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خالصه مدیریتی

گــزارش ســعی شــد بــا دو هــدف اصلــی بــه مصاحبــه بــا فعــاالن در اندیشــکده ها پرداختــه شــود: هــدف اول، شناســایی مســائل و مشــکالت  در ایــن 
ع نــگاه آن هــا بــه مســائل تــا متوجــه شــویم چگونــه بــه مســائل می نگرنــد و  نظــام حکمرانــی کشــور از نــگاه آن هــا بــود؛ و هــدف دوم، آشــنایی بــا نــو
کــه اندیشــکده ها ماننــد پلــی  بــرای  حــل ایــن مســائل چــه پیشــنهادی می دهنــد. انتخــاب اندیشــکده ها به عنــوان واحــد تحلیــل بــه ایــن ســبب بــود 

کــه دارنــد می تواننــد در عرصــۀ سیاســت گذاری مؤثــر باشــند. ارتباطــی میــان جامعــه و سیاســت گذاران هســتند و بــه علــت جایــگاه و نقشــی 
پــس از جنــگ دوم جهانــی و نیــاز بــه بازســازی ویرانی هــای ناشــی از آن، رویکردهــای مختلفــی بــرای پیمــودن مســیر توســعه پیشــنهاد شــد. در رویکــرد 
دولت گرایانــه، دولــت بــزرگ عامــل اصلــی توســعه و در رویکــرد تعدیــل ســاختاری، بــازار ایــن نقــش را بــر عهــده داشــت. الگــوی جدیــد حکمرانــی خــوب 
نیــز پــس از ایــن دو ســعی کــرد امــور را نــه بــه یــک بازیگــر، کــه بــه کنشــگران مختلــف بســپارد و مشــارکت مــردم را افزایــش دهــد. نقطــۀ مشــترک هــر ســه 
رویکــرد آن بــود کــه همــۀ آن هــا الگوهایــی جهانــی بودنــد کــه ماننــد نســخه ای درمانگــر بــرای همــۀ کشــورها بــا هــر شــرایطی تجویــز می شــدند. نــوع نــگاه 
در ایــن ســه رویکــرد مبتنــی بــر اســتفاده از راه حل هــای از پیــش موجــود بــود کــه صرفــًا الزم بــود بــرای رفــع مشــکالت بــه کار بســته شــوند. برخــالف ایــن 
کید بر  ســه الگــوی توســعه، در چنــد ســال اخیــر بــه ابتــکار پژوهشــگران دانشــگاه هــاروارد، رویکــردی جدیــد بــه منصــۀ ظهور رســیده اســت کــه به جــای تأ
کیــد دارد. در ایــن رویکــرد، کــه بــه آن انطبــاق تکرارشــوندۀ مســئله محور گفتــه می شــود، فــرض اصلــی  الگوهــای راه حل محــور بــر مســئله محور بــودن تأ
کتشــافی در زمینــه ای خــاص بــا آن روبــه رو شــد. در  بــر آن اســت کــه مســائل هــر نظــام حکمرانــی ویژگی هــای خاصــی دارد کــه الزم اســت ماننــد ســفری ا
ایــن رویکــرد بــه جــای اســتفاده از الگوهایــی جهانــی، سیاســت گذاران تشــویق می شــوند بــا دخالــت دادن تمامــی ذی نفعــان بــه شناســایی مشــکالت 

راه حــل مقتضــی یافــت شــود؛ راه حل هایــی کــه از شــرایط محلــی آن مســائل برمی خیزنــد )ر.ک صــص 9-6(.
کاســتی های  گــون سیاســت گذاری، از تدویــن تــا اجــرا،  گونا کشــور در ســطوح  گــزارش و از منظــر مصاحبه شــوندگان، نظــام حکمرانــی  در ایــن 
ــش  ــک و پژوه کادمی ــای آ ــان فض ــی می ــی عمیق ــت ها، جدای ــن سیاس ــود. در تدوی ــت گذاری می ش ــدی سیاس کارآم ــث نا ــه باع ک ــی دارد  قابل توجه
کــه درنتیجــه بــه برگزیــدن راه حل هایــی تکــراری بــرای مســائل خــاص کشــور منجــر می شــود؛ راه حل هایــی  بــا فضــای سیاســت گذاری وجــود دارد 
دارای جامعیتــی بیهــوده و مبهــم کــه امــکان ارزیابــی و نظــارت بــر آن هــا وجــود نــدارد. در کنــار ایــن مســائل، بایــد مــواردی دیگــر ماننــد تعــارض منافــع 

کــرد )ر.ک صــص 14-12(. سیاســت گذاران، افــق دیــد محــدود و نداشــتن رویکــردی خــاص بــه مســائل را نیــز اضافــه 
کارآمــد، عــدم انســجام اجرایــی و عــدم التــزام بــه قانــون باعــث می شــوند حتــی  در اجــرای سیاســت ها نیــز مســائلی همچــون نظــام بوروکراتیــک نا
بهتریــن سیاســت ها در نظــر و عرصــۀ عمــل چنــدان امکانــی بــرای موفقیــت نداشــته باشــند. در بحــث از چرایــی ایــن مســائل نیــز می تــوان ریشــۀ ایــن 
کــه ســبب شــده اســت از یک ســو ایــن سیاســت ها  ــرد  ک مشــکالت را در مشــخص نبــودن رویکــرد و اهــداف سیاســت گذاری های کالن جســت وجو 
ــا  ــا بســترهای الزم سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی همخــوان نباشــند و تنهــا رونوشــتی از سیاســت ها و تجــارب جهانــی باشــند و از ســوی دیگــر ب ب

نادیده گیــری ســایر بازیگــران عرصــۀ سیاســت گذاری همــراه باشــند )ر.ک صــص 19-15(.
از ایــن رو پیشــنهادهایی کــه بــرای رفــع پــاره ای از ایــن مشــکالت ارائــه شــده اســت مبتنــی بــر تــالش بــرای ایجــاد ســازوکاری بــرای مشــارکت گروه هــای 
کمیــت و نظــام سیاســت گذاری و اســتفاده از فّناوری هــای نویــن اســت.  مختلــف ازجملــه اندیشــکده ها به عنــوان پلــی میــان دانشــگاه و مــردم بــا حا
ایــن اقدامــات امــکان افزایــش نظــارت مــردم بــر سیاســت ها و نحــوۀ اجــرای آن هــا و درنتیجــه افزایــش شــفافیت و کاهــش موقعیت هــای تعــارض 

منافــع را فراهــم خواهــد آورد )ر.ک صــص 21-19(.
ع نــگاه ایــن افــراد بــه مســائل نشــان می دهــد در نظــر آن هــا الگــوی حکمرانــی خــوب به عنــوان الگویــی شایســته و موفــق شــناخته شــده  بررســی نــو
کــه ســازمان های جهانــی تجویــز می کننــد بــه آن دســت یافــت. هرچنــد آن هــا گالیــه دارنــد  کــرد بــا ســازوکارهایی  کــه همچنــان بایــد تــالش  اســت 
سیاســت گذاران در بســیاری مواقــع بــه دنبــال الگوبــرداری ِصــرف از مدل هــای جهانــی بــدون بومی ســازی آن هــا هســتند و آن را نوعــی ایــراد 
دانســته اند، امــا خــود نیــز مبتنــی بــر همیــن دیــدگاه بــه مســائل می نگرنــد. از ایــن رو پیشــنهادهایی کــه می دهنــد نیــز ماننــد افزایــش مشــارکت مــردم، 

ــد عملــی شــوند. ــه بای کــه هیــچ گاه مشــخص نمی شــود چگون اغلــب راه حل هــای شناخته شــدۀ تجویــزی هســتند 

5مرکز توانمندسازی  حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی



مقدمه

نظــام حکمرانــی، هــم می توانــد عامــل اصلــی رشــد و توســعه شــود و هــم در صــورت کژکارکــردی می توانــد در رونــد توســعه تأخیــر و اخــالل ایجــاد کنــد. 
کــه هرکــدام ســعی داشــته اند الگویــی را بــرای نظــام حکمرانــی  ح شــده اند  ــارۀ نظام هــای حکمرانــی مطــر کــه نظریــات مختلفــی درب از این روســت 
ــازار را نیــروی اصلــی مؤثــر قلمــداد کرده انــد.  مناســب پیشــنهاد دهنــد. برخــی از ایــن نظریــات بــر دولــت گســترده تمرکــز داشــته اند و برخــی دیگــر ب
آنچــه از تجــارب ایــن رویکردهــا حاصــل شــده اســت نشــان می دهــد بــرای رســیدن بــه الگــوی مناســبی از حکمرانــی، بیــش از آنکــه گســتره و انــدازۀ 

ع نــگاه فضــای حکمرانــی بــرای پاســخ بــه مســائل نقــش مهمــی ایفــا می کنــد. دولــت اهمیــت داشــته باشــد، توانمنــدی، ظرفیت هــای آن و نــو
کــه در مســیر توســعه حرکــت می کنــد نیازمنــد نظــام حکمرانــی توانمنــد و اثربخــش اســت و تقویــت ظرفیــت اجرایــی  ایــران نیــز به عنــوان کشــوری 
نظــام حکمرانــی یکــی از محرک هــای اصلــی قلمــداد می شــود؛ از ایــن رو شناســایی مســائل نظــام حکمرانــی کشــور از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. 
به عبــارت دیگــر نظــام حکمرانــی کشــور کارگــزار اصلــی زنجیــرۀ حکمرانــی از تعریــف سیاســت های پیشــنهادی تــا تصویــب، اجــرا و ارزیابــی آن اســت؛ 
وجــود ضعــف و نقصــان در هریــک از ایــن مراحــل می توانــد پیامدهایــی ماننــد دستورکارســازی سیاســت های اشــتباه، انحــراف از اجــرای سیاســت و 

اجــرا نشــدن سیاســت ها را در پــی داشــته باشــد.
کــه هرکــدام از آن هــا در حــوزۀ خاصــی مشــغول بــه فعالیت انــد. تمامــی ایــن  در ســال های اخیــر اندیشــکده های متفاوتــی در ایــران شــکل گرفته انــد 
کارآمــد بــرای تأثیــر بــر فضــای سیاســت گذاری تــالش کرده انــد و بســته های  اندیشــکده ها در طــول ســالیان اخیــر در جهــت ارائــۀ سیاســت هایی 
سیاســتی متفاوتــی ارائــه کرده انــد، امــا احتمــااًل تجربــۀ ســرخوردگی از بی توجهــی دســتگاه های اجرایــی، نبــود ظرفیت هــای کارشناســی بــرای فهــم 
ایــن بســته ها، ناتوانــی در اجــرای پیشــنهادها و بســیاری تنگناهــای دیگــر را درک کرده انــد. بــر ایــن مبنــا می تــوان دیدگاهــای افــراد فعــال در عرصــۀ 
کــه می توانــد ســبب  سیاســت گذاری از طریــق اندیشــکده ها را بــه علــت درگیــری مســتقیم آن هــا بــا فضــای سیاســت گذاری حامــل نکاتــی دانســت 
کنــار شناســایی مســائل، از ایــن طریــق می تــوان بــا نگاهــی عمیق تــر  آشــنایی بهتــر بــا مســائل و مشــکالت نظــام حکمرانــی شــود. عــالوه بــر ایــن در 
ــه مســائل  ــه ب ــراد چگون کــه روشــن شــود ایــن اف ــا  ــه ایــن معن ــرد؛ ب ک ــه مســائل را مشــخص  ــراد در فضــای سیاســت گذاری ب ــگاه بخشــی از اف ع ن ــو ن

می نگرنــد و چگونــه بــرای آن هــا راه حــل ارائــه می دهنــد.

ادبیات موضوعی:

گــزارش کمیســیون حکمرانــی جهانــی 1995 میــالدی، حکمرانــی مجموعــه ای از روش هــای فــردی و نهــادی، عمومــی و خصوصــی تعریــف شــد  در 
ع همســاز می شــود و  ــا متنــو کــه از طریــق آن منافــع متضــاد ی کــه امــور مشــترک مــردم را اداره می کنــد. از ایــن رو حکمرانــی فراینــدی پیوســته اســت 
کــه بــرای تضمیــن رعایــت قانــون قــدرت پیــدا  اقدامــات همکاری جویانــه اتخــاذ می شــود. حکمرانــی شــامل نهادهــای رســمی و نظام هایــی اســت 
کرده انــد. همچنیــن »از نظــر برنامــۀ توســعۀ ملــل متحــد )1997(، حکمرانــی اعمــال اقتــدار اداری، سیاســی و اقتصــادی در ادارۀ امــور کشــور در تمــام 
ســطوح« تعریــف شــده اســت. از نظــر صنــدوق بین المللــی پــول )2005(، نیــز حکمرانــی عبــارت اســت از بهبــود ادارۀ منابــع دولتــی، حمایــت و توســعۀ 
ــدری  ــکاران، 1388: 33(. می ــی و هم ــد« )ابطح ــی باش ــش خصوص ــد بخ ــای کارآم ــر فعالیت ه ــه هدایت گ ک ــات  ــادی باثب ــی و اقتص ــط قانون محی
ع کلیــدی  کــه موضــو )1385( نیــز در اهمیــت حکمرانــی آن را شــیوۀ مدیریــت و ادارۀ یــک کشــور یــا رابطــۀ شــهروندان بــا حکومت کننــدگان می دانــد 

توســعه اســت.
برخــی اوقــات ممکــن اســت مفهــوم حکومــت بــا حکمرانــی یکســان تلقــی شــود، درحالی کــه حکومــت متشــکل از نهادهــای سیاســی، اداری و 
دســتگاه های قانون گــذاری، اجرایــی، قضائــی و نظامــی اســت؛ حــال آنکــه حکمرانــی بــه پویش هــا یــا فرایندهــای تصمیم گیــری، چگونگــی ِاعمــال 
کــه بــر نحــوۀ تعامــل  قــدرت و تعامــالت دولــت و شــهروندان )افــراد و گروه هــا( اشــاره دارد. حکمرانــی نتیجــۀ ذاتــی حکومــت اســت. موضوعــی 
دولت هــا و دیگــر ســازمان های اجتماعــی بــا یکدیگــر، نحــوۀ ارتبــاط شــهروندان و اتخــاذ تصمیمــات در کلیتــی پیچیــده تمرکــز دارد و فراینــدی اســت 
کــه از طریــق آن جوامــع و ســازمان ها، تصمیم هــای خــود را اتخــاذ می کننــد و به واســطۀ آن مشــخص می کننــد چــه کســانی در ایــن فراینــد درگیــر 

هســتند و چگونــه وظیفــۀ خــود را بــه انجــام می رســانند.
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تطورات نظام حکمرانی

پیدایــش مفهــوم حکمرانــی بــه معنــای امــروزی آن را می تــوان بــه دوران پــس از جنــگ دوم جهانــی نســبت داد کــه کشــورهای غربــی در پــی ترمیــم 
کلــی را  خرابی هــا و توســعۀ کشــورهای آســیب دیده از جنــگ برآمدنــد. طــی بررســی تغییــر و تحــوالت مربــوط بــه ایــن مفهــوم می تــوان ســه رویکــرد 

بازشــناخت: رویکــرد دولــت بــزرگ؛ رویکــرد دولــت کوچــک؛ و الگــوی حکمرانــی خــوب.

الف- دیدگاه دولت بزرگ:

پــس از جنــگ دوم جهانــی و همچنیــن پــس از بحــران بــزرگ اقتصــادی 1929، بیشــتر نظریه پــردازان و سیاســت گذاران بــر ایــن بــاور بودنــد تنهــا 
کــه می توانــد از پــس خرابی هــای جنــگ و بحــران و رکــود اقتصــادی برآمــده از آن موجــب توســعۀ اقتصــادی شــود دولــت اســت. از ایــن رو،  عاملــی 
دولــت همچنــان کــه در ُبعــدی سیاســی تقویــت می شــود در ُبعــد اقتصــادی نیــز بایــد تقویــت شــود و گســترش پیــدا کنــد. ایــن رهیافــت از ســال 1945؛ 

یعنــی پــس از جنــگ دوم جهانــی بــا نــام صنعتی ســازی شــروع شــد و تــا اواخــر دهــه 1970 ادامــه داشــت )نــادری، 1390: 80(.

ب- دیدگاه دولت کوچک:

کارآمدی هــا به ویــژه در حــوزۀ اقتصــادی، تغییــری در رویکــرد بــه  بــا گذشــت قریــب بــه ســه دهــه از عمــر نظریــۀ پیــش، بــا بــروز برخــی ضعف هــا و نا
کــه نشــان دهندۀ نقــش جامــع دولــت در ادارۀ امــور و برنامه ریــزی بــود و خــود زمانــی  خ داد، به طوری کــه مفهــوم دولــت بــزرگ  جایــگاه دولــت ر
کارآمدی هــا و  جایگزیــن نقــش اولیــۀ گروه هــا، مؤسســات اجتماعــی و خصوصــی شــده بــود، به تدریــج در حــال محــو شــدن قــرار گرفــت، ازجملــه نا
کــم نیــروی کار در بنگاه هــای دولتــی و نیــز ایجــاد بازدهــی نزولــی ایــن بنگاه هــا اشــاره کــرد )نــادری، 1390:  ضعف هــای دولــت بــزرگ می تــوان بــه ترا
کــه بــه آن تعدیــل ســاختاری  کارآمــدی رویکــرد دولــت بــزرگ راه را بــرای ظهــور رویکــرد دوم همــوار ســاخت. بــر اســاس ایــن رویکــرد  82(. ضعــف و نا
نیــز می گوینــد دولــت بایــد کوچــک شــود و نقــش آن در اقتصــاد کاهــش یابــد. بــر مبنــای ایــن نظریــه، دولــت بایــد کمتــر در کارهــای بــازار وارد شــود 
کــه خصوصی ســازی را یــک غایــت و کمــال  گــذار کنــد. در چنیــن شــرایطی، دیــدگاه طرفــداران اقتصــاد بــازار  و بیشــتر کارهــا را بــه نیروهــای بــازار وا
مطلــوب می دانســتند و خواهــان کاهــش ســهم دولــت در اقتصــاد بودنــد معتقــد بودنــد ایــن شــیوه می توانــد جــای تخصیــص دولتــی منابــع را بگیــرد. 
طبــق ایــن دیــدگاه، بازارهــا بهتریــن نتایــج را بــه بــار می آورنــد و بهتریــن تخصیص دهنــدۀ منابــع هســتند و هرگونــه دخالــت دولتــی بــرای تغییــر آنچــه 
بازارهــا بــه وجــود می آورنــد ضــد تولیــدی شــمرده می شــود. بــا توجــه بــه ایــن رویکــرد، نــگاه بــه دولــت به عنــوان عامــل توســعه بــه جدی تریــن مانــع 

توســعه تغییــر یافــت )ابطحــی و همــکاران، 1397: 36(.

ج- الگوی حکمرانی خوب:

کــرد  ح  کــه در ایــن زمینــه مباحثــی را طــر کــرد و نخســتین مرجــع معتبــری  در اواخــر دهــۀ 1990، رویکــرد ســومی بــه نــام حکمرانــی خــوب ظهــور پیــدا 
بانــک جهانــی بــود کــه در گزارشــی کــه در ســال 1989 داشــت ایــن مفهــوم را بــا عنــوان »ارائــۀ خدمــات عمومــی کارآمــد، نظــام قضائــی قابــل  اعتمــاد و 
کــرد )الوانــی، 1388: 1(. در ایــن رویکــرد جدیــد، مســئلۀ ابعــاد دولــت؛ یعنــی کوچک ســازی، نقــش محــوری خــود را  نظــام اداری پاســخگو« تعریــف 
کــه تنهــا از طریــق کوچک ســازی دولــت تحقــق پیــدا نمی کنــد، بلکــه عــالوه بــر آن، نیازمنــد شایسته ســاالری، تمرکززدایــی،  بــه بهبــود حکمرانــی داد 
همــکاری و نظــارت نهادهــای مدنــی و استانداردســازی نظام هــای آمــاری، پولــی و بودجــه ای نیــز اســت )میــدری و خیرخواهــان، 1383: 29 بــه 

نقــل از ابطحــی و همــکاران، 1388: 34(.
کرده انــد. بــرای  کیفیــت حکمرانــی بیــان  کنــون شــاخص های بســیاری را نهادهــا و ســازمان های جهانــی بــرای حکمرانــی خــوب و ســنجش  تا
کیــد دارد: 1. پاســخگویی و حــق اظهارنظــر؛ 2. ثبــات سیاســی و نبــود خشــونت؛ 3. اثربخشــی دولــت؛ 4.  نمونــه، بانــک جهانــی بــر شــش شــاخص تأ

کمیــت قانــون؛ و 6. مهــار فســاد. کیفیــت قوانیــن و مقــررات )تنظیم کنندگــی(؛ 5. حا
کــره جنوبــی، مالــزی  دربــارۀ ایــران بایــد گفــت بــر اســاس شــاخص های ایــن نهــاد »کشــور ایــران بــا شــبیه ترین کشــورهای درحال توســعه ازجملــه 
گزارشــی  و ترکیــه بــه ترتیــب 33/7، 26/6 و 14/10 واحــد اختــالف دارد« )ســاعی و روشــن، 1389: 168(. پژوهشــکدۀ امــور اقتصــادی نیــز در 
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)1399(، بیــان می کنــد ایــران در شــاخص های حکمرانــی تعیین شــدۀ بانــک جهانــی وضعیــت مطلوبــی نــدارد.

PDIA؛ رویکردی جدید به حل مسائل:
کــه در همــۀ آن هــا الگوهــا و  آنچــه در اغلــب ایــن رویکردهــا، دولــت بــزرگ یــا کوچــک و حکمرانــی خــوب مشــاهده می شــود ایــن مســئله اســت 
ــائل  ــا مس ــا در همه ج ــه گوی ک ــه ای  ــود؛ به گون ــنهاد می ش ــون پیش گ ــائل گونا ــل مس ــرای ح ــق و ب ــورها و مناط ــی کش ــرای تمام ــد ب ــی واح راه حل های
به  ظاهــر مشــترک ریشــه های یکســانی داشــته و بایــد مســیر یکســانی را نیــز بــرای رفــع آن هــا پیمــود. درنتیجــه ایــن نظریــات عمدتــًا »تقلیــدی نابجــا 
کــه نه تنهــا گره گشــا نیســت، بلکــه بــه تضعیــف نظــام اجرایــی و تخریــب انــدک قابلیــت حکومــت می انجامــد«  یــا ادای هم شــکلی درآوردن ]اســت[ 

)میــدری، 1398: 15(.
کارآمــدی ایــن رویکردهــا نیــز اغلــب کارشناســان »علــت هــر شکســتی را نقــاط ضعــف الگــوی تقلیــدی قبلــی معرفــی می کننــد و راهــکار را  در علــت نا

انتخــاب الگــو یــا سیاســتی جدیــد می داننــد، درحالی کــه سیاســت جدیــد بــه همــان سرنوشــت سیاســت قبلــی مبتــال می شــود« )همــان: 18(.
کــردن اوضــاع، رویکــردی  کارآمدی هــای الگوهــای جهانــی در حــل مســائل کشــورهای مختلــف و در مــواردی وخیم تــر  بــا توجــه بــه کاســتی ها و نا
کیــد بــر ایــن  جدیــد بــه ابتــکار پژوهشــگران دانشــگاه هــاروارد بــه نــام انطبــاق تکرارشــوندۀ مســئله محور یــا PDIA 1 شــکل گرفــت. در ایــن رویکــرد، تأ
گــون ممکــن اســت ظاهــر یکســانی داشــته باشــند، امــا ریشــه های  کــه مســائل موجــود در کشــورهای مختلــف و در عرصه هــای گونا مســئله اســت 
متفاوتــی دارنــد و بــرای حــل آن هــا نمی تــوان راه حل هــای هرچنــد موفقیت آمیــز در ســایر نقــاط را عینــًا اجــرا کــرد و بــه موفقیــت دســت یافــت. »در ایــن 

روش، راه حــل و مــدل بهینــه بــا آزمــون و خطــا کشــف می شــود و مدل ســاز بــا آزمون هــای مختلــف بــه راه حــل صحیــح دســت می یابــد« )همــان(.
کلیــد اصلــی تغییــرات هســتند. بســیاری از افــراد و نهادهــای مشــارکت کننده در فراینــد توســعه ادعــا می کننــد رویکــرد  در ایــن رویکــرد، مســائل خــود 
آن هــا بــرای حــل مشــکالت مســئله محور اســت، امــا درواقــع آن هــا رویکــردی راه حل محــور دارنــد. رویکــرد راه حل محــور باعــث می شــود ریشــۀ اصلــی 
ــی  ــه هیــچ گاه ریشــۀ اصل ک ــه مداخــالت استانداردشــده و تجویــزی منجــر می شــود  ــه درنهایــت ب ک ــی مقتضــی تلقــی شــود  مشــکالت فقــدان راه حل

مســائل را روشــن نمی کنــد. از ایــن رو PDIA بــه دنبــال توانمندســازی بــرای حــل مســائل از طریــق فراینــد حــل مســائل خــوب اســت.
ــه: 1. اهمیــت داشــته باشــد و قابل چشم پوشــی نباشــد؛ 2. تغییــرات الزم را برانگیختــه و  ک از منظــر ایــن رویکــرد، مســئلۀ خــوب مســئله ای اســت 
هدایــت کنــد؛ 3. قابلیــت ُخــرد شــدن بــه اجــزای کوچک تــر را داشــته باشــد؛ 4. بتــوان بــرای آن پاســخ های واقعــی یافــت؛ و 5. مبتنــی بــر ســازوکارهای 
محلــی باشــد، به گونــه ای کــه کنشــگران محلــی آن را تعریــف کننــد. از ایــن رو ایجــاد مســائل محلــی نقطــۀ آغــاز جســت وجو بــرای حــل آن هاســت کــه 

درنهایــت تغییــرات مقتضــی را در پــی خواهــد داشــت.
از منظــر ایــن رویکــرد، مســائل بــزرگ و پیچیــده رصدپذیــر نیســتند و درنتیجــه راه حل هــای مناســب بــرای آن هــا نیــز به ســختی قابل دســتیابی 
کــه می داننــد بــه توانمندســازی منجــر نمی شــود، امــا حداقــل  هســتند. درنتیجــۀ چنیــن امــری افــراد بــه ســمت راه حل هــای تجربه شــده روی آورنــد 
کــردن دارنــد. از ایــن رو پیــش از هــر چیــز الزم اســت مســائل بــه تکه هــای کوچک تــر ُخــرد شــوند تــا راحت تــر بتــوان آن هــا  پیشــنهادهایی بــرای اجــرا 
کــرد و بــه راه حل هــای محلــی الزم دســت یافــت. ایــن رویکــرد بــه مســئله می توانــد فهمــی متفــاوت از آن را ایجــاد کنــد. بــه ایــن فراینــد  را مدیریــت 
اصطالحــًا شکســتن مســئله گفتــه می شــود. در ایــن مرحلــه الزم اســت گروه هــای مختلفــی بــا دیدگاه هــای متفــاوت شــرکت داده شــوند تــا شکســتن 
کــه فهــم قابــل قبولــی از فضــای  مســئله بــه نحــوی بهتــر انجــام شــود. ایــن گروه هــای مشــارکت کننده بایــد از داخــل و نــه کنشــگرانی خارجــی باشــند 

مســئله داشــته باشــند.
کــه امکان هــای چندگانــه ای را بــرای تغییــر فراهــم مــی آورد. هــر علــت و  در ادامــه، حــل ایــن مســائل ُخــرد بــه مداخــالت چندگانــه ای نیازمنــد اســت 
زیرشــاخه های آن بــرای یــک مســئله می توانــد فرصت هــای متفاوتــی را بــرای تغییــر دربــر داشــته باشــد. از ایــن رو بــه ایــن فرصت هــا فضــای تغییــر2 
گفتــه می شــود. ایــن فضــای تغییــر مشــروط بــه عوامــل زمینــه ای اســت کــه معمــواًل موفقیــت سیاســت ها و اصالحــات را تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد. از 
ایــن رو می تــوان از توالــی مؤثــر مســئله محور اســتفاده کــرد کــه اشــاره بــه زمان بنــدی و مشــخص کــردن گام هــای مداخلــه دارد. فرایندهــای شکســتن 

1-  Problem Driven Iterative Adaptation
2- Space for Change
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کــرد« چالش هایــی وجــود  کــه بایــد اقدامــی دربــارۀ آن هــا انجــام شــود. اغلــب دربــارۀ ســؤال »چــه بایــد  و توالــی بــه شناســایی نقاطــی کمــک می کننــد 
کــه داده می شــوند نیــز یــا در حالتــی خوش بینانــه مبهم انــد یــا اصــاًل وجــود نــدارد؛ لــذا این گونــه پاســخ ها ممکــن اســت  دارنــد و عمــدۀ پاســخ هایی 
در ظاهــر مناســب باشــند، امــا در عمــل در دام عــدم توانمنــدی می افتنــد. پاســخ مقتضــی بــه ایــن ســؤال می توانــد از طریــق تکــرار فعاالنــه، تجربــه و 
کــه چنیــن پاســخ هایی نمی تواننــد از پیــش معیــن باشــند یــا متخصصــان ســایر زمینه هــای خارجــی  یادگیــری بــه دســت آیــد. ایــن بــه آن معناســت 
کننــد. پاســخ الزم بایــد از درون زمینــۀ متغیــر و از طریــق درگیــر شــدن یادگیــری فعاالنــه بــه دســت آیــد. عــالوه بــر ایــن، راه حــل  ح  آن هــا را مطــر
کــرد در  گــون مســئله نشــان می دهــد. بایــد اشــاره  واقعــی بــرای مســئله ای پیچیــده، خــود را در شــکل راه حل هــای کوچــک متعــدد بــرای ابعــاد گونا
 PDIA( ایــن رویکــرد هیچ گونــه جدایــی بیــن مراحــل طراحــی و مداخلــه بــرای حــل مســائل پیچیــده وجــود نــدارد، بلکــه فراینــدی هم زمــان اســت

.)31-9 :2018 ,Toolkit
کــه در تبییــن و توســعه ایــن رویکــرد نقــش داشــته اســت، در توصیــف  کــه خــود از کســانی اســت  لنــت پریچــت،1 از پژوهشــگران دانشــگاه هــاروارد 
کــه مشــخص و ســنجیدنی باشــد و بــرای غلبــه بــر  کــه بایــد مســئله ای را برگزیــد  آن می گویــد: اصــل نخســت، مســئله محوری اســت، بــه ایــن معنــا 
کــه مجــاز بــه  آن نیــرو و انگیــزۀ الزم وجــود داشــته باشــد؛ اصــل دوم، مجــاز دانســتن انحــراف مثبت اســت. بایــد روشــی بــرای شناســایی کنشــگرانی 
کــرد. ضــروری اســت افــراد بــه لحــاظ سیاســی و ســازمانی مجــاز باشــند کارهــا را به صــورت متفــاوت انجــام  مشــارکت در حــل مســئله هســتند تعبیــه 
گــر روش هــای گذشــته دیگــر کارســاز نباشــند، بایــد راه هــای جدیــد را آزمــود؛ لــذا ضــرورت می یابــد برخــی افــراد از روش هــای گذشــته فاصلــه  دهنــد. ا
ع انحرافــی مجــاز نیســت، بلکــه انحرافــی مجــاز اســت کــه بــه حــل مســئله کمــک  کنــد؛ و  بگیرنــد. ایــن انحــراف مســتلزم تکــرار و انطبــاق اســت. هــر نــو
گــر افــراد بــه ایــن بــاور برســند کــه ایــن رویه هــا  اصــل ســوم، مبتنــی بــر تکثیــر رویه هــای ســازمانی اســت. ایــن رویه هــا در اثــر اشــاعه، تکثیــر می شــوند. ا

بــرای اهــداف ســازمان مفیــد هســتند، آن هــا را اقتبــاس می کننــد و خــود را بــا آن هــا انطبــاق می دهنــد.
کــردن به عنــوان مثــال اســتفاده می کنــد.  مــت انــدروز،2 یکــی دیگــر از پژوهشــگران دانشــگاه هــاروارد، بــرای توضیــح شــفاف PDIA از طریقــه ســفر 
وی در مثــال خــود می گویــد فــرض کنیــد در ســل 1804 قصــد ســفر از مرکــز امریــکا بــه غــرب آن را داریــد کــه تــا پیــش از ایــن کســی تجربــۀ آن را نداشــته 
اســت. در ایــن حالــت الزم اســت بــدون نقشــۀ قبلــی و صرفــًا بــا اتــکا بــر تجربــه در طــول ســفر، مســیر پیمــوده شــود تــا بــه مقصــد رســید. ایــن درســت 
گــر ایــن ســفر در  کیــد دارد در شناســایی و حــل مســائل بــر پیشــروی مــداوم و تجربه آمــوزی تکیــه شــود، امــا ا کــه PDIA می گویــد و تأ همانــی اســت 
کــه هــر مســئله می توانــد  کــرد. از آنجــا  زمــان حــال انجــام شــود، دیگــر بــه ســاختن راه حــل نیــازی نیســت و می تــوان بــر راه حل هــای موجــود تکیــه 
کیــد  ــه اقتبــاس آن از دیگــری تأ ــر ســاختن راه حــل و ن ــر از مــوارد لجســتیکی الزم اســت همــواره ب ــرای کشــوری خــاص باشــد، به غی مــورد خاصــی ب
گــر بــا تعــارض منافــع در سیاســت گذاری روبــه رو باشــیم،  کــه بدانیــم »ا داشــت. پیونــد ایــن رویکــرد بــا مســئلۀ تعــارض منافــع آنــگاه آشــکار می شــود 
ع ســفر 2015 اســت« )میــدری، 1398: 19(. گــر سیاســت گذاری بــا مشــکل تعــارض منافــع روبــه رو نباشــد، از نــو ع 1804 اســت و ا سیاســت گذاری از نــو

1-  Lant Pritchett
2-  Matt Andrews
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روش تهیۀ گزارش:

کــه  ــا تصویــب، اجــرا و ارزیابــی اســت، مراحلــی دارد  کارگــزار اصلــی زنجیــرۀ حکمرانــی از تعریــف سیاســت های پیشــنهادی ت کــه  نظــام حکمرانــی، 
کارآمــد یــا عملــی نشــدن صحیــح آن هــا منجــر شــود. نظــام حکمرانــی  وجــود ضعــف و نقصــان در هریــک از ایــن مراحــل می توانــد بــه سیاســت های نا
کــه مشــکالت  چنانچــه دچــار مشــکالت و معضالتــی باشــد، می توانــد درنهایــت بــه چرخــۀ حکمرانــی صحیــح آســیب جــدی وارد کنــد. بدیــن معنــی 
کــه  نظــام حکمرانــی می تواننــد هرکــدام از بخش هــای تدویــن و تصویــب، اجــرا و ارزیابــی سیاســت های کشــور را دچــار انحــراف کنــد و اهدافــی را 
ج کنــد. از ایــن رو بررســی چیســتی مســائل و مشــکالت و چرایــی به وجــود آمــدن  کارآمــد بــه دنبــال آن اســت از دســترس خــار یــک نظــام حکمرانــی 
ع نــگاه بــه مســائل در فضــای سیاســت گذاری  ــا هــدف شناســایی ایــن مســائل و همچنیــن نــو گــزارش پیــش رو ب ــذا  آن هــا امــری ضــروری اســت؛ ل

کشــور تهیــه و تدویــن شــده اســت.
کارکردهــای آن هــا مربــوط بــه نظــام حکمرانــی و  کشــور بــا نظــام حکمرانــی ارتبــاط مســتقیمی دارنــد و  کــه اندیشــکده های مختلــف  از آنجــا 
سیاســت گذاری اســت به خوبــی بــا ســاختار و مشــکالت نظــام حکمرانــی آشــنایی دارنــد؛ بنابرایــن می تواننــد تصویــر مناســبی از مســائل نظــام 
گــزارش، مســائل نظــام حکمرانــی از نــگاه اندیشــکده ها بررســی شــده اســت. بــرای  حکمرانــی بــه دســت دهنــد. بــا توجــه بــه نکتــۀ ذکرشــده، در ایــن 
ح کشــور گفت وگوهایــی در قالــب مصاحبــۀ نیمه ســاختاریافته انجــام شــد.  ایــن امــر بــا چهــارده تــن از مدیــران و رؤســای اندیشــکده های مطــر
به منظــور دریافــت اطالعــات هرچــه دقیق تــر در ایــن بــاره تــالش شــد معتبرتریــن اندیشــکده ها در ســطح کشــور انتخــاب شــوند. همچنیــن به منظــور 
کمیتــی بــا رویکردهــای متفــاوت در مصاحبه هــا حضــور داشــته باشــند.  کمیتــی و غیرحا پوشــش دیدگاه هــای مختلــف ســعی شــد اندیشــکده های حا
کــه باعــث می شــود مســائل استخراج شــده پایــه و گســترۀ مطمئن تــری داشــته باشــند و تــا حــد امــکان جامــع  ایــن امــر از آنجــا حائــز اهمیــت اســت 

باشــند.
کــه بــا رصــد  کمیتــی، میــزان فعالیــت و خروجــی آن هــا در حــوزۀ نظــام حکمرانــی بــوده اســت؛ بدین صــورت  ک انتخــاب اندیشــکده های غیرحا مــال
فعالیــت، ســابقۀ کاری اعضــای اندیشــکده و میــزان اعتبــار آن هــا در فضــای اندیشــگاهی، علمــی و سیاســت گذاری بــرای مصاحبــه انتخــاب شــدند. 
کمیتــی یــک اندیشــکده در مصاحبه هــا حضــور داشــته  کــه از نهادهــای مهــم حا کمیتــی نیــز هــدف ایــن بــود  بــرای انتخــاب اندیشــکده های حا
کــه آن هــا به واســطۀ جایــگاه خــود، رویکــردی خــاص بــه مســائل دارنــد و از زاویــه ای  کمیتــی بدیــن جهــت بــود  باشــد. توجــه بــه اندیشــکده های حا
کمیتــی اســت؛ بنابرایــن حضــور توأمــان ایــن دو دیــدگاه بــه غنــای مســائل  کــه متفــاوت از اندیشــکده های غیرحا بــه نظــام حکمرانــی نــگاه می کننــد 
استخراج شــده می افزایــد. پــس از انجــام مصاحبه هــا، اطالعــات به دســت  آمــده بررســی و تحلیــل شــدند. شــیوۀ بــه  کار رفتــه بــرای تحلیــل داده هــا 
کــه مصاحبه هــای انجام شــده بــا اســتفاده از نرم افــزار MAXQDA 10 بررســی شــدند  گــزارش، تحلیــل تماتیــک بــوده اســت؛ بدین صــورت  در ایــن 
و در دو مرحلــۀ کدگــذاری بــاز و محــوری تحلیــل شــدند. در جــدول ذیــل، مشــخصات افــراد مصاحبه شــونده و اندیشــکده های متبوعشــان نشــان 

داده شــده اســت:
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جدول شماره 1- مشخصات افراد مصاحبه شونده

ِسَمت در اندیشکدهنام فرد مصاحبه شوندهحوزۀ فعالیتنام اندیشکدهردیف

مدیر اندیشکدهسجاد عبدیسیاست گذاری کالناندیشکدۀ سیاست گذاری اقتصادی تهران1

طراحی و ارزشیابی سیاست گذاری آزمایشگاه حکمرانی دانشگاه علم و صنعت2
مدیر آزمایشگاهمهدی عبدالحمیدعمومی

مدیر اندیشکدهمحمد امینیاقتصاداندیشکدۀ اقتصاد مقاومتی3

مسئول اندیشکدهحبیب اهلل ظفریانسیاست پژوهی و سیاست گذاریاندیشکدۀ سیاست گذاری امیرکبیر4

مدیر اندیشکدهاصغر عیوضیفّناوری و اقتصادشبکۀ کانون های تفکر ایران5

رئیس هیئت مدیرهمجتبی مقصودیمطالعات صلحانجمن علمی مطالعات صلح ایران6

معاون پژوهشیوحیده احمدیمطالعات راهبردی و امنیت ملیپژوهشکدۀ مطالعات راهبردی7

مدیر مرکزسید مرتضی نبویتوسعهمرکز پژوهشی مطالعات راهبردی توسعه8

معاون پژوهشیابراهیم حاجیانیسیاست گذاری عمومیمرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری9

رئیس پژوهشکدهعلی ملکیسیاست گذاری عمومیپژوهشکدۀ سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف10

مدیر پژوهشکدهمحمدمجید فوالدگرآینده پژوهیپژوهشکدۀ چشم انداز و آینده پژوهی11

مدیرگروه چشم انداز و حسین زاهدیآینده پژوهیپژوهشکدۀ چشم انداز و آینده پژوهی12
تمدن سازی

مدیربرنامۀ حکمرانیمحسن مؤمنی رادحکمرانی و سیاست گذاری عمومیاندیشکدۀ حکمرانی شریف13

مدیرگروه مطالعات اقتصادیمرتضی زمانیانحکمرانی و سیاست گذاری عمومیاندیشکدۀ حکمرانی شریف14

کــه بــا توجــه بــه ســابقۀ فعالیت هــا و تجربــۀ خــود از ارتبــاط بــا نظــام حکمرانــی،  ح شــد ایــن بــود  کــه در گفت وگــو بــا ایــن افــراد مطــر پرســش اصلــی 
ــر اســاس دیــدگاه و  ــر می دانیــد. هــدف از ایــن پرســش ایــن بــود هــر فــرد ب مهم تریــن مســائل نظــام حکمرانــی چیســت و چــه عللــی را بــرای آن مؤث
تجربــۀ خــود مهم تریــن مســائل نظــام حکمرانــی را برشــمارد و هــر اندیشــکده بــه فراخــور تالش هــا و تجاربــی کــه کســب کــرده بــود بــه تعریــف و تبییــن 
کــه راه حل هــای مدنظــر آن هــا بــرای حــل مســائل چیســت. در اینجــا  ح شــد ایــن بــود  کــه ذیــل پرســش اصلــی مطــر مســائل بپــردازد. پرســش بعــدی 
هــدف ایــن بــود مشــخص شــود یــک اندیشــکده چگونــه بــه راه حل هــا و روش هــای تأثیرگــذاری بــر نظــام حکمرانــی می اندیشــد و چگونــه می تــوان 

از آن هــا بهــره گرفــت.
گــزارش  ع وجــود دارنــد. ایــن  مشــخص اســت مســائل نظــام حکمرانــی بســیار گســترده و پیچیده انــد و در هــر حــوزه ای از حکمرانــی به صــورت متنــو
نیــز بــه دنبــال شناســایی تمــام آن هــا نبــوده، امــا می تــوان گفــت بــه دلیــل ارتبــاط نزدیــک اندیشــکده ها بــا نظــام حکمرانــی و فضــای سیاســت گذاری، 
کــه مهم تریــن و اولویت دارتریــن مســائل نظــام حکمرانــی را نشــان دهنــد. در  مســائل استخراج شــده از مصاحبه هــا می تواننــد دارای نکاتــی باشــند 
کلــی آن  ح شــده لزومــًا دیــدگاه  کــه از هــر اندیشــکده بــا یــک نفــر مصاحبــه شــده اســت نمی تــوان گفــت مــوارد مطر پایــان الزم اســت ذکــر شــود از آنجــا 

اندیشــکده را پوشــش می دهنــد؛ لــذا دیدگاه هــای مطروحــه نبایــد بــه کلیــت یــک اندیشــکده یــا تمامــی آن هــا نســبت داده شــود.
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یافته های گزارش:

در این بخش به تحلیل و بررسی مصاحبه های انجام شده پرداخته شده است که در آن یافته ها در قالب سه بخش از یکدیگر مجزا شده اند.
کــه مصاحبه شــوندگان بــه آن اشــاره داشــته اند ذکــر شــده اســت و مشــخص شــده اســت در نظــام حکمرانــی  در بخــش اول، مســائل نظــام حکمرانــی 
کــه بــه خــود سیاســت ها می پردازنــد و نشــان می دهنــد ایــن سیاســت ها، چــه  بــا ســه دســته از مســائل روبــه رو هســتیم: دســتۀ اول، مســائلی اســت 
در مرحلــۀ تدویــن و چــه پــس از آن، چــه کاســتی هایی دارنــد؛ دســتۀ دوم، بــه ســازوکارهای اجرایــی سیاســت ها می پــردازد و نقصان هــای اجرایــی را 
گونــی را شــامل می شــوند، امــا وجــه مشــترک همــۀ آن هــا زمینــه ای بودنشــان اســت  کــه مــوارد گونا نشــان می دهــد؛ و دســتۀ ســوم، مســائلی هســتند 

کــرد. کــه آن هــا را می تــوان به صــورت پیشــینی در نقــاط مختلــف سیاســت گذاری مشــاهده 
ح شــده در نظــام حکمرانــی اســت. هرچنــد علــل ذکرشــده را می تــوان بخــش  در بخــش دوم، بحــث اصلــی چرایــی شــکل گیری مشــکالت مطر
ح کرده انــد و نوعــی حالــت پیشــینی  دیگــری از مســائل نظــام حکمرانــی دانســت، ولــی مصاحبه شــوندگان آن هــا را در پاســخ بــه ســؤال چرایــی مطــر

نســبت بــه مســائل بــرای آن هــا در نظــر گرفته انــد.
کــه ســعی شــده اســت  ــر شــده  ــد ذک ح کرده ان ــر مســائل مطــر ــرای فائــق آمــدن ب کــه مصاحبه شــوندگان ب ــان و در بخــش ســوم، راه حل هایــی  در پای

راهکارهــای مرتبــط بــا مســائل مطروحــۀ مــورد اشــاره قــرار گیرنــد.

مسائل نظام حکمرانی از نگاه اندیشکده ها:

کــرد: برخــی از ایــن مســائل مرتبــط بــا سیاســت ها  در بحــث از مســائل و مشــکالت نظــام حکمرانــی، می تــوان آن هــا را در ســه دســته تقســیم بندی 
بــوده و اندیشــکده ها بــه نحــوۀ تنظیــم و تدویــن یــا محتــوای آن هــا انتقــاد داشــته اند؛ دســتۀ دوم بــه روندهــای اجرایــی مربــوط بــوده و نشــان 
ــه  ک ــتند  ــائلی هس ــز مس ــوم نی ــتۀ س ــتند؛ و دس ــه رو هس ــرا روب ــن اج ــکالتی در حی ــائل و مش ــه مس ــا چ ــن ب ــت تدوی غ از وضعی ــار ــت ها ف ــد سیاس می ده
کــه می تواننــد در نظــام حکمرانــی اخــالل ایجــاد کننــد. در ادامــه هریــک از ایــن ســه  حالتــی پیشــینی نســبت بــه تدویــن و اجــرای سیاســت ها دارنــد 

دســته از مســائل و مشــکالت نظــام حکمرانــی تشــریح خواهنــد شــد.

