت ها و برنامه هاي 

بسیار سخت کمک کند.

ضرورت توانمندسازي حکومت براي توسعه در ایران و موانع آن
بایزیــد مردوخــي، از پیش کســوتان برنامه ریــزي، در ضرورت 
توانمندســازي عنوان کرد: موضوع کتاب بسیار مورد توجه من بود؛ 
به خاطر تجربه طوالني اي که در ســازمان برنامه کشــور داشتم و 
به نتیجه نرسیدن خیلي از برنامه ها و سیاست هاي توسعه اجتماعي 
و اقتصادي. این کتاب به خوبي نشان داده که چرا کشورهاي در حال 
توســعه در این زمینه به جایي نرسیده اند. در جایي از کتاب جدولي 
است که ســطح توانمندســازي حکومت ها را با شاخصي تعریف 
کرده (بین چهار تا شــش ونیم) و فقط چهار کشور در حال توسعه 
در آن واقع شــده اند. ایران جزء ۱۴کشوري است که در این شاخص 
رتبه خوبي ندارد. رتبه شــاخصي که براي ایران نوشــته شده چهار 
اســت، من در این جلســه اعتراف مي کنم که این شاخص در ایران 
همان چهاري که نوشته شده هم نیست. از ۶٫۵ چهارگرفتن براي ما 
زیادي است. ما حدود ۷۰ سال است برنامه ریزي توسعه را در کشور 
راه اندازي کرده ایم و از کشورهاي پیشگام در این زمینه بوده ایم ولي 
به دالیلي برنامه هاي ما در تمام حوزه ها موفق نشــد. اما در برخي 
حوزه ها به ثمر نشستند؛ مثال در امور زیربنایي طرح هاي عمراني ما 
مثل راه ها، ســدها و... موفق بوده ایم. اما در بسیاري از زمینه ها  به 
جایي نرسیده ایم. بر اساس این کتاب علت اصلي این مسائل برنامه، 
سیاست و پروژه است. این کتاب ادعا مي کند که کشورهاي در حال 
توسعه سیاست ها را از کشورهاي پیشرفته اخذ کرده اند. یعني کاري 
کــه آنها کرده اند را ما عینا الگوبرداري کرده ایم اما وقتي به مراحل 
بعدي رسیدیم و براي رسیدن به آن اهداف برنامه ریختیم، در آنجا 
نقص داشتیم و در آخر وقتي به پروژه رسیدیم، در آنجا دیگر درگیر 
سیستم اجرائي شــدیم؛ تأخیرها، دوباره کاري ها، مداخله ها و اخیرا 
هم فساد کاري کرده که منابعي که به موجب برنامه هایمان صرف 

توسعه اقتصادي- اجتماعي کردیم به هدف نرسد.
مردوخي توضیح داد: این بســیار اهمیت دارد که بررســي کنیم 
چرا به اینجا رســیدیم و چرا این گونه شد؟ حدودا ۱۰، ۱۵ سال است 
که اصطالحي مطــرح کرده ام به نام نظام تدبیــر و معتقد بودم و 
هســتم که نظام تدبیر مشکل اصلي ماســت. البته شاید من اشتباه 
کرده ام که از کلمه تدبیر اســتفاده کرده ام. مــا مي توانیم این نظام 
تدبیــر را خالصه کرده و از قانون اساســي هم آغــاز کنیم. تعارف 
نداریم؛ ما مشــکالتي داریم که ممکن اســت بخشي از آن ریشه در 
قانون اساســي ما داشته باشد. بعد از آن هم مجموعه قوانیني که 
مهم ترین آن قوانین برنامه توســعه کشــور اســت که پنج یا شش  
قانون آن مربوط به پیــش از انقالب بود و همین تعداد هم بعد از 