1- مسائل و مشکالت مرتبط با سیاست ها:

کــه آن هــا را تدویــن می کننــد. برخــی از مصاحبه شــوندگان  ــه شــیوۀ حکمرانــی کشــور متوجــه سیاســت ها و روشــی اســت  اولیــن انتقادهــا نســبت ب
ــه از نظــر آن هــا  ک پیــش از آنکــه کاســتی های اجرایــی را یــادآور شــوند اساســًا بــه نحــوۀ سیاســت گذاری انتقــاد می کننــد و بــه نکاتــی اشــاره دارنــد 

ــت. ــده اس ــور ش ــت گذاری کش ــای سیاس ــفتگی در فض ــی آش ــب نوع ــت موج درنهای

1- 1- بی توجهی به اسناد پشتیبان:

کــه سیاســتی در پــی پاســخ  کــه مشــخص شــود مســئله ای  کــه در تدویــن هــر سیاســت، گام اول فــاز مطالعاتــی آن اســت  نیــازی بــه توضیــح نیســت 
کــه در همیــن عرصــه خــود را  ــد. یکــی از مشــکالتی  ــا آن دارن ــه آن اســت چیســت و چــه وجوهــی دارد و دیگــر سیاســت ها و تجــارب چــه نســبتی ب ب
نشــان می دهــد نبــود اســناد پشــتیبان مناســب بــرای سیاست هاســت، به طوری کــه حتــی ممکــن اســت سیاســتی نــه بــر اســاس مطالعــات پیشــین، 
ــه  کــه ب ــه ای را حاصــل ایــن امــر دانســت  ــا اظهارنظرهــای گهــگاه غیرکارشناســی برخیــزد. شــاید بتــوان چنیــن روی ــًا از طریــق نشســت ها ی کــه صرف
گفتــۀ عیوضــی، مدیــر اندیشــکدۀ ایتــان، برخــی اوقــات نظــام تصمیم گیــری نــه بــر اســاس منطــق کــه منطبــق بــا اوهــام پیــش مــی رود. نتیجتــًا آنکــه 
سیاســت هایی کــه بدیــن شــیوه طراحــی می شــوند در مقــام اجــرا نیــز بــه احتمــال زیــاد یــا ابتــر می ماننــد و پاســخی مناســب بــه مســئله نمی دهنــد یــا در 
حالتــی بدتــر تبعاتــی در پــی دارنــد کــه اوضــاع را بیــش از پیــش دچــار مشــکل می ســازند. مســئلۀ دیگــری کــه در ایــن بیــن ممکــن اســت پیــش آیــد ایــن 
کــه برخــی اوقــات اســناد پشــتیبان بــرای سیاســتی تهیــه می شــود، امــا اساســًا سیاســت های تدوین شــده کوچک تریــن ارتباطــی بــا آن ندارنــد.  اســت 
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کــه در برخــی مــوارد فــاز مطالعاتــی تهیــۀ سیاســت بیــش از آنکــه هدفمنــد باشــد در پــی بــرآورده  کــردن  چنیــن رخــدادی نشــان دهندۀ ایــن امــر اســت 
ــروز  ــب ب ــر موج ــن ام ــد. همی ــم آی ــده فراه ــت های تدوین ش ــرای سیاس ــب ب ــه ای مناس ــا وجه ــت ت ــت گذاری اس ــۀ سیاس ــوم در عرص ــای مرس رویه ه
کــه همانــا عــدم آینده نگــری و آینده پژوهــی اســت. آینده نــگاری در تدویــن سیاســت کمــک می کنــد شــرایط موجــود  ضعفــی در سیاســت ها می شــود 
کــرد. حاجیانــی،  ــر سیاســت ها تأثیــر بگذارنــد شناســایی  کــه می توانــد در ادامــه ب ــا در نظــر گرفتــه شــود و تغییــر و تحــوالت ممکــن را  به صــورت پوی
کــه از نظــر سیاســت گذار، آینــده همیشــه مبهــم  معــاون پژوهشــی مرکــز بررســی های اســتراتژیک ریاســت جمهوری، ایــن امــر را ناشــی از آن می دانــد 

ک اســت، لــذا همــواره در تــالش اســت تعمــدًا آن را نادیــده بگیــرد و بــا آن روبــه رو نشــود. و خطرنــا

2- 1- بی توجهی به ظرفیت ها و سازوکارهای اجرایی:

مشــکل دیگــر گریبان گیــر سیاســت ها در مرحلــۀ تدویــن ایــن اســت کــه برخــی مواقــع در تدویــن سیاســت ها لــوازم و ضروریــات اجرایــی در نظــر گرفتــه 
نمی شــود و درنتیجــه سیاســتی هرچنــد مناســب در نظــر، در عمــل بــا شکســت یــا نرســیدن بــه اهــداف اصلــی همــراه می شــود. ایــن وضعیــت زمانــی 
کــه یــا در تدویــن سیاســت بــه ظرفیت هــای اجرایــی نهــاد مســئول توجــه نشــده و بــاری فراتــر از توانایــی اش بــر آن تحمیــل شــده یــا  بــه وجــود می آیــد 
گــون اســت، امــا به صــورت دقیــق مشــخص نشــده هــر نهــاد  کــه در آن سیاســت نیازمنــد مشــارکت چندیــن نهــاد بــا ظرفیت هــای گونا حالتــی اســت 
ع بی توجهــی بــه  چــه مســئولیتی داشــته و تــا چــه حــد بایــد ظرفیت هــای خــود را بــه کار گیــرد. حاجیانــی نیــز در تحلیــل خــود از شــرایط موجــود، موضــو
گیــر و قدرتمنــد در ســطح جامعــه اســت، ممکــن اســت بــر  ح می کنــد و بیــان می کنــد، حتــی دولــت نیــز کــه نهــادی فرا ظرفیت هــا را در مــورد دولــت مطــر
ج اســت: »کاًل یــک مشــکل دیگــر در سیاســت گذاری داریــم و آن فقــدان  کــه از توانــش خــار گیــرد  اســاس سیاســت های تدوینــی، وظایفــی را بــر عهــده 
ظرفیــت دولــت بــرای سیاســت هایی اســت کــه تدبیــر می کنــد. اهمیــت ایــن مشــکل در حکمرانــی در حــدی اســت کــه مــن فکــر می کنــم بایــد جــدا هــم 
کــه ظرفیــت دولــت بســیار انــدک و ناچیــز اســت. بــه قــول  دیــد؛ یعنــی یــک مقولــه در حــوزۀ عارضــه و سندنویســی اســت و یــک مقولــه هــم ایــن اســت 
انــدروز در کتــاب توانمندســازی حکومــت، تحمیــل بــار بیــش از حــد می کنیــم. ایــن در نظــام حکمرانــی به ویــژه در زمــان سندنویســی هســت؛ یعنــی 

کــه دولــت بایــد داشــته باشــد«. عــدم انطبــاق بیــن سیاســت ها و چشــم اندازها بــا ظرفیت هــای اجرایــی کشــور و ظرفیتــی 

3- 1- تعارض منافع سیاست گذاران:

کــه در بارزتریــن شــکل، خــود  کــرد تعــارض منافــع سیاســت گذاران اســت  کــه در زمینــۀ تدویــن سیاســت ها می تــوان بــه آن اشــاره   از دیگــر مشــکالتی 
را در میــان نماینــدگان مجلــس نشــان می دهــد. سیاســت های تعیین شــده در مجلــس الزامــًا بایــد بــر اســاس منافــع ملــی طراحــی شــوند، امــا در 
کــه حتــی در تضــاد بــا  برخــی مــوارد مشــاهده می شــود نماینــدگان بــه ســبب منافــع آتــی خــود در پــی آن هســتند سیاســت ها را به گونــه ای پیــش برنــد 
کــه خواســته های گروه هــای مختلــف  منافــع ملــی، منافــع گروه هــای خاصــی از رأی دهنــدگان را تأمیــن کننــد. ایــن امــر لزومــًا بــه معنــای آن نیســت 
کــه  کــرد، بلکــه پیشــبرد آن هــا از ســوی نماینــدگان بــرای حصــول اطمینــان از آینــدۀ خــود اســت  رأی دهنــدگان ایــراد دارد و نبایــد بــه آن هــا توجهــی 
در ایــن میــان مشــکل زا بــوده و ممکــن اســت در برخــی مــوارد بــه سیاســت هایی در تقابــل بــا منافــع عمومــی جامعــه منجــر شــود. چنان کــه امینــی، 
کــه  کنــد  کــه بیشــتر تمایــل دارد قوانینــی را تصویــب  ع چینــش مجلــس نوعــی اســت  مدیــر اندیشــکدۀ اقتصــاد مقاومتــی، در ایــن بــاره می گویــد: »نــو
بتوانــد از طریــق آن رأی کســب کنــد و مــردم را راضــی نگــه دارد کــه ممکــن اســت لزومــًا بــر اســاس منافــع کشــور نباشــد. بــرای مثــال، بــرای راضــی نگــه 
ــد از مســیرهای دیگــری  ــرای حمایــت از بازنشســته ها بای ــار تورمــی دارد و ب کار آث ــی ایــن  ــر می کننــد، ول داشــتن بازنشســته ها حقــوق آن هــا را 3 براب
کار را همــۀ  کــرد. همــۀ آثــار منفــی ایــن  کار نیــز دیــده شــود. نمی تــوان بــدون در نظــر گرفتــن منابــع سیاســت گذاری  کــرد یــا حداقــل منابــع ایــن  اقــدام 
کار از آن هــا حمایــت می کنــد«. نماینــدگان می داننــد، امــا نهایتــًا بــه آن رأی می دهنــد، چــون پایــگاه رأیشــان بــرای آن هــا مهــم اســت و ملــت بــا ایــن 

4- 1- اصرار بر جامعیت سیاست ها:

غ از مســائل موجــود در حیــن تدویــن سیاســت ها، سیاســت های اخذشــده نیــز خــود دچــار مشــکالتی هســتند کــه در برخــی مــوارد آن هــا را از حیــز انتفاع  فــار
ســاقط می گردانــد. یکــی از ایــن مســائل بــه گفتــۀ امینــی فقــدان جهت گیــری خــاص در سیاست هاســت کــه اشــاره بــه ایــن امــر دارد کــه در بســیاری از 
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ــا بتوانــد بــه همــۀ مشــکالت یک جــا رســیدگی کنــد. از نظــر وی نه تنهــا چنیــن شــیوه ای  مــوارد سیاســت گذار اصــرار بــر جامــع بــودن سیاســت ها دارد ت
ــا این گونــه سیاســت گذاری بــه توســعه نرســیده اســت کــه از منظــر حکمرانــی نیــز بایــد بتــوان بــه  در ســایر کشــورها متــداول نیســت و هیــچ کشــوری ب
کــه نمی تــوان همــۀ مســائل و مشــکالت را دفعتــًا بــا سیاســتی واحــد مدیریــت یــا حــل کــرد. همیــن مســئله  برخــی مســائل آری گفــت و بــه برخــی نــه، چرا
ــه هم ســطح  ــوان ب ــه آن هــا می ت ــرای نظــام حکمرانــی و سیاســت گذاری تبدیــل می شــوند کــه ازجمل ــه مشــکلی ب ــز ب تبعاتــی در پــی دارد کــه آن هــا نی
نبــودن سیاســت ها، همچنیــن حجــم بــاال و تداخــل آن هــا اشــاره کــرد. هم ســطح نبــودن سیاســت ها نشــان دهندۀ ایــن نکتــه اســت کــه در بســیاری از 
مــوارد سیاســت های تدوین شــده، ترکیبــی از سیاســت ها در ســطوح مختلــف اعــم از کالن و بخشــی و ُخــرد اســت کــه برخــی از آن هــا حالــت بخشــنامۀ 
اجرایــی بــه خــود می گیرنــد، بخشــی در ســطح قانــون بــوده و بخشــی دیگــر ُحکــم سیاســت های کالن را دارنــد کــه ایــن امــر باعــث ناهمگونــی سیاســت و 
کارآمــدی آن می شــود. از ســوی دیگــر حجــم و تعــداد بــاالی سیاســت ها باعــث می شــود در هــر حــوزه ای تعــدد سیاســت ها بــه تداخــل آن هــا بینجامــد. نا

5- 1- عدم امکان ارزیابی سیاست ها:

یکــی دیگــر از مشــکالتی کــه در بحــث سیاســت ها می تــوان بــه آن اشــاره کــرد عــدم امــکان ارزیابــی آن هاســت. ایــن امــر ریشــه در دو مســئله دارد: اول 
اینکــه هیــچ گاه تالشــی جــدی نشــده سیســتمی بــرای ارزیابــی تعریــف شــود و در مــواردی کــه بــه ارزیابــی اشــاره شــده اســت صرفــًا در حــد نظــر مانــده 
ــه ارزیابــی سیاســت ها  و هیــچ گاه عملــی نشــده اســت. چنان کــه حاجیانــی اشــاره می کنــد، در حوزه هایــی ماننــد محیــط زیســت کــه به طــور قانونــی ب
اشــاره شــده اســت در عمــل قانــون مربوطــه یــا به شــدت مبهــم بــوده و اجــرا نشــده یــا ارزیابی هــای انجام شــده مبهــم و منحــرف بوده انــد، به طوری کــه 
کتفــا  بســیاری از ارزیابی هــای پیشــینی انجــام نمی شــوند و در مــواردی معــدود صرفــًا بــه ارزیابــی تأثیــرات پســینی آن هــم به صــورت نه چنــدان مطلــوب ا
می شــود: »کاًل در مقولــۀ ارزیابــی چــه پیشاسیاســتی، حیــن اجــرای سیاســتی و چــه پــس از اجــرای پــروژه یــا سیاســت، بــه لحــاظ روش شناســی ضعیــف 
هســتیم و جایگاهــش هــم بــه لحــاظ حقوقــی ابهــام دارد«، امــا دلیــل دیگــر عــدم امــکان ارزیابــی سیاســت ها بــه گفتــۀ امینــی بــه ســاختار خود سیاســت ها 
مربــوط اســت. وی اشــاره می کنــد ایــن امــر نــه ناشــی از فقــدان ســاختار ارزیابــی، کــه بــه دلیــل جنــس و نــوع سیاست هاســت کــه اساســًا آن چنــان کلــی و 
مبهــم هســتند کــه امــکان هرگونــه ارزیابــی را منتفــی می ســازند: »ایــن سیاســت ها به گونــه ای طراحــی نشــده اند کــه بتــوان بــرای اجــرا، پیاده ســازی و 
ارزیابــی آن هــا طراحــی انجــام داد؛ یعنــی سیاســتی نوشــته شــده کــه تــا اآلن ارزیابــی نشــده و علــت ارزیابی نشــدنش این نیســت کــه ســاختار ارزیابی وجود 
نداشــته، بلکــه جنــس و نــوع سیاســت ارزیابی پذیــر نیســت. طــوری نیســت کــه بشــود بــر آن نظــارت کــرد؛ به گونــه ای کلــی نوشــته شــده یــا به نوعــی 

می شــود برداشــت های متفاوتــی از آن کــرد و دقــت نــدارد و ســازوکارهای اجرایــی در آن دیــده نشــده کــه نمی تــوان آن را به درســتی ارزیابــی کــرد«.

6- 1- افق حکمرانی محدود و نگاه متفاوت به مسائل:

در پایــان شــاید بتــوان ریشــه های اصلــی آشــفتگی وضعیــت سیاســت گذاری در ایــران را دو عامــل دانســت: محــدود بــودن افــق حکمرانــی؛ و 
کــه بــه دلیــل کوتــاه بــودن عمــر فعالیــت سیاســت گذاران، بیشــتر تــالش بــر  نشــناختن دقیــق مســائل. محــدود بــودن افــق حکمرانــی بــدان معناســت 
کــه در زمانــی محــدود بتــوان بــه نتایــج الزم دســت یافــت. ایــن امــر به خصــوص در قــوۀ  کــه سیاســت ها به گونــه ای طراحــی و اجــرا شــوند  ایــن اســت 
ــای  ــوان ردپ ــه به عنــوان مســئول اصلــی اجــرای سیاســت ها مشــهود اســت، امــا در ســایر نهادهــای سیاســت گذار نیــز ماننــد قــوۀ مقننــه می ت مجری
کــرد. همیــن امــر ســبب به وجــود آمــدن فضــای اضطــرار در سیاســت گذاری شــود و باعــث می شــود کمتــر بــه سیاســت های بلندمــدت  آن را مشــاهده 
گاهــی سیاســت گذاران یــا نبــود مطالعــات پشــتیبان نیســت، بلکــه  توجــه شــود. عامــل دیگــر؛ یعنــی نشــناختن دقیــق مســائل نیــز لزومــًا بــه معنــای ناآ

ع نــگاه بخش هــای مختلــف دخیــل در سیاســت گذاری اســت. ــو نشــان دهندۀ تفــاوت ن
کنــش بــه مســئله ای ایجــاد شــده و نهادهــای مختلــف بــه علــت  کــه در وا ع نــگاه نهادهــای درگیــر نشــان دهندۀ ایــن امــر اســت  تفــاوت نــو
ــر  ــد، مدی ــد. عبدالحمی ــرای آن متصورن ــی را ب ــای متفاوت ــل و راهکاره ــه عل ــد و درنتیج ــاوت از آن دارن ــی متف ــه ای خوانش ــی اندیش ــاوت در مبان تف
آزمایشــگاه حکمرانــی دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران، در ایــن بــاره می گویــد: »عمــاًل ســاختاردهی بــه مســئلۀ مناســبی در ایــران نداریــم. مــا متعــدد 
بــا موقعیت هــای مســئله مواجــه می شــویم و مبتنــی بــر احســاس، اســترس و عجلــه تصمیمــات جــدی می گیریــم. ایــن تصمیمــات را مبتنــی بــر 
ع اســت«. ریشــۀ ایــن  کــدام فــر کــدام اصــل و  کــه معلــوم نیســت  موقعیــت مســئله می گیریــم، نــه مبتنــی بــر مســئله. موقعیــت مســئله شــرایطی اســت 
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گــون اقداماتــی انجــام شــود  کــه باعــث می شــود در مقابــل مســائل گونا امــر را می تــوان نبــود نظــام اندیشــه ای بنیــادی در نظــام حکمرانــی دانســت 
ــد. ــه ســپهرهای اندیشــه ای متفــاوت و گاه متضــاد ارجــاع دارن کــه ب

2- مسائل مرتبط با فرایندهای اجرای سیاست ها:

کــه بــه نقــد سیاســت ها و مســائل مربــوط بــه ســازوکار درونــی آن هــا اشــاره داشــت، دســتۀ دوم مســائل و مشــکالت نظــام  برخــالف بخــش پیشــین 
کــه در مقــام اجــرای سیاســت ها چــه نقــاط ضعفــی وجــود دارد. کیــد دارد  حکمرانــی بــه ســازوکارهای اجرایــی توجــه دارد و بــر ایــن امــر تأ

1- 2- عدم انسجام اجرایی:

کــه ناشــی از ناهماهنگــی میــان نهادهــای  کندگــی، چــه در تدویــن و چــه اجــرای سیاست هاســت  اولیــن مســئله در فــاز اجرایــی، عــدم انســجام و پرا
مختلــف اســت. در حیــن اجــرای سیاســت ها، شــیوۀ منطقــی بــرای پیشــبرد برنامه هــا، نهــادی خــاص بایــد رهبــری و ایجــاد هماهنگــی بیــن 
کــه در ایــران کمتــر چنیــن رویــه ای مشــاهده می شــود. همیــن امــر باعــث می شــود هــر نهــاد درگیــر در سیاســتی  نهادهــای مرتبــط را بــر عهــده بگیــرد 
خــاص به صــورت خودســرانه عمــل کنــد و درنتیجــه از سیاســتی واحــد، اجرایــی چندبخشــی شــکل بگیــرد. عبدالحمیــد در همیــن راســتا بــا مثالــی 
ــرای کنتــرل الکترونیکــی مــرز در قوانیــن گمــرک،  ح می دهــد: »ب از وضعیــت نابســامان کنتــرل الکترونیکــی مرزهــا، ایــن وضعیــت را به خوبــی شــر
قوانیــن مرزبانــی ناجــا، قوانیــن اداره پســت و قوانیــن راهــداری گفتــه شــده اســت. همــه گفته انــد و در طــول پنجــاه شــصت ســال گذشــته مجلــس 
تصویــب کــرده اســت کــه بایــد کنتــرل مرزهــای مــا الکترونیکــی بشــود و تجهیــزات دیده بانــی و رادار بگذاریــم؛ منتهــا هرکســی کــه نمی توانــد بــر مرزهــا 
دوربیــن بگــذارد. باالخــره یــک نفــر صاحــب آن دوربیــن اســت، بایــد دوربیــن را بگــذارد و اداره کنــد و بقیــه بهره بــرداری کننــد. ایــن اتفــاق نمی افتــد؛ 
هــر کــس می گویــد مــن بایــد دوربینــم را بگــذارم یــا مثــاًل دوربیــن لــب مــرز را ناجــا بگــذارد، دوربیــن جــاده تــا گمــرک را گمــرک بگــذارد و دوربیــن مثــاًل 
گمــرک میرجــاوه تــا تهــران را راهــداری گــذارد و دوربین هــای در ســطح شــهر را کــس دیگــری بایــد بگــذارد. ایــن عــدم انســجام، ناهماهنگــی، تشــتت 

کندگــی آزاردهنــده شــده اســت و منابــع کشــور را هــدر می دهــد«. و پرا

2- 2- عدم پاسخگویی و التزام به قانون:

در بازشناســی مســائل و مشــکالت نظــام حکمرانــی از ســوی اندیشــکده ها، بــه عملکــرد دو نهــاد بیــش از همــه انتقــاد شــده اســت: دولــت و مجلــس. 
یکــی از مشــکالتی کــه فصــل مشــترک مجلــس و دولــت اســت پاســخگوی نبــودن آن هاســت کــه هرکــدام به انحــاء مختلف بــه آن دچارنــد. همان طور 
کــه به طــور شــفاف مشــخص نیســت در اجــرای سیاســتی  کندگــی و عــدم انســجام اســت، چرا کــه پیش تــر ذکــر شــد، نظــام حکمرانــی دچــار نوعــی پرا
ــا همیــن  ــد ب ــه بایــد آن را همراهــی کننــد. چرایــی پاســخگو نبــودن دولــت را بای خــاص چــه نهــادی مســئول اصلــی اســت و نهادهــای دیگــر چگون
نامشــخص بــودن نهــاد متولــی اجــرای سیاســت مرتبــط دانســت کــه فرصتــی را بــرای دولــت فراهــم مــی آورد تــا به راحتــی از زیــر بــار مســئولیت پذیری 
کــه بایــد پاســخگو باشــد مجبــور اســت خــودش را  شــانه خالــی کنــد و خــود را بــه ارائــۀ توضیــح شــفافی ملــزم ندانــد. چنا ن کــه امینــی می گویــد: »کســی 
کــه مــا در کشــورمان نداریــم«. دلیــل  کــه می افتــد پاســخ بدهــد. ایــن چیــزی اســت  کنــد تــا بتوانــد نســبت بــه سیاســت و اتفاقاتــی  به گونــه ای تنظیــم 
کــه دارنــد  کــه نبــود ســازوکار مشــخصی باعــث شــده اســت نماینده هــا متناســب بــا مســئولیتی  پاســخگو نبــودن مجلــس نیــز ریشــه در همیــن امــر دارد 

کــه در اختیارشــان قــرار گرفتــه اســت در قبــال سیاســت ها، پاســخگویی مشــخصی نداشــته باشــند. و منابعــی 
کــه در  کــه همــان عــدم التــزام بــه اجــرای قانــون اســت. همچنــان  در ادامــه، پاســخگو نبــودن دولــت خــود را در مشــکلی دیگــر نیــز نشــان می دهــد 
دولت هــای مختلــف بارهــا مشــاهده شــده اســت پــس از تصویــب قانونــی در مجلــس یــا سیاســت هایی کالن تــر کــه دیگــر نهادهــای باالدســتی تصویب 
می کننــد، دولــت به راحتــی از اجــرای آن ســر بــاز می زنــد و به گونــه ای دیگــر عمــل می کنــد. در ایــن مــورد، امینــی از سیاســت های تعیین شــده مجمــع 
کــه دولــت تمایلــی بــرای اجــرای آن هــا نشــان نــداده اســت و ریشــۀ ایــن امــر را در وضعیــت  تشــخیص مصلحــت نظــام و مجلــس ســخن می گویــد 

کــه جایگاهشــان در نســبت بــا دولــت مشــخص نیســت. نهادهــای سیاســت گذار می دانــد 
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3- 2- نظام بوروکراتیک ناکارآمد:

کــه  کارآمــدی خــود را نشــان داده اســت  کــه گریبان گیــر نظــام حکمرانــی بــوده و بــه انحــاء مختلــف نا بوروکراســی در ایــران نیــز یکــی از مســائلی اســت 
کارآمــدی بوروکراســی را ناشــی از فقــدان رویکردهــای  کــرد. شــاید بتــوان نا کارآمــدی را مشــاهده  در اجــرای سیاســت ها نیــز می تــوان عــوارض ایــن نا
مشــارکت جویانه در آن دانســت، به نحوی کــه ســبب می شــود افــراد درون نظــام اداری نســبت بــه سیاســت ها و منویــات آن بی توجــه شــوند و صرفــًا 
در پــی عالیــق کوتاه مــدت و شــخصی خــود برآینــد. عبدالحمیــد معتقــد اســت تفاوتــی میــان بوروکرات هــا و سیاســت گذاران وجــود دارد: از یک ســو 
ع خــود و سیاســت هایش نــدارد، از ســوی دیگــر مقابــل سیاســت گذاران این گونــه  بدنــۀ بوروکراســی کشــور هیچ گونــه ِعرقــی نســبت بــه ســازمان متبــو
نبــوده و نســبت بــه نیازهــای حکمرانــی کشــور دغدغه منــد هســتند. از این روســت کــه وی نتیجــه می گیــرد آنچــه در ایــن بیــن اختــالل ایجــاد می کنــد 
کــه ضعــف در اجــرای آن هــا به واســطۀ کاســتی های بوروکراســی کشــور اســت: »ســطح بوروکرات هــا  نــه سیاســت های تدوین شــدۀ سیاســت گذاران، 
کوتاه مــدت خــودش را  بــا سیاســت گذارها متفــاوت اســت. نظــام اداری مــا، نظــام بی تفاوتــی نســبت بــه سیاست هاســت و تنهــا منافــع ُخــرد و 
کــه حــس  کــه همــان حقــوق و درآمــد اســت، درصورتی کــه نظــام سیاســتی در حــوزۀ حکمرانــی مــا، نظــام بی تفاوتــی نیســت، نظامــی اســت  می بینــد 

کــه دارد سیاســت تدویــن می کنــد. ایــن سیاســت ها بــه نظــام اداری مــا می آیــد و بــه ســرانجام نمی رســد«. دارد و بــا ِعرقــی 

3- مسائل زمینه ای و پیشینی:

ــر  ــر از آن هــا را درب ــا ســازوکارهای اجرایــی آن هــا مربــوط نیســت و مســائلی فرات کــه لزومــًا بــه سیاســت ها ی عوامــل زمینــه ای اشــاره بــه مــواردی دارد 
ــد. ــود را می گذارن ــر خ ــی اث ــف حکمران ــاط مختل ــه در نق ک ــتند  ــه ای هس ــل ریش ــی عوام ــوارد به نوع ــن م ــرد. ای می گی

1- 3- قوانین و نظام حقوقی ناکارآمد:

کمیــت قانــون اســت کــه می تــوان آن را ناشــی از نبــود نظــام حقوقــی کارآمــد و شــفاف دانســت. علــت  یکــی از مشــکالت ریشــه ای نظــام حکمرانــی نبــود حا
ایــن امــر بــه گفتــۀ نبــوی، مدیــر مرکــز پژوهشــی مطالعــات راهبــردی توســعه، حجــم زیــاد قوانیــن و مقرراتــی اســت کــه طــی ســال های طوالنــی، حتــی از پیــش 
از انقــالب، انباشــته شــده اند و تالشــی بــرای ســامان دادن بــه آن انجــام نشــده اســت. نتیجــه آنکــه در بســیاری از زمینه هــا شــاهد ایــن امــر هســتیم کــه در 
حــوزه ای خــاص، قوانینــی متضــاد بــا یکدیگــر وجــود دارنــد کــه فضــای حکمرانــی را به شــدت مبهــم می ســازند. در کنــار ایــن موضــوع، بایــد بــه ایــن مســئله 
کارآمــد بــوده و بــه رویه هایــی منجــر می شــوند کــه رونــد حکمرانــی مناســب را در کشــور مختــل  هــم توجــه کــرد کــه برخــی از قوانیــن و مقــررات موجــود نیــز نا
می ســازند. نمونــۀ ایــن قوانیــن را می تــوان در قوانیــن مربــوط بــه ســازوکار و ســاختار بودجــه مشــاهده کــرد کــه عبــدی، مدیــر اندیشــکدۀ سیاســت گذاری 
اقتصــادی تهــران، دربــارۀ آن می گویــد: »یــک موضــوع، نظــام پولــی و بانکــی کشــور اســت کــه مســئلۀ مهــم آن ســاختار بودجــه، کســری بودجه و شــیوۀ تأمین 
آن اســت. نمی تــوان از بانــک مرکــزی اســتقراض کــرد و انتظــار تــورم نداشــت. پــس مســئله ای این چنینــی یــک ُبعــد آن نهادهــا هســتند و یــک ُبعــد دیگــرش 
قوانیــن و مقــررات؛ یعنــی قواعــد و مقــررات نظــام پولــی و بانکــی بایــد اصــالح شــوند«. نتیجــۀ چنیــن وضعیتــی آن می شــود کــه قوانیــن موجــود ضمــن اینکــه 
کارآمدنــد از تنظیــم روابــط بیــن افــراد و گروه هــای مختلــف نیــز بازبماننــد. چنان کــه نبــوی می گویــد:  در بســیاری از مــوارد مبهــم، در تضــاد بــا یکدیگــر و نا
کــم نیســت. قوانیــن بایــد ایــن ظرفیــت را داشــته باشــند کــه روابــط میــان مــردم بــا  »پــس اواًل، مــا قانــون خــوب نداریــم و ثانیــًا، در روابــط فی مابیــن قانــون حا
مــردم، مــردم بــا حکومــت و حکومــت بــا مــردم را نــرم و کارآمــد کنــد و فعالیت هــای سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی را قابــل پیش بینــی کند. پــس اولین نقص، 
فقــدان یــک نظــام حقوقــی شســته رفته و کارآمــد اســت تــا روابــط را خیلــی خــوب تنظیــم کنــد. هرچقــدر روابــط تنظیــم بشــود، هــم اختالفــات کــم می شــود و 

گیر اســت«. هــم ســرعت بهره بــرداری از امکانــات بیشــتر می شــود. امــروز حتــی بیشــتر مشــکل اصلــی اســتارت آپ ها نیــز همیــن قوانیــن دســت وپا

2- 3- فاصله بین متخصصان دانشگاهی و سیاست گذاران:

متخصصــان و سیاســت گذاران عمدتــًا خــود را مربــوط بــه دو دنیــای متفــاوت می داننــد کــه هرکــدام عالقه مندی هــای خــاص خــود را دارنــد و وظایفــی 
متفــاوت و جــدا بــرای خــود تعریــف می کننــد. همان طــور کــه گفتــه شــد در نظــام حکمرانــی ایــران، نظــام اندیشــه ای واحــدی میــان نهادهــای مختلــف 
وجــود نــدارد کــه بعضــًا بــه جهت گیری هــای سیاســتی متضــاد و متناقــض منجــر می شــود. بــه گمــان مصاحبه شــوندگان، ایــن تفــاوت نظــام اندیشــه ای 
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کــه متخصصــان عمدتــًا بــر اســاس پارادایم هــای فکــری غربــی  در بیــن سیاســت گذاران و متخصصــان دانشــگاهی نیــز وجــود دارد. به گونــه ای 
ــروه  ــن دو گ ــان ای ــه ای می ــروز فاصل ــه ب ــئله ب ــن مس ــه ای ــد ک ــری دارن ــر و عمل گرایانه ت ــدی محدودت ــق دی ــت گذاران اف ــه سیاس ــند، درحالی ک می اندیش
منجــر شــده اســت. نتیجــۀ ایــن فاصلــه ایــن شــده اســت کــه از یک ســو بســیاری از دانشــگاهیان بــرای خــود در نظــام حکمرانــی نقــش و وظیفــه ای قائــل 
کمیتــی نیــز بــه نظریــات کارشناســان توجــه  نیســتند و تمــام بــار مســئولیت را بــر عهــدۀ سیاســت گذاران و مســئوالن گذاشــته اند و از ســوی دیگــر نظــام حا
چندانــی نمی کنــد. مقصــودی، رئیــس هیئت مدیــرۀ انجمــن علمــی مطالعــات صلــح ایــران، ایــن بی توجهــی بــه نظریــات کارشناســی را نه تنهــا بــرای 
دانشــگاهیان، حتــی بــرای اندیشــکده ها نیــز صــادق می دانــد کــه از اســاس بایــد بیــن دانشــگاه و سیاســت گذار ماننــد نوعــی پــل عمــل کننــد: »مهم تریــن 
کمیتی  کمیتــی نســبت بــه مباحــث مطروحه و پیشــنهادهای کارشناســانۀ اندیشکده هاســت. نظــام حا مســئله اصــواًل دورافتادگــی و ناشــنوایی نظــام حا

مــا به شــدت دورافتــاده و دارای نــگاه بدبینانــه اســت و اصــواًل گــوش شــنوایی بــرای شــنیدن نظریــات کارشناســی نــدارد«.

3- 3- عدم شایسته ساالری:

کــه در نظــام حکمرانــی مشــکالتی ایجــاد می کنــد. از یک ســو رونــد انتخــاب افــراد بــرای ِســَمت های  ع نــگاه بــه افــراد نیــز ازجملــه مســائلی اســت  نــو
کــه به تنهایــی بــار مشــکالت  گــون بــر اســاس شایسته ســاالری نیســت و از ســوی دیگــر در مواجهــه بــا مســائل، همــگان بــه دنبــال فــردی هســتند  گونا
کــه بــه جــای  را بــر دوش بکشــد و مســائل را حل وفصــل کنــد. مشــکل عــدم شایسته ســاالری از نظــر عیوضــی ناشــی از سیســتم های گزینشــی اســت 
کــه چنــدان مناســبتی بــا جایــگاه مدنظــر نــدارد. همچنیــن در برخــورد  انتخــاب افــراد بــر اســاس ویژگی هــا، موازیــن دیگــری را جایگزیــن کرده انــد 
ــر توانایی هــای فــردی خــود، نظــام  ــا تکیــه ب کــه ب گــون، همــگان و ازجملــه سیاســت گذاران بــه دنبــال فــردی هســتند  ــا مســائل و مشــکالت گونا ب
کــه بــه جــای آنکــه بــه دنبــال شناســایی مشــکالت و بهبــود سیســتم  کنــد. ایــن رویکــرد ناشــی از نــگاه فردگرایانــه اســت  حکمرانــی را مدیریــت 
کــه در ذهــن افــراد، مســائل نــه از جنــس ســاختاری، بلکــه موقعیت هــای  کــه خــود نشــانگر آن اســت  حکمرانــی باشــد، در پــی فــرد منجــی می گــردد 
ــت.  ــر زورو اس ــی ب ــگاه مبتن ــی ن ــوزۀ حکمران ــد: »در ح ــاره می گوی ــن ب ــی در ای ــتند. عیوض ــد هس ــردی توانمن ــت ف ــد دخال ــه نیازمن ک ــتند  ــه ای هس یک
دنبــال یــک زورو هســتیم. زورو می آیــد و مشــکالت مــا را حــل می کنــد. فــردی کاندیــدای ریاســت جمهوری می شــود و ادعــا می کنــد تمــام مشــکالت 
کــه قابــل انجــام نیســت.  را حــل می کنــد. ایــن تعــادل اجتماعــی را بــه هــم می ریــزد؛ یعنــی رئیس جمهــور خــودش را در موقعیتــی قــرار می دهــد 

کــه قابلیــت واقعــی شــدن نــدارد، بعــد بــرای اینکــه آن هــا را عملــی کنــد آســیب های شــدیدتری وارد می کنــد«. تعهداتــی می دهــد 
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چرایی مسائل و مشکالت نظام حکمرانی:

ــه  ک ــد  ــر کرده ان ــه وجــود آمــده اســت ذک ــی کشــور ب ــه در نظــام حکمران ک ــرای مســائلی  ــی را ب مصاحبه شــوندگان در حیــن صحبت هــای خــود، دالیل
کــه در ایــن میــان ذکــر شــده اند خــود نوعــی از مســائل نظــام حکمرانــی هســتند و  کثــر عللــی  گونــی از علــل می شــوند. هرچنــد ا مشــمول طیــف گونا

ــد. ح کرده ان ــه ســؤال چرایــی آن هــا را مطــر ــز جــزء مشــکالت در نظــر گرفــت، امــا مصاحبه شــوندگان در پاســخ ب ــوان آن هــا را نی می ت

1- عدم انطباق سیاست ها با بسترهای مالزم آن:

کلــی، بــدون ارتبــاط منطقــی بــا تــوان  کــه سیاســت های تعیین شــده در برخــی مــوارد بســیار  پیش تــر در بحــث از مســائل نظــام حکمرانــی ذکــر شــد 
کــه باعــث می شــود در عمــل امــکان اجراشــدن نداشــته باشــند یــا در حیــن اجــرا بــا نقــاط ضعــف  کارآمــد هســتند  اجرایــی نهادهــا و دارای جامعیتــی نا
کــه ایــن سیاســت ها بــا شــرایط سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی  کــه بــرای ایــن امــر می تــوان در نظــر گرفــت ایــن اســت  بســیاری همــراه شــوند. علتــی 
کشــور منطبــق نیســتند و بیــش از آنکــه در فراینــد سیاســت گذاری از مرحلــۀ شــناخت مســئله تــا اجــرای سیاســت رونــدی منطقــی و بــر اســاس شــرایط 
کــه سیاســت ها چــه ســمت و ســویی داشــته باشــند. ظفریــان،  کمیــت و جامعــه معیــن می کنــد  موجــود در پــی گرفتــه شــود، روابــط خــاص بیــن حا
ع رابطــه دولــت و ملــت از یک ســو و شــرایط واقعــی  مســئول اندیشــکدۀ سیاســت گذاری امیرکبیــر، اشــاره می کنــد در برخــی مواقــع تضــادی میــان نــو
کــه ســبب می شــود دولتمــردان )منظــور تمامــی سیاســت گذاران در بخش هــای  ســاختارهای اقتصــادی و اجتماعــی از ســوی دیگــر وجــود دارد 
مختلــف اســت( بیشــتر بــر روابــط خــود بــا مــردم تکیــه کننــد. چنان کــه وی دربــارۀ سیاســت های دولــت در قبــال وضعیــت صندوق هــای بازنشســتگی 
کــه بــار مالــی تقریبــًا 50-60 هــزار میلیــارد تومانــی  ح همسان ســازی حقــوق بازنشســتگان بــا کارمنــدان دولــت تصویــب شــده  می گویــد: »امســال طــر
در کشــور داشــته اســت؛ یعنــی درحالی کــه صندوق هــا ورشکســته هســتند بــار مالــی دیگــری هــم اضافــه می شــود. اتفاقــًا ایــن از قوانیــن برنامــۀ ششــم 
توســعه اســت؛ یعنــی علی رغــم تحــت فشــار بــودن بــه دلیــل کســری بودجــه، دولــت ایــن قانــون را به راحتــی اجــرا می کنــد. علــت ایــن امــر، مناســبات 
کــرده اســت«. پیش تــر اشــاره شــد تعــارض منافــع برخــی از سیاســت گذاران ماننــد نماینــدگان  کــه دولــت بــا مــردم برقــرار  سیاســی-اجتماعی اســت 
ع تعــارض منافــع  مجلــس ممکــن اســت آن هــا را بــه ســمت سیاســت هایی خــاص پیــش ببــرد، امــا طبــق اظهــارات ظفریــان ایــن مســئله فراتــر از موضــو

ع رابطــۀ میــان سیاســت گذاران و مــردم و سیاســت های منتــج از آن را مــورد نقــد قــرار می دهــد. اســت و از اســاس نــو

2- مشخص نبودن اهداف کالن نظام سیاست گذاری:

ح بــرای مشــکالت نظــام حکمرانــی، نبــود هــدف مشــخص بــه معنــای نوعــی بینــش نســبت بــه نقطــۀ مطلــوب در آینــده  یکــی دیگــر از دالیــل مطــر
ع نــگاه بخش هــای مختلــف نیــز  اســت. عــدم انســجام اجرایــی از مشــکالت حــاد حکمرانــی اســت کــه ایــن مســئله به صــورت ریشــه ای تر خــود را در نــو
نشــان می دهــد. در نظــام حکمرانــی ایــران، هنــوز مشــخص نیســت نقطــۀ مطلــوب کجاســت و قــرار اســت بــه چــه نقطــه ای برســیم. هرچنــد اســناد 
کــه  کلــی اســت  کــه ایــن اهــداف یــا بســیار  کــرده اســت، مســئله اینجاســت  باالدســتی نظیــر ســند چشــم انداز بــرای ایــن منظــور اهدافــی را مشــخص 
می تــوان خوانش هــای مختلفــی از آن داشــت یــا در صــورت مناســب بــودن نتوانســته اســت در بیــن بخش هــای مختلــف بــه ایجــاد نوعــی بینــش 

منجــر شــود.
به عنــوان نمونــه مقصــودی از اصطــالح بســیطی ماننــد توســعه اســتفاده می کنــد و اشــاره دارد کــه در ایــران هیــچ گاه نــگاه توســعه گرا وجــود نداشــته و 
ح نبــوده اســت و در مقابــل، نظــام سیاســتی ایــران بیشــتر درگیــر روزمرگی هــا و مشــکالت  درنتیجــه هیــچ گاه اهــداف اســتراتژیک توســعه گرایانه مطــر
کــه منافــع ملــی و کالن همــواره قربانــی منافــع حزبــی و سیاســی  روز خــود بــوده اســت. از ایــن رو فضــای سیاســت گذاری فضایــی سیاســت زده اســت 

می شــود.