انقالب که در حال حاضر ما در برنامه ششم هستیم.
من به عنوان یک کارشــناس برنامه ریزي، مي توانم ادعا کنم  هر 
چه به ســمت زمان معاصر پیش رفتیــم، برنامه ریزي هایمان بدتر 
شــد. بعضي برنامه ها وضع خوبي داشــتند که اســتثنا هستند اما 
کیفیت ها بدتر شــده است؛ یعني دو قسمت سیاست و برنامه ریزي 
مــا. در اجرا هم اجــراي ما با نظــام تدبیر برخــورد مي کند. البته 
برنامه ریزي هم جزء نظام تدبیر هســت اما به طور مشخص اولین 
کاري که ما باید انجام دهیم، بازنگري کل قوانین مان است که بسیار 
هم زیاد هســتند و فکر مي کنم  به ۱۱ هزار قانون برسد. این قوانین 
تعیین کننده آن چیزي است که ما آن را قانون براي اجرا مي خوانیم. 
این قوانین وضع شــده اند و ما در اجرا بازنگري نکردیم که چگونه 
نظــام تدبیر اجرائي را به گونه اي اصالح کنیم که منابعي که هزینه 
مي کنیم، به ثمر برسد. چند سال پیش وزیر محترم اقتصاد و دارایي 
قوانین مربوط به اقتصاد را بررســي مي کردند و تک به تک قوانیني 
کــه نیاز به اصالح یا حتي الغا داشــتند را بــه مجلس مي دادند و 
مجلــس آن را لغو یا اصالح مي کرد. این حرکت بزرگي بود. به نظر 
من، مهم ترین کاري که ما پیشِ رو داریم، اصالح قوانین اســت و در 
مرتبه دوم هم باید به اجرائیات توجه کنیم. چرا ما در اجرا برخي از 
برنامه هایمان را به ثمر نمي رسانیم؟ البته در اینجا منظورم از اجرا 
لزوما قوه مجریه نیســت و دو قوه دیگر را هم شامل مي شود. ما با 

مجموعه این مدلی که طراحي کردیم، نتوانستیم توسعه اقتصادي 
و اجتماعي به بار بیاوریــم چون باالخره هر دولتي روي کار مي آید 
تنهــا هدف و برنامه اش همین اســت و براي همیــن هم  از مردم 

رأي مي گیرند.
این کارشــناس اضافه کرد: مشــارکت در نظــام برنامه ریزي ما 
حداقلي بود، شــاید یکي از نقطه ضعف هاي ما همین است. ما ۳۱ 
اســتان را در برنامه ریزي ملي مشــارکت نمي دهیــم در نتیجه این 
برنامــه باید در خأل اجرا شــود. در حالي که وقتــي به اجرا مي رود 
مقامات اجرائي یک اســتان باید آن را اجرائي کنند با اینکه نقشــي 
در تنظیم برنامه نداشــتند. از همه مهم تر در اهداف کالن برنامه ها 
هم نقشــي نداشتند؛ مثال برنامه ششــم توسعه هشت درصد رشد 
اقتصــادي و ۷۰۰ میلیــارد دالر ســرمایه گذاري را پیش بیني کرده 
اســت. دو ســال از برنامه ششــم مي گذرد کدام واقعي بوده؟ آن 
هشــت درصد یا آن ۷۰۰ میلیارد دالر؟ اینها مسائلي هستند که من 
نمي دانم طي کدام چنبره به اینجا مي رســد امــا یکي از چیزهایي 
که مي دانم، این اســت که ما به مردم و بــه نخبگان آنان مراجعه 
نمي کنیم. درست است که مجلس شــوراي اسالمي از نمایندگان 
مردم تشکیل شده و نهایتا آنها باید برنامه را تصویب کنند اما همان 

نظام تدبیر اوضــاع را به گونه اي پیش 
مي بــرد که آنها هــم نمي توانند برنامه 
را تغییــر ماهیت دهند. خیلي مســائل 
اســت که ما اهدافمان را در آنها اعالم 
کرده ایــم؛ از جملــه ایجاد اشــتغال یا 
ایجاد زندگي سالم براي مردم. شما یک 
نمونــه آن را در کولبري دارید که جوان 
و نوجوان به کولبري واداشــته شده اند 
چراکه اشتغالي در غرب کشور برایشان 
ایجاد نکرده اید. سیســتان و بلوچستان 
را داریم که تعداد کثیري از روســتاهاي 
آن دو تا هشــت متر زیر آب رفته است، 
اینها نشــان دهنده این است که ما بعد 
از ۷۰ یا ۸۰ ســال برنامه ریزي توسعه را 
به معناي واقعي اجرائي و محلي ایجاد 

نکرده ایم و مدام به سراغ شاخص هاي کالن اقتصادي و گاهي هم 
اجتماعي رفته ایم. زلزله را شــاید کاري نمي شــود کرد ولي سیل را 
حتما مي شــد با برنامه ریزي کنترل کرد، بــي کاري و کولبري را هم 
همین طور. من امیدوارم در تفسیر این کتاب ارزشمند در ایدئولوژي 
خودمــان گرفتار نمانیم و بار دیگر آنچه تــا امروز انجام داده ایم را 

توجیه نکنیم.
کمبودهاي سیاست گذاري

علیرضا علوي تبار، از اســتادان دانشــگاه و صاحب نظران حوزه 
خط مشــي گذاري عمومي و اقتصاد سیاسي، در نقد محتواي کتاب 
بیان کرد: کتاب مناســب و پرمحتواست اما سه کمبود اصلي دارد. 
منظورم از کمبود این نیســت که این مباحث در کتاب نیامده است، 
بلکه به نظرم تفصیل بیشتري مي طلبد و باید روي آن گفت وگو کرد. 
کمبود اول این است که ابهامي در چارچوب مفهومي نظري وجود 
دارد که کتاب بر آن بنا شــده اســت. در توضیح آن مي شــود گفت 
وظیفه حکومت ها در دنیاي جدید اداره امور عمومي اســت که از 
طریق خط مشــي گذاري عمومي انجام مي شــود. خط مشي گذاري 
عمومــي درون یک سیســتم انجام مي شــود. مي خواهــم بگویم 
اداره امور عمومي، محصول و خروجي یک سیســتم اســت. اگر ما 
از آن محصول راضي نیســتیم، باید مدلي داشته باشیم که عوامل 
ایجادکننده خروجي را توضیح دهد. اگر نگرش شما سیستمي باشد، 
نــوع خروجي و کیفیت آن تابع عواملي مي شــود مثل ورودي هاي 
سیســتم که همان تقاضاها، نیازها و حمایت ها هستند که وارد این 
سیستم مي شوند. عامل دیگر عناصري هستند که درون این سیستم 
وجود دارند، کیفیت آنها و ســاختار روابطشــان با هم تعیین کننده 

است. مسئله سوم هم فرایندها و مکانیسم هایي است که درون این 
سیستم وجود دارد. بنابراین اگر خروجي یک سیستم رضایت بخش 
نیست، باید ریشه مشــکل را در مدل پیدا کنیم. موضوع پیچیده اي 
مثــل توانمندســازي حکومت اگــر چارچوب مفهومــي و نظري 
مشــخصي نداشته باشــد، ما را در جنگلي از داده ها گم مي کند. ما 
انبوهي از داده ها داریم و این چارچوب اســت که مشخص مي کند 
ما چه بپرسیم و کجا دنبال پاســخ هایمان بگردیم. در کتاب به این 

مسئله به خوبي پرداخته نشده است.
علوي تبار ادامه داد: مشــکل دیگر از نظر من، غفلت از ماهیت 
سیاســت اســت و به تبع آن، غفلت از مدیریت تعارض. سرشــت 
سیاســت  رویارویي ای جانب دارانه است یعني این تصور که ما فکر 
کنیم اداره امور عمومي مي تواند کاری بي طرفانه باشــد و ما صرفا 
با تکیه بر مســائل فنــي آن را حل کنیم، یک خطاســت که ما را از 
واقعیت دور مي کند. سیاســت گذاري را نمي شــود به مسائل فني 
فروکاســت و کاري در حیطه متخصصان دانســت. انتخاب نهایي 
بین پروژه هاي سیاســي امري جهت دار اســت. سیاســت همواره 
توأم با جهت گیري هاي ایدئولوژیک و منافعي اســت که پشت این 

جهت گیري هاي ایدئولوژیک است.
مسئله یابي، تعیین خط مشي، اجراي خط مشي و ارزیابي همه با 
هم در ارتباط اند. ارزیابي و تعیین خط مشــي ناگزیر سیاسي هستند 
و با تعارض مواجهند. کمبود ســوم، نبود یک بحث خاص در باب 
ابزارهاي خط مشي اســت. در سیاست گذاري عمومي ما سرفصلي 
با عنــوان اجراي خط مشــي داریم و ذیــل آن به انتخــاب ابزارها 
مي پردازیــم؛ به ایــن معنا که ما چه ابزاري را براي کدام سیاســت 
و در چه شــرایطي انتخاب کنیم. اینها معیار دارد. این کتاب خوب 
اســت؛ اما براي افرادي قابل اســتفاده اســت که با مباحث نظري 
مطرح شــده در این موارد آشنا باشــند. ما باید در استفاده از متون 
خارجي بین تعمیم پذیــري و جهان روایي فرق قائل شــویم. همه 
تئوري هاي علمي پیش فرض هایي دارند که معموال به آنها تصریح 
نمي کنیم. اگر تئوري هاي علمي را بدون پیش فرض هاي تحقق آن 
در جامعه اي به کار ببریم، دچار مشــکل جهان روایي شــده ایم؛ اما 
اگــر با توجه بــه پیش فرض ها تئوري را به کار ببریــم، آن تئوري را 
تعمیم داده ایم و تئوري ها با همین شــرط تعمیم پذیرند. جایي که 
تئوري هاي اقتباســي در جامعه ما جواب نمي دهد، دلیلش فقدان 