3- عدم یادگیری و بی توجهی به تجارب گذشته:

یکــی دیگــر از ریشــه های مســائل حکمرانــی کشــور را می تــوان تــالش نکــردن سیاســت گذاران بــرای آمــوزش و یادگیــری دانســت. ایــن عــدم یادگیــری 
کســب کرده خــود را بی نیــاز از  کارشناســان بــه دلیــل مــدارک تحصیلــی  بــه دو شــیوه خــود را نشــان می دهــد: در یــک حالــت، سیاســت گذاران و 
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کــه در بســیاری از مواقــع بــا نوآوری هــا و جهت گیری هــای فکــری روز دنیــا در حــوزۀ کاری خــود  آمــوزش مســتمر می داننــد و نتیجــه آن می شــود 
گــر فــردی در تــالش بــرای یادگیــری هــم باشــد، به واســطۀ حجــم فعالیت هــای خــود زمــان الزم  کــه حتــی ا ناآشــنا هســتند. ایــن در حالــی اســت 
ع نگــرش افــراد نســبت داد، بلکــه ریشــۀ آن را بایــد در ســازوکارهای اداری کشــور  بــرای آمــوزش را نــدارد؛ البتــه ایــن مســئله را نمی تــوان صرفــًا بــه نــو
کــه درنتیجــه افــراد را نیــز نســبت بــه آن بی توجــه می کنــد؛ و در حالتــی  کار ارزشــی قائــل نیســت  کــه بــرای آمــوزش مســتمر در حیــن  کــرد  جســت وجو 
کــه می تــوان آن را فراینــد یادگیــری غیرمســتقیم دانســت، اســتفاده از تجــارب گذشــتۀ خــود و ســایر کشــورها در عرصــۀ سیاســت گذاری اســت  دیگــر 
کــه بــه دلیــل  کاوی چرایــی بی توجهــی بــه تجــارب ســایر کشــورها اشــاره می کنــد  کــه در ایــران بــه آن نیــز چنــدان توجهــی نمی شــود. حاجیانــی در وا
کیــد نابجــا بــر بومی ســازی بــوده  نوعــی ســوگیری پیش آمــده نســبت بــه جهانی شــدن پــس از انقــالب، در فضــای سیاســت گذاری همــواره نوعــی تأ
ــی  ــن در حال ــند. ای ــی باش ــای ابداع ــی راه حل ه ــد در پ ــار بوده ان ــه آن دچ ــز ب ــورها نی ــایر کش ــه س ک ــائلی  ــل مس ــت در مقاب ــده اس ــث ش ــه باع ک ــت  اس
کــه سیاســت گذاران از خطاهــای پیشــین خــود نیــز نمی آموزنــد و همــواره نوعــی اصــرار بــر پوشــاندن خطاهــا و نادیــده گرفتنشــان وجــود دارد.  اســت 
حاجیانــی دلیــل ایــن امــر را در ترجیــح منافــع شــخصی افــراد می دانــد. چنان کــه می گویــد: »مــا در ایــران تعمــدًا خســارت های سیاســت گذاری مان را 
کــه هزینــه بــه بــار مــی آورد و چــون مبنــای مردم ســاالری داریــم در دورۀ بعــدی رأی نمی آوریــم یــا می خواهیــم بــه رئیــس  محاســبه نمی کنیــم، چرا
ــا را  ــود. خطاه ــه می ش ــده گرفت ــا نادی ــم و خط ــاد نمی گیری ــزی ی ــه چی ــود. درنتیج ــام نمی ش ــا انج ــبۀ خطاه ــن محاس ــم؛ بنابرای ــواب ندهی ــر ج باالت

ــد«. ــاق نمی افت ــری اتف ــه یادگی ــم، درنتیج ــبه نمی کنی ــماریم و محاس نمی ش

4- بی توجهی به سایر بازیگران در فضای سیاست گذاری:

ــر  کــه می تواننــد در تصمیم ســازی و اجــرا مؤث کام مانــدن سیاســت ها در ایــران در نظــر نگرفتــن ســایر بازیگــران و ذی نفعانــی اســت  ــا دلیــل دیگــر ن
کــه هرکــدام از آن هــا  واقــع شــوند. ایــن بی توجهــی بــه ایــن بازیگــران در حیــن تدویــن و اجــرای سیاســت ها، باعــث شکســت سیاســت ها می شــود، چرا
ممکــن اســت خوانــش خــاص خــود را از سیاســتی واحــد داشــته باشــند و نادیــده  گرفتــن رویکردهــای آن هــا می توانــد عــدم انســجام و تشــتت را در 
حیــن اجــرا در پــی داشــته باشــد. از ســوی دیگــر الزم اســت سیاســت گذار در حیــن تدویــن سیاســت بــا توجــه بــه نگــرش مختلــف گروه هــای درگیــر، 
ــز به عنــوان یکــی  ــع از انجــام چنیــن کاری می شــود. اندیشــکده ها نی ــه ایــن بی توجهــی مان ک گــذارد  ک  ــه اشــترا رویکــردی واحــد را اتخــاذ کنــد و ب
کــه فاصلــۀ بســیاری را بیــن خــود و سیاســت گذاران  کــه می تواننــد در سیاســت گذاری مؤثــر واقــع شــوند دچــار چنیــن مشــکلی هســتند  از بازیگرانــی 
ــتند.  ــی هس ــر راه حل ــه فک ــکده ها ب ــه اندیش ــد و ن ــوری می کنن ــالش درخ ــت گذاران ت ــه سیاس ــز ن ــه نی ــن فاصل ــردن ای ک ــر  ــرای پ ــد. ب ــاهده می کنن مش

کــم، نبــود ارتبــاط صحیــح میــان ایــن بخش هــا باعــث عبــث مانــدن تــالش اندیشــکده ها می شــود. ع حا نتیجــه آنکــه در فضــای فکــری متنــو

راه حل مسائل و مشکالت نظام حکمرانی از دید اندیشکده ها:

کــه برخــی از  مصاحبه شــوندگان در حیــن برشــمردن مســائل نظــام حکمرانــی، راه حل هایــی را نیــز بــرای بهبــود وضعیــت موجــود پیشــنهاد داده انــد 
کیــد دارنــد. آن هــا حالتــی عمومــی دارنــد و برخــی دیگــر بــر پررنــگ شــدن نقــش اندیشــکده ها تأ

1- مشارکت مردم و افزایش پاسخگویی نهادها:

گونــی، ازجملــه  کــه ایــن امــر دالیــل گونا کــه گفتــه شــد یکــی از مســائل نظــام حکمرانــی پاســخگو نبــودن نهادهــا و سیاســت گذاران اســت  همان طــور 
کــه بایــد در اولویــت قــرار داده شــود لــزوم پاســخگویی و  نبــود نظــارت و ارزیابــی صحیــح و تشــتت در اجــرا داشــته اســت. از ایــن رو یکــی از اقداماتــی 
کــه خــود فقــدان نظــارت را در اجــرا نشــدن سیاســت ها و در ادامــه عــدم پاســخگویی مؤثــر دانســته  ایجــاد ســازوکاری بــرای تقویــت آن اســت. امینــی 
کــه در صــورت اجــرا  کــرد و شــرایطی را بــه وجــود آورد  کــه بایــد بــه طریقــی سیاســت گذاران را بــه اجــرای صحیــح سیاســت ها ملــزم  اســت، اذعــان دارد 
ــه پاســخگویی بداننــد. از ایــن رو الزم اســت نقــش مــردم از طریــق نهادهــا و انجمن هــای مدنــی به عنــوان  ــزم ب نشــدن، افــراد و نهادهــا خــود را مل
ناظــران بــر سیاســت گذاران پررنــگ شــود؛ البتــه حضــور مــردم لزومــًا بــه معنــای قــوت گرفتــن بخــش خصوصــی ماننــد اتاق هــای بازرگانــی نیســت، 
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کــه در یــک نظــام حکمرانــی اجتماعــی و مشــارکتی، بخــش خصوصــی جایــگاه مشــخص خــود را دارد و درنتیجــه بایــد نقــش ســایر نهادهــای  چرا
گاهــی مــردم نســبت  کیــد کردنــد و مهــم می داننــد کــه بــا افزایــش آ مدنــی را تقویــت کــرد. از این روســت کــه مصاحبه شــوندگان مختلفــی بــر ایــن امــر تأ
کــرده اســت  کــه اندیشــکدۀ متبوعــش پیگیــری  بــه سیاســت ها می تــوان آن هــا را بــه مداخلــۀ هرچــه بیشــتر فراخوانــد. امینــی نیــز یکــی از اقداماتــی را 
کــه بــه  کــه مســئله نخواســتن بــوده  کــرده اســت: »یکــی آنجایــی  کــردن وقایــع نظــام حکمرانــی معرفــی  گاهــی عمومــی از طریــق رســانه ای  افزایــش آ
خاطــر منافــع یــا اقتصــاد سیاســی نمی خواســته کاری در کشــور انجــام بشــود، در ایــن حالــت مجبــور شــدیم وارد فضایــی بشــویم کــه بتوانیــم در بــازی 

کــه الزم اســت مــردم، مطالبــات عمومــی و رســانه ها را وارد کنیــم«. اقتصــاد سیاســی تغییــری ایجــاد کنیــم؛ مثــاًل درجایــی 

اوری های نوین برای افزایش کارآمدی نهادها:
ّ

2- استفاده از فن

کــه احمــدی، معــاون پژوهشــی  ــرد. از این روســت  ک ــه طرقــی بایســتی آن را مرتفــع  ــه ب ک کارآمــدی نهادهــا ریشــه در عــدم انســجام اجرایــی دارد  نا
کیــد دارد کــه نشــان از آن دارد کــه بــا تفکیــک و شــفافیت وظایــف  پژوهشــکدۀ مطالعــات راهبــردی، بــر مفهومــی تحــت عنــوان کارآمــدی تفکیکــی تأ
کــه همــان اســتفادۀ  کــرد. نبــوی در ایــن مــورد پیشــنهادی دقیق تــر و مشــخص تر ارائــه داده اســت  گــون می تــوان آن هــا را کارآمدتــر  نهادهــای گونا
گســترده تر و بیشــتر از فّناوری هــای نویــن در نهادهاســت. وی معتقــد اســت بــا افزایــش اســتفاده از هــوش مصنوعــی و فّناوری هــای آ ی تــی می تــوان 
کــرد تــا عــالوه بــر مبادلــۀ ســریع و آســان اطالعــات، شــفافیت و پاســخگویی نیــز افزایــش پیــدا کنــد؛  راه را بــرای گســترش دولــت الکترونیــک همــوار 
کارآمــدی بســیاری از سیســتم های اداری و تلــف شــدن زمــان و هزینــۀ بســیار شــده اســت.  چنان کــه اســتفاده نکــردن از ایــن فّناوری هــا موجــب نا
کــه چگونــه توانســته اند بخشــی از مســائل را حل وفصــل کننــد:  کاربــرد فّناوری هــای نویــن مثــال می زنــد  وی در تأییــد نظــر خــود نمونه هایــی را از 
کامــاًل از بیــن رفتــه  کــه مــردم بــا بانک هــا داشــتند  کــه در نظــام بانکــداری اســتفاده شــده، دیگــر آن گرفتــاری قبلــی  »مثــاًل ]درنتیجــه[ آن مقــداری 
کار به خوبــی انجــام  کــه مــردم راضــی هســتند،  اســت یــا مثــاًل یــک شــرکتی ماننــد اســنپ به نوعــی حمل ونقل هــای شــهری را ســامان می دهــد 
می شــود، هــم حرمــت طرفیــن )مســافر و راننــده( حفــظ می شــود و هــم قیمــت مناســب برقــرار می شــود. امــروز به خصــوص بــا نیــروی انســانی و 
مغزهــای متفکــری کــه داریــم بــه همیــن راحتــی می تــوان در حکومــت یــک نظــام اداری خیلــی شــفاف و پاســخگو درســت کــرد و بــه کار مــردم ســرعت 
کــردن دســتگاه ها، جاهــای مختلــف ســرمایه گذاری کرده انــد، ولــی اتصــال  زیــادی داد و روی اعصــاب مــردم حرکــت نکــرد... مثــاًل بــرای ماشــینی 
ــاًل به صــورت هوشــمند در  ــا مث ــه شــود ت کــه اطالعــات به راحتــی مبادل ــم  ــت الکترونیکــی یکپارچــه نداری ــه یکدیگــر و اصطالحــًا دول ایــن شــبکه ها ب
مــورد هــر مــؤدی مالیاتــی مشــخص باشــد کــه مالیاتــش چقــدر اســت و بــه تشــخیص یــک ممیــزی وصــل نباشــد کــه بتوانــد بــا مــؤدی وارد معاملــه شــود 

و مثــاًل مالیــات چنــد میلیــارد تومانــی را چنــد میلیــون تومــان تشــخیص دهــد«.

3- پررنگ کردن نقش اندیشکده ها در نظام حکمرانی:

اندیشــکده ها را می تــوان واســطه ای میــان نظــام حکمرانــی و نظــام دانشــگاهی دانســت، چــون دانشــگاهیان در فضــای خــاص خــود بــه تولیــد علــم 
گــر چــاره ای بــرای آن پیــدا  کــه ا مشــغول اند و سیاســت گذاران در عرصــۀ عمــل اقــدام می کننــد، همــواره فاصلــه ای میــان ایــن دو بخــش وجــود دارد 
ــرای  ــر توضیــح داده شــد؛ یعنــی نبــود مطالعــات کارشناســی دقیــق و تهیــۀ اســناد پشــتیبان ب کــه پیش ت ــه همــان مشــکلی منجــر می شــود  نشــود ب
سیاســت ها یــا نبــود ارتبــاط منطقــی ایــن دو بــا یکدیگــر. از ایــن رو راه حــل رفــع ایــن خــأ ایجادشــده تقویــت اندیشکده هاســت. نکتــۀ جالب توجــه 
کار ندارنــد و  کمیــت و سیاســت گذاران بــرای ایــن  کــه آن هــا انتظــاری از حا در پیشــنهادهای مصاحبه شــوندگان بــرای ایــن راه حــل ایــن اســت 
کیــد دارنــد. در ایــن  بــاره حاجیــان می گویــد اندیشــکده ها  بیشــتر بــر تــالش خــود اندیشــکده ها بــرای حضــور بیشــتر در فضــای سیاســت گذاری تأ
نبایــد منتظــر اســتقبال سیاســت گذاران باشــند و بایــد خــود راهکارهــای جدیــد را بــا جدیــت و اســتمرار پیگیــری ن کننــد تــا سیاســت گذار بــه شــنیدن 
ــر سیاســت گذاران می دانــد و معتقــد اســت  کــه تأثیرگــذاری ب و در نظــر گرفتــن آن مجــاب شــود. همچنیــن وی وظیفــۀ اندیشــکده ها را نــه انتقــاد، 
گــذار شــود. عــالوه بــر ایــن،  اندیشــۀ انتقــادی موجــب از بیــن رفتــن همدلــی بیــن ایــن دو بخــش می شــود و بهتــر اســت ایــن امــر بــه دانشــگاهیان وا
ــا نقشــی  ــی تقویــت کننــد ت ــگاه خــود را در نظــام حکمران ــا یکدیگــر، جای ــد ب ــد از طریــق شبکه ســازی و ایجــاد نوعــی اتحــاد و پیون اندیشــکده ها بای
خ بدهــد... بــه ایــن صــورت  کــه بایــد در همــۀ اندیشــکده ها ر مؤثرتــر در ایــن میــان بــازی کننــد: »بــه نظــر مــن تفکــر شــبکه ای اســتراتژی ای اســت 
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کــه بایــد موضوعــی باشــد، نــه اینکــه مبهــم گفتــه شــود بایــد شــبکه درســت شــود.  ارتباطــی تارعنکبوتــی بیــن همــۀ اندیشــکده ها بــه وجــود می آیــد 
شــبکه بایــد بهانــه و مســئله ای داشــته باشــد. شــما بایــد یــک مســئله تعریــف کنیــد و بــرای حــل آن همــۀ شــبکه ها را جمــع کنیــد و همگــی به صــورت 
کــه مــا می توانیــم خودمــان را  ک بگذاریــد و کارهــای یکدیگــر را ببینیــد. ایــن راه حلــی اســت  مــداوم تولیــد تحلیــل کنیــد و تولیدهایتــان را بــه اشــترا

تقویــت کنیــم«.

4- مدیریت تعارض منافع و تقویت شایسته ساالری:

عــدم پاســخگویی و شــفافیت، فقــدان نظــارت و ارزیابــی و مــواردی از ایــن  دســت همگــی بــه ســهولت شــکل گیری تعــارض منافــع در نظــام حکمرانــی 
کــه چگونــه نماینــدگان مجلــس بــه  جــای دیــدن منافــع ملــی،  منتهــی شــده اند؛ چنان کــه در بحــث از مســائل مربــوط بــه سیاســت گذاری بیــان شــد 
منافــع گروهــی خــاص را در راســتای اطمینــان از رأی آوردن در دوره هــای بعــد پیگیــری می کننــد. از ایــن رو یکــی از اصلی تریــن راه حل هــا بایــد تــالش 
کــه ایــن امــر از طریــق افزایــش هزینه هــای چنیــن موقعیت هایــی نســبت بــه منافــع حاصلــه از  در راســتای مدیریــت و کاهــش تعــارض منافــع باشــد 
کــه بحــث شایسته ســاالری نیــز تــا حــدودی مرتفــع می شــود  آن امکان پذیــر اســت. بدیــن طریــق نه تنهــا چنیــن موقعیت هایــی تضعیــف می شــوند 
کــه در پــی کســب منافــع شــخصی بــه نظــام حکمرانــی وارد شــده اند جــای خــود را بــه افــراد الیــق و متخصــص می ســپارند. چنان کــه  و افــرادی 
کلــی  کــه نشســتن فــرد بــر صندلــی  عیوضــی می گویــد: »در بحــث شایسته ســاالری بایــد بــه ســمت تنظیــم قواعــدی ازجملــه تعــارض منافــع برویــم 
هزینــه داشــته باشــد، یک ســری محدودیــت داشــته باشــد تــا تنهــا کســی بیایــد کــه ایــن هزینــه را می دهــد ... کســی کــه واقعــًا دغدغــۀ کار داشــته باشــد 
کــه دغدغــۀ کار نداشــته باشــد نمــی ارزد. اصــاًل نمــی ارزد و می گــذارد  پیدایــش می شــود، چنیــن افــرادی هســتند. بــا ایــن شــرایط دیگــر بــرای کســی 

کــه مــن می گویــم را در دنیــا کرده انــد. مسئله شــان شایسته ســاالری بــوده و ایــن کارهــا را کرده انــد«. مــی رود. بعضــی از این هایــی 
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نتیجه گیری:

ــا توســل بــدان ســعی در تدویــن و اجــرای سیاســت های مناســب  کمیــت ب کــه حا کــرد  ــان ســاده ســازوکارهایی تعریــف  ــه زب ــوان ب حکمرانــی را می ت
گــون اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی دارد تــا بتوانــد رشــد و توســعۀ پایــدار را بــرای جامعــه  کثــری از شــهروندان در شــرایط گونا جهــت حمایــت حدا
تضمیــن کنــد. در دهه هــای گذشــته، کیفیــت و چنــد و چــون شــیوۀ حکمرانــی بارهــا مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه اســت؛ در برخــی رویکردهــا نظــر بــر 
کــه ایــن امــر بــا گســترش دولــت به عنــوان عامــل اصلــی توســعه محقــق خواهــد شــد و در رویکــردی دیگــر، درســت در نقطــۀ مقابــل،  ایــن بــوده اســت 
دســت نامرئــی بــازار ایــن وظیفــه را بــر عهــده گرفتــه اســت. تجــارب و شکســت های ایــن دو رویکــرد نشــان دادنــد نمی تــوان بــا توســل بــه یــک 
کــه همــگان از آن منتفــع شــوند. در چنیــن شــرایطی حکمرانــی خــوب به عنــوان پارادایمــی  بازیگــر انتظــار حکمرانــی مناســب را داشــت، به گونــه ای 
جدیــد معرفــی شــد تــا نقــش تمامــی بازیگــران به خصــوص شــهروندان در نظــام حکمرانــی پررنگ تــر شــود. نقطــۀ مشــترک هــر ســه ایــن رویکردهــا 
ــا هــر شــرایطی می تواننــد بــا ســازوکارها و  کــه طبــق آن همــۀ کشــورها ب کــه همــۀ آن هــا بــه دنبــال تجویــز الگوهایــی جهانــی هســتند  در ایــن اســت 

راه حل هایــی مشــترک بــه مســائل خــود پاســخ دهنــد.
گرفــت. طبــق  کــه رویکــردی جدیــد تحــت عنــوان انطبــاق تکرارشــوندۀ مســئله محور شــکل  در مقابــل چنیــن رویکــردی بــه حــل مســائل بــود 
ــر اســاس خاص بودگــی و  ــا نگاهــی مســئله محور و ب ــد ب ــرداری از تجویزهــای خارجــی بای ــگاه راه حل محــور و الگوب ــه  جــای ن ــد، ب ایــن رویکــرد جدی

ویژگی هایــی محلــی، گام بــه گام بــا مســئله روبــه رو شــد و به تدریــج و بــا یادگیــری و تجربه آمــوزی بــه  پیــش رفــت.
گــزارش تــالش شــد توأمــان دو هــدف دنبــال شــود: از یک ســو مســائل و مشــکالت نظــام حکمرانــی از نــگاه اندیشــکده ها شناســایی شــوند؛  در ایــن 
کــه آن هــا محلــی مناســب  ع نــگاه آن هــا بــه مســائل و راه حل هــای مــالزم آن مشــخص شــود. انتخــاب اندیشــکده ها از آن رو بــود  و از ســوی دیگــر نــو
ــبت  ــرش نس ــر نگ ــد در تغیی ــد و می توانن ــنایی الزم را دارن ــی آش ــام حکمران ــائل و نظ ــا مس ــتند و ب ــت گذاری هس ــای سیاس ــه در فراینده ــرای مداخل ب
بــه حکمرانــی نیــز مؤثــر واقــع شــوند، لــذا بدیــن منظــور بــا تعــدادی از صاحب نظــران فعــال در اندیشــکده ها مصاحبــه شــد تــا پاســخی بــرای ایــن دو 

ســؤال اصلــی یافــت شــود.
گــون  گونا کــه نظــام حکمرانــی در ســطوح  در بحــث از مســائل نظــام حکمرانــی در ایــران و علــل آن هــا، آنچــه مشــخص اســت ایــن اســت 
کــه امــکان عملــی شــدن بســیاری از سیاســت ها را کاهــش داده و درنتیجــه ســبب  سیاســت گذاری، از تدویــن تــا اجــرا، کاســتی های شــدیدی دارد 
کامــی آن هــا شــده اســت. بــه هنــگام تدویــن سیاســت ها، رابطــۀ دانشــگاه و همچنیــن اندیشــکده ها بــا سیاســت گذار چنــان انــدک اســت  تشــدید نا
کــه در بســیاری مواقــع پژوهش هــای الزم به عنــوان اســناد پشــتیبان یــا وجــود ندارنــد یــا اثــری در کیفیــت سیاســت ها ندارنــد. ایــن امــر را می تــوان 
کــز داخلــی خــود یــا عــدم احســاس نیــاز بــه چنیــن پژوهش هایــی دانســت  ناشــی از اتــکای بیــش  از حــد نهادهــای سیاســت گذار بــر پژوهش هــای مرا
کــرده اســت. درنتیجــه مشــاهده می شــود بســیاری از سیاســت ها اصــرار بــر  کــه تولیــد علــم و سیاســت گذاری را بــه دو جهــان جــدا از یکدیگــر تبدیــل 
کــه غالبــًا در آن هــا بــه ظرفیت هــای اجرایــی  کــه در تــالش اســت تــا تمامــی مســائل را به یک بــاره حــل کنــد؛ سیاســت هایی  جامعیتــی بیهــوده دارنــد 

توجــه نشــده و همچنیــن بــه دلیــل مبهــم بــودن امــکان ارزیابــی مثمــر ثمــری از آن هــا وجــود نــدارد.
کارآمــد، عــدم انســجام اجرایــی و عــدم التــزام بــه  در اجــرای سیاســت ها نیــز از منظــر فعــاالن در اندیشــکده ها، مســائلی همچــون نظــام بوروکراتیــک نا

کــه نشــان می دهــد حتــی بهتریــن سیاســت ها در نظــر و عرصــۀ عمــل چنــدان امکانــی بــرای موفقیــت ندارنــد. قانــون بیــان شــده اســت 
در بحــث از چرایــی ایــن مســائل نیــز می تــوان ریشــۀ ایــن مشــکالت را در مشــخص نبــودن رویکــرد و اهــداف سیاســت گذاری های کالن جســت وجو 
کــه ســبب شــده اســت از یک ســو ایــن سیاســت ها بــا بســترهای الزم سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی همخــوان نباشــند و تنهــا رونوشــتی از  کــرد 

ــا نادیده گیــری ســایر بازیگــران عرصــۀ سیاســت گذاری همــراه باشــند. سیاســت ها و تجــارب جهانــی باشــند و از ســوی دیگــر ب
از ایــن رو پیشــنهادهایی کــه بــرای رفــع پــاره ای از ایــن مشــکالت ارائــه شــده اســت مبتنــی بــر تــالش بــرای ایجــاد ســازوکاری بــرای مشــارکت گروه هــای 
ــش  ــکان افزای ــدام ام ــن اق ــت. ای ــت گذاری اس ــام سیاس ــت و نظ کمی ــا حا ــردم ب ــگاه و م ــان دانش ــی می ــوان پل ــکده ها به عن ــه اندیش ــف، ازجمل مختل

نظــارت مــردم بــر سیاســت ها و نحــوۀ اجــرای آن هــا و درنتیجــه افزایــش شــفافیت و کاهــش موقعیت هــای تعــارض منافــع را فراهــم خواهــد آورد.
ع نــگاه فعــاالن در اندیشــکده ها آنچــه مشــخص اســت ایــن اســت کــه در نــگاه همــۀ افــراد مصاحبه شــده، همچنــان الگوهــای جهانــی و   در بحــث نــو
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لــزوم پیــروی از آن هــا از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت. ایــن امــر را می تــوان به وضــوح در اظهــارات آن هــا دیــد کــه دائمــًا از حکمرانــی خــوب ســخن 
می گوینــد و بــا برشــمردن ویژگی هــای یــک نظــام مبتنــی بــر حکمرانــی خــوب، نقایــص حکمرانــی در ایــران را گوشــزد می کننــد. ایــن امــر بــه معنــای 
کــه اهمیــت یافتــن ایــن مســائل ناشــی از مقایســه ای  ح  می کننــد واقعیــت ندارنــد، بلکــه بــدان معناســت  کــه مطــر کــه مســائل و مشــکالتی  آن نیســت 
ع خاصــی از مســائل ســبب شــده اســت مســائلی  کیــد ایــن الگوهــا به خصــوص حکمرانــی خــوب بــر نــو گاه بــا الگوهــای جهانــی اســت؛ تأ حتــی ناخــودآ

کــه بیشــتر بــا ایــن الگوهــا ارتبــاط دارنــد. بــرای ایــن افــراد پررنگ تــر شــوند 
ــرای  کــه به عنــوان نمونــه اســتفاده از فّناوری هــای نویــن ب ح شــده خــود را نشــان می دهــد، به گونــه ای  نمــود بیشــتر ایــن امــر در راه حل هــای مطر
کــه گســترش دولــت الکترونیــک الزمــۀ هــر نظــام  کارآمــد نشــان داده شــده اســت. پرواضــح اســت  ک و تبــادل اطالعــات به عنــوان راه حلــی  اشــترا
ح کــرده اســت؛ یعنــی راه حلــی  حکمرانــی اســت، امــا مشــخص اســت کــه مصاحبه شــونده بنــا بــر تجــارب جهانــی و پذیرفتــه بــودن ایــن امــر آن را مطــر
گــزارش و چــه بســیاری  کــه چــه مصاحبه شــوندگان ایــن  تجربه شــده و مناســب را مثمــر ثمــر می دانــد. بــر اســاس همیــن دیــدگاه راه حل محــور اســت 
کیــد دارنــد، امــا هرگــز نتوانســته اند ســازوکاری بــرای چگونگــی آن پیشــنهاد دهنــد. از ایــن رو همــواره ســعی  از افــراد دیگــر همــواره بــر مشــارکت مــردم تأ

داشــته اند از طریــق نهادســازی الگوبرداری شــده آن را بــه  پیــش برنــد و درنتیجــه در عمــدۀ مــوارد بــا شکســت مواجــه شــده اند.
کنــار اهمیــت مشــکالت بــه دلیــل  کــه در  گونــی از مســائل و مشــکالت اســت  در پایــان می تــوان گفــت نظــام حکمرانــی در ایــران مبتــال بــه انــواع گونا
ع نــگاه  ع نــگاه سیاســت گذاران در ســطوح مختلــف نیــز باعــث می شــود برخــی پراهمیت تــر جلــوه کننــد. نــو کژکارکردی هــای ناشــی از آن هــا، نــو
افــراد در اندیشــکده ها به عنــوان بخــش کوچکــی از فضــای سیاســت گذاری نشــان می دهــد همچنــان فضــای ذهنــی افــراد بــه دنبــال الگوبــرداری 
کــرد،  و اســتفاده از راه حل هــای موجــود اســت، هرچنــد خــود می داننــد الزم اســت بنــا بــر مقتضیــات زمانــی و مکانــی بایــد تغییراتــی در آن هــا ِاعمــال 
امــا هیچ کــدام از افــراد مصاحبه شــده پیشــنهادی مبتنــی بــر لــزوم مواجهــه بــا مســائل در زمینــۀ ایــران بــرای رســیدن بــه پاســخی خــاص پیشــنهاد 

ــر رونــد.  کلــی فرات نداده انــد و بــه همیــن دلیــل نمی تواننــد از پیشــنهادهای 
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پیوست؛ متن مصاحبه های انجام شده:

محمد امینی رعایا؛ مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی:

کرد؟  ● اندیشکدۀ اقتصاد مقاومتی با چه هدفی و در چه سالی شروع به فعالیت 
کــه عمدتــًا دانشــجوی کارشناســی  کنــون نزدیــک بــه پنجــاه نفــر نیــرو دارد  کــرده و ا کار  اندیشــکدۀ اقتصــاد مقاومتــی تقریبــًا از ســال 1395 شــروع بــه 
کــه بــوده در دانشــگاه مســتقر هســتیم،  ارشــد و دکتــرای رشــته های اقتصــاد، مدیریــت و مهندســی مرتبــط هســتند. در حــال حاضــر طبــق مســاعدتی 

ولــی وابســته بــه دانشــگاه نیســتیم و مجموعــه به صــورت مســتقل اداره می شــود.
گــروه  گــروه مالیــات؛  گــروه تولیــد داخــل؛  گــروه انــرژی؛  گــروه نظــام حکمرانــی؛  گــروه موضوعــی داریــم:  حــوزۀ کاری مــا اقتصــاد اســت و هشــت 
گــروه در موضوعــات مختلــف  گــروه پــول و بانــک. هریــک از ایــن هشــت  گــروه اقتصــاد بین الملــل و  گــروه مســکن و زیرســاخت؛ و  امنیــت غذایــی؛ 

مسئله شناســی می کننــد و موضوعــات مهــم حــوزۀ خودشــان را پیگیــری می کننــد تــا بــه نتیجــه برســند.

کرده ایــد، از دیــد اندیشــکدۀ شــما مهم تریــن مســئلۀ نظــام حکمرانــی ایــران   ● کار  کــه در آن هــا  ــا توجــه بــه تجــارب و مســائلی  ب
چیســت؟

گــر بخواهیــم از بــاال شــروع کنیــم، مهم تریــن مســئله ایــن اســت، چــون  کلــی، قانــون و اجراســت. ا مجموعــۀ کامــل حکمرانــی شــامل سیاســت های 
کــه رهبــری وظیفــه ای بــرای ادارۀ جامعــه دارد و  کــه در جامعــه ابــالغ می شــود جــزء وظایــف رهبــری اســت پــس مهم تریــن جایــی  سیاســت هایی 
کلــی اهمیــت زیــادی دارد، چــون از بــاال پیــاده می شــود قــرار اســت  می خواهــد بــا اســتفاده از آن جامعــه را اداره کنــد همیــن اســت؛ لــذا سیاســت های 
ــر  ــال اخی ــت س ــن بیس ــود دارد و در ای ــی وج کل ــت های  ــارۀ سیاس ــه درب ک ــی  ــن ایرادات ــد. مهم تری ــخص کن ــدی مش ــد و نبای ــک بای ــد و ی ــت بده جه
ــا اآلن تدویــن شــده اســت مشــخص نبــوده، بعضــی آن قــدر ریــز شــده  کــه ت کــه اواًل، جایــگاه و ســطح سیاســت هایی  هــم وجــود داشــته ایــن اســت 
کلــی و شــبیه تر بــه  کــه حتــی شــاید بتــوان آن را در ســطح یــک بخشــنامۀ اجرایــی دانســت، برخــی در ســطح قانــون اســت و برخــی هــم خیلــی کالن و 
کنــار هــم بگــذارد. ایــن  کلــی اســت. دوم اینکــه، جهــت خاصــی نداشــته اســت؛ یعنــی قصــد داشــته باشــد همــۀ مباحــث خــوب را در  سیاســت های 
کــه سیاســت بایــد بــه یــک چیــز آری و بــه یــک چیــز نــه بگویــد، نمی شــود بــه همــه  چیــز بلــه بگویــد و همــۀ  بــا ویژگــی سیاســت در تناقــض اســت؛ چرا
کــه ایــن سیاســت ها به گونــه ای طراحــی  کــه مهــم اســت ایــن اســت  کنــار هــم بخواهــد. ایــن بی سیاســتی اســت. ایــراد ســوم  چیزهــای خــوب را در 
نشــده کــه بتــوان بــرای اجــرا، پیاده ســازی و ارزیابــی آن هــا طراحــی انجــام داد؛ یعنــی سیاســتی نوشــته شــده کــه تــا اآلن ارزیابــی نشــده و علــت ارزیابــی 
ع سیاســت ارزیابی پذیــر نیســت. طــوری نیســت کــه بشــود بــر آن نظــارت  نشــدنش ایــن نیســت کــه ســاختار ارزیابــی وجــود نداشــته، بلکــه جنــس و نــو
کــرد. به گونــه ای کلــی نوشــته شــده یــا نوعــی کــه می شــود برداشــت های متفاوتــی از آن کــرد و دقــت نــدارد و ســازوکارهای اجرایــی در آن دیــده نشــده 

کــرد. ــوان آن را به درســتی ارزیابــی  کــه نمی ت
کــه در ســال 1392 ابــالغ شــده اســت، هــر ســه مشــکل را  کــه از جدیدتریــن سیاست هاســت   بــرای نمونــه در سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی، 
گــر بخواهیــم در حــوزۀ  کــرده، مثــاًل گفتــه مــا بایــد بــرق را بیشــتر صــادر کنیــم، درصورتی کــه ا کیــد  می بینیــم. مثــاًل یک جــا بــه صــادرات بــرق هــم تأ
ع نــگاه شــود. یــا مثــاًل از ایــن سیاســت ها هــم می تــوان برداشــت کــرد کــه مــا تولیــد نفــت را افزایــش  انــرژی تغییــری ایجــاد کنیــم بایــد کالن تــر بــه موضــو
ــا ســازوکاری مشــخص  کــه شــاخص ی کــرد. مکانیســمی وجــود نــدارد  بدهیــم؛ یعنــی خام فروشــی کنیــم و هــم می تــوان تولیــد فــرآورده را برداشــت 
شــده باشــد کــه بتوانیــم بــر اســاس آن ارزیابــی کنیــم. ایــن ســه مشــکل اصلــی سیاســت های کلــی اســت. مســئلۀ اصلــی هــم ایــن اســت کــه دبیرخانــۀ 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام کــه در ایــن ســال ها وظیفــۀ ایــن کار را بــر عهــده داشــت کــه سیاســت های کلــی را تدویــن کننــد خــوب عمــل نکــرده  
کار را درســت انجــام نــداده اســت. ایــن مهم تریــن  کــه بــه هــر دلیلــی ایــن  اســت. ایــن طراحــی از جانــب آن هاســت؛ یعنــی نهــاد متولــی مجمــع بــوده 
کــه باعــث می شــود سیاســت های مــا هیــچ نمــودی نداشــته باشــد. مثــاًل سیاســت جمعیتــی نیــز اخیــرًا ابــالغ شــده اســت، ولــی  گیــر سیاست هاســت 
کــه پنــج شــش فرزنــد دارنــد بــرای فرزنــد بیشــتر یارانــه ای تعلــق نمی گیــرد. ایــن  کــه طبــق آن بــه خانــواده ای  بعــد دولــت یارانــه ای تصویــب می کنــد 
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یعنــی عمــل کامــاًل برخــالف سیاســت های جمعیتــی، امــا کجــا جلــو آن گرفتــه شــده یــا بــا آن برخــورد شــده اســت. ایــن بــه ایــن معناســت کــه سیاســتی 
کــه یــا اجــرا شــود یــا  کــه بایــد ســازوکاری طراحــی شــود  نوشــته شــده، ولــی در قانــون و اجــرا خــودش را نشــان نــداده اســت و ایــن ضعــف از آنجــا می آیــد 

گــر هــم اجــرا نمی شــود، به نوعــی پاســخگو باشــد. ا
کــه طراحــی مجلــس مــا  مســئلۀ بعــدی در فضــای قانون گــذاری اســت. از منظــر حکمرانــی یک ســری مشــکالت در بعــد قانون گــذاری ماســت، چرا
کــه وجــود دارد  کــه از آن درمی آیــد لزومــًا بــه نفــع منافــع کالن کشــور نیســت. بــرای مثــال همیــن قانــون بودجــه ای  کــه قوانینــی  به گونــه ای اســت 
کــه بیشــتر  ع چینــش مجلــس نوعــی اســت  کــه ســال های گذشــته هــم این طــور بــوده اســت. نــو و احتمــااًل بــدون تغییــر تصویــب شــود، همان طــور 
کــه ممکــن اســت لزومــًا بــر اســاس منافــع  کــه بتوانــد از طریــق آن رأی کســب کنــد و مــردم را راضــی نگــه دارد  کنــد  تمایــل دارد قوانینــی را تصویــب 
کار آثــار تورمــی دارد و بــرای حمایــت از  کشــور نباشــد. بــرای مثــال بــرای راضــی نگــه داشــتن بازنشســته ها حقــوق آن هــا را 3 برابــر می کننــد، ولــی ایــن 
بازنشســته ها بایــد از مســیرهای دیگــری اقــدام کــرد یــا حداقــل منابــع ایــن کار نیــز دیــده شــود. نمی تــوان بــدون در نظــر گرفتــن منابــع سیاســت گذاری 
کــرد. همــۀ آثــار منفــی ایــن کار را همــۀ نماینده هــا می داننــد، امــا نهایتــًا بــه آن رأی می دهنــد، چــون پایــگاه رأیشــان بــرای آن هــا مهــم اســت و ملــت بــا 
کار از آن هــا حمایــت می کنــد. ایــن بــر کیفیــت تقنیــن تأثیــر می گــذارد، بــه جــای اینکــه کیفیــت قانون گــذاری افزایــش پیــدا کنــد و منافــع کشــور  ایــن 
کــه مــواردی  کــه لزومــًا هرچــه مــردم گفتــه باشــند بــد اســت، منظــور ایــن اســت  تأمیــن شــود برعکــس آن اتفــاق می افتــد؛ البتــه منظــور ایــن نیســت 

ج از بحث هــای کارشناســی و منافــع ملــی بــر تقنیــن مــا تأثیــر می گــذارد. خــار
گرفتــه اســت در قبــال سیاســت  کــه در اختیارشــان قــرار  کــه دارنــد و منابعــی  کــه نماینده هــا متناســب بــا مســئولیتی   مســئلۀ دیگــر ایــن اســت 
پاســخگویی مشــخصی ندارنــد. در بســیاری مــوارد نماینــدگان تخلــف می کننــد یــا بــه وعده هایشــان عمــل نمی کننــد و اتفاقــات بســیاری می افتــد، 
کــه دارنــد و اتفاقاتــی  کــه این هــا نســبت بــه وظایفــی  کــرد. بایــد ســازوکاری وجــود داشــته باشــد  کــه بتــوان مجلــس را پاســخگو  ولــی چیــزی نیســت 
کــه در کشــور می افتــد پاســخگو باشــند. مثــاًل در ایــن وضعیــت اقتصــادی چنــد درصــد مجلــس نقــش داشــته اســت؟ واقعــًا نقــش جــدی داشــته اســت. 
گــر می داشــتیم وضعیــت بهتــر بــود. اتفاقــًا یک ســری منافــع اقتصــاد سیاســی باعــث شــده اســت مــا آن  کــه مــا نداریــم و ا یک ســری قوانیــن هســت 
قوانیــن را نداشــته باشــیم؛ مثــاًل قانــون مالیــات بــر عایــدی ســرمایه کــه هرچنــد اخیــرًا بــه مجلــس مــی رود، ولــی بایــد ده ســال پیــش تصویــب می شــد. 
گری در حــوزۀ مســکن افزایــش پیــدا می کنــد و قیمت هــا زیــاد می شــود، بــه جــای اینکــه مســکن کاالیــی مصرفــی  وقتــی ایــن قانــون را نداریــم، ســودا
ــد یــک  ــه بای ــد، درصورتی ک ــت را می گیرن ــه کاالیــی ســرمایه ای تبدیــل می شــود. بعــد از اینکــه قیمــت افزایــش پیــدا می کنــد همــه یقــۀ دول باشــد ب
کــه در اقتصــاد می افتــد نقــش دارد، ولــی  قانونــی تصویــب می شــد تــا ایــن اتفــاق در کشــور نیفتــد. پــس مجلــس هــم نســبت بــه امــورات و اتفاقاتــی 

کــه مجلــس بــه آن پاســخگو باشــد. هیــچ جــای مشــخصی نیســت 

در بعد اجرا چه مسائلی می بینید؟  ●
مشــکالتی کــه در حــوزۀ اجــرا وجــود دارد از دو حــوزۀ مذکــور نشــئت گرفتــه اســت؛ یعنــی بخشــی از مشــکالت حــوزۀ اجــرا ایــن اســت کــه مجــری هرگونــه 
ــی تصویــب  ــرًا قانون ــا سیاســت را اجــرا نمی کنــم. مجلــس اخی ــون ی ــد مــن قان ــه بخواهــد عمــل می کنــد؛ رئیس جمهــور مملکــت به راحتــی می گوی ک
ــا غلــط  ــا تفســیر خــودم اجــرا می کنــم. مــن کاری بــه درســت ی ــا ب کــرده اســت، رئیس جمهــور به راحتــی می گویــد مــن ایــن قانــون را اجــرا نمی کنــم ی
ــد رئیس جمهــور  ــون فصل الخطــاب باشــد، بای ــرار اســت قان ــر ق گ ــی اســت؟! ا ــه ایــن چــه قانون ک ــدارم، بلکــه منظــور ایــن اســت  ــون ن ــودن آن قان ب
گــر قــرار اســت خــودش عمــل بکنــد، پــس دیگــر نیــازی نیســت این هــا جــدا از هــم باشــند. همچنیــن بــه معنــای کامــل  هــم پــای کار قانــون باشــد و ا
کلمــه سیاســت دیگــر بــر دولــت اثــر نــدارد. بــرای نمونــه مجمــع تشــخیص سیاســت جمعیــت گذاشــته اســت، ولــی دولــت هیــچ نســبتی بــا آن نــدارد و 
کــه ارتبــاط قابــل ارزیابــی و  کــه می کنــد کامــاًل خــالف آن سیاســت اســت. ربطــی بــه ایــن دولــت یــا آن دولــت نــدارد، ایــن یــک مســئله اســت  کارهایــی 
نظارتــی میــان دولــت یعنــی قــوۀ مجریــه بــا سیاســت های کلــی کشــور وجــود نــدارد. ایــن مشــکل بــه ســمت مجمــع برمی گــردد. همچنیــن نســبت بــه 
کــه دولــت می توانــد خــالف اینکــه قانــون  ارتبــاط مجلــس بــا دولــت؛ البتــه بــاز اثــر مجلــس بــر دولــت بیشــتر اســت، ولــی بــاز هــم یک جاهایــی هســت 

کــه خــودش می خواهــد انجــام بدهــد. یــا سیاســت چــه باشــد هــر کاری را 
مســئلۀ دیگــر قــوۀ مجریــه ایــن اســت کــه هرچنــد مجــری در حوزه هــای مختلــف سیاســت بایــد پاســخگو باشــد، ولــی ایــن پاســخگویی درســت وجــود 
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خ ارز  کــه وقتــی نــر نــدارد؛ یعنــی از طرفــی بعضــی از حوزه هــای حکمرانــی مــا متولــی مشــخص نــدارد، آن قــدر متولی هــا پخــش و درهم تنیــده هســتند 
افزایــش یافــت یــا رکــود تولیــد اتفــاق افتــاد یــا تــورم زیــاد شــد مشــخص نیســت چــه کســی مســئول اســت، درحالی کــه در دنیــا تقســیم کار شــده اســت. 
مثــاًل مشــخص شــده کــه رشــد اقتصــادی بــا دولــت اســت و مســئول تــورم بانــک مرکــزی اســت؛ البتــه کاری بــه درســت یــا غلــط بــودن ایــن تقســیم کار 
نــدارم و چه بســا مــا بــه ایــن مــدل حکمرانــی نقــد داشــته باشــیم، ولــی متولــی مشــخص اســت و معلــوم اســت چــه کســی بایــد نســبت بــه اتفاقــات حــوزۀ 
کنــد تــا بتوانــد نســبت بــه سیاســت و اتفاقاتــی  کــه بایــد پاســخگو باشــد مجبــور اســت خــودش را به گونــه ای تنظیــم  اقتصــاد پاســخگو باشــد. کســی 
کمــه، بازخواســت  کــه مــا در کشــورمان نداریــم. هــر اتفاقــی در حــوزۀ اقتصــاد ایــران بیفتــد کســی محا کــه می افتــد پاســخ بدهــد. ایــن چیــزی اســت 
کــه بــه مرحلــۀ آخــر می رســد و هــم اســتیضاح هایی  یــا اســتیضاح نمی شــود. مبنــای همــۀ اســتیضاح ها عمدتــًا سیاســی اســت؛ هــم اســتیضاح هایی 
کــردن امتیــاز، البــی و ایــن دســت مــوارد اســت؛ بنابرایــن، یــک مــورد ایــن  کــه بــه مرحلــۀ ســؤال می آیــد و نهایتــًا از آن صرف نظــر می شــود در ردوبــدل 
اســت کــه متولــی اجرایــی مــا در حوزه هــای مختلــف بایــد مشــخص باشــد، معلــوم باشــد نســبت بــه هــر چیــزی چــه کســی پاســخگو اســت و بایــد بتوانــد 

کلــی و نظــام تقنیــن برقــرار کنــد. ارتباطــش را بــا سیاســت های 
گــر اتفــاق نیفتــاده  در چنیــن نظامــی وقتــی مجمــع سیاســتی می گــذارد می توانــد به راحتــی بــر آن نظــارت کنــد و ببینــد اتفــاق افتــاده اســت یــا نــه و ا
کــرده اســت اجــرا شــده اســت یــا خیــر؛  کــه وضــع  اســت، بتوانــد از مجــری یــا قانون گــذار بازخواســت کنــد. همچنیــن مجلــس می توانــد ببینــد قانونــی 
کار انجــام ندهــد، ملــزم بــه پاســخگویی باشــد. ایــن یــک بحــث  گــر  کار انجــام بدهــد و ا کــه طراحــی می شــود  و نهایتــًا دولــت هــم بتوانــد در فضایــی 
کــه  از لحــاظ مــدل مدیریتــی و حکمرانــی اســت. بحــث دیگــر از لحــاظ محتوایــی حوزه هــای اقتصــادی کشــور و آن حوزه هــای دیگــر کشــور اســت 
پیشــرفت نکــرده اســت. مــا تقریبــًا در همــۀ برنامه ریزی هایمــان به خصــوص در حــوزۀ اقتصــاد خواســته ایم همــۀ چیزهــای خــوب را یک جــا داشــته 
کــه  باشــیم، هیچ وقــت انتخــاب نکرده ایــم. بــرای نمونــه در برنامه هــای توســعه ای و حتــی تــا حــدودی در ســند چشــم انداز به گونــه ای اســت 
کــرده باشــد،  کــه این گونــه پیشــرفت  می خواهیــم بــه همــۀ چیزهــای خــوب برســیم. ایــن اتفــاق نمی افتــد! هیــچ کشــوری چنیــن ســابقه ای نــدارد 
بلکــه مثــاًل در حوزه هــای مختلــف اقتصــادی بایــد انتخــاب کنیــم. در حکمرانــی بایــد انتخــاب کنیــم، مثــاًل بگوییــم ایــن ســه مــورد را می خواهیــم 
و ایــن دو مــورد را نمی خواهیــم، امــا مــا این گونــه مشــخص نمی کنیــم، بلکــه می گوییــم همــه  چیــز را می خواهیــم؛ درنتیجــه از همــۀ حوزه هــا بایــد 
کــه بتوانــد بــرای کشــور مــا مزیــت  به تناســب حمایــت کنیــم و ایــن باعــث می شــود حمایــت تخصصــی نباشــد و یــک حــوزه به گونــه ای بــزرگ نشــود 
کــه همیشــه می خواســتیم  کــه همیشــه در نظــام برنامه ریــزی مــا به عنــوان بخشــی از حکمرانــی وجــود داشــته  ایجــاد کنــد. ایــن مســئله ای بــوده 

همــۀ چیزهــای خــوب را داشــته باشــیم و ایــن هیچ وقــت اتفــاق نیفتــاده اســت.
کــه آیــا مــا پــس از چهــل ســال  ح می شــود  کــه مشــخصًا در مــورد جمهــوری اســالمی مطــر عــالوه بــر ایــن چنــد مســئله، بحــث کالن دیگــری هــم بــوده 
پیشــرفت کرده ایــم یــا نکرده ایــم و داســتان چیســت؟ طبــق بررســی کــه مــا انجــام دادیــم، زمانــی کــه کشــورها بــه دموکراســی می رســند یعنــی از زمانــی 
کــه رأی مــردم در تعییــن حکمرانانشــان تأثیــر دارد مخصوصــًا کشــورهایی کــه از نظــام امپراتــوری یــا مثــاًل دیکتاتــوری بــه نظــام مبتنــی بــر دموکراســی 
خ بدهــد و انباشــت  رســیده اند، تقریبــًا 150-100 ســال طــول می کشــد تــا ایــن جوامــع شــکل بگیــرد، انباشــت دانــش خصوصــًا دانــش سیاســت در آن ر
نیــروی مدیریتــی اتفــاق بیفتــد و این هــا بتواننــد در مســیر ریــل پیشــرفت بیفتنــد. ایــن تقریبــًا در کشــورهای مختلــف بــوده اســت یعنــی وقتــی همــۀ 
کــه ایــن وضعیــت را داشــتند بررســی کردیــم تقریبــًا چهــل پنجــاه ســال پــس از انقــالب دموکراسی شــان بــه مشــکالتی مشــابه مشــکالتی  کشــورهایی 
کــه کشــورها بــر اســاس  خ بدهــد. تــا زمانــی  کــه طــول می کشــد تــا انباشــت دانــش در کشــورها ر کــه مــا داشــتیم برخورده انــد. دلیلــش ایــن بــوده اســت 
کنــار می زنــد و خــودش  خ نمی دهــد، یکــی دیگــری را  دیکتاتــوری یــا نظامــات امپراتــوری مدیریــت می شــوند انباشــت دانــش و انباشــت مدیریتــی ر
بــاال می آیــد؛ یعنــی یــک نظــام بوروکراســی دانــش حکمرانــی نیســت کــه تصمیماتــی اتخــاذ کنــد و اصــالح شــود. ایــن مســیر بایــد در کشــور مــا هــم طــی 
کــرد،  ج وارد  کــه بتــوان از خــار کنــد بایــد اتفــاق بیفتــد. ایــن چیــزی نیســت  کــه می خواهــد کشــور را مدیریــت  شــود؛ یعنــی انباشــت نیــروی انســانی 
کامــاًل بــر اســاس بــوم، شــرایط و افــراد خــود جامعــه اســت. ایــن اتفــاق افتــاده اســت و علــت طوالنی تــر شــدن مســیر بــرای جمهــوری اســالمی دو  بلکــه 
کــه همیشــه بــه مــا فشــار آورده و باعــث شــده آن انباشــت نتوانــد در شــرایط آزاد اتفــاق بیفتــد، مدیریــت بهبــود  چیــز اســت: یکــی تحریم هایــی اســت 
کــه آدم هــای اصلــی ایــن نظــام به عنــوان یــک نظــام ایدئولوژیــک همیشــه به گونــه ای از  پیــدا کنــد و اقتصــاد درســت شــود؛ و علــت دیگــر ایــن بــوده 
دســت رفته انــد، شــهید یــا تــرور شــده اند. ایــن هــم مؤثــر بــوده، چــون معمــواًل وقتــی کشــورها آغــاز بــه کار می کننــد و می خواهنــد خودشــان را اصــالح 
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کننــد آن آدم هــای اصلــی در اینکــه ایــن مســیر طراحــی شــود خیلــی مؤثــر هســتند. بــرای مثــال در کــره جنوبــی ژنــرال پــارک، پــدر توســعۀ کــره جنوبــی، 
ــکل  ــازه ش ــه ت ک ــی  ــه در نظام های ک ــت  ــن اس ــور ای ــاد. منظ ــب می افت ــال عق ــل س ــی چه ــره جنوب ک ــعۀ  ــاید توس ــد ش ــرور می ش ــرد ت ــن ف ــر ای گ ــت. ا اس
می گیرنــد نقــش افــراد خیلــی جــدی اســت. هرچنــد مــا می گوییــم سیســتم ها کار می کننــد، ولــی همیــن سیســتم ها را افــراد بایــد بســازند. جمهــوری 

اســالمی از ایــن جهــت هــم ضربــه خــورده اســت و افــراد جــدی و تئوریســین هایش را از دســت داده اســت و ایــن هــم تأثیــر داشــته اســت.