تحقق پیش فرض هاي آنهاست.
میــدري در ادامــه صحبت هــاي خــود در ابتداي جلســه به 
تشــریح دالیل تظاهر ســازمان ها به انجام کارها پرداخت و افزود: 
نه فقط اکوسیســتم و فضاي حاکم بر ســازمان ها آنها را به سمت 
تظاهر کــردن و پهلوان پنبه بــودن ســوق مي دهد؛ بلکــه عوامل 
اجرائي درون ســازمان ها نیز این ویژگي را تشدید مي کند. کارکنان 
ســازمان ها دو انتخاب دارند که یا باید به دنبال نفع شخصي خود 
باشــند یا به منافع ســازماني توجه کنند. تعقیب منافع ســازمان 
مغایر با فضاي حاکم اســت و با تأمین نفع شــخصي دست کم در 
کوتاه مدت ناسازگار اســت؛ بنابراین گزینه پیروي از منافع شخصي 
و رها کردن منافع عمومي گزینه ارجح خواهد بود. مدیران اجرائي 
نیز به ایــن ذهنیت رســیده اند که براي حفظ ســازمان خود بهتر 
اســت تظاهر کنند تا اینکه بخواهند کار واقعــي انجام دهند. کار 
واقعي نیازمند تمرکز بر حل یک یا چند مســئله محدود است. در 
مسائل سیاســت گذاري حتي اگر همه عوامل فراهم باشد و حتي 
همه سازمان ها دست در دست هم دهند، موفقیت قطعي نیست. 
بهتر است به جاي ریســک کردن و حل یک یا چند مسئله واقعي، 
مدیر ســازمان مجموعه اي از نمایش هــا را طراحي کند که عموم 
مخاطبان را قانع خواهد کرد و بر مشــروعیت ســازمان مي افزاید 
و فقط تعدادي آدم زیرک که یا ســکوت مي کنند یا صدایشــان به 
جایي نمي رســد، ناراضي خواهند شــد.او عنوان کــرد: زماني که 
اکوسیستم، ســازمان و نیروهاي درون سازمان پهلوان پنبه شدن را 
به عنــوان یک راهبرد مؤثر پذیرفتند یــا محیط را براي نمایش و نه 
تــالش واقعي فراهم کردند، کارهاي زیادي براي تثبیت این راهبرد 
ویرانگر به صــورت خودکار انجام خواهد شــد، قوانین و مقررات 
زیادي نوشته خواهد شد که با یکدیگر تعارض دارند، یک وظیفه به 
چند ســازمان محول مي شود، سازمان 
اهداف متعددي را مي پذیرد، هر ســال 
ســند و هدف جدیدی اعالم مي شود، 
همایش هاي متعــددي برگزار خواهد 
بین المللي معرفي  استانداردهاي  شد، 
مي شــود و گروه هایي براي اجراي آن 
مأمور مي شوند. همه این امور طراحي 
مي شوند تا ارزیابي واقعي را مشکل تر 
کنند و مشروعیت سازمان تقویت شود، 
هر چند مردم مسیر بیگانگي با حکومت 
را طي خواهند کرد و مقبولیت تحلیل 
مــي رود امــا ســازمان ها مشــروعیت 
ظاهري خود را حفظ خواهند کرد.تنها 
به  اجرائي  اقتصاددانان درباره توسعه 
ســهل انگاري و غفلت مبتال نشده اند. 
پژوهشگران علوم سیاسي نیز به خطا رفته اند. آنها توسعه اجرائي 
را محصول توســعه سیاســي یا مردم ســاالري مي داننــد. تجربه 
کشــورهایي مانند آلمان و ژاپن نشــان مي دهد مي توان به توسعه 
اجرائي بدون مردم ســاالري نیز دســت یافت اما دموکراسي بدون 
یــک نظام اداري خوب بــه نتایج مطلوبــي نمي انجامد. فوکویاما 
کــه در لیبرال بــودن آن (حداقل در مقام اندیشــه ورزي) شــکي 
وجود ندارد، معتقد به تقدم اصالح بوروکراســي بر دموکراســي 
اســت. او صراحتا اظهار مي دارد در غیاب یک نظام اداري منضبط 
دموکراسي به حامي پروري و فســاد مي انجامد: اولین و مهم ترین 
نهاد، یک دســتگاه اداري الیق اســت. نخســت باید دولتي وجود 
داشــته باشــد تا با قانــون یا دموکراســي محدود شــود. مرحله 
نخســت از نظر فوکویاما در کتاب نظم و زوال سیاســي (ص ۶۱)
به معناي تأســیس یک دیوان ســاالري اجرائي متمرکز اســت... . 
در بســیاري از کشــورها دموکراســي به این دلیل تهدید مي شود 
که دولت یا بســیار فاســد یا در انجام وظایف خود خیلي ناکارآمد 
اســت. در چنین شــرایطي مردم وجود یک مقام مسئول قدرتمند 
را آرزو مي کننــد. در صفحه ۶۵ آن کتاب آمده اســت: «دیکتاتور یا 
نجات دهنده اي که به چرندگویي سیاســت مداران پایان داده و در 
عمل کارهــا را پیش ببرد». او در ادامه از کتــاب فوکویاما این طور 
نقل قــول کرد: «حامي پروري بیشــتر در کشــورهاي دموکراتیکي 
ظهور مي کند که الزم اســت در آنها تعداد زیادي از رأي دهندگان 
بسیج شــوند... در ســازمان هاي حزبي بزرگ از طریق دستگاه هاي 
سیاســي پیچیده و سلســله مراتبي، امتیازات را در ســطح گسترده 
توزیــع مي کننــد» (ص ۹۷). فوکویاما به تفصیل نشــان مي دهد 

چگونه دموکراسي در آمریکا و انگلستان به حامي پروري منجر شد 
تا زماني که جنبشــي مدني براي شایسته ســاالري و استقالل نظام 

اداري در این دو کشور با فساد اداري به مقابله برخاست.
نظــام اداري منضبط بــه تعبیر وبر یک قفس آهنین اســت که 
وجودش براي ورود به دنیاي مدرن ضروري است. در علوم انساني 
بیشتر از اینکه درباره ضرورت نظام اداري منضبط سخن گفته شود، 
به رهایي از این قفس پرداخته شــده اســت. دغدغــه مهار قدرت 
دولت بر ذهن عموم نظریه پردازان ســایه افکنده است؛ مسئله اي 
که باید در کنار توانمندســازي دولت یا حتي به تعبیر فوکویاما پس 

از شکل گیري دولت توانمند مطرح شود.
حتي اگر به تقدم بوروکراســي بر دموکراسي همچون فوکویاما 
معتقد نباشــیم، باید بپذیریم که به طور هم زمان چهار وجه توسعه 
را دنبال کنیم. توانمندســازي حکومت یک پروژه مســتقل هر چند 
مرتبط با حوزه سیاســت، اجتماع و اقتصاد است که باید درباره آن 

اندیشید.
خیرخواهــان در ادامه جلســه تأکید کرد: آقــاي مردوخي به 
جدولي اشــاره کردند که در آن، کشــورها طبقه بندي شده اند و با 
ترکیب چند شــاخص، شاخص توانمندي دولت ها به دست آمده و 
از صفر تا ۱۰ رده بندي انجام شــده است؛ بدترین کشور که سومالي 
است در رده صفر و سنگاپور با باالترین قابلیت در رده ۱۰ قرار دارد. 
اگر کشــوري هم باالتر از ۶٫۵ باشــد مي توان گفت قابلیت باالیي 
دارد. همان طور کــه آقــاي مردوخي گفتند تعداد بســیار کمي در 
چند سال اخیر توانســته اند از حالت در حال توسعه به قابلیت باال 
برســند، ایران بین چهار تا ۶٫۵ است و در رده متوسط قرار دارد، اما 
با شتاب شدید منفي پنج درصد مثل هواپیماي درحال سقوط دارد 
قابلیتش را از دســت مي دهد. هر ســال که مي گذرد ما قابلیتمان 
کمتر مي شــود، از طرفي ما موشک مي ســازیم و ماهواره به فضا 
مي فرســتیم ولي در جاهاي ساده و کارهاي ساده مانده و عاجزیم. 
دکتر علوي تبار سه نکته را اشاره کردند که یکي فقدان نظریه بود. 
در این کتاب توســعه را سفر طویل کشف مي داند که ما باید مسیر 
را پیــدا کنیم و بعد از انواع تجارب جهاني که براي جامعه محلي 
مناســب اســت، اســتفاده کرده و با کمک خود مردم آن جامعه 
مشــکل حل شــود. بحث غفلت از ماهیت سیاست مطرح شد که 
باید بگویم کتاب به صراحت آن را نقض مي کند و کارهاي ســخت 
را موضوعات اختالف برانگیز مي خواند؛ موضوعاتي که همه روي 
آن بحث دارند و سهم خواهي مي کنند. با این مسائل باید با توانایي، 
پذیرش و اختیار برخورد کرد. اگر همراهي صاحبان قدرت نباشــد 
بي شــک کار شما به شکست مي انجامد پس سیاست  محور بحث 

است.
مردوخــي توضیح داد: من فکر مي کنــم از این کتاب و بحث ها 