ــا   ● مشــکالت نظــام اجرایــی و اداری نظــام حکمرانــی مــا ماننــد تعــارض منافــع، نبــود شــفافیت، تعارض هــای بیــن ســازمانی ی
فقــدان دولــت الکترونیــک موجــب می شــود ظرفیــت اجرایــی نظــام حکمرانــی پاییــن بیایــد؛ بــه نظــر شــما کدام یــک از این هــا در 
حــال حاضــر مســئلۀ مهم تــری اســت؟ آیــا بــه نظــر شــما ایــن مشــکالت مســئله ها را تشــدید می کنــد؟ بــرای مثــال ممکــن اســت ایــن 

کنــد؟ مشــکالت در فراینــد ارائــۀ پیشــنهاد، تصویــب و اجــرا در نظــام حکمرانــی مؤثــر باشــد و مثــاًل مســیر را منحــرف 
ایــن مســائل آن چیزهایــی اســت کــه بایــد در ایــن مســیر دربیایــد. مســائلی مثــل تعــارض منافــع و دولــت الکترونیــک هــم مؤثــر اســت. بــرای مثــال در 
خصــوص دولــت الکترونیــک، مــا ده بیســت ســال اســت قانــون و سیاســت داریــم، طراحی هایــش انجــام شــد، ولــی هنــوز اجــرا نشــده اســت. ریشــۀ 
ایــن مشــکالت در آن چیزهایــی اســت کــه گفتــم، سیاســت مشــکل دارد، چــون ارزیابی پذیــر نیســت و مجــری هــم مشــکل دارد، چــون هــم پاســخگو 
ــًا همــۀ  ــه نظــر مــن، مــا تقریب ــر آن مشــکالت درســت شــود، این هــا هــم اصــالح می شــود. ب گ نیســت و هــم در آن نظــام سیاســتی مــا کار نمی کنــد. ا
کــه چــرا اجــرا نمی شــود. ایــن  کــه بایــد در کشــور انجــام بدهیــم داریــم؛ یعنــی از نظــر محتــوا مشــکل نداریــم. مشــکل اینجاســت  حرف هــای خوبــی را 
کــه  یعنــی نظــام حکمرانــی، تصمیم گیــری، نظــارت، ارزیابــی و پاســخگویی بایــد درســت شــود. تعــارض منافــع هــم یکــی از ایــن بخش هایــی اســت 
بــه حکمرانــی کشــور برمی گــردد. یــک دلیــل اینکــه کارهــای خــوب اجــرا نمی شــود این هاســت و یــک دلیلــش هــم انباشــت دانــش حکمرانــی در کشــور 
کــه هــم بایــد دانــش حکمرانــی ایجــاد شــود و هــم بــه نیــرو نیــاز دارد. بــرای مثــال در دانــش نفــت می دانیــم ده کار اصلــی مهــم چیســت، ولــی  اســت 
کــه  ــا همــۀ ســازوکارهایی  اینکــه چــرا انجــام نمی شــود یــک بخــش بــه بحث هــای حکمرانــِی سیاســت درســت، قانــون درســت و اجــرای درســت ب
کــه گفتــم بایــد پاســخگو  ح می شــود و همان طــور  کــه در اجــرای درســت مطــر کــه تعــارض منافــع هــم یکــی از آن بحث هایــی اســت  گفتــم برمی گــردد 

کــه پــس از مدتــی در مدیریــت ایجــاد می شــود. باشــند و نبایــد تعــارض منافــع داشــته باشــند و بخــش دیگــر هــم انباشــت اســت 

به نظر شما آیا نظام اجرایی ما ظرفیت حل این مشکل را دارد؟  ●
بلــه. ظرفیــت وجــود دارد. از لحــاظ ســاختاری ظرفیــت وجــود دارد و آدم هایــش را داریــم. ســازوکارهایش را داریــم؛ مجمــع مــا چیــز درســتی اســت، 
مجلــس مــا تــا حــدی بایــد اصــالح شــود، ولــی تــا یک جایــی طراحــی اش درســت اســت، ولــی بــه نظــر مــن ریشــه، مشــکل و مســئلۀ اصلــی ایــن اســت کــه 

کــردم: انباشــت دانــش حکمرانــی، مــدل حکمرانــی و چگونگــی مدیریــت جامعــه بایــد شــکل بگیــرد. تــا اآلن دربــارۀ ســه دســته صحبــت 
کم باشد تا حکمرانی و مدیریت اصالح شود.  ● بر نظام سیاست، تقنین و اجرا باید سازوکارهایی حا
انباشت دانش باید اتفاق بیفتد تا نیرو تربیت شود و حرف درست دربیاید.  ●
کــه نقــش مــردم را در جامعــه بیشــتر می کنــد افزایــش و بهبــود پیــدا کنــد. نقــش مــردم، هــم ناظــر بــر نقــش مطالبه گــری و   ● ســازوکارهایی 

گاهــی مــردم کــه بــر انتخــاب، مطالبــات آن هــا و هــم  چیــز مــردم  بــه پاســخگویی کشــاندن مســئوالن در قبــال سیاســت اســت و هــم افزایــش آ
تأثیــر می گــذارد.

به نظر شما به طورکلی اندیشکده ها و مؤسسات در حل این مسائل چه نقشی دارند؟  ●
کــه بیــن مــردم، جامعــۀ علمــی و حکمرانــی نقــش ایفــا می کننــد؛ یعنــی مــردم و جامعــۀ علمــی را  بــه نظــر مــن اندیشــکده ها الیــه ای از کشــور هســتند 
کــه قوانیــن خریــد محصــوالت غذایــی  ع امنیــت غذایــی بــه ایــن نتیجــه می رســم  کــردن بــر موضــو کار  بــه حکمرانــی متصــل می کننــد. مثــاًل مــن بــا 
کــه دارد تولیــد علــم  کــرده ام و مصادیــق آن را شــناخته ام، ایــن را از جامعــۀ علمــی  بایــد اصــالح شــود. بــرای مثــال اهمیــت امنیــت غذایــی را بررســی 
کــه مثــاًل کشــاورزی بایــد  کــرده ام و از طــرف دیگــر مــردم هــم در ایــن زمینــه مطالباتــی دارنــد، ولــی صدایشــان بــه جایــی نمی رســد  می کنــد اســتفاده 

مسائلنظامحکمرانیازدیدگاهاندیشکدهها 28



اصــالح شــود و امنیــت غذایــی فراهــم شــود. یــا مــردم مطالبــه دارنــد یــا نمی داننــد بایــد چنیــن مطالبــه ای داشــته باشــند تــا مثــاًل معیشــت آن هــا بهتــر 
کلــی اســت یــا در حــوزۀ قانــون  کــه یــا در حــوزۀ سیاســت  کنــار هــم قــرار می دهــد و بــه یــک طراحــی سیاســتی می رســد  شــود. اندیشــکده ایــن دو را در 
کار انجــام بشــود. بــه نظــر مــن اندیشــکده ها ایــن  کــه اآلن بایــد ایــن  ــا حکمرانــی کشــور می شــود  ــا در حــوزۀ اجــرا. اندیشــکده وارد تعامــل ب اســت ی
الیــۀ میانــی هســتند؛ نــه خودشــان الیــۀ حکمرانــی هســتند و نــه مــردم و جامعــۀ علمــی هســتند، بلکــه به نوعــی جامعــۀ سیاســت پژوه، سیاســت گذار 
کــه  کــه بخشــی از آن یــا مطالبــات مــردم اســت یــا آن چیــزی اســت  کنــد  و اندیشــه ورز هســتند و می خواهنــد حرف هایــی بزننــد تــا جامعــه بهبــود پیــدا 
کــه در پژوهش هــا و تحقیقــات بــه آن رســیده اســت تــا  بایــد مطالبــۀ مــردم باشــد و بخشــی از آن هــم بحث هــای علمــی و اصالحــات درســتی اســت 
این هــا را بــه گزاره هــای سیاســتی و سیاســت تبدیــل کننــد و بــه حکمرانــان برســانند؛ لــذا اندیشــکده ها در همــۀ این هــا نقــش دارنــد و بــا ایــن تعریــف 
کــه فقــط کار علمــی انجــام می دهــد. آن کار پژوهشــکده و دانشــگاه اســت. اندیشــکده حتمــًا بایــد بتوانــد  مــا می گوییــم اندیشــکده جایــی نیســت 
کــه در  کنــد تــا بــه نتیجــه برســد. تفــاوت اندیشــکده بــا نظــام دانشــگاهی و پژوهشــی مــا در همیــن اســت  گــزارۀ سیاســتی تولیــد کنــد و آن را پیگیــری 
وســط قــرار می گیــرد تــا بتوانــد مطالبــۀ مردمــی را بــه گــزارۀ سیاســتی تبدیــل کنــد تــا حکمــران آن را اجــرا کنــد. خــود اندیشــکده حکمــران نیســت؛ یعنــی 
ــد دقــت شــود منظــور از توســعۀ اندیشــکده ها، پژوهشــکده ها نیســت؛ یعنــی  کمیــت اســت. بای کمیــت باشــد، بلکــه بیــرون از حا قــرار نیســت در حا
منظــور هــر جایــی کــه کار پژوهشــی انجــام می دهــد نیســت. ایــن اشــتباه اســت، چــون تعریــف پژوهشــکده، دانشــگاه و مرکــز تحقیقاتــی بــا اندیشــکده 

خ دنــده ای اســت بــرای اینکــه پیشــرفت کشــور بیشــتر انجــام شــود. فــرق می کنــد و کارکردشــان هــم متفــاوت اســت. درواقــع اندیشــکده ماننــد چر

کار روی مســائل داشــته اید، تجربــۀ شــما به عنــوان یــک اندیشــکده بــا مســائل نظــام حکمرانــی   ● کــه از  بــا توجــه بــه تجربــه ای 
کرده ایــد چگونــه بــه دســت سیاســت گذار رســانده اید و بــه چــه نتیجــه ای  کــه بــرای مســائل کشــور پیــدا  چیســت؟ توصیه هایــی را 

رســیده اید؟
کــه پیــدا کرده ایــم ســه دســته بندی انجــام می دهیــم، می گوییــم ریشــۀ انجــام نشــدن یــک کار در کشــور: یــا نفهمیــدن اســت: یعنــی  دربــارۀ مســائلی 
کــه بایــد کار را انجــام بدهــد نفهمیــده اســت؛ یــا نخواســتن اســت: یعنــی مجــری بــه دلیــل منافــع یــا هــر دلیــل دیگــری نمی خواهــد آن کار  دســتگاهی 
را انجــام بدهــد؛ و یــا نتوانســتن اســت: یعنــی می فهمــد و می خواهــد انجــام بدهــد، ولــی بــه دلیلــی نمی توانــد آن کار را انجــام دهــد مثــاًل یــا آدم، نهــاد 

یــا پــول انجــام آن کار را نــدارد.
ــا 10 درصــد ناشــی از نفهمیــدن باشــد. همچنیــن میــزان نتوانســتن  مــا می گوییــم عمــدۀ مســائل کشــور ریشــه در نخواســتن دارد. شــاید 5 درصــد ی
هــم خیلــی کــم اســت؛ البتــه احســاس نتوانســتن هســت، ولــی خــود آن نیســت. مــا در پیشــبرد کارهایمــان بــه دو مشــکل خوردیــم: یکــی آنجایــی کــه 
کــه بــه دلیــل منافــع یــا اقتصــاد سیاســی نمی خواســته یــک کاری در کشــور انجــام بشــود. در ایــن حالــت مجبــور شــدیم وارد  مســئله نخواســتن بــوده 
کــه الزم اســت مــردم، مطالبــات عمومــی و رســانه ها را  کــه بتوانیــم در بــازی اقتصــاد سیاســی تغییــری ایجــاد کنیــم؛ مثــاًل در جایــی  فضایــی بشــویم 
کار را انجــام بدهــد، ولــی می توانــد.  کــه مجــری احســاس می کنــد نمی توانــد  وارد کنیــم؛ یک جاهایــی هــم احســاس نتوانســتن اســت؛ یعنــی جایــی 
کنــار گذاشــتن خام فروشــی و فــروش فــرآورده و کاهــش  کــردن تحریــم،  در ایــن حالــت مــا وظیفــه داریــم اثبــات کنیــم ایــن کار شــدنی اســت؛ بی اثــر 
گیــر کردیــم. ایــن بخــش دیگــر از کارهــای تحقیقاتــی و اندیشــه ورزی  وابســتگی بــه نفــت شــدنی اســت. در کارهــای مختلــف از ایــن دو منظــر زیــاد 

کار را انجــام بدهنــد. کار اندیشــکده اســت تــا بتوانــد بــه هــر شــکلی مجریــان امــور را توجیــه کننــد تــا آن  نیســت، بلکــه مربــوط بــه طراحــی 

کرده اید؟  ● کار می کنید؟ راهکار، توصیه یا روشی پیدا  کردیم هم  که در مورد آن ها صحبت  آیا دربارۀ این مسائلی 
کــه بتوانــم دربــارۀ آن صحبــت کنــم؛ یعنــی کارهایــی  مــا در بحــث نظــام حکمرانــی ورودهایــی داشــته ایم، ولــی هنــوز کار جــدی انجــام نشــده اســت 
کــه انجــام شــده بــه میزانــی نرســیده اســت کــه بــه یــک گــزارش یــا توصیــۀ جــدی تبدیــل شــود و در حــال کار بــر آن هســتیم. یــک گــروه نظــام حکمرانی 

داریــم کــه بخشــی از کارش بــر روی چنیــن مســائلی اســت.

نــگاه شــما بــه تعامــل میــان اندیشــکده ها بــه چــه صــورت اســت؟ آیــا اندیشــکده ها بایــد بــا یکدیگــر همــکاری و تعامــل داشــته   ●
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کننــد و هــر اندیشــکده ای در فضــای مســتقلی مســئلۀ خودشــان را جلــو ببرنــد؟ کار  باشــند یــا اندیشــکده ها بایــد به صــورت مســتقل 
کــه بــا هــم مشــترک هســتند  هــم می تواننــد تعامــل داشــته باشــند و هــم می تواننــد تعامــل نداشــته باشــند؛ هیچ کدامــش اصالتــی نــدارد. در جاهایــی 
ــا هــم  ــد بیشــتر ب ــر آن می تواننــد به صــورت مســتقل کارهــای خودشــان را انجــام بدهنــد. اندیشــکده ها بای ــا هــم تعامــل کننــد و در غی ــد ب می توانن

کــه بحث هــا بایــد خــوب پختــه شــود نظــام اندیشــگاهی اســت. گفت وگــو کننــد؛ یعنــی اتفاقــًا جایــی 

که دارید چه چیزی از نظام اندیشکده ای را نقدپذیر می دانید؟  ● با توجه به تجربه ای 
کــه مــا از  کــه بخواهیــم آن را نقــد کنیــم. شــاید خــود شــکل نگرفتــن آن انتقــادی باشــد  هنــوز نظــام اندیشــگاهی در کشــور شــکل نگرفتــه اســت 
کــه بــرای حمایــت از شــکل گیری بــه وجــود آمده انــد درســت عمــل  کمیــت انتظــار داریــم آن را شــکل بدهــد. بــه نظــر مــن آن یکــی دو جایــی هــم  حا
کار را داشــته باشــند و نــه خیلــی در ایــن فضــا رشــد کرده انــد. کســی  کــه تجربــۀ ایــن  نمی کننــد، چــون خودشــان نــه آدم هــای اندیشــکده ای بودنــد 
کــرده باشــد  کــرده باشــد، در ایــن فضــا بــوده باشــد، رشــد  کار اندیشــگاهی  کــه می خواهــد متولــی ایجــاد نظــام اندیشــگاهی باشــد بایــد حتمــًا خــودش 
ــد  ــکده ای می کنن کار اندیش ــد  ــًا دارن ــه واقع ک ــم  ــکده داری ــا اندیش ــار ت ــه چه ــت س ــن حال ــور در بهتری ــرم در کش ــه نظ ــد. ب ــوزه را بدان ــن ح ــائل ای و مس
و خــوب کار می کننــد. بقیــه یــا تــازه شــکل گرفته انــد یــا دارنــد کار دیگــری می کننــد، ولــی نــام آن را اندیشــکده گذاشــته اند. خــوِد نبــودن نظــام 
کــه بایــد طراحــی کنیــم تــا نظــام اندیشــگاهی درســت شــکل بگیــرد. مــا نمی خواهیــم مرکــز تحقیقاتــی یــا پژوهشــی زیــاد  اندیشــگاهی یــک نقــد اســت 
ع دولتــی و غیردولتــی زیــاد هســتند، بلکــه می خواهیــم اندیشــکده بــه معنــای واقعــی خــودش ایجــاد کنیــم کــه الزامــات،  کنیــم کــه الی ماشــاءاهلل از نــو

طراحی هــا و مدل هایــی دارد.

کمیت باید نظام اندیشگاهی را شکل بدهد یا خود اندیشکده ها؟  ● یعنی حا
ــه  کــه نظــام اقتصــاد اندیشــکده ها چگون ــی آن هاســت؛ یعنــی بحــث اصلــی ایــن اســت  بحــث اصلــی شــکل گیری اندیشــکده ها، بحــث تأمیــن مال
طراحــی شــود. اقتصــاد هــم بــه ایــن معناســت کــه تقاضــا و عرضــه ای وجــود داشــته باشــد و از آنجــا کــه تقاضــای ایــن مباحــث را حکمرانــی بایــد داشــته 
کــه دغدغــه داشــته  کــه بایــد ایــن فضــا را شــکل بدهــد. شــاید در ایــن میــان کســانی هــم باشــند  کمیــت یــا همــان نظــام حکمرانــی اســت  باشــد، حا
کــه  کــه بایــد بــه دنبــال ایــن باشــد  کمیــت اســت  کمیــت اســت و حا کمیــت اســت، چــون متقاضــی اصلــی حا باشــند و حمایــت کننــد، ولــی اصــل حا
کــه قــرار اســت گرفتــه شــود بایــد عمیق تــر باشــد، مطالبــۀ عمومــی نســبت بــه آن هــا وجــود داشــته باشــد یــا ایجــاد  نظــام فکــری کشــور و تصمیماتــی 

کمیــت باشــد و ایجــاد کنــد. کــه بایــد دغدغــۀ حا بشــود و اصالحــات کشــور ســرعت بگیــرد. ایــن چیــزی اســت 
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ابراهیم حاجیانی؛ معاون پژوهشی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری:

با توجه به تجارب کسب شدۀ شما و مرکز، مهم ترین مسئلۀ نظام حکمرانی چه چیزهایی هستند؟  ●
کــه درگیــر  مــن یــک تجربــۀ چندســاله اینجــا دارم و یــک تجربــۀ بیشــتر از آن در مرکــز سیاســت گذاری مجمــع تشــخیص مصلحــت داشــتم 
کــز تحقیقاتــی بــودم و لــذا یــک تجربــۀ دو ســه دهــه ای در ایــن زمینــه دارم  کلــی نظــام بودیــم. قبــل از آن نیــز در پژوهشــکده ها و مرا سیاســت های 

کــه بــر اســاس آن هــا صحبــت می کنــم.
کــه در بخش هــا دنبالــش بگردیــم، بلکــه مســائل فراتــر از آن اســت؛ یعنــی مســائل مشــترک،  بــه نظــر مــن مســائل نظــام حکمرانــی از مســائلی نیســت 
عارضه هــا و درواقــع ســندرم های مشــترک همــۀ بخش هاســت. وقتــی از نظــام حکمرانــی صحبــت می کنیــم، وجــوه مشــترک نظــام حکمرانــی 

محیــط زیســت، نظــام حکمرانــی انــرژی، نظــام حکمرانــی آمــوزش، بهداشــت یــا کرونــا منظــور اســت و می توانــد اعــم از همــۀ این هــا باشــد.
کــه مــا دچــار  کــه مــا فقــط داریــم ســند می نویســیم. ایــن عارضــۀ سندنویســی، بیمــاری اســت. ایــن یــک مریضــی اســت  اولیــن مســئله ایــن اســت 
آن شــده ایم و ظــرف دو دهــۀ گذشــته بدجــوری منابــع کشــور و افرادمــان را درگیــر سیاســت های باالدســتی کرده ایــم. مــدام سیاســت باالدســتی 
می نویســیم؛ دربــارۀ محیــط  زیســت، انــرژی، فرهنــگ و حوزه هــای مختلــف. فکــر می کنیــم خــأ اینجاســت. ایــن سیاســت ها ایــرادی نــدارد، ولــی 
چنــد مشــکل دارد. اول اینکــه تکــرار می شــود. خیلــی پرتکــرار و پرحجــم اســت و در آن تداخــل زیــاد وجــود دارد. نکتــۀ دوم ایــن اســت کــه عقبــۀ الزم 
حرفــه ای و پژوهشــی؛ یعنــی فراینــدی کــه مــا را بــه آن سیاســت برســاند در این هــا لحــاظ نشــده اســت و عمدتــًا مبتنــی بــر نشســت های ِخبِرگــی اســت. 
ــی آن پیش نویــس  ــا شــوراهای عال ــا دولــت ی یــک کســی پیش نویســی تهیــه می کنــد و بعــد بــزرگان قــوم مثــاًل مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ی
کــم کنیــم. عمدتــًا آن فراینــد و اســناد  کــه اینجــا یــک بــاء اضافــه یــا  را بررســی می کننــد و بــر ســر فتحــه و ضمــه اش هــم آن قــدر بــر ســر هــم می زننــد 
کــه  ح جامــع تربیــت بدنــی داشــتیم  کــه بــرای ایــن کار الزم اســت تهیــه نمی شــود؛ البتــه در همــۀ مــوارد این گونــه نیســت؛ مثــاًل مــا یــک طــر پشــتیبانی 
کــه آقــای دکتــر قاراخانلــو، اســتاد تربیــت  بدنــی دانشــگاه تهــران، در دورۀ آقــای خاتمــی انجــام داد و اســناد  یــک سیاســت کالن تربیــت بدنــی بــود 
پشــتیبانش هــم به انــدازۀ کافــی وجــود داشــت. بعضــی مــوارد این گونــه اســت؛ مثــاًل ســندهای مربــوط بــه حــوزۀ جوانــان، ولــی خیلــی مــوارد دیگــر در 

کلــی نظــام ایــن مشــکل وجــود دارد. سیاســت های 
 نکتــۀ دیگــر در عارضــۀ سندنویســی ایــن اســت کــه بعضــی مواقــع ارتباطی میان اســناد پشــتیبان با آن ســندی که در مراجع باالدســتی نوشــته می شــود 
کــه زینت المجالــس و زینت القفســه هســتند. مطالعــات انجام شــده بــا آن  وجــود نــدارد؛ یعنــی ســندها یک حرفــی بــرای خودشــان می زننــد. انــگار 
کــه در هیــچ یــا تعــداد کمــی از ایــن ســندها آینده نــگاری  کــه نهایتــًا از آن بیــرون می آیــد هیــچ ربطــی نــدارد. نکتــه و مشــکل دیگــر ایــن اســت  چیــزی 
و آینده پژوهــی انجــام می شــود. ایــن مشــکل، هــم در رفتارهایمــان در حــوزۀ حکمرانــی و هــم به خصــوص در ســندها وجــود دارد. یــک نکتــۀ مهــم 
کــه بگوییــم مــا در چــه فضاهایــی قــرار خواهیــم گرفــت و بــرای آن فضاهــا تدبیــری بیندیشــد. مــا معمــواًل بــه  در عقبــه و پشــتیبان اســناد ایــن اســت 
کــه ایــن خیلــی مهــم اســت. در حــوزۀ سیاســی-امنیتی عمــدًا توجــه  تحــوالت پیــش رو توجــه نمی کنیــم؛ به ویــژه در حوزه هــای فرهنگی-اجتماعــی 
ک و تهدیدآفریــن اســت؛ بنابرایــن سیاســت گذار و حکمــران دوســت دارد عمــدًا ایــن را  نمی شــود. چــون بــه نفــع نیســت، آینــده همیشــه خطرنــا

نادیــده بگیــرد، پنهانــش کنــد و در مــوردش بی تفــاوت باشــد.
نکتــۀ دیگــر، بی توجهــی بــه مقولــۀ »اجــرا« و نیــز »پیاده ســازی« اســت؛ یعنــی مــا ســند می نویســیم، بــدون آنکــه بدانیــم بــا توجــه بــه ظرفیت هایمــان 
امــکان اجــرای این هــا وجــود دارد یــا نــه. آیــا ظرفیت هــای اجرایــی کشــور توانمنــدی کافــی بــرای اجــرای ایــن سیاســت دارد یــا خیــر؟ ایــن سیاســت 
چــه زمانــی می خواهــد اجــرا شــود و توســط چــه کســی؟ معلــوم نیســت! همین طــوری یک چیزهــای مطلوبــی می گوینــد. از هــر خرمــن گلــی. مثــاًل وقتــی 
می خواهیــم سیاســت توســعۀ بنــادر را بنویســیم یــا می خواهیــم پساســواحل را در مکــران توســعه بدهیــم ســندی می نویســیم مثــاًل بــا عنــوان »توســعۀ 
دریاپایــه«. از ایــن کلمــات قلمبه ســلمبه و قشــنگ. چــه کســی می خواهــد منابــع و نیــروی انســانی را تأمیــن کنــد؟ چــه کســی می خواهــد اجــرا کنــد؟ 
اصــاًل ســازوکار نهــادی و نگاشــت نهــادی ایــن چــه می شــود؟ نگاشــت نهــادی هــم می نویســیم، منتهــا بــدون توجــه بــه اینکــه نهادهــا ظرفیــت کافــی 
نــدارد. نیــروی دریایــی و هوایــی، مناطــق آزاد تجاری-صنعتــی کشــور، شــورای عالی مناطــق آزاد، فرمانــدار چابهــار، فرمانــدار جاســک، اســتانداری 
سیســتان و بلوچســتان، ســازمان بنــادر کشــتیرانی، وزارت کشــور و همــۀ دســت اندرکاران بــرای راهبــرد »توســعۀ دریاپایــه« بایــد پــای کار باشــند، 
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کاًل یــک مشــکل دیگــر در سیاســت گذاری داریــم و آن فقــدان  درحالی کــه خــود سیاســت گذار هــم ظرفیــت حرفــه ای و تخصصــی این هــا را می دانــد. 
ظرفیــت دولــت بــرای سیاســت هایی اســت کــه تدبیــر می کنــد. اهمیــت ایــن مشــکل در حکمرانــی در حــدی اســت کــه مــن فکــر می کنــم بایــد جــدا هــم 
کــه ظرفیــت دولــت بســیار انــدک و ناچیــز اســت. بــه قــول  دیــد؛ یعنــی یــک مقولــه در حــوزۀ عارضــه و سندنویســی اســت و یــک مقولــه هــم ایــن اســت 
انــدروز در کتــاب توانمندســازی حکومــت، تحمیــل بــار بیــش از حــد می کنیــم. ایــن در نظــام حکمرانــی به ویــژه در زمــان سندنویســی هســت؛ یعنــی 

کــه دولــت بایــد داشــته باشــد. عــدم انطبــاق بیــن سیاســت ها و چشــم اندازها بــا ظرفیت هــای اجرایــی کشــور و ظرفیتــی 
کندگــی در تدویــن و اجراســت؛ یعنــی نهادهــای  کــه خیلــی آزاردهنــده و اظهــر مــن الشــمس شــده منســجم نبــودن و پرا  نکتــۀ دیگــر در حکمرانــی 
مختلــف »مشــکل ناهماهنگــی« بــا یکدیگــر را دارنــد. شکســت در هماهنگــی در همــۀ کشــورها وجــود دارد، منتهــا درجــه و خســاراتی کــه ناهماهنگــی 
دســتگاه ها و تمکیــن نکردنشــان از همدیگــر وارد می کنــد در اینجــا خیلــی زیــاد اســت. وقتــی یــک سیاســتی گذاشــته می شــود نهــاد مــادر بایــد جلــو 
گــر دربــارۀ کنتــرل مرزهــا سیاســت گذاری می شــود، گمــرک یــا مرزبانــی  بیفتــد تــا هماهنــگ کنــد و محــور باشــد و بقیــه بــا آن همــکاری کننــد. مثــاًل ا
نیــروی انتظامــی نهــاد محــوری اســت و بقیــه بایــد بــه آن کمــک کننــد. در نظــام حکمرانــی مــا ایــن حالــت وجــود نــدارد، همــه انــا الحــق و انــا رجــل 
کــه اآلن یــک ســال اســت یــک تصمیــم شــلی گرفته ایــم اجــرا نمی شــود؛  ع رمزارزهــا می خواهیــم تصمیــم بگیریــم  هســتند. وقتــی در مــورد موضــو
کنــده هســتند و هرکســی بــرای خــودش اســت. قوانیــن وجــود دارد، مثــاًل بــرای کنتــرل الکترونیکــی  چــون دســتگاه ها کامــاًل متشــتت، نامنســجم و پرا
مــرز در قوانیــن گمــرک، قوانیــن مرزبانــی ناجــا، قوانیــن ادارۀ پســت و قوانیــن راهــداری گفتــه شــده اســت. همــه گفته انــد و در طــول پنجــاه شــصت 
ــم، منتهــا هرکســی  ــی و رادار بگذاری ــزات دیده بان ــا الکترونیکــی بشــود و تجهی ــرز م ــرل م ــد کنت ــه بای ک ــرده اســت  ک ــب  ســال گذشــته مجلــس تصوی
نمی توانــد بــر مرزهــا دوربیــن بگــذارد. باالخــره یــک نفــر صاحــب آن دوربیــن اســت، بایــد دوربیــن را بگــذارد و اداره کنــد و بقیــه بهره بــرداری کننــد. 
ــا گمــرک را گمــرک  ایــن اتفــاق نمی افتــد؛ هــر کــس می گویــد مــن بایــد دوربینــم را بگــذارم؛ مثــاًل دوربیــن لــب مــرز را ناجــا بگــذارد، دوربیــن جــاده ت
بگــذارد، دوربیــن مثــاًل گمــرک میرجــاوه تــا تهــران را راهــداری بگــذارد و دوربین هــای در ســطح شــهر را کــس دیگــری بایــد بگــذارد. ایــن ناهماهنگــی، 
کندگــی آزاردهنــده شــده اســت و منابــع کشــور را هــدر می دهــد. ایــن مســئلۀ مشــترکی در همــۀ حوزه هاســت. ایــن عارضــۀ بعــدی اســت  تشــتت و پرا
کــه اجــرا نمی شــود بــه همیــن  کــه 80 درصــد سیاســت های حکمــران  کــه در تدویــن، اجــرا و ارزیابــی سیاســت ها وجــود دارد. بــرآورد مــن ایــن اســت 
کــردن را انجــام داده ایــم، امــا تجمیــع و ترکیبمــان اصــاًل خــوب نیســت!  دلیــل اســت؛ یعنــی تفکــر ماتریســی نداریــم. تقســیم کار تجزیــه و تخصصــی 
کنــده و متشــتت پیگیــری می شــود. ازجملــه  کــه ایــن سیاســت درســت طراحــی نمی شــود. دوم اینکــه در مقــام اجــرا بســیار پرا دلیــل اول ایــن اســت 
کــه مــا در هنــگام طراحــی سیاســت بــه بازیگــران، ذی نفعــان و مشــارکت جویان توجــه نداریــم. طبعــًا  کــه باعــث تشــتت می شــود ایــن اســت  دالیلــی 
گــر بــه اینکــه در میــدان عمــل چــه کســانی می خواهنــد آن را اجــرا کننــد توجــه  ح، ا وقتــی سیاســتی طراحــی می شــود و می رویــم ســراغ اجــرای آن طــر
نشــود کار زمیــن می خــورد. مــا در حکمرانــی می گوییــم هــر سیاســت به مثابــه یــک متــن و یــک گفتمــان اســت. معنــی اش ایــن اســت کــه در مقــام اجــرا 
ع بازیگــران توجــه نشــود کار گــره می خــورد و سیاســت اجــرا نمی شــود.  هــر مجــری آن را بــرای خــودش تفســیر و اجــرا می کنــد. اول اینکــه وقتــی بــه تنــو
ع نــگاه هــر بازیگــر توجــه نشــود سیاســت شکســت می خــورد. ســوم اینکــه بازیگــران حــق دارنــد  دوم اینکــه وقتــی بــه تفاســیر، برداشــت، ذهنیــت و نــو
به صــورت طبیعــی برداشــت خــاص خودشــان را داشــته باشــند؛ یعنــی ایــن اتفــاق به صــورت طبیعــی اتفــاق می افتــد، سیاســت گذار کالن بایــد ایــن 
ــا،  ــد، ناج ــه برداشــتی کن ــرار باشــد هرکســی از قرنطین ــر ق گ ــا. ا ــۀ کرون ــاًل در مــورد قرنطین ــد؛ مث ــان کن ــر یکس ــارۀ ماهیــت یــک تدبی برداشــت ها را درب
کار بــه جایــی نمی رســد. بایــد برداشــت ها یکســان بشــود. مــا در  هالل احمــر و وزارت بهداشــت هرکــدام برداشــت خــود را از قرنطینــه داشــته باشــند 
ســتاد ملــی کرونــا ایــن را یکســان می کنیــم، ولــی در بقیــۀ سیاســت ها ایــن یکسان ســازی اتفــاق نمی افتــد، چــون اینجــا بحــث جــان اســت و همگــی 
ع آمده انــد، همــه مجبورنــد برداشــت یکســان بکننــد. خیلــی هــم جزئیاتــش  ازجملــه رهبــری، رئیس جمهــور، ســپاه و ســتاد کل پشــت ایــن موضــو
مشــخص اســت، ولــی در ســایر حوزه هــا مــا اجــازه می دهیــم برداشــت های مختلــف ســیالن و جریــان پیــدا کنــد. مثــل گفتمــان می شــود. هرکســی از 
کــه از یــک سیاســت یــا یــک تدبیــر  گفتمــان عدالــت، توســعه، ســازندگی و اصول گــرا برداشــت خــودش را دارد. بی توجهــی بــه تفســیرهای مختلفــی 

انجــام می شــود نکتــۀ مشکل ســاز دیگــری اســت.
ــادار نیســتیم. فقــط حرفــش را می زنیــم.  ــه الزامــات آن وف ــم و ب ــی مســتقر نکرده ای ــا در اســاس نظــام ارزیاب ــی اســت. م  نکتــۀ دیگــر، فقــدان ارزیاب
کیــد و تصریــح شــده اســت کــه مثــاًل پروژه هــای زیســت محیطی  اینکــه چــه زمانــی می خواهــد ایــن اتفــاق بیفتــد معلــوم نیســت. حتــی یک جاهایــی تأ
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بایــد ارزیابــی زیســت محیطی داشــته باشــد، هــم قانــون به شــدت مبهــم اســت، اجــرا نمی شــود یــا مبهــم اجــرا می شــود و دچــار انحــراف اســت. 
کــه همــان ارزیابــی تأثیــرات اســت. ارزیابــی تأثیــرات را بــه ارزیابــی پــس از اجــرا محــدود  معمــواًل ارزیابی هــای پــس از اجــرا انجــام می دهیــم 
کــه مجریــان پروژه هــا و اساســًا حکمــران بایــد انجــام بدهــد ضعیــف اســت. بــه ایــن ارزیابی هــا، ارزیابی هــای  می کنیــم. ارزیابی هــای پیــش از اجــرا 
پیشاسیاســتی گفتــه می شــود. کاًل در مقولــۀ ارزیابــی چــه پیشاسیاســتی، چــه حیــن اجــرای سیاســتی و چــه پــس از اجــرای پــروژه یــا سیاســت بــه لحــاظ 
روش شناســی ضعیــف هســتیم و جایگاهــش هــم بــه لحــاظ حقوقــی ابهــام دارد. مثــاًل گاهــی اعتبــار مالــی ارزیابــی زیســت محیطی را پیمانــکار پــروژه 

کــه می خواهــد پــروژه اش اجــرا شــود )یــک خــط لولــه یــا ســد(، مجــری اعتبــار ]مالــی[ پــروژه می شــود. می دهــد؛ یعنــی کســی 

اینجا تعارض منافع پیش می آید.  ●
ــر  ــا صف ــری از خط ــی یادگی ــم؛ یعن ــرار داری ــا اص ــر خطاه ــی ب ــام حکمران ــت های کالن در نظ ــا در سیاس ــه م ک ــت  ــن اس ــی ای ــر و انتهای ــۀ دیگ ــه. نکت بل
کنیــم،  کــه اتفــاق می افتــد نادیــده بگیریــم و بــا هــزار توجیــه رد  و اصــرار بــر خطــا عالــی اســت. ُمِصــر هســتیم شکســت ها و غافل گیری هایــی را 
کــه افزایــش می یابــد  درحالی کــه مــا هــر روز یکــی دو شکســت داریــم. در عالــم سیاســت گذاری و حکمرانــی شکســت طبیعــی اســت؛ البتــه تعــدادش 
ــی نفــس شکســت طبیعــی اســت؛ چــون عــدم قطعیت هــا را نمی توانیــم  کــه چــرا این قــدر شکســت می خوریــم؟! ول 80 درصــد نگران کننــده اســت 
شناســایی کنیــم، منتهــا مســئله ای کــه غیرعقالنــی اســت یــاد نگرفتــن از شکســت ها و خطاهاســت. بــه نظــر مــن در کشــور مــا خطاهــا تعمــدًا محاســبه 
کنیــم چقــدر خســارت زده ایــم. مــا در ایــران تعمــدًا خســارت های سیاســت گذاری مان را  نمی شــوند. وقتــی خطایــی می کنیــم بایــد محاســبه 
ــه  ــم ب ــا می خواهی ــم ی ــدی رأی نمی آوری ــم در دورۀ بع ــاالری را داری ــای مردم س ــون آن مبن ــی آورد و چ ــار م ــه ب ــه ب ــه هزین ک ــم، چرا ــبه نمی کنی محاس
رئیــس باالتــر جــواب ندهیــم؛ بنابرایــن محاســبۀ خطاهــا انجــام نمی شــود. درنتیجــه چیــزی یــاد نمی گیریــم و خطــا نادیــده گرفتــه می شــود. خطاهــا 

را نمی شــماریم و محاســبه نمی کنیــم، درنتیجــه یادگیــری اتفــاق نمی افتــد.

کــه یــک   ● نظــام اداری مــا ایراداتــی دارد؛ مثــاًل تعــارض منافــع، تعارض هــای بیــن ســازمانی و فقــدان دولــت الکترونیــک. زمانــی 
اندیشــکده یــا مؤسســۀ تحقیقاتــی توصیــۀ سیاســتی دارد موانــع نظــام حکمرانــی و اداری آیــا ایــن سیاســت را منحــرف می کنــد یــا 

مســئلۀ آن سیاســت را تشــدید می کنــد یــا خیلــی تأثیــری نــدارد؟
ــه  ک ــم  ــت می کن ــی صحب ــز پژوهش ــن دارم از مرک ــازه م ــتیم. ت ــه رو هس ــه روب ــر فاصل کث ــا حدا ــزرگ ب ــوس ب ــک اقیان ــره در ی ــا دو جزی ــا ب ــا اینج ــًا م طبع
کــه مشــاور رئیس جمهــور هســتیم؛  چســبیده ایم؛ یعنــی جزیره مــان آن قــدر جــدا نیســت و بــه دولــت و دســتگاه ها چســبیده ایم و شــأن مــا ایــن اســت 
بنابرایــن اندیشــکده یــا مرکــز مــا خیلــی نزدیــک اســت، بــا ایــن حــال ایــن فاصلــه وجــود دارد و دو جزیــره، دو رویکــرد و دو جهان بینــی متفــاوت 
کــه می شــود دســتگاه تصمیم گیرنــده فــرق دارد. اصــاًل فضــای  کــم اســت بــا ســاختمان آن طرف تــر  کــه در ایــن ســاختمان حا هســتند. جهان بینــی 
ــه مالحظــات اجرایــی  ک ــا مشــتی منتقــِد همیشــه در حــال غــر زدن هســتیم  ــگاه مشــتریان )سیاســت گذاران( م فکــری و کاری متفــاوت اســت. از ن
کــرده اســت ارتباط گیــری اســت. هیچ وقــت سیاســت گذار ســمت  کــه بایــد انتخــاب شــود و دنیــا انتخــاب  سیاســت گذار را درک نمی کنیــم. اســتراتژی 
ــر نیســت  ــه اصــاًل مطالبه گ ک ــی باشــد  ــر از جنــس ایران گ ــژه ا ــاز نمی کنــد. به وی ــدارد و هیچ وقــت احســاس نی ــی ن ــد. دلیل ــاق فکــر نمی آی تحلیلگــر و ات
کــه بایــد دیــد چقــدر  کــه بــه شــما ســفارش بدهــد  و انتظاراتــی از تحلیلگــر و اتــاق فکــر نــدارد. مگــر حــاال یــک دکتــر میــدری در ایــن میــان پیــدا بشــود 
امــکان دارد در عمــل آن هــا را اجــرا کنــد. مدیرانــی کــه دنبــال حــرف جدیــد شــنیدن اند تعدادشــان کــم اســت. همیــن همــکاران مــا کــه در اتــاق فکــر مــا 
کــه پســت دولتــی می گیرنــد ارتباطاتشــان قطــع می شــود. در همــۀ دنیــا مدیــران ارشــد فکــر می کننــد عقــل کل هســتند؛ لــذا اســتراتژی  هســتند بعــدًا 
کــه  کــه خــودم می نوشــتم ایــن بــود  ارتبــاط بــا مشــتری بایــد از ناحیــۀ اتــاق فکرهــا دنبــال شــود. قبــاًل مــا دنبــال ارتبــاط بودیــم. نظــر مــن در مقاالتــی 
می گفتــم ارتبــاط بگیریــم و بــا مشــتریان و مصرف کننده هــا؛ یعنــی سیاســت گذار و کارفرمــا ارتبــاط پیــدا کنیــم. بعــد دیــدم ایــن ارتبــاط  گرفتــن کافــی 
ــر بگذاریــم، تصمیمــات و محاســباتش را مطابــق محاســبات  ــر او اث ــد فکــر کنیــم و ســپس ب ــد دنبــال تأثیرگــذاری باشــیم؛ یعنــی بای نیســت، مــا بای
خودمــان ســامان بدهیــم و تنظیــم کنیــم. پــس بــرای اینکــه ایــن اتفــاق بیفتــد، اتــاق فکرهــا و تحلیلگــران بایــد اول رویکــرد کنشــگرانه در پیــش 
بگیرنــد و دوم رویکــرد همدالنــه داشــته باشــند، نــه رویکــرد انتقــادی. رویکــرد انتقــادی به خصــوص در ایــران بــه جایــی نمی رســد. ایــن را بــا توجــه 
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بــه ایــن می گویــم کــه عمــدۀ تحلیلگــران، رویکــرد انتقــادی دارنــد؛ لــذا مجبوریــم هــر گــزارش سیاســتی را کــه می خواهــم بفرســتم اول بــرادری ام را بــه 
کامــاًل بــا تــو هماهنگــم و مشــکالت تــو را در عرصــۀ عمــل و میــدان می فهمــم و نهایتــًا بــا توجــه  کــه مــن دشــمن نیســتم، مــن  دســتگاه ها ثابــت بکنــم 
بــه همــۀ ایــن همدلی هــا می خواهــم چنــد نکتــه بگویــم؛ بنابرایــن، راه حلــش ارتبــاط، حرکــت از ارتبــاط بــه ســمت تأثیرگــذاری اســت و بــرای اینکــه 
تأثیرگــذاری ایجــاد شــود بایــد همدلــی اتفــاق بیفتــد. همدلــی بیــن تحلیلگــران و اتــاق فکرهــا بــا مشــتریان )و نــه بــا رویکــرد انتقــادی( مهــم اســت. 

کان در همــان جزیــرۀ انــزوا بمانیــد. رویکــرد انتقــادی هیــچ کمکــی نمی کنــد و موجــب می شــود شــما کمــا
ــدی  ــۀ جدی ــک تجرب ــا ی ــتی ی ــوآوری سیاس ــک ن ــدی زد، ی ــرف جدی ــه ح ــض اینک ــد به مح ــور کن ــد تص ــر نبای ــاق فک ــر و ات ــه تحلیلگ ــۀ دوم اینک  نکت
کــرد ســریع در عرصــۀ عمــل بنشــیند و بــه قاعــده و رفتــار تبدیــل شــود. بــه هــزار و یــک دلیــل رفتــار سیاســت گذار ســریع عــوض نمی شــود.  پیشــنهاد 
گــزارش و حرفمــان را تکــرار بکنیــم تــا منشــأ اثــر بشــود و به اصطــالح آن پنجــرۀ سیاســتی بــاز شــود. پــس اســتراتژی  مــا بایــد منتظــر بمانیــم و آن قــدر 
دوم ایــن اســت کــه بــرای اینکــه اتــاق فکرهــا بتواننــد بــر حکمــران اثــر بگذارنــد بایــد سیاســت صبــر و تکــرار اســتراتژیک را پیگیــری کننــد؛ البتــه آن قــدر 
ــرط  ــود. به ش ــی زده بش ــای مختلف ــه زبان ه ــد ب ــد بای ــرف جدی ــن ح ــی ای ــد، ول ــان بده ــش نش کن ــتری وا ــود و مش ــته کننده بش ــه خس ک ــود  ــرار نش تک
کــه مثــاًل 60 تــا 70 درصــد  کــرده ام و مقالــه دارم  اینکــه جدیــد باشــد، نــه اینکــه حــرف کهنــه ای را مــدام تکــرار کنیــم. مــن در ایــن بــاره کار تجربــی 
کــرده و جــواب نگرفتــه اســت و دوبــاره اینجــا دانشــجوی  کــه سیاســت گذار قبــاًل آن هــا را اجرایــی  کــه مــا می دهیــم به گونــه ای اســت  پیشــنهادهایی 
کــرده و بــرای حــل مشــکل طــالق  دکتــرای مــن همــان پیشــنهاد را کار می کنــد، درحالی کــه مثــاًل سیاســت گذار ایــن ایــده را از ســیزده ســال پیــش اجــرا 
کــرد و  یــا فســاد اداری بــه درد نمی خــورد؛ یعنــی این هــا قبــاًل تجربــه شــده اســت؛ بنابرایــن، حــرف بایــد جدیــد باشــد، امــا حــرف جدیــد را بایــد تکــرار 

کــرد تــا بــه موقــع اجرایــی شــود. ایســتاد و صبــر 
مــن فکــر می کنــم بســیاری از ایــن پیشــنهادها و تدابیــر سیاســتی در زمــان خــودش مؤثــر واقــع می شــود و بایــد خوش بیــن بــود. نکتــۀ دیگــر در ایــن 
گــر بــه حکمرانــی اجتماعــی اعتقــاد داشــته باشــیم، چــون حکمرانــی بایــد اجتماعــی باشــد؛  زمینــه جلــب مشــارکت نهادهــای مدنــی اســت؛ البتــه ا
یعنــی مبتنــی بــر مشــارکت نهادهــای مدنــی باشــد؛ البتــه نــه الزامــًا بخــش خصوصــی. سیاســت پژوهی هــم بایــد اجتماعــی و مشــارکتی انجــام شــود. 
برخــی فکــر می کننــد وقتــی می گوییــم نهادهــای مدنــی ســریع بــه اتــاق ایــران و اتــاق بازرگانــی منتقــل می شــوند؛ خیــر، منظــورم نهادهــای عمومــی و 
مدنــی اســت کــه داوطلبانــه باشــند، نــه اینکــه بخــش خصوصــی باشــد، چــون بخــش خصوصــی هــم ســر جــای خــودش مهــم و حائــز اهمیــت اســت. 

کــردن خیلــی می توانــد کمــک کنــد. ایــن شــبکه ای و تعاملــی فکــر 
خ بدهــد. مثــاًل شــما در مرکــز توانمندســازی یــا مــا در مرکــز بررســی ها   بــه نظــر مــن تفکــر شــبکه ای یــک اســتراتژی اســت کــه بایــد در همــۀ اندیشــکده ها ر
کــه در خدمــت ســتاد  کــرده ام  بایــد عضــو هفــت هشــت یــا ده شــبکه باشــیم. مــن یــک شــبکۀ تعاملــی بــرای رصــد و مدیریــت بیمــاری کرونــا درســت 
کروناســت، چــون مــا اتــاق فکــر ســتاد کرونــا هســتیم. ســتاد کرونــا بــا پژوهشــکده ها ارتبــاط مســتقیم نداشــته، ولــی به صــورت غیرمســتقیم ارتبــاط 
کــه ایــن شــبکه ها، پژوهشــگران و تحلیلگــران بــا همدیگــر ارتبــاط شــبکه ای داشــته  داشــته اســت. مثــاًل از طریــق وزارت کار، ولــی این طــور نبــوده 
کــه چــون ممکــن اســت  کــرده ام بــرای تحریم هــا  کار را طراحــی کردیــم. مثــاًل شــما بایــد عضــو شــبکۀ مــا باشــید. یــک شــبکه درســت  باشــند. مــا ایــن 
ارتباطــی بــا شــما نداشــته باشــد شــاید الزم نباشــد شــما عضــو آن باشــید، ولــی شــصت پژوهشــکدۀ دیگــر بایــد عضــو ایــن شــبکه باشــند. مثــاًل مــا حداقــل 
کــه در یکــی هشــتاد و در دیگــری مثــاًل 35 اندیشــکده عضــو هســتند. در عیــن حــال  ــا دو مســئلۀ سیاســتی جــاری( داریــم  ع ی دو شــبکه )دو موضــو
کــه بایــد  خــودم هــم بایــد عضــو هشــت شــبکۀ دیگــر باشــم. بــه ایــن صــورت یــک ارتبــاط تارعنکبوتــی بیــن همــۀ اندیشــکده ها بــه وجــود می آیــد 
موضوعــی باشــد، نــه اینکــه مبهــم گفتــه شــود بایــد شــبکه درســت شــود. شــبکه بایــد بهانــه و مســئله ای داشــته باشــد. شــما بایــد یــک مســئله تعریــف 
ک بگذاریــد و کارهــای  کنیــد و بــرای حــل آن همــۀ شــبکه ها را جمــع کنیــد و همگــی به صــورت مــداوم تولیــد و تحلیــل کنیــد و تولیدهایتــان را بــه اشــترا
کــه پیــش رئیس جمهــور یــا  کــه مــا می توانیــم خودمــان را تقویــت کنیــم. بعــد مــا یــک نیــرو می شــویم. بعــد  یکدیگــر را ببینیــد. ایــن راه حلــی اســت 
مقــام اجرایــی می رویــم می گوییــم ایــن حــرف فقــط حــرف مرکــز بررســی های اســتراتژیک نیســت، ایــن حــرف را چهــل پژوهشــکده امضــا کرده انــد 
و همــۀ امضاهــا زیــر آن هســت؛ پژوهشــکده های وزارت اطالعــات، پژوهشــکده های وابســته بــه ســپاه، پژوهشــکدۀ وابســته بــه دانشــگاه های 
شــریف، امیرکبیــر، شــهید بهشــتی، مؤسســات وابســته بــه جهــاد دانشــگاهی هــم هســتند و حتــی آن هایــی کــه آزاد فکــر می کننــد و امضــای چنــد اســتاد 
دانشــگاه هــم هســت کــه متخصــص ایــن حــوزه هســتند. ایــن می شــود یــک ســند غیررســمی ملــی؛ بنابرایــن ایــن شــبکه ای، تعاملــی و اجتماعــی فکــر 
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کنــد تــا بیــن اتــاق فکرهــا و سیاســت گذار ارتبــاط ایجــاد شــود. کــردن و شبکه ســازی اهمیــت بســیاری دارد و می توانــد کمــک 

که اندیشکده ها در حوزۀ اجرا هم وارد شوند و صرفًا توصیه ندهند؟  ● یعنی شما موافق این هستید 
بلــه. همین طــور اســت؛ یعنــی نقــش تحلیلگــر بــه کنشــگر ارتقــا یــا تغییــر یابــد. واقعــًا بایــد متوجــه شــرایط اجرایــی باشــند و دفــاع کننــد و تکــرار کننــد. 
مالحظــات اجرایــی را هــم در نظــر بگیرنــد، چــون تــا وارد عمــل نشــویم کار پیــش نمــی رود. آن زمــان وقتــی مــا یک حرفــی داشــتیم انجــام می دادیــم. 
کــرد. ایســنا تأســیس کردیــم. ایســپا را تأســیس کردیــم؛ یعنــی  مثــاًل مرحــوم کاظمــی بــرای تأســیس رویــان نرفــت بگویــد. رفــت و رویــان را تأســیس 
کــز اجرایــی نزدیــک شــوند، نــه در حــد تعامــل و  ــا حفــظ فاصلــۀ اجتماعــی و اســتقالل رأی بــه مرا بایــد وارد میــدان عمــل شــد. اندیشــکده ها بایــد ب
گــر الزم شــد )کــه هســت( خودشــان کنشــگری کننــد. بــرای مثــال دوســتان مــن در پژوهشــگاه علــوم انســانی و اجتماعــی  ارتباط گیــری! بیشــتر از آن و ا
جهــاد دانشــگاهی، بــرای اجــرای سیاســت کاهــش فقــر زنــان سرپرســت خانــوار در اســتان هرمــزگان خودشــان عمــل سیاســت را تدویــن، اجــرا و پیــاده 

کردنــد، ولــو به صــورت پایلــوت یــا آزمایشــی.

که دادید، آیا نظام حکمرانی و اداری ظرفیت حل این مسائل را دارد؟  ● با این توضیحاتی 
چنــد نکتــه وجــود دارد. به خصــوص از دهــۀ 80 بــه بعــد ظرفیــت حرفــه ای دســتگاه های اجرایــی کشــور تخلیــه شــد. بــه خاطــر بازنشســتگی های 
کمیــت رویکردهــای خــاص فکــری یــا حتــی سیاســی، درواقــع ایــن ظرفیــت تخلیــه شــد. مــا نیروهــای باتجربه مــان را از دســت دادیــم.  وســیع و حا
ج کردیــم. یــک بــار هــم در دهــۀ 80 ایــن اتفــاق افتــاد؛  ایــن اتفــاق یــک بــار در دهــۀ 60 افتــاد کــه ظرفیــت حرفــه ای دســتگاه های اجرایــی کشــور را خــار
کار آمــدن دولــت نهــم در ســال 84 و بحران هــای ســال 88  بــه دلیــل تغییــر دولــت و حــوادث سیاســی انتهــای دهــۀ 80. ایــن دو اتفــاق؛ یعنــی روی 
کــه قابلیــت داشــتند می توانســتند توســعه بدهنــد، تجربــه  کــم شــود، مدیــران حرفــه ای زیــادی  باعــث شــد ظرفیــت حرفــه ای دســتگاه های اجرایــی 
کــم ایجاد شــده را تخلیــه کردیــم. ایــن یکــی از مشــکالتی بــود. دوم اینکــه پدیــدۀ مدرک گرایــی و بی توجهــی بــه  کــرده بودنــد و انباشــت و ترا پیــدا 
محتــوا و مهــارت نیــز در نظــام اجرایــی بــه فراموشــی ســپرده شــد. نــه در مؤسســۀ مــا و نــه در هیــچ دســتگاه اجرایــی، نبایــد آمــوزش فرامــوش شــود. 
آمــوزش بایــد ماننــد آب جــاری به صــورت مرتــب باشــد. آمــوزش خســتگی ناپذیر اســت. آمــوزش دیــدن و یادگرفتــن انتهــا نــدارد. همیشــه چیزهــای 
کــم بــر دســتگاه های اجرایــی در مــورد آمــوزش یــک چیــز ســطحی ضمــن خدمــت  زیــادی بــرای یادگیــری وجــود دارد، ولــی اآلن ذهنیــت و تصــور حا
کــه اتفاقــی نمی افتــد! مگــر در دانشــگاه ها بــه کارشناســان و مدیــران چقــدر چیــز یــاد  اســت بــرای اینکــه فــرد بتوانــد ارتقــا پیــدا کنــد. معلــوم اســت 
ــران و کارشناســان فکــر می کننــد عقــل کل  ــد و مدی ــاد نمی دهن ــد ی کن ــد اســتفاده  ــی بتوان ــا آمــوزش عال ــاًل در وزارت راه ی ــه مث ک می دهنــد؟! چیــزی 
کــه اصــاًل بــه ابوالجلســات معــروف شــده اند و مرتــب جلســه  کــه اســتاد ایــن کار هســتند  هســتند و بــه یادگیــری نیــاز ندارنــد. ســازمان های ســتادی 
کــه وجــود نــدارد و یادگیــری از  کــه بــه یادگیــری نیــاز ندارنــد. یادگیــری ســر کالس  می گذارنــد و اصــاًل فرصــت ایــن کار را ندارنــد. تصورشــان ایــن اســت 

کــه وجــود نــدارد، چــون مــا اصــاًل خطــا را بــه رســمیت نمی شناســیم و تصــور می کنیــم اصــاًل خطایــی اتفــاق نمی افتــد. خطاهــا هــم 
کــه پــس از انقــالب یــک ســوگیری نســبت بــه جهانی شــدن بــرای مــا ایجــاد  نکتــۀ بعــدی دربــارۀ اینکــه چــرا ظرفیــت بــه وجــود نمی آیــد ایــن اســت 
ع انتقــال تجربــۀ جهانــی موضــع داریــم. بــه تجربیــات  کــه مفهــوم اســتقالل را در مقابــل جهانی شــدن قــرار می دهیــم و لــذا دربــارۀ هــر نــو شــده اســت 
جهانــی کمتــر اعتنــا می کنیــم. تجــارب جهانــی منتقــل نمی شــوند و اتــاق فکرهــا )مــن و شــما( هــم کــه بایــد منتقــل کننــد ایــن کار را نمی کننــد. اینکــه 
مــا داریــم دربــارۀ کوویــد 19 کار انجــام می دهیــم از زور بی سیاســتی و بحــران اســت کــه رئیــس ســتاد ملــی مدیریــت کرونــا هــر روز می گویــد بــه مــن بگــو 
کــه  کــه موفــق هســتند چــه کار کرده انــد؛ لــذا مــن مجبــورم ترجمــه کنــم. ترجمــه هــم  کشــورهای دنیــا دارنــد چــه کار می کننــد. بــه مــن بگــو آن هایــی 
کــه این هــا را بخواننــد و از آن متــن اســتخراج کننــد تــا بــه سیاســت تبدیــل بشــود، ولــی در ســایر موضوعــات مثــل  می کنــم بایــد چهــار نفــر را بگــذارم 
آب و بــرق ادعــا می کنیــم همــه چیــز را می دانیــم و مســئله ای نداریــم، درحالی کــه مــا دربــارۀ موضوعــات محیــط زیســت، تجــارت و صنعــت نیازمنــد 
بهره منــدی از تجــارب جهانــی هســتیم. دربــارۀ همــۀ این هــا تجربــه وجــود دارد. این هــا مســائل خــاص مــا نبــوده اســت. بحــران ویــژۀ مــا نیســت. 
کــه همــه چیــز بایــد بومــی شــود باعــث می شــود بــه تجربیــات جهانــی اعتنــا نکنیــم؛ درنتیجــه ظرفیت هایمــان در همــان حــد  ایــن تصــور افراطــی 

خودمــان باقــی می مانــد و تجــارب جهانــی بــه داخــل کشــور انتقــال پیــدا نمی کنــد.
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نکتــۀ دیگــری کــه مانــع ایــن کار اســت ایــن اســت کــه بــه قــول آن نویســندۀ فرانســوی، دولــت و ارکانــش، متواضــع و فروتــن نیســتند. تصــور می کننــد 
ــال  ــل انتق ــه در مقاب ــد؛ چ ــت می کن ــد مقاوم ــای جدی ــل ورودی ه ــت و در مقاب ــن اس ــر و متفرع ــی متکب ــی خیل ــام اجرای ــد. نظ ــز را می فهمن ــه چی هم
کــه فکــر می کنــد همــۀ  ج از کشــور، چــه در داخــل کشــور و چــه از ســمت نهادهــای مدنــی. فکــر می کنــد همــه چیــز را بلــد اســت. کســی  تجربــه از خــار

راه هــا را رفتــه اســت، ذهنــش بســته اســت؛ لــذا ظرفیــت ارتقــا نــدارد و نمی توانــد توانمنــد باشــد.

کنند؟  ● کار  برای اینکه اندیشکده ها بتوانند توصیه های سیاستی مناسبی داشته باشند چه 
کــه در جــذب نیــرو  کــه می تــوان داد ایــن اســت  کار را پیــش ببــرد و توصیــه یــا پیشــنهادی  کــه فکــر می کــردم می توانــد مهــم باشــد و مقــداری  کاری 
ــناور  ــد ش ــکده ها بای ــاختار اندیش ــا و س ــود. نیروه ــل نش ــاختار اداری تبدی ــک س ــه ی ــا ب ــود ت ــر بش ــًا تجدیدنظ ــی حتم ــز پژوهش ک ــا و مرا ــاق فکره در ات
باشــند؛ البتــه باالخــره تعــدادی نیــروی ثابــت در اندیشــکده ها الزم داریــم، چــون یــک ســازمان اداری و خدمــات پژوهشــی حداقلــی بایــد وجــود 
کــرد. بایــد ســاختار ژلــه ای باشــد و بتوانیــم از طیــف وســیع نیروهــا اســتفاده کنیــم. مــا  داشــته باشــد، ولــی در مــورد تیــم پژوهشــی واقعــًا بایــد بــاز فکــر 
نبایــد دولتــی فکــر کنیــم و همین طــور نبایــد ماننــد یــک شــرکت خصوصــی فکــر کنیــم. ممکــن اســت ظرفیــت اداری و اجرایــی کشــور ناتــوان باشــد، 
کــه می تواننــد در موضوعــات  ج از کشــور هســتند  ولــی ظرفیــت پژوهشــی مملکــت خــوب اســت؛ لــذا نیروهــای جــوان و خوش فکــری در داخــل و خــار
کــه دغدغــۀ میهــن و پیشــرفت مملکــت و کشــور را  کاری هــر پژوهشــکده یــا اندیشــکده ای کمــک کننــد. پــس بایــد از مشــارکت همــۀ نیروهــای ملــی 
کار بــا بن بســت  کــه صبــح می آینــد و کارت می زننــد و می رونــد محــدود کنیــم  کثــری کنیــم. اینکــه این هــا را بــه تعــدادی کارمنــد  دارنــد اســتفادۀ حدا
ــا  ــزده نفــر آدم ثابــت و 150 نفــر آدم وابســته داشــت ت کــه بتــوان مثــاًل ده پان کــرد  کار را طــوری تعریــف  ــی  مواجــه می شــود. بایــد ســاختار اداری و مال
گــزارش سیاســتی بنویســند، چــون  ع از متخصــص آن خواســت یــک  کــرد. مثــاًل بــه تناســب موضــو عنداالقتضــاء بــرای موضوعــات از آن هــا اســتفاده 
ــرای آن متخصــص هــم کاری نــدارد، چــون  ــرای آن ســازمان کم هزینــه و ســریع انجــام می شــود و ب کار ب ع اســت، ایــن  آن فــرد متخصــص موضــو
کــه قبــاًل افســر ناجــا  کاربلــد و متخصــص اســت، مثــاًل مــن در حــوزۀ ضــد فســاد در حــوزۀ مــرزی یــا قاچــاق در مــرز افغانســتان کار می کنــم، لــذا بــه کســی 

کــرد. بایــد شــبکۀ وســیعی تــدارک دیــد. کــرده و اآلن هــم اســتاد دانشــگاه شــده بایــد مراجعــه  بــوده و ده ســال آنجــا خدمــت 
ع شبکه ســازی برمی گردیــم. شبکه ســازی هــم میــان مؤسســات و هــم میــان افــراد؛ یعنــی مثــاًل شــما در حــوزۀ توانمندســازی بایــد  بــاز بــه موضــو
یکصــد نفــر آدم داشــته باشــید کــه تخصــص هرکــدام را نیــز بــا توجــه بــه تجــارب، مقالــه و کتابــی کــه نوشــته اند یــا ســخنرانی کــه کرده انــد بدانیــد. بایــد 
بدانیــد فالنــی در حــوزۀ توانمندســازی در دســتگاه های زیرســاختی کشــور متخصــص اســت، چــون واقعــًا توانمندســازی دســتگاه های فرهنگــی-

ع نفــت  اجتماعــی مثــل وزارت ارشــاد و ســازمان تبلیغــات بــا توانمندســازی در دســتگاه های آب، بــرق، انــرژی و نفــت تفــاوت دارد. مثــاًل در موضــو
کســی را داشــته باشــید کــه ســاختار اداری وزارت نفــت را کامــاًل بشناســد. ســه آدم داشــته باشــید کــه وزیــر نفــت بوده انــد یــا شــش نفــر کــه معــاون وزیــر 
کــه ســاختار  کــردن وجــود داشــته باشــد. ایــن امــر بــه ایــن نیــاز دارد  کار  نفــت بوده انــد، هــم میــان افــراد و هــم مؤسســات بایــد شبکه ســازی و تعاملــی 

مؤسســات را بــاز کنیــم و در حــال رفت وآمــد قــرار بدهیــم. همین طــور تعامــل بــا جامعــۀ مدنــی خیلــی مهــم اســت.
 نکتــۀ دوم تعامــل بــا دولــت اســت. اتــاق فکرهــا نبایــد تعامالتشــان را بــا دولــت و بخش هــای خــاص نظــام یــا دولــت محــدود کننــد. بایــد بــا جاهــای 
کــرد، چــون بــرای پیشــبرد یــک برنامــه یــا سیاســت، ارتبــاط بــا جاهــای متعــدد بــه کار می آیــد؛ یعنــی اتــاق فکرهــا بایــد طیــف  کار  مختلــف دولــت 
ــر  ــای دیگ ــد در ج ــدند، بتوانن ــق نش ــا موف ــا یک ج ــاط ب ــر در ارتب گ ــا ا ــند ت ــته باش ــذاری داش ــف اثرگ ــای مختل ــد و در جاه ع کنن ــو ــان را متن مشتریانش

اثرگــذاری داشــته باشــند. تعامــل وســیع بــا دولــت خیلــی مهــم اســت.
کــه می خواهیــم ارزیابــی  کــه مــا بایــد در همــۀ خروجی هــا و محصــوالت یــک فــراز مشــترک بگذاریــم؛ چــه مطالعــات سیاســتی  نکتــۀ دیگــر ایــن اســت 
کــه فضــای حکمرانــی را بــه ســمت »فضــای حکمرانــی  کنیــم بایــد در پــی ایــن باشــیم  کــه می خواهیــم سیاســت پیشــنهاد  کنیــم و چــه زمانــی 
اجتماعــی« تغییــر بدهیــم؛ یعنــی در هــر زمینــه ای بایــد از حضــور بخش هــای مدنــی بگوییــم. ممکــن اســت بگوینــد ربطــی ندارنــد. مثــاًل می خواهنــد 
بــرای ثبــت احــوال یــک شــورا درســت کننــد، می گوییــم بایــد یــک صندلــی بــرای نهادهــای مدنــی بدهیــد. در ایــران هــر جایــی می خواهیــم اصالحــی 
صــورت بدهیــم، می خواهیــم یــک ســاختاری پیشــنهاد بدهیــم، در ایــن ســاختار حتمــًا بایــد حضــور نهادهــای مدنــی، انجمن هــای صنفــی، 
انجمن هــا و قطب هــای علمــی و شــخصیت های حقیقــی باشــد. مثــاًل مــا در اســفند 1399 می گفتیــم چــرا نبایــد پرفســور ســمیعی یــا یــک کســی ماننــد 
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ــوم  ــوان رئیــس انجمن هــای عل ــر مصطفــی معیــن به عن ــه دکت ــم ب ــی می دادی ــاًل یــک صندل ــا داشــته باشــد؟ مث ــی کرون ــی در ســتاد مل او یــک صندل
پزشــکی ایــران )26 انجمــن اســت؛ رادیولوژیســت ها، ویروس شناســان، متخصصــان قلــب و جراحــی، انجمــن جامعه شناســی ایــران و ...(. بعــد 
آیــا کســی از مــردم می توانســت در مقابــل تصمیــم قرنطینــه مقاومــت کنــد؟ ایــن قبیــل تصمیم هــا صرفــًا تصمیم هــای سیاســی نیســتند و ســتاد ملــی 
کرونــا واقعــًا »ملــی« اســت، چــون نماینــدۀ انجمن هــای علمــی هــم آنجــا هســتند؛ بنابرایــن، اآلن مــا در همــۀ گزارش هایمــان بــه زبان هــای مختلــف 
ــا در  ــد ت ــش خصوصــی فراهــم کنی ــی، صنفــی و بخ ــای مدن ــرای نهاده ــی ب ــًا جایگاه ــد حتم ــد، بای ــت کنی ــاختار درس ــد س ــر می خواهی گ می گوییــم ا

تصمیم گیری هــا مشــارکت کننــد و مدخلیــت داشــته باشــند. ایــن حــرف را بایــد در همــۀ حوزه هــا بگوییــم و آن هــا را دخالــت بدهیــم.
ــارۀ تــالش بــرای آینده پژوهــی اســت. ایــن گرایــش شــخصی خــودم هــم هســت. مــن فکــر می کنــم در همــۀ گزارش هــا، پیگیری هــا  نکتــۀ آخــر درب
کــه می خواهیــم بــه نظــام حکمرانــی ســرویس بدهیــم بایــد جایــی و اثــری بــرای آینده پژوهــی بگذاریــم و بــرای آینده پژوهــی  و همــۀ موضوعاتــی 
کار کننــد و هــم  توصیــه کنیــم، چــون واقعــًا مــا آینده پژوهــی نداریــم. در ایــن زمینــه، هــم نیــاز اســت اندیشــکده ها وارد بشــوند و هــم خودشــان 
حکمــران را بــه ســمت انجــام مطالعــات آینده پژوهــی و چشم اندازســازی ســوق بدهنــد، به شــرط اینکــه دوبــاره دچــار عارضــۀ سندنویســی نشــویم.

لطفًا دربارۀ شبکۀ ملی سیاست گذاری توضیحی بفرمایید.  ●
پــس از تأســیس دولــت بــه بهانــۀ اینکــه مقدمــات ســفرهای اســتانی رئیس جمهــور فراهــم شــود ســازوکار »شــبکۀ مطالعــات شــمس« طراحــی شــد کــه 
در هــر اســتانی در ســه بخــش محیــط زیســت، اقتصــادی و اجتماعی-فرهنگــی نخبــگان اســتان جمــع می شــدند و بــا یــک ســرتیمی کمــک می کردنــد 
ــه  ــار او قــرار بگیــرد. بعــد ب ــا هنــگام ســفر رئیس جمهــور در اختی ــه توصیــۀ سیاســتی تبدیــل بشــود ت ــا مســائل اســتان شناســایی و تحلیــل شــود و ب ت
کــه رانــد اول در ســال 1392 و رانــد دوم در ســال 1394 بــرای همــۀ اســتان ها بــه اجــرا درآمــد و تــا  گزارش هــای مسئله شناســی اســتان ها تبدیــل شــد 
ع کرونــا ســفرهای اســتانی تعطیــل شــد. بعــد بــه خاطــر اینکــه حمایــت  کار انجــام شــد. بعــد بــا شــیو کــه ســفرهای اســتانی ادامــه داشــت ایــن   1396
کــه ایــن  کار بــه سســتی گراییــد. دربــارۀ محصوالتــی  کافــی از مســئوالن اتــاق فکرهــا در اســتان ها نمی شــد و فعالیــت همگــی هــم در یــک حــد نبــود 
گــزارش و مقالــه تبدیــل  کــه این هــا بــه  اتــاق فکــر اســتان ها می دادنــد قــرار شــد ســایتی بــه نــام شــمس باشــد )شــبکۀ ملــی سیاســت گذاری عمومــی( 
می شــد و در اینجــا منتشــر می شــد. به تدریــج ایــن کار در برخــی اســتان ها بــه خاموشــی گراییــد. طبــق معمــول مــا خواســتیم ایــن را تقویــت کنیــم؛ 
ــکان  ــون م ــور )چ ــوم، وزارت کش ــورایی از وزارت عل ــود. ش ــه ش ــم نهادین ــم و گفتی ــته کردی ــادر( وابس ــگاه های م ــوم )دانش ــه وزارت عل ــاق را ب ــذا ات ل
ــد.  ــتیبانی کنن ــن کار پش ــا از ای ــور ت ــدۀ رئیس جمه ــوان نماین ــد به عن ــت ش ــی ها درس ــز بررس ــه و مرک ــه و بودج ــازمان برنام ــود(، س ــتانداری ها ب در اس
دبیرخانــه بــه وزارت علــوم منتقــل شــد، منتهــا وزارت علــوم دچــار مشــکالت منابــع و نیــروی انســانی شــد. آن هــا هــم یکــی دو ســال ادامــه دادنــد و در 
ســال 97-98 کار خوابیــد و بــا آمــدن کوویــد 19 منتفــی شــد. اآلن ایــن کار بــه ســامانه ای تبدیــل شــده کــه مقــاالت تخصصــی محققــان و تحلیلگــران 
کشــور را در آن ســامانه منتشــر می کنیــم. در حــال حاضــر حالــت یــک مجلــه دارد و حــدود چهارصــد پانصــد ســند سیاســتی کوچــک و تک بــرگ دو ســه 

گــزارش سیاســتی دارد. کــه قابــل مراجعــه اســت و در همــۀ حوزه هــا تعــداد زیــادی  صفحــه ای چهارصــد پانصــد کلمــه ای دارد 

با توجه به تجارب گذشته شبکه سازی می تواند دشوار باشد، چه راه حلی برای این دارید؟  ●
ع کار را جلــو ببریــم، یعنــی مســئله روی زمیــن باشــد و بگوییــم ایــن مســئله را می خواهیــم حــل کنیــم  گــر بــه تناســب موضــو ع محــور باشــد. ا بایــد موضو
گــر این گونــه  ح باشــد، مثــاًل رصــد میــزان فســاد در کشــور یــا رصــد آرایــش نهــادی مقابلــه بــا فســاد. ا کار بهتــر پیــش مــی رود. یــک مســئله بایــد مطــر
کار بایــد کوچــک باشــد. ده پانــزده  کار بــزرگ و طوالنی مــدت باشــد.  حســاب کنیــم، شــاید یــک مقــدار کمــک کنــد. بایــد توجــه داشــت قــرار نیســت 
کار را بــزرگ بگیریــم، منابــع مالــی عمــده می خواهــد  گــر  گــر جریــان موفــق شــد، بزرگــش می کنیــم، ولــی ا کــه بیشــتر نداریــم؛ بعــد ا مؤسســۀ ضــد فســاد 
و هــر کــس می خواهــد عضــو بشــود می گویــد بایــد ســهمی بــه مــن بدهیــد و بــه مــن ســفارش بدهیــد. دیگــر کار ذاتــی خــودش هــم یــادش مــی رود، 
کنــد! منابــع مالــی خــود شــبکه هــم ضعیــف اســت. در شــبکه قــرار بــوده داده هــا و تجربیــات بــه  کار  درحالی کــه قــرار بــوده خــودش بــرای فســاد 
کــه خــود دســتگاه های  ک گذاشــته شــود؛ بنابرایــن بــا ایــن رویکــرد شــبکه بــا شکســت مواجــه می شــود. مــا ایــن تجربــه را داشــتیم. همان طــور  اشــترا
اجرایــی جزایــر جدایــی تلقــی می شــوند و هیــچ ارتباطــی بــا همدیگــر ندارنــد، ایــن حالــت در بیــن اندیشــکده ها هــم هســت و هرکدامشــان خدایگانــی 
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گــر مــن ایــن را بــه فــالن  ع تعاملــی زیــر بلیــت دیگــری رفتــن اســت، حتــی برخــی فکــر می کننــد ا در خانــۀ خویــش هســتند؛ یعنــی فکــر می کننــد هــر نــو
کار از بیــن مــی رود. در ایــن حــد هــم پیــش می آیــد. مــا خودمــان هــم می خواهیــم چیــزی بــه جایــی بدهیــم بــاال و  جــا بدهــم، حقــوق معنــوی آن 

ــا ُمهــر می زنیــم. پایینــش ده ت

گر نکته ای دارید، بفرمایید.  ● در پایان ا
کــز پژوهشــی برســانید، چــون  ان شــاءاهلل کار خوبــی از آب دربیایــد و مســتند بشــود و منتشــر شــود. لطفــًا ایــن را بــه ســایر اتــاق فکرهــای کشــور و مرا
ح نیســت، خیلــی از پژوهشــکده های  دغدغــۀ اینکــه کار پژوهشــی بــه پالیســی )خط مشــی گذاری( تبدیــل بشــود فقــط بــرای اندیشــکده ها مطــر
کــه کامــاًل کالســیک اســت و ماننــد  ســنتی و کالســیک نیــز ایــن دغدغــه را دارنــد. مثــاًل پژوهشــکدۀ علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی وزارت علــوم 
کــز  یــک پژوهشــگاه عمــل می کنــد نیــز دغدغــۀ کار پالیســی و کمــک بــه حــوزۀ حکمرانــی پیــدا کرده انــد؛ بنابرایــن ارســال نتیجــۀ ایــن کار بــه همــۀ مرا
ــاًل اینکــه یــک  ــاز دارد. مث ــز نی ــه پیگیری هــای بعــدی نی ــاق فکرهــا بســیار مهــم اســت و ب ــه ات پژوهشــی کشــور، پژوهشــکده ها، مؤسســات و ازجمل
تنظیم گری هایــی بشــود و ایــن حرف هــا قاعده گــذاری بشــود؛ یعنــی می خواهــم بگویــم در حــد گفتمان ســازی نباشــد و واقعــًا بــه کار عینــی تبدیــل 
گــر یافته هــای شــما بــه ایــن رســید کــه مــا بایــد هفــت تغییــر در روال حکمرانــی کشــور ایجــاد کنیــم، حتمــًا می توانیــم بــه آن بخشــی کــه مربــوط  شــود. ا
بــه دولــت اســت کمــک کنیــم. توجــه داشــته باشــید ایــن راهبردهــا بایــد فرابخشــی باشــند؛ یعنــی فقــط بــه حــوزۀ محیــط زیســت یــا انــرژی، تجــارت، 
کــه رئیس جمهــور، هیئت وزیــران و مثــاًل شــورای عالی اداری بایــد  آمــوزش یــا مبــارزه بــا فســاد برنمی گــردد؛ بخشــی از موضوعــات فرابخشــی هســتند 
تصمیــم بگیرنــد. مــا در ایــن مــوارد کمــک می کنیــم؛ یعنــی از همیــن اآلن مــا مشــتری یافته هــای شــما هســتیم کــه آن را بــه قاعــده، قانــون و مقــررات 
کــه کارتــان منشــأ اثــر بشــود و موفــق باشــید. کــه دولــت ایــن کارهــا را بکنــد یــا نکنــد. ان شــاءاهلل  تبدیــل کنیــم؛ نــه اینکــه در حــد یــک گفتمــان بمانــد 
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اصغر عیوضی؛ مدیر اندیشکدۀ ایتان:

کرد؟  ● کانون های تفکر ایران )ایتان( با چه هدفی و در چه سالی شروع به فعالیت   شبکۀ 
کــه بیشــتر در دانشــگاه صنعتــی شــریف متمرکــز بودنــد بــا دغدغه هایــی در  مجموعــۀ ایتــان را ســال 1379 تعــدادی از بچه هــای مهندســی 
کــه پیشــرفت؛ یعنــی فّنــاوری و به ویــژه فّنــاوری پیشــرفته و  حــوزۀ فّنــاوری تشــکیل دادنــد. ظاهــرًا آن زمــان آسیب شناســی آن افــراد ایــن بــوده 
ــاوری را داشــته باشــیم.  ــا ایــن فّن کــه چــه کار کنیــم ت کــه ایــن فّناوری هــا را داشــته باشــد. مســئلۀ آن هــا ایــن بــود  کشــور پیشــرفته، کشــوری اســت 
ــی ارتباطــی میــان  ــاوری را می داننــد، ول ــه مســائل حــوزۀ فّن ک ــم  ــا تعــدادی از کارمنــدان و کارشناســان داری ــه م ک ــوده  آسیب شناســی ایشــان ایــن ب
خ بدهــد و  کــه تحوالتــی ر ــا تصمیم گیــران پدیــده را بــه ســمت ایــن هدایــت کنیــم  آن هــا برقــرار نیســت و مــا بایــد شبکه ســازی کنیــم و در تعامــل ب
تصمیم هــای درســتی اتخــاذ شــود. اســم »ایتــان« در آن زمــان »Iran Technology Analysis Network« )شــبکۀ تحلیلگــران فّنــاوری ایــران( بــوده 
کــه فکــر می کردنــد نیســت و اصــاًل در یــک حوزه هایــی مسئله شناســی هــم اتفــاق نیفتــاده اســت  اســت. پــس از شــروع کار متوجــه می شــوند آن طــور 
کار بیــش از یــک شبکه ســازی اســت. ســپس در چنــد دانشــگاه گروه هــای مختلــف می شــوند  و مســئله ها یــا راه حل هــای اولیــه مشــخص نیســت و 
و شــروع می کننــد در بخش هــای مختلــف اقتصــادی و فّنــاوری درگیــر می شــوند. مثــاًل در بخــش نفــت و حمل و نقــل ارتبــاط می گیرنــد، در جلســات 
کــه حرف هــا را بــه نتیجــه  شــرکت می کننــد و کم کــم پــروژه می گیرنــد و حــرف تولیــد می کننــد. از همــان اول هــم دغدغــه و مسئله شــان ایــن بــوده 
برســانند. یــادم هســت آن قدیــم توانســته بودنــد از قــرارداد خریــد یــک هواپیمــا ممانعــت کننــد، ایــن خیلــی مســئلۀ مهمــی بــود، چــون توانســته بودنــد 
ــا بــه  ــاوری جلــو آمــد و تکمیــل شــد ت کار را بــه یــک تصمیمــی برســانند و خیلــی برایشــان جــذاب بــوده اســت. ایــن مســیر در یــک ســیر تطــوری از فّن
اقتصــاد رســیدیم. شــاید نزدیــک بــه نیمــی از آن بیســت ســال تمرکــز بــر اقتصــاد بــوده اســت. در اقتصــاد هــم اوایــل پدیده هــا خیلــی بخشــی بــوده و 
کــه  کنــون عمدتــًا موضوعــات اقتصــادی را پیگیــری می کنــد، امــا بــه جهــت مقاربت هایــی  بعدتــر اقتصــاد کالن مســئله شــد. می تــوان گفــت ایتــان ا
بــوده بحث هــای اجتماعــی هــم در آن شــکل گرفتــه اســت. هنــوز اولیــه اســت و از همــان منفــذ اقتصــاد هــم بــه بحث هــای اجتماعــی رســیده ایم؛ 
ــه آن هــا اجتماعــی  کــه مــا ب ــه بعضــی مــواردی  ــه پدیده هــای اجتماعــی رســیده اســت. در بیــرون ب ــوده و آرام آرام ب یعنــی بحــث ابتــدا اقتصــادی ب
می گوییــم فرهنگــی می گوینــد، ولــی مــا پدیــده را اجتماعــی می بینیــم. مثــاًل بحث هــای حــوزۀ جمعیــت از ایــن مــوارد اســت. اینجــا مــا از منظــر 

اقتصــاد شــروع کردیــم.
کنــون نــام شــبکه، شــبکۀ کانون هــای تفکــر ایــران )Iran Think Tanks Network( اســت. نــام ایتــان را حفــظ کرده ایــم. اآلن دیگــر تمرکــز مــا بــر   ا
کــه خروجــی اش فّنــاوری هــم هســت. هنــوز آن اصــل  فّنــاوری نیســت و ناظــر بــه فّنــاوری حــرف نمی زنیــم، بلکــه ناظــر بــه اقتصــاد حــرف می زنیــم 
کــه بــه ثمررســانی و بــه نتیجــه رســاندن مســئله مان اســت، از قدیــم مســئله بــوده و اآلن هــم پررنگ تــر شــده اســت؛ یعنــی پژوهــش  را حفــظ کردیــم 
کــم  کــه مــا می گوییــم پژوهــش نیســت. مقــداری بیــش از پژوهــش اســت. اینجــا هنــوز ایــن رویکــرد حا بــرای پژوهــش نیســت، اصــاًل ایــن چیــزی 
کــه قــرار اســت ایــن پژوهش هــا و تولیــدات فکــری بــه دســتاورد منجــر بشــود. از نظــر نیــروی انســانی هــم خیلــی حســاس نیســتیم و چــون در  اســت 
کــه از اقتصــاد فهمیده ایــم یــک پدیــدۀ بین رشــته ای  حــوزۀ اقتصــاد کار می کنیــم الزم نیســت همــۀ افــراد اقتصــاد خوانــده باشــند، بلکــه آن چیــزی 
ــارۀ مســائل فنــی تولیــد هیــچ  ــه درب ک ــی  ــی خطــا می کنــد، همین طــور اقتصاددان ــازار و بیزینــس را نمی فهمــد، خیل ــه ب ک ــی  اســت؛ یعنــی اقتصاددان
دیــدی نــدارد. اینجــا، هــم بچه هــای مهندســی، علــوم انســانی و هــم بچه هــای تجربــی می آینــد. از هــر ســه گرایــش می آینــد؛ مدیریــت، اقتصــاد، 

حقــوق، پزشــکی.