باید براي پیدا کردن راه حل و راهکار اســتفاده شود. دکتر علوي تبار 
به درستي اشــاره کرد که نویســندگان درباره چارچوب نظري خود 
بحثي نکردند، من در کنار پیشــنهاد ایشــان مي خواهم عرض کنم؛ 
اگر ما بخواهیم دنبال بهبودي در زمینه اجرائي و برنامه و سیاست 
باشیم، بهتر این اســت که مهم ترین بخش را براي اصالح انتخاب 
کنیــم. مهم ترین بخش به نظــر من نظام تدبیر اســت. گاندي که 
شــخصیت اول هندوســتان بود، شــخص مورد اعتماد خودش را 
مأمور کرد که ماشــین برنامه ریزي هند را طوري طراحي کند که به 
توسعه برســند. چاره ما در همین است باید یک فردی را پیدا کنیم 
که بتواند عده اي را بسیج کند براي اصالح نظام تدبیر ما. همان طور 
کــه گفتم نظام تدبیر از قوانین و مقررات آغاز مي شــود تا ســاختار 
اجرائي دولت و ســازمان هاي مختلــف. در این صورت ما به جایي 
خواهیم رســید وگرنه تکرار مکررات خواهد بود. باید از بنیاد شروع 
کنیم و مســائل اجرائي را حل کنیم. حکومت اگر قرار اســت ما را 
به توســعه اجتماعي و اقتصادي و رفاه برســاند باید کاري بنیادي 
کند. نزدیک به صد و خرده اي ســال ما یک کار تکراري را دائم انجام 

داده ایم.
علوي تبار نیز اشــاره کرد: اگر ما پذیرفتیم که سرشــت سیاست 
تعارض اســت آن زمان باید مدیریت تعارض در خط مشــي گذاري 
برایمــان محوریت یابد و بالفاصلــه در راه حل هایمان هم خودش 
را نشــان دهد. ما دو نوع تعارض داریــم؛ تعارض هاي کارکردي و 
تعارض هاي ناکارکردي. توصیه کلي مدیریت این اســت که هر جا 
تعارض کارکردي وجود دارد تشــویق شــود چون این کشمکشــي 
اســت که ثمره اش در جهت پیشــرفت پروژه کلي شماست، هرجا 
تعــارض ناکارکردي داریــد مدیریتــش کنید. بخش عمــده اي از 
اینکه سیاســت هاي مــا در اجرا پیش نمي رود به این دلیل اســت 
کــه تعارض هاي ما ناکارکردي اســت؛ یعني تعارض هایي اســت 
کــه جلوي عملکــرد سیســتم هاي عمومي تر مــا را مي گیرد. مثال 
همان طور که در کتاب اشــاره شــده یک راه بــراي حل تعارضات 
ایجاد قدرت هاي هم ســنگ اســت. وقتي معتقدید کــه کارگران و 
کارفرمایان تعارض منافع دارند، اگر کارفرماها متشــکل هستند باید 
کارگران هم متشــکل باشند تا قدرت هم ســنگ ایجاد شود. وقتي 
خط مشي ها ازسوی سیستم اداري اجرا نمي شود، به این دلیل است 
که شما در سیستم اداري طبقه متوسط جدیدي دارید که به طبقه 
اجتماعي تبدیل شده و از صورت طبقه اقتصادي خارج شده است. 
اگر خط مشي با جهت گیري هاي این طبقه همخواني نداشته باشد 
شــروع مي کند به بازي با آن خط مشي و سر باز زدن از آن. سیستم 
اجرائي وســیله کاملي در اختیار صاحبان قدرت نیســت، سیســتم 
اجرائــي و اداري ما براي خودش هویتــي دارد و نمي توانید انتظار 