کرده ایــد، از دیــد اندیشــکدۀ شــما مهم تریــن مســئلۀ نظــام حکمرانــی ایــران   ● کار  کــه در آن هــا  ــا توجــه بــه تجــارب و مســائلی  ب
چیســت؟

ــه نظــر مــا مهــم هســتند. از نظــر توســعه و پیشــرفت مــا قائلیــم  کــه ب ــًا می گویــم نمی دانــم مهم تریــن مســئله چیســت، امــا مســائلی هســت  صراحت
گل پیشــرفت مــا از نظــر اقتصــادی اســت. دربــارۀ نفــت عمیقــًا بــه مــا فشــار آورده می شــود و مــردم  کــه داریــم پیشــرفت می کنیــم و اتفاقــًا اآلن 
کــه ویژگی هــای  گوشــت و پوســت و اســتخوان دارنــد جدایــی از اقتصــاد نفتــی را حــس می کننــد. داریــم وارد رشــدهای غیرنفتــی می شــویم  بــا 
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متفــاوت از رشــدهای نفتــی دارنــد کــه کامــاًل نشــان می دهــد ایــن کشــور ظرفیــت بالفعــل بســیاری داشــته اســت. تحــوالت اقتصــاد کامــاًل ایــن را نشــان 
گــر قــرار باشــد پیشــرفت و توســعۀ انقــالب اســالمی بــا ســرعت بیشــتری اتفــاق بیفتــد و ســرعتمان قابل توجــه بشــود، بایــد ناظــر بــه ایــن  می دهــد، امــا ا
ُکنــد شــد، چــه کســی بایــد پاســخگو باشــد؟ از نظــر مــن بــا یــک  گــر پیشــرفت ایــن کشــور  صحبــت کنیــم کــه مســئولیت پیشــرفت بــا چــه کســی اســت. ا
کــه آینــدۀ خودشــان مهم تــر  کــه آینــدۀ کشورشــان مهم تــر از آینــدۀ خودشــان اســت و آدم هایــی  تقســیم بندی آدم هــا دو دســته هســتند: آدم هایــی 
ج از ایــران می رونــد. همــۀ آن هــا این گونــه نیســتند،  از آینــدۀ کشورشــان اســت. مثــاًل در دانشــگاه صنعتــی شــریف، نیمــی از دانشــجویانش بــه خــار
ــروم، از مــن اســتفاده می شــود، امــا  ــه آنجــا ب ــر ب گ کــرده ام آینــدۀ خودشــان اســت. مثــاًل می گوینــد ا ــا آن هــا صحبــت  کــه مــن ب ــی مســئلۀ بخشــی  ول
کــرده اســت، ولــی مــن یــک ســؤال قبل تــر دارم: آینــدۀ کشــورمان چــه  اینجــا معطــل می مانــم، آنجــا امکانــات و آزادی هســت و صنعــت پیشــرفت 
ــدارم. آن هــا  کار ن ــر اســت  کــه آینــدۀ خودشــان برایشــان از آینــدۀ کشورشــان مهم ت ــا کســانی  می شــود؟ آن هــا می گوینــد آینــدۀ مــن مســئله اســت. ب
اصــاًل بــه درد پیشــرفت نمی خورنــد، آن هــا بــه درد کشــور پیشــرفته می خورنــد. گــروه دیگــری بایــد آن پیشــرفت را حاصــل کننــد تــا آن هــا آنجــا کمــک 
ــان  ــور برایش ــدۀ کش ــه آین ک ــتند  ــی هس ــا گروه ــتند. این ه ــت هس ــران اقلی ــط ای ــع و نه فق ــۀ جوام ــواًل در هم ــه معم ک ــتند  ــم هس ــی ه ــا گروه ــد، ام کنن
ــال  ــان، م ــده ای ج ــم ع ــد و می بینی ــش می آی ــوریه پی ــگ در س ــاًل جن ــم. مث ــور می بینی ــه فراخ ــا را ب ــی از آن ه ــت. بعض ــان اس ــدۀ خودش ــر از آین مهم ت
و ناموسشــان را فــدای ایــن کشــور می کننــد و می گوینــد آنجــا منافــع ملــی و اســالمی درگیــر شــده و بایــد برویــم بجنگیــم. این هــا از همیــن طیــف 
هســتند. در شــرایط جنگــی خیلــی شــفاف می شــود و در شــرایط غیرجنگــی خیلــی مبهــم اســت و نمی توانیــم به راحتــی ایــن آدم هــا را پیــدا کنیــم. 
مثــاًل اآلن به راحتــی می توانیــم بگوییــم ]در شــرایط جنگــی[ حــاج قاســم ]ســلیمانی[ این گونــه بــوده، ولــی در اقتصــاد به راحتــی نمی توانیــم آدم 
کــه آینــدۀ کشــور برایشــان  پیــدا کنیــم و ایــن را بگوییــم، درحالی کــه در اقتصــاد هــم ایــن آدم هــا هســتند. تشــکیل حکومــت بــرای ایــن آدم هایــی 
گــر کشــور پیشــرفت نمی کنــد، تقصیــر حکومــت اســت و مســئولیت را بــه  کــرده اســت. فکــر می کننــد ا مهم تــر از آینــدۀ خودشــان اســت ابهــام درســت 
ُکنــد  ــا را  ــه توســعۀ م ک ــًا مهم تریــن چیــزی  ــه نظــر مــن تقریب ــا این هاســت. ب ــوز ب ــه مســئولیت پیشــرفت هن ــد، درحالی ک گــردن حکومــت انداخته ان
کمیــت موتــور حرکــت اســت.  کــه حا می کنــد همیــن اســت. موتــور توســعه و پیشــرفت همیــن افــراد هســتند، ولــی اآلن جمع بنــدی آن هــا ایــن اســت 
کــه خودشــان بایــد زیــر بــار مســئولیت برونــد و نســبت بــه  گــر این هــا بپذیرنــد  کــه اآلن گرفتــارش هســتیم. ا بــه نظــرم ایــن بزرگ تریــن آفتــی اســت 
شکســت های کشــور پاســخگو باشــند، خیلــی ســریع رشــد خواهیــم کــرد، چــون بــرای ایــن آدم هــا پیشــرفت کشــور مهم تــر از خودشــان اســت؛ بنابرایــن 
گــر عــدۀ قلیلــی هــم باشــند، کشــور پیشــرفت  خودشــان را وقــف پیشــرفت کشــور خواهنــد کــرد و کســانی کــه خودشــان را وقــف پیشــرفت کشــور کننــد ا
کار را بکننــد، این هــا اصــاًل مانــع نیســت.  گــر گروهــی بخواهنــد ایــن  گــر فهــم، دانــش یــا تخصــص را هــم نداشــته باشــند پیــدا می کننــد. ا می کنــد. ا
کــه جامعــۀ مخاطبــی  کــه ویژگــی اصلــی گام اول انقــالب اســالمی ایــن بــود  مــورد مشــابه آن دفــاع مقــدس اســت. مثــال خیلــی شــفاف تر ایــن اســت 
کــه مســئولیت تغییــر کشــور را بــه عهــده گرفتــه بودنــد و  کــه ایــران اســالمی را بــر منافــع شــخصی اش مقــدم می دانســت همــان جوان هایــی بودنــد 
برایــش همــه کار کردنــد. جنگیدنــد و تغییــر دادنــد. ایــده ای را کــه داشــتند محقــق کردنــد. در گام دوم ایــن امــر دچــار ابهــام شــده اســت؛ یعنــی همــان 
آدم هایــی کــه ســپر پیشــانی ایــن تحــول و پیشــرفت بایــد باشــند ایــن تصمیــم را نگرفته انــد. بــه همیــن خاطــر وقتــی بیانیــۀ گام دوم می آیــد بــا اینکــه 
حــرف بیانیــه خیلــی مشــخص اســت، ولــی یــک بخــش خوبــی از ایــن بچه هــا نمی فهمنــد بیانیــه چــه می گویــد. بیانیــه می گویــد: بســم اهلل. این هــا 
کــه یکــی بــه آن هــا بگویــد بســم اهلل. اصــاًل انــگار باورشــان نمی شــود آقــا ]آیتــاهلل خامنهــای[ بــه آن هــا گفته انــد کشــور  اصــاًل در خودشــان نمی دیدنــد 
را درســت کنیــد و فقــط ایــن اصــول را رعایــت کنیــد، می گوینــد بــه مــا چــه؟! مگــر مــا قــرار اســت درســت کنیــم؟! اصــاًل مگــر مســئولیتش بــا مــا بــود؟! 
کــه مســئوالن بــه مــا میــدان نمی دهنــد و  کــه ســریع بــه مســئوالن ربــط می دهنــد  کــم کاری کردیــم؟! بعضــی رفقــا این گونــه هســتند  مگــر تــا اآلن مــا 
ایــن یعنــی اصــاًل مســئله فهــم نشــده اســت. اینکــه مســئوالن میــدان نمی دهنــد هــم یــک مســئله اســت. آن را هــم کــس دیگــری قــرار نیســت حــل 
کنــد. شــما بایــد حــل کنیــد. اصــاًل شــما مســئول هســتید. اصــاًل شــما چــرا پاســخگو نیســتی کــه کشــور چــرا جلــو نمــی رود و ســرعت پیشــرفت کــم اســت. 
ــا وقتــی حکومــت نیســت، ایــن آدم هــا می داننــد  بزرگ تریــن متهــم خــودت هســتی. تقصیــر توســت. علــت ایــن ابهــام تشــکیل حکومــت اســت. ت
کــه حکومــت هســت، مــا می رویــم زندگی مــان را  کــه فکــر می کننــد حــاال  کســی نیســت، امــا وقتــی حکومــت تشــکیل می شــود ابهامــی ایجــاد می شــود 
می کنیــم و حکومــت همــۀ آن کارهــا را می کنــد، درحالی کــه اصــاًل این گونــه نیســت! شــما اصــاًل قــرار نیســت زندگــی کنیــد. شــما همــان آدم قدیمی هــا 
گــر پیشــرفت نکنیــد. ایــن انگیــزه در شــما هســت. ایــن  کنــد، حتــی ا کارتــان را بکنیــد، چــون شــما انگیــزه داریــد کشــور پیشــرفت  هســتید، بایــد 
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ــوم شــود  کــه ایــن ابهام زدایــی اتفــاق بیفتــد و معل ــه ایــن ختــم خواهــد شــد  مسئله شناســی اصلــی مــن اســت. بــه همیــن خاطــر راهکارهــای مــن ب
مســئولیت بــا ماســت. مســئول پیشــرفت ایــن کشــور هرکســی اســت کــه می گویــد بــه نظــر مــن پیشــرفت کشــور بــر پیشــرفت مــن مقــدم اســت. هرکســی 
ــد چــرا  ــد بگوی ــد پاســخگو باشــد. بای ــه او یــک مســئولیت ســپرد. خــودش بای ــوان ب ایــن روحیــه را دارد مســئول پیشــرفت کشــور اســت؛ یعنــی می ت
کــه در الیــۀ حکمرانــی شــدیدًا مــا را اذیــت می کنــد  کمیــت بشــویم، چیــزی  گــر بخواهیــم وارد الیــۀ حا ُکنــد اســت، امــا ا کشــور پیشــرفت نمی کنــد یــا چــرا 
کــه منطبــق بــر اوهــام اســت. نظــام تصمیم گیــری مــا منطقــی نیســت. بــه نظــر می رســد اصــاًل  کــه تصمیم گیــری نــه منطبــق بــر منطــق  ایــن اســت 
کــم بــر عالــم را قبــول نداریــم. وقتــی می خواهیــم تصمیــم بگیریــم اصــاًل دربــارۀ علــت صحبــت نمی کنیــم. خیلــی تــالش  نظامــات عّلــی و منطقــی حا
کــه وقتــی می خواهیــد در خیلــی از حوزه هــا کار  نمی کنیــم اثبــات کنیــم بــه چــه دلیــل داریــم ایــن تصمیــم را می گیریــم. خروجــی اش ایــن شــده اســت 
علمــی انجــام بدهیــد، می بینیــد مقدماتــش هــم نیســت. مثــاًل یکــی از مقدمــات آمــار اســت، ولــی وجــود نــدارد. اصــاًل تولیــد نشــده اســت، چــون اصــاًل 
کــه یــک اســتاد دانشــگاه بیایــد حرفــی بزنــد و  کــه گفتــم، نــه بــه ایــن معنــا  ســؤالش نبــوده اســت. منظــورم از کار علمــی بــه معنــای اســتداللی اســت 
بگویــد چــون اســتاد دانشــگاه هســتم حرفــم درســت اســت. خیلــی بــه ایــن نــگاه می کنیــم چــه کســی ایــن حــرف را می زنــد. بــه خاطــر اینکــه ایــن فضــا 
خ ارز و تأثیــرش بــر تــورم صحبــت کنیــم و زندگــی  نبــوده اســت، خیلــی جاهــا می بینیــد مقدماتــش هــم نیســت. مثــاًل می خواهیــم ناظــر بــه تغییــرات نــر
میلیون هــا آدم را تحــت تأثیــر قــرار بدهیــم، ولــی بــرای اینکــه بــه ایــن ســؤال پاســخ بدهیــم بایــد ببینیــم ایــن دو مؤلفــۀ آمــاری در ایــن بیســت ســال 
کــه آمــار  کــه بــه ســؤال آمــاری مشــخص برســیم. عمــدۀ جاهایــی  چگونــه بــوده اســت، ولــی نداریــم! چــون تــا بــه حــال اصــاًل بــه ایــن فکــر نکرده ایــم 
و ارقــام داریــم بــه خاطــر تقلیــد بــوده اســت؛ یعنــی یــک مرکــز آمــاری زده ایــم بــه خاطــر اینکــه در دنیــا یــک مرکــز آمــاری بــوده اســت و یک ســری وقایــع 
کــرده اســت. هــم از نظــر توســعۀ بومــی و هــم از منظــر توســعۀ غیربومــی دچــار مشــکل شــده ایم و گاهــی اوقــات  کلــی را ثبــت  حیاتــی و شــاخص های 
مزیت هایمــان دچــار اختــالل شــده اســت؛ یعنــی در خیلــی مــوارد حتــی در اســتفاده از نســخه های دیگــران بــدوی برخــورد می کنیــم. اصــاًل نســخۀ 
کــه مــا داریــم ایــن نبــوده اســت؛ یعنــی همــان سیاســت گذار در نقطــۀ مشــابه مــا بــا منابــع فکــری، کانتکســت و  خــود آن کشــورها بــرای ایــن شــرایطی 
کــم اســت بــه ایــن تصمیــم نمی رســید، چــرا مــا بــه ایــن تصمیــم می رســیم؟ چــون نظــام تصمیم گیــری مــا منطبــق  کــه حا بــوم خــودش و هــر چیــزی 
گــر می گوییــم یــک حرفــی درســت اســت بــه اســتناد آدمــش اســت، نــه بــه اســتناد اســتداللش. بــه همیــن خاطــر  بــر منطــق نیســت، اســتناد نمی کنیــم. ا
هرچــه مســائل عمیق تــر و ریشــه دارتر می شــوند تقریبــًا حرف هــا را خیلــی کم رنــگ می بینیــم. اصــاًل دیگــر مســئله وجــود نــدارد. بــه نظــر مــن یکــی از 

مشــکالت ایــن اســت. ایــن هــم بایــد تغییــر کنــد.

یعنی فهم مسئله، مشکل دارد؟  ●
ل نمی آورنــد. وقتــی کســی بــرای حرفــی مدعــی اســت کــه اصــالح ایجــاد می کنــد بایــد برایــش دلیــل بیــاورد. مثــاًل وقتــی  آدم هــا بــرای حرفشــان اســتدال
ــای  ــارۀ پدیده ه ــت درب ــدر راح ــور این ق ــت. چط ــل پذیرف ــدون دلی ــود ب ــاورد. نمی ش ــل بی ــن دلی ــرای ای ــد ب ــت، بای ــاد اس ــالق اعتی ــت ط ــد عل می گوی
کــه مثــاًل بگویــد در 20 درصــد طالق هــا یکــی از طرفیــن  اجتماعــی می گوینــد ایــن علــت آن اســت. بایــد حداقــل یــک مطالعــۀ آمــاری کوچــک بیــاورد 
کار نمی کننــد. آدم هــا بــرای حرفشــان دلیــل  اعتیــاد داشــته اســت. ایــن هنــوز دلیــل نیســت، ولــی بــاز مــا قبــول می کنیــم، امــا در ایــن حــد هــم 
نمــی آورد. بــه همیــن خاطــر مــا مبتنــی بــر دالیــل و شــواهد تصمیــم نمی گیریــم، بلکــه مبتنــی بــر توهمــات تصمیــم می گیریــم. مثــاًل کســی کــه می گویــد 
کــه آن تصمیــم را  FATF تحریم هایمــان را برمــی دارد، بایــد دلیــل بیــاورد درصورتی کــه برنمــی دارد. هرچقــدر هــم مــا را در ایــن فشــار بیندازنــد 

ل تصمیــم بگیریــم. کار را نمی کنــد. نمی تــوان منطبــق بــر تــرس و وهــم تصمیــم گرفــت؛ بایــد منطبــق بــر اســتدال بگیریــم، بــاز هــم آن 
در کشــور مــا اتفاقــًا یکــی از گلوگاه هــا همیــن بچه هــای اندیشــکده ها هســتند. ســطح منازعــات فکــری در کشــور مــا بســیار پاییــن اســت. ســریعًا 
گــر بخواهیــم حــرف حســاب بشــنویم از آنجــا درمی آیــد؛  کــه بتوانیــم بگوییــم ا منازعــات سیاســی می شــود. محمــل فکــری نداریــم. جایــی نداریــم 
کــه طرفیــن کوتــاه نیاینــد و  ک خونینــی نداریــم  نــه در اقتصــاد، نــه در فرهنــگ، نــه در اجتمــاع و نــه در بحث هــای دینــی. منازعــات فکــری وحشــتنا
ل می تــوان  کــه نــگاه کنیــد چندیــن اســتدال ل و آمــار پشــت آمــار باشــد، چــون پدیده هــای اجتماعــی هســتند بــا هــر رویکــردی  ل پشــت اســتدال اســتدال
ل می آوریــد و تــازه می فهمــی چهــل  کــرد. اصــاًل از دل همیــن تصمیــم پختــه درمی آیــد؛ یعنــی شــما یــک حرفــی می زنیــد، چهــار عــدد اســتدال درســت 
ل را ندیــده ای. تــازه حــرف پختــه می شــود و ناظــر بــه یــک پدیــدۀ اجتماعــی انســانی اتفاقــات دیگــری می افتــد. ایــن در کشــور مــا وجــود نــدارد.  اســتدال
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خیلــی کم رنــگ اســت. نــه در نظــام آموزشــی هســت و نــه در نظــام دانشــگاهی. نظامــات اجتماعی مــان هــم بــه هــم ریختــه اســت. تصمیمــات مــردم 
هــم بــدون فکــر اســت. فکرنکــرده پــول می دهنــد و بابتــش چــک نمی گیرنــد. یک ســری لیبل هــای الکــی می چســبانیم، مثــاًل می گوییــم طمــع 
کــه آیــا اصــاًل گذاشــته ایم ظرفیــت فکــری برایشــان بمانــد؟ اصــاًل اجــازۀ حضــور و بــروز داده ایــم؟  کــرده، آدم هــا طمــاع هســتند، امــا مســئله ایــن اســت 
ل  ــرای حرفــش اســتدال ــد و ب کــه حــرف درســت می زن کــه ظرفیــت فکــری آدم هــا فعــال بشــود؟ حــرف کســی  ــه ایــن ســمت مــی رود  اصــاًل جامعــه ب
ــه تلویزیــون می کشــانند  ــر دارد؟ منازعــات مــا سیاســی اســت، منازعــات فکــری را ســریع ب کــه تعامــالت سیاســی جدی ت ــا کســی  ــو مــی رود ی دارد جل
و تلویزیــون هــم اصــاًل جــای خوبــی بــرای منازعــۀ فکــری نیســت. منازعــۀ فکــری یــک کار فکری-نخبگانــی اســت. منظــورم از نخبــگان کســانی 
کــه جایــی پســتی داشــته باشــند. بایــد جایــی درســت کنیــم تــا هرکســی حــرف دارد حــرف بزنــد. بایــد  کــه اهــل فکــر باشــند، نــه لزومــًا کســانی  اســت 
گــران کنــد  حــرف بزنیــم. نبایــد در کشــور همین جــوری حرفــی بــاال بیایــد. بایــد پشــت اینکــه می گوینــد رئیس جمهــور تصمیــم گرفتــه اســت بنزیــن را 
ــد. اجتماعــی  گنــد بزن ــد اقتصــادی تصمیــم درســت بگیریــم، اجتماعــی  ــه اینکــه هیچ چیــز پشــتش نباشــد. نبای ده آسیب شناســی جــدی باشــد. ن
تصمیــم درســت بگیریــم، اقتصــادی را بــه بــاد بدهیــم. مثــاًل می خواهــد ســطح نارضایتــی جامعــه را کاهــش بدهــد می گویــد تأمیــن اجتماعــی ایــن کار 
را بکنــد، امــا وقتــی تأمیــن اجتماعــی ایــن کار را می کنــد می شــود ورشکســتگی صنــدوق بازنشســتگی. می خواســت ســطح اعتمــاد عمومــی را افزایــش 
کــه ســی چهــل ســال در صنــدوق بازنشســتگی درســت کرده ایــم، حــاال بایــد ســی چهــل ســال بدویــم تــا  کــرد. مشــکلی  دهــد، ولــی اقتصــاد را خــراب 

حلــش کنیــم. نمی شــود این گونــه تصمیــم گرفــت.

کــه آن سیاســت را بــدون پشــتوانۀ   ● کــه سیاســت گذار سیاســتی را بــرای اجــرا تصویــب می کنــد  درواقــع حــرف شــما ایــن اســت 
کــرده اســت؟ فکــری اتخــاذ 

ح بیســت اقتصــاددان  منظــورم از پشــتوانۀ فکــری علــت اســت. اینجــا آدم هــا را به عنــوان پشــتوانۀ فکــری می گذارنــد. مثــاًل می گوینــد پشــت ایــن طــر
گــزارش بنویســد و  کــه دلیــل حرف هــا بایــد مشــخص شــود. مرکــز پژوهش هــای مجلــس بایــد  بــود، امــا ایــن مســئلۀ مــا نیســت. مســئله ایــن اســت 
ــوم  ــد معل کــه قانونــی عــوض شــود، بایــد مسئله شناســی آن مشــخص باشــد. بای ــر ایــن می شــود  ــر قــرار ب گ مسئله شناســی قانــون مشــخص شــود. ا
باشــد چــرا می خواهیــم قانــون را عــوض کنیــم. مثــاًل در مــورد قانــون بانکــداری اســالمی بایــد مشــخص شــود مســئله چیســت. کجــای اســالم لــوده 
کســیژن مشــکل دارد. از کجــا می گوییــم،  گــر ماشــین مشــکل دارد، می گوییــم ایــن سنســور ا و مشــکل دقیقــًا چیســت. عارضــه بایــد دربیایــد. مثــاًل ا
چــون ولتــاژ دوســر نرمــال نیســت و مثــاًل مصــرف ســوخت هــم افزایــش یافتــه اســت. در یــک پدیــدۀ ســادۀ مکانیکــی نمی تــوان بــدون عارضه یابــی 

حــرف زد، ولــی مــا بــدون عارضه یابــی تغییــر ایجــاد می کنیــم.
کــه امیــد داری مــا بــا او بــه تفاهــم برســیم. در  کــدام زمیــن بــازی را چیــده ای  کــه شــما  کره ایــم، یــک پاســخ نشــنیده ایم  هشــت ســال اســت درگیــر مذا
سیاســت خارجــی گزینه هــای خوبمــان را از بیــن برده ایــم، چــون بــدون منطــق تصمیــم می گیریــم. اینکــه یــک دوره ای بــا امریــکا مشــکل داشــتیم 
کــه ممکــن اســت بــا اتحادیــۀ اروپــا بــازی  کــه بــه توافــق می رســیم اســتداللی نیســت. ایــن را  و اآلن مشــکل نداریــم راهــکار نیســت. پشــت ایــن ادعــا 
برد-بــرد تعریــف کنیــم می فهمــم، ولــی واقعــًا اینکــه چگونــه قــرار اســت بــا امریــکا بــه تفاهــم برســیم و ســر چــه چیــزی را نمی فهمــم. معلــوم اســت 
گــر مــا نمی شــویم بایــد پاییــن برویــم تــا کــس دیگــری بیایــد. مگــر مــا می شــویم؟! بایــد  او چــه می خواهــد. او در منطقــۀ نفتــی معتمــد می خواهــد، ا
تــا تهــش برویــم. تصمیــم را نمی گیریــم و کشــور را هشــت ســال ده ســال معطــل می گذاریــم؛ لــذا ســرعت پیشــرفت شــدیدًا افــت می کنــد. مــا بــا یــک 
کــه گفتــم آدم هــا مسئولیتشــان را نمی پذیرنــد، ایــن نکتــۀ اول  کــه اتفــاق نیفتــاد. بعــد از آن تحلیــل اجتماعــی  ســرعتی می توانســتیم رشــد کنیــم 

اســت.
مشــکل دوم در حــوزۀ حکمرانــی نــگاه مبتنــی بــر زورو اســت. دنبــال یــک زورو هســتیم. زورو می آیــد و مشــکالت مــا را حــل می کنــد. فــردی کاندیــدای 
ریاســت جمهوری می شــود و ادعــا می کنــد تمــام مشــکالت را حــل می کنــد. ایــن تعــادل اجتماعــی را بــه هــم می ریــزد؛ یعنــی رئیس جمهــور خــودش 
ــرای اینکــه آن هــا را عملــی کنــد  ــدارد، بعــد ب کــه قابلیــت واقعــی شــدن ن کــه قابــل انجــام نیســت. تعهداتــی می دهــد  را در موقعیتــی قــرار می دهــد 
گــر مــردم نخواهنــد نمی شــود؛  آســیب های شــدیدتری وارد می کنــد. قــرار اســت همگــی مــا بــا یکدیگــر بــا قبــول ایــن مشــکالت بــر آن هــا غلبــه کنیــم. ا
کنــار بگذاریــم. مثــاًل می دانیــم کیفیــت خدمــات در ایــران خیلــی پاییــن اســت؛ مثــاًل  گــر قــرار اســت مشــکل اشــتغال را حــل کنیــم بایــد تنبلــی را  یعنــی ا
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وقتــی می خواهیــد کانال ســاز یــا لوله کــش یــا نقــاش بــه خانــه بیاوریــد کیفیــت ایــن خدمــات خیلــی پاییــن اســت. مثــاًل کیفیــت کار مکانیکــی خــودرو 
خیلــی پاییــن اســت بــا اینکــه قیمتشــان خــوب اســت و جــزء اقشــار ضعیــف جامعــه نیســتند. چــرا کیفیــت افزایــش نمی یابــد؟ چــه چیــزی مانــع افزایــش 
کیفیــت اســت؟ چــه کســی جلــو ایــن را گرفتــه اســت کــه کســی یــک مکانیکــی خــوب بزنــد و چهــل آدم تحصیلکــرده آنجــا فعــال بشــوند و صبــح تــا شــب 
کار کننــد و خدمــات کیفــی ارائــه کننــد و تعمیــرگاه اول کشــور بشــوند؟ نمی رونــد خدمــت را در کیفیــت بهتــر ارائــه کننــد. نمی رونــد بجنگنــد. تــالش 
کــه مــدام بــه مــردم می گوییــم بنشــینید مــا  نمی کننــد. اینکــه چــرا جامعــه بدین صــورت اســت علــل مختلفــی دارد، ولــی یکــی از آن هــا همیــن اســت 

آن را حــل می کنیــم! زورو آمــده، همه چیــز را حــل می کنــد، امــا زورویــی در کار نیســت.
کــه خــود حضــرت صاحب الزمــان می آمدنــد.  گــر می شــد  کار کنــد. ا کنــد بــا امیرالمؤمنیــن هــم نمی توانــد  کــه بخواهــد این گونــه پیشــرفت  جامعــه ای 
ــا  ــد، ام ــد. اصــاًل مشــابه ندارن ــارۀ آن فکــر می کنیــم در حــد اعــال دارن ــا درب ــه م ک ــد و همــۀ توانمندی هایــی را  ــه هســتند و قابلیــت هــم دارن ک ایشــان 
ــم؛  ــه زورو داری ک ــا  ــد. م ــی کنن ــرات همراه ــطح از تغیی ــا آن س ــد ب ــاًل نمی توانن ــت. اص ــراه نیس ــاًل هم ــه اص ــون جامع ــد، چ ــان بیاین ــود ایش ــرا نمی ش چ
کــه هســت و مشــکل نیامــدن هــم نــدارد؛ یعنــی آمــاده باشــیم می آیــد، امــا مــا اصــاًل آمــاده نیســتیم بــا آن همراهــی کنیــم. یــک حرکــت  یعنــی ایشــان 
اجتماعــی اســت. ایــن کار ســخت اســت. توســعه ســخت اســت. آســان نیســت. قــرار اســت بــا هــم اذیــت بشــویم. قــرار اســت بــا هــم جلــو برویــم. اصــاًل 
قــرار نیســت بــه مــردم بگوییــم مثــاًل یــک ســال دیگــر مشــکالت حــل می شــود. آقــای رئیس جمهــور گفتــه بــود صــدروزه مشــکالت را حــل می کنــم، فقــط 
کــه بــه مجلــس آمده انــد همین گونــه هســتند، مــدام می خواهنــد بــه مــردم  ایشــان این گونــه نیســت. همــه همین گونــه هســتند. اآلن هــم کســانی 
کــرد. بایــد وقــت بگذاریــم. مــا مشــکل  دســتاورد بدهنــد. مشــکالت عمیــق ایــن کشــور را کــه طــی بیســت ســال درســت شــده نمی تــوان ســه ماهه حــل 
کــه نمی خواهنــد مالیــات بدهنــد. مالیــات را  مالیات ســتانی داریــم. نمی توانیــم مالیــات بگیریــم، چــون در جامعــه یــک طبقــۀ ثروتمنــدی داریــم 
بایــد از آن هــا بگیریــم. 90 درصــد مالیــات جامعــه را 5 درصــد می دهنــد، چــون ثــروت آنجاســت. آن 5، 7 یــا 10 درصــد نمی گذارنــد شــما مالیــات 
ــرای  کار ب ــوم اســت ایــن  ــد ایــن مســئلۀ عظیــم را یک ماهــه حــل می کنــد؟ چــه تدبیــری اندیشــیده اســت؟ معل ــد. چــرا رئیس جمهــور می گوی بگیری
ده ســال اســت. نهایتــًا می توانــد بگویــد 20 درصــد ایــن مشــکل را حــل می کنــد. مثــاًل درآمدهــای مالیاتــی را از ســطح الــف بــه ســطح ب می رســاند. 
کــرد، شــوخی نیســت. مثــاًل یــک پزشــک یــک میلیــارد درآمــد دارد و یــک میلیــون مالیــات می دهــد، اصــاًل می تــوان  کــرد، منازعــه  بایــد جنگیــد، دعــوا 
ــر  کــرده اســت. 40 براب آن یــک میلیــون را بــه 300 میلیــون رســاند؟ همین کــه بتوانــد ایــن یــک میلیــون را بــه 40 میلیــون برســاند کار خیلــی بزرگــی 
کــه طــرف بچــه اش بیــکار اســت و برایــش ماشــین هــم خریــده بــا  کــه در مــردم شــکل گرفتــه اســت باعــث شــده  رشــد داده اســت. ایــن نــگاه زورویــی 
کار بــرود؟  کــه ســر  کمیــت چــه  کار کنــد؟ خــب بــرود ســر کار. مگــر کســی جلــو او را گرفتــه  کمیــت. حا ک بــر ســر حا خ می زنــد و می گویــد خــا ماشــین چــر
کارگــر ایرانــی نمی خواهــد، همــه اول می گوینــد افغانــی. عــالوه بــر هزینــه دو علــت دارد: یــک علــت ایــن  افغان هــا در ایــن کشــور کار می کننــد. کســی 
گــر کارگــر خیلــی  اســت کــه کیفیتــش باالســت و کار می کنــد. کار کردنــش خیلــی فــرق می کنــد. حــرف نمی زنــد و فقــط کار می کنــد. اآلن کارگــر نداریــم. ا
ــا مانعــی بــرای کیفــی شــدن  ــی آدم کیفــی نیســت. آی ــا یــک میلیــون تومــان بــه او حقــوق می دهنــد، ول خــوب و کیفــی وجــود داشــته باشــد در روز ت
ــم شــما بنشــینید،  ــه آدم هــا گفته ای ــه این قــدر ب ک ــه. مانعــی نیســت، آدم هــا نمی خواهنــد کیفــی شــوند؛ علــت دوم همیــن اســت  آدم هــا هســت؟ ن
کــه ایــن را در ذهــن مــردم جــا انداخته انــد.  کمیــت اســت، ولــی بزرگ تریــن تقصیــرش همیــن اســت  کمیــت اســت. تقصیــر حا همــه چیــز تقصیــر حا
در ســوریه خــود مــردم دوبــاره کارخانه هــای خرابشــان را بــاز کردنــد و رشــد اقتصــادی دوبــاره دارد مثبــت می شــود، چــون اصــاًل چنیــن رابطــه ای بــا 
کمیــت از  کمیــت نمی توانــد حــل کنــد. حا کــه مــن همــه چیــز را حــل می کنــم. حا کمیــت چنیــن حرفــی بــه آن هــا نــزده بــود  کمیــت ندارنــد. اصــاًل حا حا
پــس خــودش برنمی آیــد. حقــوق و مزایــای کارکنــان خــودش را از همیــن مالیــات نمی توانــد دربیــاورد، آن وقــت می خواهنــد همــۀ مشــکالت را حــل 
کنــد! اصــاًل مگــر قــرار بــود ایــن کار را کنــد؟! قــرار بــود یــک مقــدار تنظیمگــری کنــد و از مالکیت هــا محافظــت کنــد کــه همیــن کار را هــم نمی کنــد. قــرار 
بــود خــود مــردم اقتصــاد را جلــو ببرنــد. ایــن نــگاه زورویــی باعــث شــده فهــم غلطــی از اقتصــاد ایجــاد شــود. اقتصــاد و پیشــرفت بــا محوریــت جامعــه 
کمیــت قــرار اســت اصولــی را حفــظ کنــد. مثــاًل وقتــی می خواهــد مالکیــت  کمیــت. حا اتفــاق می افتــد. مــردم قــرار اســت پیشــرفت را رقــم بزننــد، نــه حا
را پروتکــت کنــد می گویــد هــر کــس زحمــت کشــید و بــه چیــزی رســید مــن آن را نگــه مــی دارم. قــرار بــوده مســیرهای غلــط کســب ثــروت را ببنــدد؛ مثــاًل 
کمیــت بلــد نیســت  کمیــت ایــن بــوده اســت. حا بــا مســیر دزدی و رانــت برخــورد کنــد و رقابت هــا را از حالــت ناســالم بــه حالــت ســالم برســاند. کار حا
در رقابــت ســالم باشــد، نهایتــًا می شــود یــک شــرکت گنــده ای کــه اصــاًل نمی داننــد چــه کارش کننــد و همــه اش ضــررده اســت. مثــاًل مــن و شــما بــا هــم 
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دعــوا داریــم و بــه دادگاه می رویــم. مــن بــه تعهداتــم عمــل نکــرده ام؛ لــذا شــما 5 میلیــارد ضــرر داده ایــد. بعــد از پنــج ســال شــما بــه پولتــان نمی رســید. 
گــر مــن زیــر قــراردادم زدم،  کمیــت ایــن بــود کــه در پنــج روز شــما را بــه 5 میلیاردتــان برســاند تــا ا کمیــت نتوانســته بکنــد. کار حا ایــن کاری بــوده کــه حا
گــر آن فــرد چیــزی داشــته باشــد بگیــرد و بــه زیان دیــده بدهــد، امــا حــاال اصــاًل  کــه ا کنــد  کار را قــرار بــود  ضامــن اجــرای تعهداتــم باشــم. همیــن یــک 
کــه اخیــرًا کردیــم اصــالح قانــون  کمیــت کار خــودش را نمی کنــد. یکــی از کارهایــی  کمیــت نمی توانــد بفهمــد آن زیان زننــده چــه چیــزی دارد. حا حا
چــک بــود کــه اآلن دارنــد دیجیتالــی اش می کننــد. یکــی از تیم هایــی کــه خیلــی در آن قانــون تأثیــر گذاشــت مــا بودیــم؛ از طراحــی قواعــد و ســازوکارها 
تــا قانون نویســی. مــردم یــک چــک می گرفتنــد، برگشــت می خــورد و بــه قــوه می رفتنــد، قــوه می گفــت بایــد رســیدگی کننــد! وقتــی کســی می خواهــد 
از دیگــری چــک بگیــرد سیســتم اعتبــاری وجــود نــدارد، درحالی کــه همــۀ ایــن اطالعــات در بانــک مرکــزی قابــل تجمیــع شــدن بــوده اســت. مســئلۀ 

کــه اطالعــات همــه را دارد بایــد یــک ابــزار تضمیــن بدهــد. کمیــت  کمیــت در معامالتشــان مداخلــه کنــد، حا کــه حا مــردم ایــن نیســت 
ــد،  ــال باش ــودش فع ــت خ ــرار اس ــد ق ــر می کن ــه فک ــی اینک ــزرگ دارد. یک ــتباه ب ــت دو اش کمی ــت. حا ــده اس ــتباه فهمی ــودش را اش ــش خ ــت نق کمی حا
کمیــت قــرار اســت قواعــد فعالیــت را پروتکــت کنــد و بقیــه فعالیــت کننــد. کشــور را مــردم جلــو می برنــد. بــا ســازمان  درحالی کــه این گونــه نیســت و حا
کــرد، ولــی اســنپ آن را کنتــرل می کنــد. اآلن اســنپ مبنــای خیلــی چیزهــا شــده اســت؛ مثــاًل مبنــای  کســیرانی را کنتــرل  کســیرانی نمی شــد قیمــت تا تا
کــه مــا بنویســیم نهایتــًا او دارد کنتــرل می کنــد، ولــی مــا بایــد محیــط فعالیــت آن شــرکت ها را فراهــم کنیــم. وقتــی  حداقــل دســتمزد. هــر چیــزی هــم 
کمیــت ایــن مــوارد اســت. ایــن نقــش بــه ایــن خاطــر جابه جــا می شــود  ایجــاد شــدند امــکان انحصــار بــه آن هــا ندهیــم. رانــت را حــذف کنیــم. کار حا
کمیــت فکــر می کنــد زورو اســت و وقتــی فکــر می کنــد  کمیــت فکــر می کنــد زورو اســت. پــس دو مســئله را پشــت ســر هــم گفتــم. یکــی اینکــه حا کــه حا
گــر از ایــن نــگاه  زورو اســت تصدی گــری می کنــد. بــه جــای اینکــه پاســدار قواعــد باشــد پاســدار فعالیت هاســت. خــودش مداخــالت غلــط می کنــد. ا
کــم  کــه قواعــدی در آن حا ــا داریــم و زندگــی یعنــی آن و جامعــۀ بزرگــی داشــته باشــیم  زورویــی دور بشــویم و فکــر نکنیــم اســطوره ای مثــل مارادون
اســت، از آســیب های بــزرگ حکمرانــی فاصلــه می گیریــم و بــار روی دوش حکمــران هــم یــک مقــدار ســبک می شــود و می توانــد بنشــیند فکــر کنــد، 
ــر دوشــش گذاشــته ایم، از همــان روز نمی توانــد نفــس بکشــد. بایــد  ــی اآلن وقتــی کســی رئیس جمهــور می شــود انــگار یــک آجــر 300 درجــه ای ب ول
کــه نمی توانــد. بــه همــۀ تحــوالت و اشــتباهات ســی ســال بایــد پاســخ بدهــد.  بــدود و مــدام بایــد پاســخ بدهــد. بــه یــک چیزهایــی بایــد پاســخ بدهــد 
ــدارد و  ــه ایــن گفتمــان وجــود ن ک ــی مشــکل ایــن اســت  ــد، ول ــا مــردم بحــث کنیــم می پذیرن ــر ب گ ــرار اســت آرام آرام اصــالح کنیــم. ا ــا ق نمی شــود! م

ــو برویــم. می خواهیــم زورویــی جل
کــه قــرار بــود از آن کیفیــت حاصــل بشــود. مــا می خواســتیم مــدام   دوم اینکــه مــا یــک مســئلۀ درســت در حکمرانــی داشــتیم بــه نــام شایسته ســاالری 
ل و چــه بــا حکمرانــی مبتنــی بــر  بهتــر باشــیم؛ بــا هــر رویکــردی، چــه بــا رویکــرد زورو و چــه بــا رویکــرد اجتماعــی، چــه بــا حکمرانــی مبتنــی بــر اســتدال
ــه هســتند. رویکــرد  ک ــد؛ هرکســی  ــد و آن هــا تصمیــم بگیرن ــاال برون توهــم. دوســت داشــتیم شایسته ســاالری داشــته باشــیم؛ یعنــی آدم خوب هــا ب
مــا در شایسته ســاالری گزینشــی بــوده اســت. دســتگاه های گزینــش درســت کردیــم؛ گزینش محــوری مبتنــی بــر گذشــته. هــر دو غلــط اســت. اواًل 
کــه وقتــی مــن می خواهــم در ایــن  گزینــش بــه هیــچ عنــوان شــناخت ایجــاد نمی کنــد. ثانیــًا گذشــته بــه هیــچ عنــوان کامــل نیســت. مهــم ایــن اســت 
گــر فــردی  کــه ا جایــگاه قــرار بگیــرم، تناســب مســئولیت ها و اختیــارات مــن را مجبــور کنــد؛ یعنــی صندلــی مســئولیت بــه نحــوی طراحــی شــده باشــد 
گــر اشــتباهی هــم آمــده اســت معلــوم شــود، آســیب ببینــد و  گــر می آیــد عــدم شایســتگی او زود معلــوم شــود؛ یعنــی ا شایســتگی نــدارد یــا اصــاًل نیایــد یــا ا
ج شــود. مــا ایــن را خیلــی طراحــی نکرده ایــم. فقــط یــک گیــت گذاشــته ایم و می گوییــم چگونــه فــرد را بشناســیم. مثــاًل ببینیــم فســاد  از سیســتم خــار
گــر کســی هــم فســاد اخالقــی داشــته آیــا اشــکالی دارد یــک فرصــت خــوب بــه او بدهیــم و عــوض شــود؟ معلــوم  اخالقــی داشــته یــا نــه؟ اصــاًل بــر فــرض ا
گــر در پســتوی آدم هــا برویــم، همگــی مشــکل دارنــد. اصــاًل آدم هــا بــه خاطــر اینکــه فرصــت ندارنــد خــراب می شــوند. سیســتم مــا می توانــد  کــه ا اســت 
کــه مــا  کــه گزینــش نبــوده، فقــط بحــث امنیتــی بــوده  کــه وقتــی آدم خراب هــا وارد می شــوند، عــوض بشــوند؛ مثــل جبهــه. در جبهــه  طــوری باشــد 
مطمئــن شــویم کســی جاســوس نیســت. چیــز دیگــری مســئله نبــوده. بــا هــر اخالقــی می آیــی بیــا. چــون اینجــا حلــوا خیــرات نمی کننــد، جنــگ اســت. 
کــه طراحــی آن محیــط  تیــر و تفنــگ اســت و می زننــد می کشــند. اینکــه یــک شــخص فاســد وارد جبهــه شــده و بعــد عــارف شــده بــه ایــن خاطــر بــوده 
گــر می آینــد زود برگردنــد و برونــد. مثــاًل حســن باقــری کــه روزنامه نــگار  گــر نیســتند یــا نیاینــد یــا ا گــر آدم هــا ایــن کاره هســتند بیاینــد و ا طــوری بــوده کــه ا
بــوده مســئول اطالعــات شــده اســت، درصورتی کــه مــا چقــدر بایــد وقــت می گذاشــتیم حســن باقــری را پیــدا کنیــم. نمی توانســتیم. اینجــا همــه اش 
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کــه همــه اش آن جلوســت؛ یعنــی  ــده یعنــی کســی  ــر مــی روی گرفتاری هایــت بیشــتر می شــود. فرمان ــر و تفنــگ و هرچــه باالت مســئولیت اســت و تی
گــر پزشــکی وارد کمســیون بهداشــت بشــود بــرای  کســی کــه نبایــد بترســد و اول او مــی رود. محیــط این گونــه بــوده اســت. اآلن هــم مثــاًل بایــد بگوییــم ا
کاًل پروانــۀ پزشــکی اش را باطــل  کنیــم، یکــی از عمیق ترین هــا و ریشــه ای ترین ها در مســئلۀ شایسته ســاالری همیــن  اطمینــان از تعــارض منافــع 

تعــارض منافــع اســت.
کــه آن محیــط عــاری از تعــارض منافــع باشــد و طــرف اصــاًل ایــن اطــراف  مــا خواســته ایم شایسته ســاالری کنیــم، امــا بــه جــای اینکــه کاری کنیــم 
گــر تصمیــم غلطــی هــم بگیــرد بایــد پاســخگو باشــد، طــوری می شــود  کنــد و ا کــه نگذارنــد کاری  نیایــد و اصــاًل برایــش نیــرزد و به گونــه ای باشــد 
ــر  ــا مدی ــی ب ــد، ول ــرارداد می بندن ــر ق کارگ ــا  ــران ب ــه در ای ک ــوم می شــود  ع از اینجــا معل ــه ایــن موضــو ــا ب ــرد داخــل نمی شــود. بی توجهــی م ــه اصــاًل ف ک
کارگــر را نمی تواننــد اخــراج کننــد، ولــی مدیــر را ســریع عــوض می کننــد؛ یعنــی ممکــن اســت فــردا وقتــی مدیــر ارشــد بــه ســر کار می آینــد بــه او  خیــر. 
کــرده اســت، آیــا نمی خواهیــم هیــچ جــا  کــه اصــاًل یکــی گناهــکار اســت و گیریــم توبــه  بگوینــد دیگــر مدیــر نیســتید؛ یعنــی نهایتــًا حــرف مــا ایــن اســت 
کــه مســیرها یک طرفــه شــده و هیــچ  راهــش بدهیــم؟ اصــاًل یک دفعــه اصــول انسان شناســی مان را بــه هــم می ریزیــم؛ یعنــی آن قــدر جلــو رفته ایــم 
کــه  مســیری هــم بــرای توبــه و بازگشــت بــه آدم هــا نمی دهیــم، درحالی کــه ایــن را دیگــر بایــد دقــت کنیــم! ایــن دیگــر جــزء اصــول تربیتــی خداســت 
کــرد خــوب باشــد، بگــذارد خــوب باشــد. مــا ایــن را نمی توانیــم  آدم هــر وقــت خواســت برگــردد. جامعــه بایــد ایــن شــکلی باشــد، هــر وقــت کســی اراده 
تمامــًا مثــل خــدا رعایــت کنیــم،20 درصــدش را هــم رعایــت نمی کنیــم. مســیر را بســته ایم. حــرف مــن خیلــی عارضــه دارد، ولــی می گویــم آن قــدر 
کــه وقتــی بــه ایــن عارضه هــای مبنایــی هــم می رســد بی خیــال هســتیم، درحالی کــه اصــول اولیــۀ تربیتــی مــا در  چشــم هایمان بســته می شــود 
تربیــت انســان ایــن مســائل اســت. می گوییــم بایــد نظــام انگیزشــی انســان را درســت کنیــم و فرصــت اصــالح اشــتباهات بــه او بدهیــم، چنیــن فــردی 
رشــد می کنــد. بــه ایــن می گوینــد تربیــت. خــدا هــم همین گونــه مــا را تربیــت می کنــد، امــا مــا ریشــۀ آن هــا را از تــه زده ایــم، چــون نتوانســته ایم در ایــن 
الیــه عمــل کنیــم. آن فــرد هــر کــس بــوده و هــر چــه بــوده، بیایــد در الیه هــای شایسته ســاالری. در بحــث شایسته ســاالری بایــد بــه ســمت تنظیــم 
کلــی هزینــه داشــته باشــد، یک ســری محدودیــت داشــته باشــد تــا تنهــا کســی  کــه نشســتن فــرد بــر صندلــی  قواعــدی ازجملــه تعــارض منافــع برویــم 
کــه ایــن هزینــه را می دهــد. مثــاًل بــه رئیــس کل بانــک مرکــزی بگوییــم او، معاونــان و کارشناســانش دیگــر بــه هیــچ عنــوان و بــه هیــچ وجــه  بیایــد 
نمی تواننــد بــا بانک هــای تجــاری در تعامــل باشــند و بــه حســاب خــود آن شــخص، همســر، اقــوام درجه یــک و هــر کــس از او وکالــت دارد حسابرســی 
کــه واقعــًا  ــه مــا داشــته باشــد. این هــا هزینــه اســت. کســی  ــر همــه  چیــز را شــفاف کنیــم و بگوییــم نبایــد چیــز نگفتــه ای ب ویــژه کنیــم. از ایــن باالت
دغدغــۀ کار داشــته باشــد پیدایــش می شــود. چنیــن افــرادی هســتند. بــا ایــن شــرایط دیگــر بــرای کســی کــه دغدغــۀ کار نداشــته باشــد نمــی ارزد. اصــاًل 
کــه مــن می گویــم را در دنیــا تجربــه کرده انــد. مسئله شــان شایسته ســاالری بــوده و ایــن کارهــا را  نمــی ارزد و می گــذارد مــی رود. بعضــی از این هایــی 
کــه در حکمرانــی داریــم صحبــت  کرده انــد. مثــاًل سیاسیونشــان هــم خیلــی پولــدار نیســتند. ایــن فهرســت را می شــود ادامــه داد و ناظــر بــه مشــکالتی 
کــرد و توضیــح داد، ولــی نظــر مــن ایــن اســت اینکــه مــا الگــوی اســالمی مان را هــم نمی توانیــم پیــدا کنیــم. مــا در ایتــان شــدیدًا بــا مطالعــۀ تطبیقــی 
کار انجــام نمی دهیــم. پیــش از مطالعــۀ تطبیقــی بایــد مطمئــن شــویم  کار انجــام می دهیــم. اصــاًل اول  مشــکل داریــم. مطالعــۀ تطبیقــی را آخــر 
مســئله را کامــل شــناخته ایم و خودمــان کامــل بــر آن مســلط هســتیم. جمع بنــدی مــا در 90 درصــد مطالعــۀ تطبیقــی کــه تــا اآلن انجــام داده ایــم ایــن 
شــده اســت کــه ایــن راه حــل کار خوبــی اســت، ولــی بــه درد مــا نمی خــورد. مثــاًل آلمــان در نظــام ســالمتش ایــن کار را کــرده اســت کــه کار خوبــی اســت، 
ولــی بــه درد ایــران نمی خــورد. بــه نظــر مــا اینکــه الگــوی بومی مــان را هــم نمی توانیــم توســعه دهیــم و اختــالل در آن درســت شــده اســت ریشــه در 
کــه دوســت نداریــم بــا پیشــرفت بــه ژاپــن برســیم، مــا می خواهیــم تمــدن اســالمی داشــته باشــیم. مــا دوســت داریــم  همیــن حرف هــا دارد. مثــاًل مــا 
کــه روابــط انســانی خیلــی در آن توســعه یافته اســت. دوســت نداریــم تمدنــی بــدون روابــط انســانی داشــته باشــیم. آدم هــا  تمدنــی داشــته باشــیم 
کــه خانــواده در آن باشــد و روابــط  غیــر از روابــط کاری، روابــط عاطفــی و فامیلــی جــدی داشــته باشــند. دوســت داریــم چنیــن تمدنــی داشــته باشــیم 
کــم باشــد، ولــی اصــاًل بــه ایــن مســئله ها نمی رســیم؛ یعنــی یــک بالیــی کــه توســعۀ غربــی ســر ملت هــا مــی آورد ایــن اســت کــه آن هــا را  انســانی در آن حا
کــه همــۀ یونیت هــا آنجــا بــا هــم همــکاری می کننــد و در تیــم ورک هــم به شــدت قــوی  بــه واحدهــای کوچــک می کشــاند. بنگاه هــای بزرگــی هســتند 
هســتند. در کار خیلــی خــوب هســتند، ولــی از نظــر هویتــی یــک نفرنــد. فقــط بــه خودشــان فکــر می کننــد. ایــن آدم هــا هــی تنهــا می شــوند و مشــکل دار 
خ خودکشــی افزایــش پیــدا می کنــد. جامعــۀ مــا  می شــوند. مثــاًل در کشــور خیلــی خوبــی مثــل ســوئد بــا پدیده هــای عجیبــی مواجــه می شــوند؛ مثــاًل نــر
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در ایــن چیزهــا خیلــی مزیــت دارد. مــا اصــاًل در آن وضعیت هــا نیســتیم. مــردم روابــط عاطفــی و اجتماعــی زیــادی دارنــد. هنــوز بــه لحــاظ عرفــی محــرم 
و نامحــرم داریــم. جامعــه هنــوز این هــا را بــه رســمیت می شناســد. نزدیکی هــا فــرق می کنــد. این هــا بافت هــای اجتماعــی خیلــی جــدی هســتند. 
در برخــی جاهــای دنیــا بــه هــم ریختــه اســت، یعنــی خالــه، عمــه و دایــی چیــز خاصــی نیســت، ولــی اینجــا نظامــات حقوقــی اش هــم فــرق می کنــد. 

پیشــرفته اســت، ولــی این هــا باعــث شــده مــا در پیشــرفت دچــار مشــکل بشــویم و بــه مــدل خودمــان هــم هنــوز نرســیده ایم.

کــه   ● مواجهــۀ شــما به عنــوان یــک اندیشــکده بــا مســئله های نظــام حکمرانــی بــه چــه صورتــی بــوده اســت؟ از ایــن تجاربــی 
گرفتیــد؟ داشــتید چــه درس هایــی 

معمــواًل تالش هــا در 10 درصــد مــوارد بــه موفقیــت می رســد، ولــی مــا بــرای همــان 10 درصــد می جنگیــم و در 90 درصــد مــوارد شکســت می خوریــم. 
پــس یــک مســیری اســت کــه عمــده اش شکســت اســت، ولــی بــه نظــر مــا همــان بخــش کــم هــم خیلــی مفیــد اســت. مســئلۀ بعــدی ایــن اســت کــه مــا 
کار بزرگــی می دانیــم، هرچنــد شــاید بــرای ایــن کشــور چیــز کمــی باشــد، ولــی بــه  تناســب بودجــه و هزینه هایــی  کــم را بــرای خودمــان  همیــن بخــش 
کــه داریــم می کنیــم بــرای مــا بــزرگ اســت. مثــاًل در مــورد همیــن قانــون چــک، مشــکل مــا وجــود بالــغ بــر 300 هــزار میلیــارد چــک برگشــتی و ضریــب 
ج  کــه بتوانیــم ایــن را از ایــن وضعیــت خــار برگشــت در بیزینــس بــاالی 40-30 درصــد بــود. وضعیــت بحرانــی اســت. مــا بــه یــک بســته ای رســیدیم 
کــه بــاز هــم دارد ادامــه پیــدا می کنــد.  کــه بــر چــک صیــادی ســوار شــده اســت می توانیــد ببینیــد  کنیــم. عمــده اش را در همیــن تغییــرات قانــون چــک 
کار  کــه مســئله محور  وقتــی مــا بــه ایــن نقطــه می رســیم شــروع می کنیــم در جایــگاه مشــاور پیــش می رویــم. مهم تریــن ویژگــی مــا ایــن اســت 
کــه اینجــا افــراد بــا یــک  مشــت مســئله کار  کار یــک معاونــت پژوهــش نیســت، بلکــه ســاختار تشــکیالتی به گونــه ای اســت  می کنیــم؛ یعنــی مثــاًل ایــن 
می کننــد. تیــم چــک مــا عــوض شــده اســت، ولــی آن تیــم قبلــی بایــد دست به دســت ماننــد دوی امــدادی کار را بدهــد و بعــد بــرود. مــا در طــول فراینــد 
کــه این گونــه نیســتند، بلکــه موقتــًا بــه مســائل وصــل می شــوند و بعــد جــدا  کــه دیــدم ایــن اســت  حــل مســئله هســتیم، امــا عمــدۀ مــواردی دیگــری 
می شــوند. بــه همیــن خاطــر اثراتشــان محــدود اســت، امــا مــا از ســه ســال پیــش هســتیم، اآلن هــم هســتیم و تــا ســه ســال بعــد هــم هســتیم؛ یعنــی 

کــه از بچه هــای ایتــان اســت همیشــه هســت. کــه در چــک فعالیــت می کننــد آرام آرام می گوینــد خــب ایــن آقــای نــوری  کســانی 
کردیــم در جایــگاه مشــاور ارتباطاتــی از تصمیم گیــران، نهادهــای تصمیم گیــر و افــراد مؤثــر بــر تصمیم گیــران شــکل  در ایــن بیســت ســال ســعی 
کــه مــا تمــاس بگیریــم و آن هــا بگوینــد بیــا مشــاوره بــده،  کار بــا جنــگ اســت؛ یعنــی این گونــه نیســت  بدهیــم و بــه این هــا مشــاوره می دهیــم. ایــن 
کــه فکــر می کنیــم دلســوزند تشــخیص می دهیــم  ــا پیگیــری اســت. در ایــن بیســت ســال شــبکه ای از آدم هایــی را  جلســه گرفتــن و جلســه رفتــن ب
می رویــم کار می کنیــم و می بینیــم طــرف کار می کنــد و مــا هــم بــا او کار می کنیــم. تقریبــًا مطمئــن شــدیم همــۀ دســته بندی های سیاســی الکــی 
ــرای جیــب خودشــان کار می کننــد. مهــم  کــه ب ــرای کشــور کار می کننــد و آدم هایــی هــم هســتند  کــه ب اســت. در همــۀ حزب هــا آدم هایــی هســتند 
کــه اولویــت بــرای کشــور باشــد و بعــد  گــر بــرای جیــب خودشــان کار می کننــد، این گونــه باشــد  کــه حتــی ا کار کنیــم  کــه مــا بــا آن آدم هایــی  ایــن اســت 
بــرای جیــب خودشــان. در جایــگاه مشــاور بــه این هــا متصــل می شــویم و تــالش می کنیــم، ولــی معمــواًل موضوعــات جریــان رقیــب دارد. مثــاًل شــما 
کلــی پول شــویی از طریــق آن دارد انجــام می شــود. جریــان رقیــب شــروع بــه فعالیــت  می خواهیــد چــک در وجــه حامــل را حــذف کنیــد، درحالی کــه 
ــی  ــه اتوریتــه داریــم و نــه حــق و مجــوز مداخلــه. پیشــانی کــس دیگــری اســت، ول ــًا مــا نمی توانیــم پیشــانی دعــوا باشــیم، چــون ن می کنــد. طبیعت
کــه شــکل گرفتــه اســت خیلــی بــه مــا کمــک می کنــد.  کــه شــروع می کنیــم در ایــن موضوعــات مشــورت دادن. ایــن شــبکه ای  مــا مشــاوری هســتیم 
ع را توضیــح می دهیــم و ایشــان  کــه دغدغــۀ انقــالب و نظــام دارنــد و کار خودشــان را می کننــد و مــا جلســه ای می رویــم و موضــو آدم هایــی هســتند 
کــرده اســت. ایــن شــبکه تغییــر می کنــد، بــزرگ و  کار را پیگیــری می کنــد. تقریبــًا تــا اآلن ایــن شــبکه خیلــی بــه مــا کمــک  گــر عالقــه داشــته باشــند،  ا

ــروه قدیمــی حــذف می شــوند. گ ــد و  ــد می آی ــروه جدی گ کوچــک می شــود، آدم هایــش عــوض می شــوند و 
ــای  ــوده، آق ــا ب ــای اینج ــته از بچه ه ــر نشس ــکن مه ــه در مس ک ــی  ــر اصل ــر. نف ــکن مه ــد مس ــر مانن ــوارد قدیمی ت ــت و م ــک اس ــون چ ــر قان ــۀ مؤخ نمون
عباســی کــه تئوریســین آنجاســت و آن تیمــی کــه در علــم و صنعــت طراحــی کــرده اســت تیــم مســکن ایتــان بــوده اســت. این گونــه شــکل گرفتــه اســت 
کــه مســکن  کــه داشــتند تــالش کردنــد محتــوا را به گونــه ای بــه آقــای احمدی نــژاد برســانند. ایشــان هــم آن موقعــی  کــه این هــا از حداقــل ارتباطاتــی 
دچــار بحــران شــد باالخــره بــه این هــا راه دســت داد و آرام آرام وارد شــده اند و آن قــدر پیــش رفته انــد کــه یکــی از افــراد مشــاور رئیس جمهــور شــده اســت 
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کــه مؤثــر و تصمیم گیرنــد پیــدا کنیــم و محتــوا  کــه یــک شــبکۀ مشــاوری بــا این هــا  و وارد وزارت مســکن شــده اســت. مکانیســم اصلــی مــا ایــن اســت 
ل. تعــدادی توصیــه می دهیــم و ادلــه اش را هــم پیــدا می کنیــم، ســعی می کنیــم  بــه آن هــا برســانیم. همــان کاری کــه اول گفتــم را می کنیــم: اســتدال
کــه این هــا مؤثــر و مثبــت باشــد، ولــی خــب پدیده هــا این گونــه نیســتند، آدم یــک کاری می کنــد، بعــد  حــرف مســتدل و مســتند بزنیــم و امیدواریــم 
کــه در کشــور هســت مطمئــن شــویم. اآلن ایــن حــرف منتقــد  از شــش ســال می فهمــد غلــط بــوده اســت، ولــی ســعی می کنیــم از فیلترهــای محتوایــی 
علمــی درســت و حســابی نــدارد. حرفــی نیســت کــه ندیــده باشــیم. در ایــن حــد کار انجــام می شــود و کار در شــبکه جلــو مــی رود. خیلــی مــوارد شکســت 

می خوریــم و در برخــی مــوارد موفــق می شــویم.

کند؟  ● گیر  که توصیۀ سیاستی شما در مسائل نظام حکمرانی  آیا مواردی بوده 
گیــر می کنــد. مثــاًل در مــورد همیــن CGT )مالیــات بــر عایــدی ســرمایه( خیلــی تــالش کردیــم، حتــی چنــد بــار وارد صحــن شــد. مــورد  بلــه. 90 درصــد 
کــرده، مــا نبودیــم، ولــی هنــوز هــم نشــده اســت. شــاید غالــب بــر ده  گــروه دیگــری بــوده کــه پیگیــری  کــه آمــد و نســبتًا هــم بهتــر شــد کار یــک  اخیــری 

ســال اســت پیگیــر  CGTهســتیم. چنــد بــار هــم بــه صحــن آمــده، ولــی در صحــن شکســت خــورده اســت.

کــه ایــن توصیه هــا از طــرف اندیشــکده ها می آیــد، ولــی بــه جایــی   ● آیــا ایــن را جزئــی از مســائل نظــام حکمرانــی می دانیــد 
؟ ســد نمی ر

گــر فضــای غالــب کشــور را اســتداللی کنیــم حــرف خیلــی راحــت جلــو مــی رود، امــا  کــه گفتــم. ا علــت اینکــه بــه جایــی نمی رســد همــان مــواردی اســت 
کــه  حــرف جلــو نمــی رود، چــون منطبــق بــر اوهــام یــک تصمیــم دیگــری می گیرنــد. مثــاًل منافــع وارد می شــود. یــا مثــاًل یــک حــرف را قبــول ندارنــد 
کــه عیــار بحث هــا درنمی آیــد. بحث هــای کم عیــار و بی عیــار قانــون، آیین نامــه و دســتورالعمل  کــه وجــود دارد  ایــن بــه خاطــر فضــای مبهمــی اســت 
کــم اســت.  می شــوند و کشــور را آن هــا مدیریــت می کننــد. یــا اینکــه تنبلــی و منافــع مانــع می شــود. بــرای مثــال تعــداد پزشــکان مــا در کشــور خیلــی 
در تعــداد پزشــک دچــار فقــر هســتیم. بــه نســبت ســرانه جمعیــت وضعیتمــان از فلســطین هــم خراب تــر اســت. ایــن بایــد افزایــش پیــدا کنــد، شــاید 
کلــی اقتصــاد دارد، ســطح رفــاه عمومــی را  کــه ایــن مســئله  کیفیــت درســت کنیــم. بمانــد  کالس و با تقریبــًا نزدیــک بــه 500 هــزار موقعیــت شــغلی بــا
کــه چــون نگــران بیزینــس خودشــان  می توانیــم افزایــش و فقــر را کاهــش بدهیــم، امــا ایــن تصمیــم گرفتــه نمی شــود. بــه خاطــر یــک تعــداد پزشــکی 
گــر اصــول رعایــت بشــود، می تــوان در دعــوا موفــق  هســتند می گوینــد نمی شــود. منفعــت آمــده و مانــع شــده اســت. نمی توانیــم بــه نتیجــه برســیم. ا
کــه دربــارۀ پزشــکی تصمیــم می گیــرد دیگــر از پزشــکی  کــه نماینده هــا تعــارض منافــع نداشــته باشــند یــا پزشــکی  شــد. مثــاًل شــما بایــد مطمئــن باشــید 
گــر نمی آیــد و ایــن شــرایط را قبــول  پــول درنمــی آورد یــا از ایــن باالتــر، بگوییــم نه تنهــا خــودش، بلکــه از ایــن بــه بعــد بچه هایــش هــم ایــن گونه انــد، ا
کنــار بگذاریــم. فکــر می کنــم در ایــران حداقــل ده ســال بایــد آدم هــا را کنتــرل کنیــم. در دنیــا مدل هــای چهــار ســال و پنــج ســال  نمی کنــد آن فــرد را 

داریــم، ولــی آنجــا ســاختارها خیلــی نظام منــد هســتند، امــا اینجــا آدم هــا خیلــی مؤثرنــد و روابــط خیلــی جــدی اســت.

آیا اندیشکدۀ شما راهکاری هم برای این مسئله داشته است؟  ●
ــا اآلن  ــاًل م ــم. مث ــا بکنی ــن کاره ــد و از ای ــم برس ــا ه ــاید آرام آرام زور م ــد. ش ــتر می خواه ــه زور بیش ک ــتند  ــائلی هس ــا مس ــت. این ه ــیده اس ــان نرس زورم
کــه ســطح ایــن منازعــات در کشــور بــاال بیایــد تــا عیــار حرف هــا بیشــتر شــود، ولــی هنــوز  داریــم فکــر می کنیــم بــرای منازعــات فکــری چــه کار کنیــم 
کــه آنجــا خیلــی کار می کنیــم. داریــم یک ســری مســابقات  کنشــی نکرده ایــم. مــا یــک بخشــی داریــم بــه نــام گفتمان ســازی اقتصــاد مقاومتــی 
گــر می خواســتیم مســئلۀ منازعــۀ فکــری را حــل کنیــم  تصمیم ســازی برگــزار می کنیــم تــا بچه هــا را بیاوریــم و درگیــر فضاهــای فکــری بکنیــم، ولــی ا
خیلــی بیشــتر از ایــن بایــد کار کنیــم. خیلــی وقت هــا زورمــان نمی رســد. دوم ایــن اســت کــه مــن فکــر می کنــم این هــا مســائل الیــۀ بعــد ماســت. در ســیر 
تطورمــان داریــم بــه ایــن مســائل نزدیــک می شــویم و این هــا آرام آرام وارد اولویــت می شــود. مثــاًل اآلن تعــارض منافــع دارد وارد اولویــت می شــود. 
شــاید ده ســال اســت کــه تعــارض منافــع را می دانیــم، ولــی زورمــان نرســیده اســت. در راســتای تعــارض منافــع کارهایــی کرده ایــم، ولــی اجراشــدنش 

کار خیلــی ســختی اســت.
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کننــد؟ جایــگاه   ● کرشــده چیســت؟ اندیشــکده ها بایــد چــه  کارکــرد اندیشــکده ها دربــارۀ مســائل ذ بــه نظــر شــما به طورکلــی 
اندیشــکده در مســئلۀ سیاســت گذاری و نظــام حکمرانــی بایــد چــه باشــد؟

کــه در دانشــگاه  کار اندیشــه ای اســت و علمــی نیســت. کار علمــی بــا متــد اســت، ماننــد کاری  کار اندیشــکده اندیشــیدن اســت. هســتۀ تمرکــزی اش 
کننــد و  می کنیــم. قــرار اســت اندیشــکده ها یک ســری مســئله داشــته باشــند و بــا یک ســری نظام هــای اســتداللی بــرای آن هــا پاســخ پیــدا 

کــه نظــام مســائل اندیشــکده ها چــه بایــد باشــد، همــه  چیــز می توانــد باشــد. گــر ســؤال شــما ایــن اســت  آسیب شناســی کننــد. ا

کنــد یــا وارد   ● کمــک  کنــد؟ فقــط در حــوزۀ سیاســتی می توانــد بــه حکمــران  کمــک  مثــاًل یــک اندیشــکده بــه چــه صــورت می توانــد 
اجــرا هــم حتمــًا بایــد بشــود؟

گــر اندیشــکده اجــرا را نفهمــد توصیــه اش  کــه بایــد اجــرا را بفهمــد. ا ع اســت. آنچــه مهــم اســت ایــن اســت  اینکــه در اجــرا بیایــد یــا نیایــد یــک موضــو
کــه تئوریــک اســت. اندیشــکده بایــد پدیــده را واقعــی بفهمــد و تغییــرات هــم واقعــی باشــد. مثــاًل اآلن مــا  بــه درد نمی خــورد، توصیــۀ علمــی می شــود 
می گوییــم پزشــک ها بــه کمیســیون بهداشــت نرونــد. ایــن یــک توصیــۀ سیاســتی اســت، امــا آیــا می دانیــم ایــن تصمیــم بــرای رئیــس مجلــس چــه 
گــر نفهمیــم، حرفمــان خــوب اســت، امــا بــه نتیجــه نمی رســد. فهــم اندیشــکده ها بایــد این گونــه  عوارضــی دارد و ایــن کار از نظــر سیاســی یعنــی چــه؟ ا
کــه عــالوه بــر اینکــه توصیــۀ سیاســتی می کننــد، دینامیــک تغییــرات را عمیقــًا بشناســند. بــه همیــن خاطــر حتمــًا خودشــان بایــد تغییــر ایجــاد  باشــد 
کــه مــا در مــورد تغییــر در اتمســفر ایــران صحبــت می کنیــم. ایــن خیلــی یونیــک اســت، اینکــه یــک تغییــر در ایــران  کننــد. بــا مطالعــه درنمی آیــد، چرا

خ می دهــد و چگونــه پایــدار می شــود. چگونــه ر
مــا یــک کاری کردیــم کــه هفــت ســال درگیــرش بودیــم. هــر ســال می خواســتند یــک تغییــری در قانــون ایجــاد کننــد. مــا هفــت ســال پیگیــر بودیــم، چون 
دینامیــک پایــداری اش را نفهمیــده بودیــم. فهمیــده بودیــم تغییــر چگونــه ایجــاد می شــود، ولــی بلــد نبودیــم پایــدارش کنیــم. در قانــون چــک ایــن را 
لحــاظ کردیــم. اجــرا این گونــه اســت کــه وقتــی وارد اجــرا می شــویم حتمــًا می خواهــد نظــم قبلــی را بــه هــم بریــزد و نظــم جدیــد درســت کنــد. وقتــی 
می خواهــد نظــم قبلــی را بــه هــم بریــزد سیســتم بــه هــم ریختــه می شــود. خیلی هــا دوســت دارنــد از سیســتم در حالــت به هم ریختگــی بــه حالــت قبلــی 
خودشــان برگردنــد، ولــی شــما بایــد بتوانیــد سیســتمی طراحــی کنیــد کــه وقتــی تعــادل بــه هــم ریخــت بــه جلــو بــرود و در نقطــۀ تعــادل جدیــد قــرار بگیــرد 
تــا آنجــا پایــدار شــود. مثــال اولــی کــه زدم در بحــث کشــاورزی بــود. دینامیــک آن عقبــی بــود، مــا آن را بــه جلــو می بردیــم، ولــی آن دوســت داشــت بــه ســر 
جــای قبلــی برگــردد. منافــع و مــوارد دیگــر آن را به جــای قبلــی بازمی گردانــد، ولــی دینامیــک ایــن مــورد برعکــس شــده اســت؛ یعنــی اغتشــاش درســت 

می شــود، ولــی بــه جلــو مــی رود؛ البتــه امیدواریــم و بایــد ببینیــم در آینــده چــه می شــود. اآلن در برهــۀ بســیار حســاس آن هســتیم.
اندیشــکده ها شــدیدًا بایــد درگیــر ایجــاد تغییــر باشــند تــا تغییــر را بفهمنــد وگرنــه توصیــۀ آن هــا بــه درد ایــران نمی خــورد. هرچنــد توصیه هــای خوبــی 
گــر هــم بشــود، بــه عقــل مــا نمی رســد چگونــه می شــود. خــودش بایــد بتوانــد تغییــر  ــا ا کــه می گوینــد در ایــران نمی شــود ی می کننــد، امــا آن چیــزی 
بدهــد. بــه همیــن خاطــر خــود اندیشــکده ها شــدیدًا بایــد در فراینــد ایجــاد تغییــر حضــور داشــته باشــند و ســعی کننــد تغییــر ایجــاد کننــد، ولــو به انــدازۀ 
بخشــی از کارشــان. در دانشــگاه مهندســان مکانیــک را بــه کارگاه هــای ســاخت می برنــد و بــه آن هــا می گوینــد یــک چکــش بســازند. چکــش وســیلۀ 
کــه  ــدۀ نیندیشــیده ندهــد  ــاره ای ــا به یک ب کــه می ســازد چــه محدودیت هایــی دارد ت ــا او ببینــد دســتگاهی  ــی ایــن را می گوینــد ت مهمــی نیســت، ول
مثــاًل یــک لولــه بــدون درز می گذاریــم، بلکــه بفهمــد لولــه بــدون درز هزینه هــا را 10 برابــر می کنــد. بایــد مقــداری درگیــر اجــرا باشــند تــا بفهمنــد تغییــر 
یعنــی چــه. وقتــی از دینامیــک بــه آن دینامیــک می خواهنــد برونــد متوجــه تغییــر باشــند. مثــاًل می گوینــد بیاییــم سیســتم انتخاباتــی را توســعه 
کــه بــه چــه گنــدی کشــیده شــد و چــه فســادهایی از آن  کار را بکنــد و انتخابــات شــورای عالی محلــه را ببینــد  کــه یــک بــار دو بــار ایــن  بدهیــم، کســی 
ــه  ــه مشــکالت مــردم رســیدگی شــود، امــا خــودش ب ــا ب ــم ت ــه نیســت. ایــن شــورا را درســت کرده ای ــد می فهمــد دینامیــک اجتماعــی این گون درمی آی
کــه وقتــی می نشــیند توصیــۀ سیاســتی کنــد درگیــر ایــن تغییــرات  مرکــز فســاد و رانــت و یــک مشــکل جدیــد بــرای مــردم تبدیــل شــده اســت. کســی 
نمی شــود، توصیه هــای خیلــی پرتــی می کنــد و پدیده هــا را هــم در آزمایشــگاه می شناســد و نــه در واقعیــت. مثــاًل وقتــی از مشــکالت تجــاری حــرف 
زده می شــود، می گویــد مشــکالت تجــاری مــا زیــاد اســت. قانــون مــا بــه روز نیســت. می گوییــم دقیقــًا منظــورت چیســت؟ می گویــد در تجــارت یــک 
پدیــدۀ اســتاپل داریــم کــه اینجــا نیســت. معلــوم نیســت ایــن حــرف را از کجــا درآورده اســت. کســی کــه خیلــی درگیــر تغییــرات واقعــی اســت و خــودش 
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کــه شناختشــان از جامعــه خیلــی غلــط اســت. بایــد عمیقــًا  را درگیــر می کنــد بیشــتر ایــن پدیده هــا را می فهمــد. اندیشــکده ها آرام آرام بایــد بفهمنــد 
ایــن را حــس کننــد. وقتــی عمیقــًا ایــن را حــس کننــد، ســعی می کننــد حرف هــای دقیق تــر و درســت تر بزننــد. منظــورم از اجــرا ایــن اســت. منظــورم 
کنــد تــا تغییــر اتفــاق بیفتــد  کــه در ایــن فراینــد تغییــر باشــد و پیگیــری  کــه خــودش بــرود ســامانۀ فــالن را ران کنــد. منظــورم ایــن اســت  ایــن نیســت 
کــرده اســت آن اثــرات را دارد یــا نــدارد. رابطــۀ اندیشــکده ها بــا تولیــدات خودشــان رابطــۀ فرزنــد و  کــه ایجــاد  کنــد ببینــد ایــن تغییــری  و بعــد پایــش 
والدیــن نیســت، چــون نرفته انــد آن تغییــر را ایجــاد کننــد. وقتــی می گوینــد قانــون فــالن را دارنــد جابه جــا می کننــد، دردم می آیــد. پدرمــان درآمــد 
کــه مــا همــۀ پاســخ ها را داریــم،  تــا آن یــک بنــد وارد آنجــا شــد، درحالی کــه در بعضــی اندیشــکده ها پــر اســت از جلــد کتــاب و تمشــان هــم ایــن اســت 
کــه یــک ماده قانونــی گذاشــته اســت و بــا آن یــک ماده قانونــی مشــکل 10 هــزار نفــر حــل شــده اســت یــک چیــز دیگــر  اســتفاده نمی شــود، امــا کســی 
کار اثــر می بینــد و در ایــن فراینــد آرام آرام نگاهــش بــه  اســت. پاســدار همــان پدیــده اســت. چــون زحمــت زیــادی کشــیده تــا آن اتفــاق افتــاده و در آن 

پدیده هــا واقعــی می شــود. بــه نظــر مــن در شــرایط فعلــی کشــور نیــاز داریــم اندیشــکده هایمان این گونــه باشــند.

آیا نظام اجرایی حکمرانی ما ظرفیت حل این مسائل را دارد؟  ●
ــرای بعضــی تغییــرات آمــاده  کــرد. شــاید اآلن ب ــوان  ــادی می ت ــاد اســت. کارهــای بســیار زی ــی زی ــرای ایجــاد ایــن تغییــرات خیل ظرفیــت کشــور مــا ب
نباشــیم. مثــاًل اصالحــات نظــام سیاســی مــا مقــداری پیچیــده اســت چــون پاســخ هایش را نمی دانیــم؛ یعنــی در نظــام سیاســی مان بــه جمع بنــدی 
نرســیده ایم و از طــرف دیگــر بــه نظــرم اآلن ظرفیــت تغییــر برخــی مــوارد را نداریــم، کشــش نداریــم، امــا خیلــی مــوارد هســت کــه کشــور ظرفیــت انجــام 

کار نکــرده زیــاد داریــم. آن کارهــا را دارد. مــن فکــر می کنــم اآلن خیلــی پرظرفیــت هســتیم. 

به عنــوان یــک اندیشــکده دیدگاهتــان دربــارۀ تعامــل بــا اندیشــکده های دیگــر چیســت؟ بــه نظــر شــما آیــا الزم اســت بــا   ●
برونــد؟ را  راه خودشــان  اندیشــکده ها می تواننــد  و  نیســت  یــا الزم  کنیــد  تعامــل  دیگــر روی مســائل  اندیشــکده های 

مــن اندیشــکده ها را مهم تریــن بــازو بــرای ایجــاد منازعــۀ فکــری در جامعــه می دانــم بــه همیــن خاطــر همــکاری آن هــا بــا هــم مســئله ام نیســت و اســتقالل 
گــر همــکاری بــه ایــن معناســت کــه می آینــد یــک محیطــی از منازعــۀ فکــری ایجــاد کننــد کــه کســی نتوانــد بــدون عبــور  فکــری آن هــا برایــم مهم تــر اســت. ا
از آن محیــط در کشــور تصمیــم ایجــاد کنــد همــکاری خوبــی اســت، ولــی مسئله شناســی مــن بیشــتر ایــن اســت؛ اینکــه بــا همــکاری بــا هــم یــک کاری بکننــد 
گــر بخواهیــم کار درســت و حســابی بکنیــم، بایــد موضوعــات کشــور را حالجــی کنیــم. حالجــی در اختالفــات  اولویــت دوم اســت. آن هــم کار خوبــی اســت. ا
فکــری ایجــاد می شــود. پــس شــدیدًا بایــد اســتقالل فکــری و نگاه هــای خودمــان را حفــظ کنیــم. در ذهــن مــن ایــن مســئله اولویــت اســت، امــا همــکاری 
داشــتن در مســائل، کمــک کــردن و هم افزایــی کــردن را در خیلــی مــوارد بــا همــان معــارض می بینــم. ایــن را در کارهــای بچه هــای اندیشــکده ای دیــده ام. 
می گوینــد بنشــینیم بــا هــم بــه یــک توافقــی برســیم. قــرار نیســت بــه توافــق برســیم. نگاه هایمــان فــرق می کنــد؛ چــون مــن یــک چیزهایــی را ندیــده ام کــه 
شــما دیده ایــد و برعکــس. ایــن نگاه هــا بایــد تکمیــل بشــود. تکمیــل هــم این گونــه نیســت کــه بنشــینیم بــا هــم گفت وگــو کنیــم، قــرار اســت بــا هــم دعــوا 
کنیــم. قــرار اســت منازعــۀ فکــری کنیــم و به طــور ســنگین یکدیگــر را بــه چالــش بکشــیم. قــرار اســت از دل ایــن، مفهــوم جدیــد متولــد شــود. همــکاری کــه 
اآلن خیلــی روی آن بحــث می کنــد ایــن را یــک مقــدار بــه حاشــیه می بــرد. اینکــه بــا هــم همــکاری کنیــم تــا یــک اثــری بگذاریــم خــوب اســت، امــا از نظــر مــن 
کار درجــه دومــی اســت. کارهــای صنفــی خوبــی اســت. مثــاًل یک جایــی یــک صنفــی داشــته باشــیم تــا بعضــی موضوعــات را پیگیــری کنیــم، ولــی شــدیدًا 
می ترســم از منازعــات فکــری فــرار کنیــم، چــون فکــر می کنیــم حرفمــان کامــل نباشــد چــه می شــود. نمی دانــم مشــکل فرهنگــی اســت یــا چیــز دیگــر. مــن 
می ترســم از اینکــه حرف هایــم غلــط از آب درآیــد. تــرس نــدارد. مگــر قــرار اســت غلــط نباشــد؟! یــک بخشــی غلــط اســت یــک بخشــی درســت. اآلن هــم 
بــا بچه هــای اندیشــکده ها جلســات مختلــف می رویــم کــه آنجــا هــم رویکــرد بعضــی بچه هــا خیلــی بــه همــکاری اســت، ولــی مــن خــودم قائــل بــه اولــی 
گــر در بعضــی موضوعــات همــکاری داشــته باشــیم ایــن مشــکالتی کــه گفتــم پیــش نمی آیــد.  هســتم و بعــد همــکاری. همــکاری خیلــی خــوب اســت، ا
ــه می خواهیــم پیگیــری  ــی می ترســم ایــن محتوایــی ک ــد، ول ــی جاهــا شکســت اتفــاق نمی افت ــم، خیل ک بگذاری ــه اشــترا ــر دسترســی هایمان را ب گ ــاًل ا مث
ع فکــری درنیامــده باشــد، بلکــه از مســیر یک ســری تعامــالت سیاســی تولیــد شــود. مثــاًل مــواردی از ایــن دســت کــه بــا هــم کنــار بیاییــم  کنیــم از مســیر تنــاز

ک اســت. در ایــن صــورت مثــل بقیــۀ دســتگاه ها و سیســتم ها می شــویم. تــا اندیشــکده مان بــاال بیایــد یــا برنــدی بشــود این هــا بســیار آســیب زا و خطرنــا
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مجتبی مقصودی؛ رئیس هیئت مدیرۀ انجمن علمی مطالعات صلح ایران:

کرد؟  ● انجمن علمی مطالعات صلح ایران با چه هدفی و در چه سالی شروع به فعالیت 
ایــن انجمــن در ســال 1394 تأســیس شــد و نهــادی بین رشــته ای اســت. اصــواًل صلــح موضوعــی فرارشــته ای، بین رشــته ای و چندرشــته ای اســت. 
انجمــن بــا هیئــت مؤســس پانــزده نفــره از رشــته های مختلــف علــوم سیاســی، روابــط بین الملــل، جامعه شناســی سیاســی، مدیریــت و حقــوق 
ــالن  غ التحصی ــاًل فار ــه فع ک ــته هایی  ــد. رش ــک کردن ــا کم ــه م ــن ب ــیس انجم ــده در تأس ــته های برشمرده ش ــی از رش ــراد صاحب نام ــد. اف ــیس ش تأس
آن امــکان عضویــت در انجمــن را دارنــد علــوم سیاســی، روابــط بین الملــل، روان شناســی، علــوم تربیتــی، حقــوق، جامعه شناســی، مطالعــات قومــی 
و انسان شناســی اســت، ولــی منطقــًا بایــد رشــته های دانشــگاهی را بــرای عضویــت اعضــا افزایــش بدهیــم. انجمــن پــس از اخــذ مجوزهــای اولیــه 
ــد و پنــج نفــر به عنــوان عضــو  ــزار کردن ــاوری در خــرداد ســال 1394 مجمــع عمومــی را برگ ــوم، تحقیقــات و فّن از کمیســیون انجمن هــای وزارت عل

ــد. ــاز کردن ــا را آغ ــدند و فعالیت ه ــاب ش ــره انتخ هیئت مدی
کــه در حکومــت  گــر دقــت کنیــد، نه تنهــا در جامعــه و تاریــخ معاصــر ایــران،  مهم تریــن اهــداف ایــن انجمــن، تولیــد و گســترش ادبیــات صلــح اســت. ا
کــره، ســازش و تعامــل مغفــول اســت. ایــن ادبیــات نه تنهــا مغفــول مانده انــد، بلکــه در  ع صلــح، مصالحــه، گفت وگــو، مذا کمیــت هــم موضــو و حا
ــه بخشــی از فرهنــگ سیاســی ایــن ملــت تبدیــل شــده اســت. چنان کــه در  مــواردی نســبت بدان هــا رویکــرد منفــی هــم وجــود دارد و ناخواســته ب
ــر ایــن  کــره می شــود به مثابــه وادادگــی و انفعــال تصــور و متبــادر بــه ذهــن می گــردد؛ یعنــی تصــور ب مــواردی وقتــی صحبــت از صلــح، ســازش و مذا
اســت کــه هرکســی کــه شمشــیر در دســت گرفــت و اهــل مبــارزه در میــدان اســت حتمــًا آن فــرد انقالبــی اســت و هــر کــس صحبــت از تعامــل، گفت وگــو، 
مصالحــه و دوســتی بــا آحــاد بشــر و همــۀ جهــان می کنــد خائــن بــه منافــع ملــی و ترســو و وطن فــروش اســت، درصورتی کــه در حــوزۀ علــوم سیاســی، 
کــه سیاســت دو چهــره دارد: یــک وجــه آن منازعــه، درگیــری و پیــکار اســت؛ و وجــه دیگــر آن  کــه دانش پــژوه می آمــوزد ایــن اســت  اولیــن درســی 
ع صلــح، مــا  کــره و معاملــه اســت. ایــن یعنــی چهــره ژانوســی سیاســت! درواقــع؛ بــا توجــه بــه غفلــت جامعــۀ ایــران و مغفــول بــودن موضــو صلــح، مذا

ع متمرکــز شــده ایم. بــر ایــن موضــو
 مشــخصًا تأســیس انجمــن از منظــر مسئله شناســی صــورت پذیرفتــه اســت. نیــاز و ضــرورت اجتماعــی، ملــی و منطقــه ای مهم تریــن عنصــر تأسیســی 
ایــن نهــاد بــوده اســت. تأســیس انجمــن علمــی مطالعــات صلــح ایــران هــم بــا توجــه بــه خالئــی کــه در حــوزۀ مطالعــات صلــح بــه لحــاظ تولیــد ادبیــات 
الزم وجــود داشــت انجــام پذیرفــت. مــا ایــن راه را بــاز کردیــم و تالشــمان بــر گســترش ادبیــات صلــح در ســطح عمــوم و در ســطح نخبــگان علمــی و 
اجرایــی اســت. بــا وجــود اینکــه منابــع مالــی انجمــن به عنــوان یــک نهــاد علمی-مدنــی، مســتقل، غیردولتــی به شــدت محــدود اســت، ولــی انجمــن 
در شــش ســال از حیــات خــود بالغ بــر چنــد صــد فعالیــت علمی-پژوهشــی و آموزشــی و رویــداد تعریــف کــرده اســت. همچنیــن، ایــن نهــاد اآلن نزدیــک 
بــه ده کمیتــۀ علمــی چــون دین پژوهــی و صلــح، آمــوزش صلــح، ادبیــات صلــح، محیط زیســت و صلــح، زنــان و صلــح، روابــط بین الملــل و صلــح، 
ــه لحــاظ حجــم فعالیت هــای علمــی و آموزشــی به تنهایــی  ــح و ســالمت دارد. در حــال حاضــر، هریــک از کمیته هــای انجمــن ب ــح و صل کتــاب صل
در حــد یــک انجمــن مســتقل فعالیــت دارنــد و مجموعــه ای از فعالیت هــا و رویدادهــای علمی-آموزشــی را تعریــف می کننــد از قبیــل جلســات نقــد و 
بررســی کتــاب، برگــزاری ســمینار، کنفرانــس، کارهــای مطالعاتــی، انتشــار فراخــوان برگــزاری جشــنواره. مثــاًل در همیــن ایــام کمیتــۀ زنــان و صلــح، 
ــه در شــورای شــهر  ک ــرد  ک ــا منتشــر  ــان و کرون ــاب در مــورد زن ــد کت ــرد و یــک جل ک ــزار  ــا« را برگ ــان در عصــر کرون ــا، زن ــایۀ کرون ــر س ــان زی جشــنوارۀ »زن

رونمایــی شــد.
درواقــع ســعی شــد ادبیــات صلــح تولیــد و توزیــع شــود و در ســطوحی گفتمــان، گفتــار و جریان ســازی کنیــم. انجمــن علمــی مطالعــات صلــح ایــران 
کــرده گفتارســازی و جریان ســازی کنــد. رویکــرد مــن از منظــر آینده پژوهــی  کــه ظرفیت هــای محــدودی دارد ســعی  به عنــوان یــک نهــاد کوچــک 
ــه ســمت گفتمــان  ــد ب ــًا در آینــدۀ نظــام مملکــت کشــور بای ــه منطق ک ــرای نظــام تصمیم گیــری ایــن اســت  ــگاری ب ــوان یــک محقــق و آینده ن به عن
گیــر برویــم. مــا تــالش داریــم یــک نهــاد جریان ســاز علمــی باشــیم. در حــال حاضــر بیشــتر یــک گفتاریــم. منطقــًا  صلــح به عنــوان یــک گفتمــان فرا
گــر واقع بیــن باشــیم، اصــاًل راهــی جــز صلــح نداریــم. از منظــر آینده پژوهــی  گیــر ســازد. ا بایــد جامعــه بــه ســمت اســتقرار گفتمانــی صلــح بــرود و آن را فرا
نیــز در درازمــدت ایــن مملکــت نیازمنــد صلــح اســت. حــال از مســیر جنــگ یــا بــدون جنــگ؛ پنــج ســال دیگــر یــا ده ســال دیگــر! ولــی نهایتــًا ایــن اتفــاق 
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می افتــد. نمی شــود تــا ابــد بــا جهــان و همســایگان ســر ناســازگاری داشــت و وضعیــت اقتصــادی و معیشــت مــردم و کشــور ایــن باشــد. اصــواًل تأســیس 
ــه  ــدی ب ــری و نیازمن ــگ و درگی ــته از جن ــۀ خس ــیس جامع ــن تأس ــفۀ ای ــت و فلس ــه اس ــکل گرفت ــی ش ــدی علمی-اجتماع ــتر نیازمن ــاد در بس ــن نه ای

آرامــش، بهســازی و ســاختن جامعــه بــرای خودمــان و فرزندانمــان اســت.
کثــر  یکــی از وظایــف ایــن نهــاد همچــون بســیاری از نهادهــای علمی-مدنــی، کادرســازی و تربیــت نیــروی کارشناســی و متخصــص اســت. در ا
کمیته هــای علمــی انجمــن دوســتان جــوان عهــده دار مســئولیت هســتند. اعضــای کمیته هــا افــراد توانمنــد و فاضلــی می باشــند، ولــی موتــور محــرک 
غ التحصیــالن جــوان و عالقه منــد هســتند. یکــی از وظایــف ایــن نهــاد، عمومی ســازی موضوعــی و سیاســت حضــور بــوده اســت  کثــرًا فار کمیته هــا ا
کــه البتــه بــا مقاومت هایــی هــم مواجــه شــده اســت. تجربــۀ تأسیســی در انجمــن علــوم سیاســی نیــز مؤیــد ایــن ادعاســت کــه بســیاری از دســتگاه های 
رســمی و دولتــی بــدوًا آن را بــه رســمیت نشــناختند و حاضــر بــه همــکاری نبودنــد، ولــی آهسته آهســته نه تنهــا آن انجمــن را بــه رســمیت شــناختند و 

وارد تعامــل و همــکاری شــدند، بلکــه جایــگاه بی نظیــری در ســطح کشــور و در همــۀ ســطوح بــرای ایــن نهــاد مهیــا شــده اســت.
 معمــواًل عــدم شناســایی و سیاســت مقاومــت در مقابــل ورود نیروهــا و نهادهــای جدیــد همیشــه وجــود داشــته و نســبت بــه انجمــن علــوم سیاســی 
گــذر زمــان دچــار تغییــر شــده اســت. در حــال حاضــر، در ایــن عرصــه  و هــم انجمــن علمــی مطالعــات صلــح قابل مالحظــه بــوده اســت. ایــن رونــد در 
کــرد تــا  کــز آموزشــی، پژوهشــی، دانشــگاه ها و وزارتخانه هــا اشــاره  کثــر مؤسســات و مرا می تــوان بــه حجــم وســیع همکاری هــا میــان ایــن نهادهــا بــا ا

کــه بزرگ تریــن گردهمایی هــای ملــی و بین المللــی در حــوزۀ صلــح را ایــن نهادهــا یــا بــا مشــارکت ایــن انجمن هــا برگــزار می کننــد. جایــی 
کــز مطالعاتــی،  انجمــن علمــی مطالعــات صلــح ایــران در طــول حــدود شــش ســال از فعالیــت خــود حداقــل بــا پنجــاه نهــاد ملــی اعــم از دانشــگاهی، مرا
کــرده اســت. ایــن نکتــۀ بســیار مهمــی اســت؛ یعنــی  کار  انجمن هــای علمــی، ســمن ها، وزارتخانه هــا و مؤسســات دولتــی به صــورت مشــترک 
ع صلــح عمومی تــر از شــش هفــت  توانســتیم ایــن ارتبــاط را ایجــاد کنیــم، انجمــن نه تنهــا شــناخته  شــده، بلکــه جایــگاه ویــژه ای یافتــه اســت و موضــو
ســال قبــل شــده و در ســطوح مختلــف جامعــه رســوخ پیــدا کــرده اســت. آن زمانــی کــه انجمــن را تأســیس کردیــم نهادهــای صلــح بســیار کمتــر بودنــد، 
ولــی اآلن تعــداد نهادهایــی کــه در حــوزۀ صلــح کار و تــالش می کننــد بســیار بیشــتر شــده اســت. از آن ســال تــا بــه امــروز حــدودًا ســی الــی چهــل مجموعــه 
اعــم از واقعــی و غیرواقعــی در حــوزۀ صلــح شــکل گرفــت و فعــال شــده اند. مشــخصًا انجمــن در تأثیرگــذاری بــر افــکار عمومــی و جریان ســازی مؤثــر 
کــرده اســت. در طــول ایــن ســال ها ادبیــات ایــن حــوزه  ع صلــح  بــوده اســت. در طــول ایــن مــدت، انجمــن مجموعه هــای بیشــتری را درگیــر موضــو
اعــم از پژوهــش، تدویــن مقالــه، یادداشــت، برگــزاری جشــنواره، نشســت، کنفرانــس، ســخنرانی، راه انــدازی نمایشــگاه ها، تدویــن پایان نامه هــای 
ــر حــوزۀ عمومــی در حــوزۀ نخبگــی  کــرد عــالوه ب ــوان ادعــا  کــرد. بی تردیــد می ت مطالعــات صلــح و مقــاالت در حــوزۀ صلــح به شــدت گســترش پیــدا 
کــرده اســت متناســب بــا رویدادهــا و پدیده هــا و مســائل مبتالبــه موضــع روزآمــد داشــته باشــد و در چارچــوب  هــم تأثیرگــذار بودیــم. انجمــن تــالش 
مالحظــات کارشناســانه موضوعــات را تجزیه وتحلیــل کنــد. همیــن امســال چهارمیــن همایــش ســالیانۀ انجمــن علمــی مطالعــات صلــح ایــران را بــا 
عنــوان چشــم انداز صلــح در خاورمیانــه بــا حــدود بیســت ســخنران برجســته در هجدهــم دی مــاه به صــورت مجــازی و بســیار بــا دیســیپلین برگــزار 
کمیتــی و حکومتــی  کردیــم و قبــل از آن نیــز پنــج شــش نشســت در ســطح کشــور برگــزار کردیــم و ایــن در حالــی اســت کــه در حــال حاضــر کمتــر نهــاد حا

ح بحــث در حــوزۀ صلــح و مصالحــه را دارنــد. جرئــت طــر
پیــش از انتخابــات مجلــس در ســال گذشــته، سلســله نشســت ها و گفت وگوهایــی را در مــورد مجلــس و صلــح برگــزار کردیــم. مهم تریــن مطالبــه، 
ح و برنامــه ای نســبت بــه صلــح و مصالحــه  خواســته و بحــث مــا ایــن بــود: مجلــس محتــرم! نماینــدگان و وکالی ارجمنــد! شــما چــه موضــع، طــر

کســیون صلــح هــم داریــد؟ کســیون های متعــدد، فرا ح داریــد؟ آیــا در بیــن فرا داریــد؟! اصــاًل موضــع داریــد؟ نظــر و طــر
کســیون صلــح دارنــد؟  کــه آیــا نماینــدگان محتــرم پلتفــرم، برنامــه و فرا مثــاًل یکــی از بحث هــای جــدی در مــورد ترکیــب و ســاختار مجلــس ایــن بــود 
در حــوزۀ صلــح اندیشــیده اند؟ مگــر می شــود نظــام سیاســی و رهبــران آن، فکــر، توجــه، اندیشــه و راهبــردی دربــارۀ صلــح نداشــته باشــند؟! منطقــًا 
ــری داشــته باشــند و از فرصت هــا بهــره  کره گ ــد ظرفیــت مذا نظام هــای سیاســی ضمــن حفــظ هوشــیاری و آمادگــی نظامــی و امنیتــی هرلحظــه بای
کره گــری و چانه زنــی را آموخته ایــم یــا فقــط »رویکــرد ســلبی« و واژۀ »نــه« را بلدیــم. حــد ســقف تعــارض بــا نظــام  بجوینــد. آیــا مــا ظرفیــت مذا

ــم؟ ــده کرده ای ــی، هزینه-فای ــع مل ــوب مناف ــا در چارچ ــت؟ آی ــا کجاس ــه ای ت ــدۀ منطق ــران عم ــل و بازیگ بین المل
ــم و فعالیــت می کنیــم. در حــال حاضــر  ــوان و ظرفیت هــای علمــی موضــع داری ــه موضوعــات روز حســاس اســت و در حــد ت  پــس انجمــن نســبت ب
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ــۀ پیشــنهاد و راهبــرد کار دیگــری نمی توانیــم انجــام دهیــم. انجمــن  ح عمومــی و تخصصــی و علمــی، پیش بینــی، آینده پژوهــی و ارائ به جــز طــر
کــرده  کــرده اســت. در ایــن شــش ســال ســعی  کار و تــالش  در حــد بضاعــت، رســالت، مســئولیت و مأموریــت پیش بینی شــده در اساســنامۀ خــود 
کــه انجمــن بــا  کنــد. قطعــًا در صــورت تمایــل دســتگاه ها و نظــام سیاســت گذاری و تصمیم گیــری ایــن امــکان وجــود دارد  جریان ســازی علمــی 

تمامــی قــوا و امکانــات بــه کمــک آن هــا برآیــد.