داشته باشید که همه نوع سیاستي را اجرا کند.
او افــزود: آموزش یعني تغییر اما چرا آموزش ما تغییر به دنبال 
ندارد؟ حتما دلیلي دارد. ما نباید انتظار داشــته باشــیم یک کتاب 
همه این کارهــا را انجام دهد من از زاویه اســتفاده کنندگان از این 
کتــاب مي گویم کمبود وجود دارد وگرنه کتاب در محدوده خودش 
موفق اســت. روشــي که کتاب معرفي مي کند روش اکتشــافي در 
خط مشي گذاري اســت که در کشــورهایي مثل ایران ممکن است 
فاجعه به بار بیاورد. بوروکراســي که مــا آن قدر از آن ناراحتیم، در 
کشــورهاي جهان سوم وقتي حذف شــد جاي آن را غارت گرفت. 
پس بوروکراســي براي کشورهاي جهان ســوم یک ضرورت است، 
چون جلوي غارت را مي گیرد. اینها انطباق دادن با شــرایط است و 
این همان چیزي اســت که عرض کردیم؛ تعمیم پذیري. یعني شما 
پیش شرط هاي تئوري تان را با کشورتان مي سنجید و بعد به آن عمل 
مي کنید. اگر ما دنبال ظرفیت سازي هستیم باید بدانیم ظرفیت فقط 
در حکومت نیست. بخشي از ظرفیت هاي خط مشي گذاري عمومي 
بیرون از حکومت اســت. جامعه اي که دغدغه هاي درستي ندارد، 
احزابش درست کار نمي کنند، رســانه هایش درست کار نمي کنند، 
نمي توانــد مکمل خوبي براي حکومت باشــد. ظرفیت ملي براي 
خط مشــي گذاري عمومي را باید افزایش داد. هم در حکومت باید 

کارهایي را انجام داد هم در جامعه.

توانمندسازي حکومت و ۸۰ سال برنامه ریزي توسعه در کشور نقد و بررسي شد

قابلیت هاي در حال افول

اکوسیستم سازمان ها بسته است؛ به این معنا که 
برخالف بخش خصوصي امکان رقابت با سازمان هاي 

حکومتي بسیار محدود است. در بخش خصوصي 
رقابت به طور بالقوه یا بالفعل مدیران و سازمان ها 
را وادار به نوآوري مي کند، پدیده اي که به سختي 

در سازمان هاي دولتي قابل طراحي است. عالوه بر 
این سازمان هاي حکومتي بسته هستند زیرا نقد و 

ارزیابي آنها بسیار سخت است. آنها مي توانند نشان 
دهند که براساس اسناد باالدستي و مقررات تالش 

خود را کرده  و وظایف شان را انجام داده اند اما کمبود 
بودجه، عدم همکاري سایر دستگاه ها، فراهم نبودن 
پیش شرط هاي سازماني و تغییرات محیطي اجازه 

نداده است آنها به موفقیت دست یابند

مشکل دیگر از نظر من، غفلت از ماهیت سیاست 
است و به تبع آن، غفلت از مدیریت تعارض. 

سرشت سیاست  رویارویي ای جانب دارانه است 
یعني این تصور که ما فکر کنیم اداره امور عمومي 
مي تواند کاری بي طرفانه باشد و ما صرفا با تکیه 
بر مسائل فني آن را حل کنیم، یک خطاست که 
ما را از واقعیت دور مي کند. سیاست گذاري را 
نمي شود به مسائل فني فروکاست و کاري در 

حیطه متخصصان دانست. انتخاب نهایي بین 
پروژه هاي سیاسي امري جهت دار است. سیاست 

همواره توأم با جهت گیري هاي ایدئولوژیک و 
منافعي است که پشت این جهت گیري هاي 

ایدئولوژیک است