که دارید به نظر شما در حال حاضر مهم ترین مسئلۀ نظام حکمرانی چیست؟  ● با توجه به تجاربی 
کمیتــی نســبت بــه مباحــث مطروحــه و پیشــنهادهای کارشناســانه اندیشکده هاســت.   مهم تریــن مســئله اصــواًل دورافتادگــی و ناشــنوایی نظــام حا
کمیتــی مــا به شــدت دورافتــاده و دارای نــگاه بدبینانــه اســت و اصــواًل گــوش ناشــنوایی بــه نظریــات کارشناســی دارد. به عنــوان نمونــه مــا  نظــام حا
کمیتــی برنامــه ای بــرای بازگردانــدن یــا حداقــل مدیریــت بهینــه و بهره گیــری  ج از ایــران داریــم. آیــا نظــام حکومتــی و حا شــش میلیــون ایرانــی خــار
کــه هرکــدام صاحــب ایــده و ســرمایه هســتند  از ظرفیت هــای مثبــت آن هــا دارد. مگــر می شــود نســبت بــه سرنوشــت شــش میلیــون از هم وطنانــش 

این قــدر بی اعتنــا بــود.

کــه خــود نظــام حکمرانــی پذیــرای نظریــات و دیدگاه هــای   ● درواقــع مهم تریــن مســئلۀ نظــام حکمرانــی از دیــد شــما ایــن اســت 
اندیشــکده ها نیســت؟

ــد و وظیفــۀ خــود می داننــد آنچــه از  ــغ ندارن ــات کارشناســی دری ــۀ راهبــرد و پیشــنهاد و نظری جامعــۀ دانشــگاهی، کارشناســان و متخصصــان از ارائ
دستشــان برمی آیــد کمــک کننــد. به عنــوان نمونــه، چــه در بحــث هدفمنــدی یارانه هــا و پرداخــت 45 هــزار تومــان و چــه در آغــاز ســفرهای اســتانی 
از روز اول نــگاه آسیب شناســی نســبت بــه آن هــا داشــته ایم. رویکــرد سیاســت گذاری و توزیــع یارانه هــا را غلــط دانســتیم و آن را مســاوی بــا فقیــر 
ــورم زا و غلــط، شــهرۀ  ــزده ســال، ایــن سیاســت و رویکــرد گداپــروری و ت ــا گذشــت حــدود پان کــردن و فقیــر شــدن طبقــۀ متوســط ارزیابــی کردیــم. ب
کــوی و برزنــی زده انــد. مگــر در همــان گام هــای اولیــه ارزیابی هــای کارشناســانه وجــود نداشــت.  خــاص و عــام شــده و کــوس رســوایی آن را در هــر 
گویــا تعمــدی بــر ناشــنیدن ایــن نظریــات کارشناســی و درنهایــت پــس از شکســت ایــن سیاســت ها فرافکنــی ســوء مدیریت هــا بــه جامعــۀ دانشــگاهی 
و بیگانــگان دارنــد. در مــورد ســفرهای اســتانی هــم همین گونــه بــوده اســت. سیســتم و نهــاد سیاســت گذاری بــه نظریــات کارشناســی مجموعه هــای 
کــه در ایــن مملکــت بــه  ــا تنهــا حــوزه ای  کــرده اســت نیــز توجهــی نــدارد. گوی کــه خــود ایجــاد  راهبــردی )حتــی نهادهــای راهبــردی و تخصصــی( 
ــت و  ــن جرئ ــود ای ــه خ ــی ب ــه هرکس ــت؛ چنان ک ــی اس ــای سیاس ــوزۀ تصمیم گیری ه ــدارد ح ــازی ن ــی نی ــات کارشناس ــص و نظری ــناس و متخص کارش
جســارت را می دهــد کــه ورود داشــته و بــرای مملکــت و کشــور تعییــن تکلیــف داشــته و ایــن وضعیــت مملکــت داری مــا باشــد. در مــورد تعامــل بــا نظــام 
بین الملــل )به عنــوان بخشــی از ســند چشــم انداز 1404(، یــا در مــورد مســائل قومــی از ظرفیت هــای تعامــل بــا نظــام بین الملــل جهــان و بازیگــران 

اصلــی منطقــه ای صحبــت کرده ایــم.

آیا تجربۀ ارائۀ یک توصیۀ سیاستی به نظام حکمرانی را دارید؟ این تجربه موفق بوده است یا ناموفق؟  ●
کــه امریکایی هــا از اتبــاع ایرانــی  بلــه تجربه هــای بســیاری وجــود دارد. مثــاًل در دورۀ هفتــم مجلــس در ســال 1383 )2004 میــالدی( مشــخص شــد 
کــه بــه حیثیــت مــا برخــورده اســت و بایــد مقابلــه  ک امریــکا انگشــت نگاری و بازرســی انجــام می دهنــد. در ایــران ســر و صــدا شــد  در بــدو ورود بــه خــا
 بــه  مثــل شــود، نهایتــًا مجلــس هفتــم طرحــی ارائــه داد تحــت عنــوان »لــزوم بازرســی و انگشــت نگاری از اتبــاع امریکایــی در مبــادی ورودی کشــور«.
کار کارشناســی  گــروه سیاســت خارجــی بــودم، در دفتــر مطالعــات سیاســی  در آن زمــان در دفتــر مطالعــات سیاســی مرکــز پژوهش هــای مجلــس مدیــر 
کــه بــا جســت وجویی ســاده در اینترنــت از مرکــز پژوهش هــای مجلــس قابــل بازیابــی  ح تهیــه شــد  انجــام شــد و نظریــات کارشناســی در ارزیابــی طــر
ح بــه معایــب مختلــف آن  ح مــن ناظــر علمــی بــوده ام. جــدای از نــکات مثبــت در طــر گــزارش کارشناســی نســبت بــه ایــن طــر اســت. در آماده ســازی 
ازجملــه بــه مــوارد زیــر اشــاره شــد: ایجــاد محدودیــت در ورود توریســت ها و جهانگــردان امریکایــی؛ مباینــت بــا سیاســت کالن تنش زدایــی؛ تقویــت 
ح  موضــع ضــد ایرانــی کنگــره امریــکا و گروه هــای فشـــار صهیونیســـتی؛ اخــالل در رونــد اعطــای تســهیالتی بــرای اتبــاع ایرانــی؛ و نهایتــًا مغـــایرت طــر
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کــه بــا توجــه بــه  مزبــور بــه دلیــل ایجــاد بــار مالــی بــرای دولــت بــا قانــون اساســی. در توصیه هــای سیاســتی نیــز بدیــن نکتــه بــه  صراحــت پرداختیــم 
ح و مغایــرت بــا اصــل هفتادوپنجــم قانــون اساســی و نیــز محقــق نشــدن اهــداف طراحــان ایــن ماده واحــده و ایجــاد تهدیدهــای مضــر  بــار مالــی طــر
ح اصــالح و بهینه ســازی شــود. ضمــن آنکــه تدویــن طرحــی بــا عنــوان »مقابلــه  بــه  مثــل بــا  بــه حــال منـــافع ملــی، شایســته اســت عنــوان و مفــاد طــر
کــه در آن از ایجــاد مکانیســم و هزینــۀ جدیــد بــرای دولــت احتــراز  کـــه اقـــدام بـــه بازرســـی و انگشــت نگاری از اتبــاع ایرانــی می نماینــد«  کشــورهایی 
ح مقابلــه  بــه  مثــل در بازرســی و انگشــت نگاری از اتبــاع  شــده باشــد اهــداف مســتتر در ماده واحــده و طراحــان آن را بهتــر تأمیــن می کنــد؛ و نهایتــًا »طــر

ح زیــر بــه نماینــدگان ارائــه دادیــم. بیگانــه« را بــه شــر
ماده واحــده- دولــت موظــف اســت نســبت بــه اتبــاع کشــورهایی کــه اقــدام بـــه بازرســـی و انگشــت نگاری از شــهروندان ایرانــی می نماینــد در مبــادی 

ورودی کشــور اقـــدام بـــه مقابلــه  بــه  مثــل نماید.
ح اجرایی شــود اواًل بایســتی  ح نماینــدگان محتــرم ظرفیــت اجرایــی نداشــته، بلکــه بیشــتر جنبــۀ شــعاری دارد. بــرای اینکــه طــر ح کردیــم کــه طــر مطــر
مثــاًل »قانــون مقابلــه  بــه  مثــل« باشــد و دســت وزارت خارجــه را بــرای اقــدام متقابــل بــاز بگذاریــم چه بســا در ســال های بعــد کشــور دیگــری بخواهــد 
گیــری برخــوردار باشــد کــه نیــازی بــه قانون گــذاری لحظــه ای نباشــد.  چنیــن اقدامــی انجــام دهــد؛ لــذا بایــد قانــون از آن چنــان کلیــت، جامعیــت و فرا
ضمــن اینکــه مــا امکانــات الزم در تمامــی مبــادی ورودی کشــور را نداریــم! یــک چنیــن کاری نیــاز بــه امکانــات چنــد صدمیلیونــی دارد. عــالوه بــر 
کار را می کننــد سیســتم یکپارچــۀ اطالعاتــی دارنــد؛ یعنــی وقتــی در فــرودگاه مهرآبــاد انگشــت نگاری انجــام شــد، بایــد  کــه ایــن  ایــن، آن کشــورهایی 
در مــرز بــازرگان هــم دیــده شــود و در مــرز بــازرگان هــم انجــام شــد بایــد ســاختار اطالعاتــی مــا ببینــد. مــا چنیــن ظرفیــت آنالینــی در آن مقطــع نداریــم؛ 

کــه پــس از حــدود شــانزده ســال صحــت آن تأییــد شــد، اصــواًل مــورد توجــه نماینــدگان محتــرم قــرار نگرفــت. علی هــذا، ایــن نظریــات کارشناســی 
کــردم. در مــورد ســفرهای اســتانی رئیس جمهــور وقــت نیــز ایــن ســفرها از آســیب ها و پیامدهــای منفــی فراوانــی  دربــارۀ هدفمنــدی یارانه هــا بحــث 
کنــی، پول پاشــی و ایجــاد انتظــار بــا پوشــش های محلــی و رویکردهــای پوپولیســتی یــک آفــت بزرگــی بــود  برخــوردار بــود. اتخــاذ سیاســت وعده پرا

کــه دامن گیــر کشــور شــد.
علی رغــم  اندیشــکده ها  ولــی  باشــند،  داشــته  ضعف هایــی  آن هــا  اســت  ممکــن  کرده انــد،  عمــل  عالــی  اندیشــکده ها  بگویــم  نمی خواهــم 
کردنــد. ناامنــی شــغلی یکــی از مشــکالت  همــۀ مشــکالت، تنگناهــا و ناامنــی شــغلی در حــد بضاعــت خودشــان بــه مســئولیت خودشــان عمــل 

مــی آورد. روی  بــه محافظــه کاری  خــود  بقــای  بــرای  پژوهشــگر  و  پژوهشکده هاســت 

کاری می توانند بکنند؟  ● اندیشکده ها برای این مسئله چه  
ــرای توجــه بــه نظریــات کارشناســی وجــود نداشــته باشــد اندیشــکده ها چــه   کــه اراده ای در نهادهــای سیاســت گذاری و تصمیم گیــری ب ــا زمانــی  ت
کــه در ایــران در  کاری می تواننــد انجــام دهنــد! کاری نمی تواننــد بکننــد. شــما در ســطح همــۀ کارشناســان روابــط بین الملــل و اندیشــکده هایی 
کار می کننــد، از انجمــن مطالعــات منطقــه ای، انجمــن علــوم سیاســی، انجمــن ایرانــی روابــط  حــوزۀ روابــط بین الملــل و مطالعــات منطقــه ای 
کثــر کشــورهای  ــا ا ــا نظــام بین الملــل و ب ــا پژوهشــکدۀ مطالعــات راهبــردی و مؤسســه ابــرار معاصــر تهــران، کدامشــان می گوینــد بایــد ب بین الملــل ت
منطقــه درگیــر بــود؟ بنابرایــن بــه نظــرم تولیــدات راهبــردی اندیشــکده ها و بنیادهــای فکــری بــه همــراه داده هــا و یافته هایشــان می توانــد بــه 
ــی به شــرط آنکــه اراده ای هــم از ســوی نهادهــای مســئول و مســئوالن  نهادهــای سیاســت گذاری و قانون گــذاری و تصمیم گیــری کمــک کنــد، ول

مربوطــه بــرای توجــه بــه نظریــات کارشناســی وجــود داشــته باشــد.

ــا   ● مشــکالت نظــام اجرایــی و اداری نظــام حکمرانــی مــا ماننــد تعــارض منافــع، شــفاف نبــودن، تعارض هــای بیــن ســازمانی ی
فقــدان دولــت الکترونیــک موجــب می شــود ظرفیــت اجرایــی نظــام حکمرانــی پاییــن بیایــد؛ بــه نظــر شــما کدام یــک از این هــا در 
حــال حاضــر مســئله مهم تــری اســت؟ آیــا بــه نظــر شــما ایــن مشــکالت مســئله ها را تشــدید می کنــد؟ بــرای مثــال ممکــن اســت ایــن 

کنــد؟ مشــکالت در فراینــد ارائــۀ پیشــنهاد، تصویــب و اجــرا در نظــام حکمرانــی مؤثــر باشــد و مثــاًل مســیر را منحــرف 
کــه آیــا نظــام اداره کننــدۀ مملکــت نظامــی توســعه محور اســت یــا خیــر. پــس از پاســخ بــه ایــن  پیــش از هــر بحثــی اول بــه ایــن پرســش پاســخ دهیــم 

53مرکز توانمندسازی  حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی



ــیر  ــتر اس ــت و بیش ــعه نیس ــران توس ــدرت در ای ــاختار ق ــۀ س ــواًل دغدغ ــد اص ــر می رس ــه نظ ــه ب ــش از هم ــوان داد. پی ــخ های الزم را می ت ــش، پاس پرس
روزمرگــی اســت و اهــداف اســتراتژیک توســعه گرایانه نــدارد. بدیــن لحــاظ مباحثــی نظیــر نظــام حکمرانــی خــوب، تعــارض منافــع، شــفاف نبــودن، 
تعارض هــای بیــن ســازمانی یــا فقــدان دولــت الکترونیــک در نظــام سیاســی -اقتصادی و اجتماعــی مشــروط بــه وجــود توســعه گرا امکان پذیــر 
ح نکتــۀ کلیــدی مذکــور در مــورد پرســش شــما  ع امــری مغفــول اســت؛ علی هــذا، پــس از طــر کــه بــه نظــر ایــن موضــو ح می یابــد  اســت و قابلیــت طــر
کــه در ذیــل آن تعــارض منافــع هــم قابل تعریــف اســت. وقتــی سیســتمی یــا ســاختاری  فکــر می کنــم مســئلۀ شــفافیت جــزو مهم تریــن مــوارد باشــد 
ــن  ــی م ــت؛ یعن ــر اس ــی و اجتناب ناپذی ــع طبیع ــارض مناف ــروز تع ــور و ب ــدارد، ظه ــخگویی ن ــئولیت پذیری و پاس ــۀ مس ــفافیت های الزم را در عرص ش
قوانینــی بــه نفــع خــود و مجموعــه ام تصویــب می کنــم. پــس حرکــت بــه شــفافیت بیــش از هــر مؤلفــه ای در موفقیــت نظام هــای سیاســی-اقتصادی، 

اجتماعــی و فرهنگــی نقــش و تأثیــر دارد.
بــه نظــر می رســد مــوارد دیگــر بیشــتر روبنایــی اســت. مــوارد اصلــی و بنیانــی نیســت. مثــاًل در حــوزۀ دانشــگاهی و تولیــد علــم، چنــد درصــد تولیــد علــم 
کــه کیفیــت  بــه محصــول رســید و ظرفیــت اجرایــی و عملیاتــی پیــدا می کنــد؟ حتــی در امــور فنــی و امثالهــم هــم نشــد. مــا یــک صنعــت مونتــاژ داریــم 
ــئولیت ناپذیر و  ــئولیت و مس ــرِی بی مس ــز تصمیم گی ک ــدد مرا ــا تع ــا ب ــت. م ــر اس ــم نازل ت ــش ه ــال پی ــل س ــت چه ــد از کیفی ــد می کن ــه تولی ک ــینی  ماش
غیرپاســخگو مواجــه هســتیم. چــرا ســرمایۀ اجتماعــی در حــال فرســایش اســت؟ ایــن بی مســئولیتی، رهاشــدگی، خودمختــاری و عــدم پاســخگویی 
گیــر عامــل و بنیــان اصلــی آن اســت. در ایــن عرصــه تنهــا راه حــل عملــی بازبینــی و بازاندیشــی کارنامــه و عملکــرد 42 ســالۀ نظــام سیاســی از ســوی  فرا
متخصصــان بی طــرف و معتبــر جامعــه در همــۀ عرصه هــا و ارائــۀ نقشــۀ راه بــرای آینــده نحــوۀ اداره مملکــت از طریــق تغییــر اولویت بندی هــا و 

کــه صدالبتــه کاری به شــدت دشــوار و ســخت اســت. اســتراتژی کالن و بازتعریــف هویتــی، مســئولیت ها، مأموریت هــا و رسالت هاســت 
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حبیب هللا ظفریان؛ مسئول اندیشکدۀ سیاست گذاری امیرکبیر:

کرد؟  ● اندیشکدۀ سیاست گذاری امیرکبیر از چه سالی و با چه هدفی شروع به فعالیت 
اندیشــکدۀ سیاســت گذاری امیرکبیــر در ســال 1392 شــکل گرفــت و بیشــتر از بچه هــای دغدغه منــد و انقالبــی دانشــگاه امیرکبیــر تشــکیل شــد. 
گــر مــا بتوانیــم در آن الیــه حــل مســئله کنیــم، آرام آرام مشــکالت  کــه مشــکالت کشــور در الیــۀ سیاســت گذاری اســت و ا جمع بنــدی آن هــا ایــن بــوده 
ــه  ک ــای[  ــاهلل خامنه ــا ]آیت ــرت آق ــات حض ــود و فرمایش ــده ب ــگ ش ــادی پررن ــگ اقتص ــال ها جن ــه آن س ک ــی  ــی در فضای ــود. از طرف ــل می ش ــور ح کش
گلــوگاه اصلــی کشــور تبدیــل  ح کردنــد، عمــاًل حــوزۀ اقتصــاد بــه حــوزۀ تقابــل جمهــوری اســالمی و امریــکا و نقطــۀ  بحــث اقتصــاد مقاومتــی را مطــر
شــده بــود؛ بنابرایــن اندیشــکده در ابتــدا بــا رویکــرد سیاســت گذاری در حــوزۀ اقتصــاد وارد شــد. اهــداف اصلــی اندیشــکده از ابتــدا اواًل حــل مســئله در 
کــه مزیــت نســبی داریــم ورود  کــه در حــوزه ای  الیــۀ سیاســت گذاری و ثانیــًا تربیــت مدیــر تــراز انقــالب اســالمی بــوده اســت. جمع بنــدی مــا ایــن بــود 
کــه  گــروه خــودرو بــود  کــه در ســال 1392 شــکل گرفــت  ع خــودرو انتخــاب شــد؛ لــذا اولیــن گروهــی  کــه بــه همیــن دلیــل حــوزۀ صنعــت و موضــو کنیــم 
ــا توســعۀ موضوعــات کاری خــود بــه  گــروه بعــدًا ب غ التحصیــالن دورۀ لیســانس دانشــکده مکانیــک دانشــگاه امیرکبیــر بودنــد. ایــن  متشــکل از فار
کــه در مجلــس در حــال پیگیــری اســت. دومیــن  ح تحــول خــودرو اســت  گــروه، طــر کنــون دســتور کار اصلــی ایــن  گــروه صنعــت تبدیــل شــد. هم ا
کــه در حــوزۀ  کــرد. بعــد از کارهایــی  کار  کــه ســال 1394 بــا تمرکــز بــر حــوزۀ تجــارت انــرژی و به ویــژه تجــارت گاز شــروع بــه  گــروه انــرژی بــود  گــروه، 
کــه در همــۀ حوزه هــا مشــترک هســتند. مــا بــه آن هــا  کــه یک ســری مســائلی هــم هســتند  صنعــت و انــرژی کردیــم، نگاهمــان بــه ایــن معطــوف شــد 
کــرده بودیــم، موضوعــی تحــت  کــه بــا آن هــا برخــورد  »مســائل افقــی« می گوییــم. مثــل بحث هــای شــفافیت و تعــارض منافــع. مبتنــی بــر مســائلی 
ع شــکل گرفــت.  گــروه مبــارزه بــا فســاد از ســال 1395 حــول ایــن موضــو عنــوان »ســوت زنی« یــا »حمایــت از گزارشــگران فســاد« را انتخــاب کردیــم و 
گــروه اقتصــاد کالن بــا تمرکــز بــر حــوزۀ پــول و بانــک، مالیــات و صندوق هــای بازنشســتگی شــکل گرفــت. در ادامــه نیــز بــا  در ادامــه در ســال 1397 
کنــون دســتور کار  کــه هم ا گــروه سیاســت خارجــی در ســال 1398 ایجــاد شــد  کــه روی تحریــم نفــت در اندیشــکده شــروع شــده بــود،  توجــه بــه کاری 
اصلــی آن »اخــراج امریــکا از منطقــه« در ابعــاد مختلــف سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و نظامــی اســت و اخیــرًا هــم به مناســبت ســالگرد شــهادت 
شــهید ســلیمانی یــک همایــش تخصصــی اخــراج امریــکا از منطقــه در دانشــگاه برگــزار کردنــد. همچنیــن یک ســری موضوعــات به تناســب کار شــده 
گــروه درنیامدنــد.  ع کار شــده اســت، ولــی این هــا در اندیشــکده به صــورت  اســت. مثــاًل روی حــوزۀ آب، معــدن و گردشــگری به عنــوان یــک موضــو
بــا توجــه بــه اینکــه در فضــای سیاســت گذاری کار می کنیــم، 50 تــا 60 درصــد دوســتان؛ یعنــی بیشــتر از نصــف آن هــا در مقطــع ارشــد بــه رشــته های 
علــوم انســانی ماننــد مدیریــت دولتــی و اقتصــاد تغییــر رشــته داده انــد؛ یعنــی بخشــی از همــکاران در مقطــع ارشــد و تحصیــالت تکمیلــی در رشــته های 

مرتبــط بــا فضــای سیاســت گذاری تحصیــل می کننــد. برخــی نیــز همچنــان در حوزه هــای فنــی ادامــه داده انــد، مثــل بنــده.
اندیشــکدۀ سیاســت گذاری امیرکبیــر از لحــاظ تأمیــن مالــی مســتقل اســت؛ البتــه ایــن امــر در میــان اندیشــکده های کشــور کمــی نــادر اســت، ولــی ایــن 
کــه  اندیشــکده به طورکلــی از طریــق اخــذ پــروژه از نهادهــای مختلــف خــود را تأمیــن مالــی می کنــد. دلیــل ایــن اســتقالل مالــی هــم ایــن بــوده اســت 
اندیشــکده بتوانــد در یــک فضــای آزاد و غیرجناحــی بــه مســائل مختلــف بپــردازد و همچنیــن بتوانــد حــرف و ایده هــای خــود را آزادانــه در کشــور جلــو 
گــر فــرد توانمنــدی در حــوزۀ مشــخصی دغدغــه  ببــرد. توســعۀ محتوایــی گروه هــای اندیشــکده نیــز ســاختاری پاییــن بــه بــاال دارد. بدیــن معنــی کــه ا
گــروه در  ع مشــخص بــه تولیــد محتــوا، تأمیــن مالــی و تشــکیل یــک تیــم منســجم دســت یابــد به عنــوان یــک  داشــت و توانســت حــول یــک موضــو
ــند  ــر می رس ــه نظ ــجم ب ــی غیرمنس ــر کم ــت ام ــه در بدای ک ــز  ــکده نی ــای اندیش ــای گروه ه ــوزه فعالیت ه ــن و ح ــود. عناوی ــناخته می ش ــکده ش اندیش

ناشــی از همیــن ســاختار پاییــن بــه باالســت.

کرده است مهم ترین مسئلۀ نظام حکمرانی کشور را چه می دانید؟  ● که اندیشکدۀ شما کسب  با توجه به تجربه ای 
گرچــه مــن در ادامــه پاســخی بــرای ایــن پرســش بیــان خواهــم کــرد، امــا بــه نظــرم ایــن ســؤال، خیلــی ســؤال دقیقــی نیســت. کشــور مــا در حوزه هــای  ا
کــه مــا و بقیــۀ دوســتان کار کردیــم مثــل صنعــت، انــرژی، اقتصــاد کالن، آب،  مختلــف بــا مســائل مختلــف درگیــر اســت. مثــاًل در همیــن حوزه هایــی 
کــه بــا  کشــور بــا مســائل بســیاری درگیــر اســت. برخــی نهادهــا مثــاًل یــک لیســت صدتایــی یــا چندتایــی از مســائل حکمرانــی ایــران منتشــر کرده انــد 
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اســتفاده از نظریــات نخبگانــی بــود؛ یعنــی نخبــگان بــا توجــه بــه تعــداد تکرارهایــی کــه روی ایــن مســئله داشــتند انتخــاب کردنــد، ولــی بــه نظــر مــن 
کــه مســائل حکمرانــی کشــور خیلــی درهــم  تنیــده و بــه  هــم  پیوســته هســتند و از هــر نقطــه ای  نمی شــود بــه ایــن ســؤال خیلــی پاســخ شــفافی داد؛ چرا
ــه ایــن مســئله صحبــت کنــم می خواهــم در  ــی  ایحــال مــن پیــش از اینکــه ناظــر ب ــی کشــور پرداخــت. عل ــه مســائل حکمران ــوان ب ورود کنیــد می ت
کــه بــه نظــرم بایــد در حکمرانــی بــه آن هــا توجــه شــود و  بحث هــای حکمرانــی و سیاســت گذاری کشــور دو ســه مالحظــۀ کلیــدی را توضیــح دهــم 

بی توجهــی بــه آن هــا باعــث می شــود مســائل در کشــور به راحتــی حــل نشــود.
 نکتــۀ اول، تعامــل و مناســبات حــوزۀ سیاســت گذاری و سیاســت پژوهی بــا حــوزۀ اجراســت. توضیــح آنکــه همــۀ اندیشــکده ها روی موضوعــات 
ح و برنامــه بــه کشــور عرضــه می کننــد و بعضــًا بــا تــالش بســیار در  مختلــف کار می کننــد، جمع بندی هایــی پیــدا می کننــد و آن هــا را در قالــب طــر
ــه  ــه گفت ک ــنیده ایم  ــنیده اید و ش ــااًل ش ــه احتم ــا اینک ــند. کم ــرا نمی رس ــه اج ــی ب ــوند، ول ــل می ش ــم تبدی ــه ه ــون و آیین نام ــه قان ــت ب ــس و دول مجل
می شــود راه حل هــا وجــود دارد، ولــی بــه مرحلــۀ اجــرا نمی رســد. بــه نظــرم بایــد بــه ایــن امــر عمیق تــر و دقیق تــر پرداختــه شــود. مثــاًل مســائلی 
کــه از دهــه 40 هــم ایــن مســائل را داشــته ایم؛ یعنــی بعضــًا وقتــی اقتصــاد آن دوره را مطالعــه می کنیــم می بینیــم بــا  در حکمرانــی کشــور داریــم 
کــه هنــوز هــم هســت. به بیــان  دیگــر مــن می گویــم »وضــع موجــود حــاوی اطالعــات بســیار زیــادی از  یک ســری مســائل حکمرانــی مواجــه بوده ایــم 
نیروهــای مؤثــر در حکمرانــی اســت«. نشــناختن دقیــق و عمیــق از وضــع موجــود باعــث انحــراف و اشــتباهات بــزرگ در حکمرانــی و سیاســت گذاری 
کــه مســائل بــه میــزان  کــه منظــورم از اینکــه می گویــم سیاســتی بــه نقطــه اجــرا نمی رســد ایــن نیســت  کنــم  کیــد  می شــود. ایــن نکتــه را هــم تأ
کــه پیشــنهادات سیاســت گذارانه  کــه راهکارهــا را اجــرا کننــد، بلکــه بحــث ایــن اســت  کافــی پیگیــری نمی شــوند یــا مدیــران اجرایــی قــوی نداریــم 
ــه قانــون  ــه توافــق برســند و ب ــارۀ سیاســتی ب در بســترهای سیاســی-اجتماعی -اقتصادی کشــور معنــی دار می شــود؛ یعنــی ممکــن اســت همــه درب
ــاًل  ــج کام ــرای آن نتای ــا اج ــود، ی ــرا ش ــد اج ــاًل نمی توان ــرد اص ــرار بگی ــور ق ــی کش ــی، اجتماع ــتر سیاس ــد در بس ــی می خواه ــی وقت ــود، ول ــل ش ــم تبدی ه
معکــوس بــه دنبــال دارد. بــرای نمونــه یــک بنــد قانونــی در مــادۀ 29 قانــون برنامــه ششــم توســعه می گویــد حقــوق مدیــران کشــور بایــد شــفاف شــود. 
کــه البتــه کاری بــه درســتی یــا  کــه خاطرتــان هســت یــک مطالبــۀ اجتماعــی جــدی دربــارۀ حقوق هــای نجومــی مدیــران شــکل گرفــت  همان طــور 
غلطــی آن نــدارم، ولــی بــه  هــر حــال یــک مطالبــه ای در باالتریــن ســطح در جامعــه شــکل گرفــت؛ یعنــی همــۀ مــردم در کــف جامعــه نیــز ایــن مطالبــه را 
داشــتند. راه حــل مــورد مطالبــه ایــن بــود کــه حقــوق مدیــران کشــور شــفاف شــود. ایــن امــر بــه قانــون تبدیــل شــد، ولــی ابتــدا در قانــون نوشــتند بــرای 
مســئوالن کشــور شــفاف شــود کــه در اثــر مطالبــه و فشــار اجتماعــی بــه ایــن تبدیــل شــد کــه بــرای مــردم هــم شــفاف شــود. در قانــون هــم شفاف ســازی 
کنــون چهــار پنــج ســال از آن قانــون می گــذرد،  بــرای مــردم وارد شــد؛ یعنــی در قانــون مصــوب شــد کــه حقــوق مدیــران بایــد بــرای مــردم شــفاف شــود. ا
کــه بــه  هیــچ  وجــه بــه مرحلــۀ اجــرا نرســیده اســت، حقــوق مدیــران دولتــی هــم شــفاف نشــده و کســی هــم در کشــور چنیــن پیگیــری  ولــی می بینیــد 
گــر ایــن اتفــاق بیفتــد بــرای هیچ کــدام از جناح هــای  کشــور نــگاه می کنیــد، می بینیــد ا و مطالبــه ای نــدارد. وقتــی بــه فضــای عمومــی سیاســی 
ــه  ک ــاده؛ یعنــی بســتری  ــد می افت ــه بای ک ــال اســت، اتفاقــی  ــه حــوزۀ اجــرا نمی رســد. ایــن یــک مث ــذا هیچ وقــت ب ــدارد؛ ل قــدرت کشــور مطلوبیتــی ن
ــد اجــرا می شــده و مســئلۀ حکمرانــی عملیاتــی می شــده در الیــۀ سیاســی کشــور متوقــف شــده اســت. یــک مثــال از مســائل اجتماعــی  در قانــون بای
کنــون بودجــۀ کشــور تحــت  فشــار اســت و کســری بودجــۀ جــدی داریــم. بــرای جبــران کســری بودجــه یــا بایــد درآمدهــا را افزایــش  کــه ا ایــن اســت 
بدهیــم کــه عمدتــًا از طریــق افزایــش مالیات هاســت یــا بایــد هزینه هــا را کــم کنیــم کــه عمــدۀ هزینه هــای دولــت در بودجــۀ صــرف حقــوق و دســتمزد 
کارمنــدان دولــت و کمــک بــه صندوق هــای بازنشســتگی اســت. عــدد بودجــۀ صندوق هــای بازنشســتگی هــر ســال افزایــش پیــدا می کنــد. در ســال 
کــه حتمــًا امســال در بودجــه 1400 خیلــی بیشــتر اســت. عــدد بســیار بزرگــی از بودجــه صــرف کمــک بــه  1399 ایــن عــدد 90 هــزار میلیــارد تومــان بــود 
صندوق هــای بازنشســتگی می شــود. همــه می داننــد صندوق هــای بازنشســتگی در ایــران ورشکســته هســتند و محاســبات بیمه ای شــان درســت 
نیســت، بــا کســری مواجــه هســتند و دولــت هــم بــه آن هــا پــول تزریــق می کنــد تــا زنــده بماننــد. در ایــن فضــا قاعدتــًا مــا بایــد بــه ایــن ســمت برویــم 
کــه محاســبات مالــی صندوق هــای بازنشســتگی را دقیق تــر کنیــم، انضبــاط مالــی بدهیــم تــا آرام آرام ســر و شــکل بگیرنــد و سرمایه گذاری هایشــان 
کــه  ح همسان ســازی حقــوق بازنشســتگان بــا کارمنــدان دولــت  مناســب شــود تــا بــه نقطــۀ درســت برســند. بــا ایــن  وجــود شــما می بینیــد امســال طــر
بــار مالــی تقریبــًا 60-50 هــزار میلیــارد تومانــی در کشــور داشــته اســت تصویــب شــده اســت؛ یعنــی درحالی کــه صندوق هــا ورشکســته هســتند یــک 
ــه دلیــل کســری  ــودن ب ــًا ایــن از قوانیــن برنامــۀ ششــم توســعه اســت؛ یعنــی علی رغــم تحــت  فشــار ب ــی دیگــری هــم اضافــه می شــود. اتفاق ــار مال ب
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کــرده اســت؛  کــه دولــت بــا مــردم برقــرار  بودجــه، دولــت ایــن قانــون را به راحتــی اجــرا می کنــد. علــت ایــن امــر، مناســبات سیاســی-اجتماعی اســت 
گــر مــا نتوانیــم در تحلیل هــای سیاســت گذاری و حکمرانــی خــود، بســترهای سیاســی-اجتماعی کشــور و مناســبات سیاســی و قــدرت را  بنابرایــن ا
کــه شــما  دخیــل کنیــم، مســائل نظــام حکمرانــی مــا به راحتــی حــل نمی شــود؛ البتــه بــه نظــر مــن بــه تعبیــری اصــاًل معنــی حکمرانــی همیــن اســت 
ــو حرکــت کنیــد. ایــن یــک مالحظــه در بحــث حکمرانــی اســت. در مالحظــۀ  کــه قــرار داریــد رو بــه  جل بتوانیــد در بســتر ســاختارهای موجــود کشــور 
کــه مــا نقطــل مطلــوب حکمرانی مــان را نمی دانیــم؛ یعنــی نمی دانیــم  دیگــر در حــوزۀ حکمرانــی و سیاســت گذاری بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم 
گــر از شــما بپرســند انــرژی کشــور را بایــد چــه کار  می خواهیــم بــه چــه نقطــه ای حرکــت کنیــم. بــرای نمونــه یکــی از مزیت هــای کشــور مــا انــرژی اســت. ا
کنیــم، پاســخ های مختلفــی در خصــوص نقطــۀ مطلــوب وجــود دارد. یــک عــده می گوینــد بایــد انــرژی را بــه داخــل بیاوریــم و ایــن را در داخــل کشــور 
کار قــدرت کســب کنیــم و برخــی هــم می گوینــد بایــد آن را ابــزار  بــه ارزش افــزوده تبدیــل کنیــم، عــدۀ دیگــری می گوینــد بایــد صــادر کنیــم و بــا ایــن 
کلــی  توســعۀ زیرســاخت های کشــور قــرار بدهیــم. یــک جلســه ای پارســال در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــرای بازنگــری در سیاســت های 
کــه اندیشــکده های مختلــف نقــاط مطلــوب مختلفــی بــرای  انــرژی برگــزار شــد و دقیقــًا همیــن نکتــه در ایــن جلســه به وضــوح بــه چشــم می خــورد 
ــرود و  ــه چــه ســمتی ب ــد ب ــا بای ــد. همچنیــن اینکــه اقتصــاد م ــی را پیشــنهاد می کردن ــرژی کشــور داشــتند و بالطبــع هرکــدام سیاســت های متفاوت ان
گــر مــا در کشــور نــگاه تمدن ســازی داریــم و  چــه مطلوبیتــی دارد نیــز هنــوز شــفاف نیســت و اصــاًل بیــن نخبــگان مــا در ایــن  بــاره اجمــاع وجــود نــدارد. ا
می خواهیــم تمــدن نویــن اســالمی ایجــاد کنیــم کــه کار بســیار ســخت و پیچیــده ای هــم هســت، قاعدتــًا سیاســت گذاری و حکمرانــی بایــد در خدمــت 
آن تمــدن اســالمی قــرار بگیــرد، درحالی کــه مــا اصــاًل نقطــۀ مطلــوب در فضــای تمدن ســازی را نمی دانیــم. نمی دانیــم در تمدن ســازی یــا در فضــای 

عمومــی کشــور می خواهیــم بــه کجــا حرکــت کنیــم.
ــی را  ــم موضوع ــر بخواه گ ــت گذاری، ا ــرا در سیاس ــام اج ــه مق ــه ب ــری توج ــوب و دیگ ــۀ مطل ــیم نقط ــی ترس ــی، یک کل ــۀ  ــن دو مالحظ ــر ای ــا ذک ــال ب ح
کــه مــا در حکمرانــی بــا آن  کــه به عنــوان مســئلۀ حکمرانــی کشــور بــه ذهنــم می رســد بگویــم، بــه نظــرم مســئلۀ اصلــی  به عنــوان نزدیک تریــن چیــزی 
مواجهیــم مســئلۀ توســعه اســت کــه حضــرت آقــا ]آیتــاهلل خامنهــای[ تعبیــر کردنــد بــه آن توســعه نگوییــم، بگوییــم پیشــرفت. توســعه یــا پیشــرفت بــا 
کــه قــرار دارد بــا چــه مکانیســمی  تمــام لــوازم و مالحظاتــش، ایــن مســئلۀ اساســی ماســت. مــن مســئلۀ توســعه یعنــی اینکــه بایــد کشــور را از نقطــه ای 
و از طریــق چــه مســیری یــک گام بــزرگ بــه ســمت جلــو بــه ســمت پیشــرفت و توســعه ببریــد مســئلۀ اساســی کشــور می دانــم. ایــن مســئله درواقــع دو 
کــه منبعــث از  کــه بــرای مســئلۀ توســعه پاســخ مناســبی دارد حتمــًا نقطــۀ مطلوبــی را  کــه گفتــم نیــز در دل خــود دارد؛ یعنــی کســی  کلــی را  مالحظــۀ 
کــرده اســت و حتمــًا بــا رعایــت مالحظــات مقــام اجــرا و بســتر سیاســی-اجتماعی-اقتصادی کشــور، یــک  مبانــی مشــخص اســت بــرای خــود تصویــر 
کــرده اســت. قاعدتــًا ناظــر بــه ایــن مســئله ماننــد همــۀ مســائل دیگــر، دیدگاه هــای مختلفــی هــم در ایــن  نســخه بــرای توســعه و پیشــرفت را تجویــز 
ع دارنــد کــه بعضــًا متناقــض اســت. بــرای  بــاره در کشــور وجــود دارد؛ یعنــی اندیشــکده ها و پژوهشــگران مختلــف نگاه هــای مختلفــی بــه ایــن موضــو
مثــال در ادبیــات غالــب، تحقــق »حکمرانــی خــوب« را عامــل توســعه می داننــد؛ یعنــی بایــد کشــور بــه ســمت توســعۀ ابزارهــای حکمرانــی خــوب مثــل 
کــه قــرار داریــد بــا وضعیــت  شــفافیت و مدیریــت تعــارض منافــع بــرود. نگاه هــای دیگــری هــم هســت کــه مخالــف ایــن اســت و می گویــد در نقطــه ای 
کــه یــک ســاختار سیاســی مشــخصی بــا یــک تمرکــز نســبتًا بــاال، کشــور را از  ســاختار کالن کشــور، حرکــت مــا بــه ســمت توســعه، منــوط بــه ایــن اســت 
ایــن مرحلــه گــذار عبــور بدهــد و بــه ســمت توســعه ببــرد. خروجــی و تجویزهــای سیاســتی هــر نگاهــی نیــز متفــاوت اســت، مثــاًل در نــگاه اول در ادبیــات 
ــی در نــگاه دیگــر تمرکــز سیاســی،  حکمرانــی خــوب، تجویزهایــی نظیــر خصوصی ســازی، کوچک ســازی دولــت و مجــوز زدایــی پررنــگ اســت، ول

بعضــًا ایجــاد انحصــار در برخــی صنایــع توصیــه می شــود.

گفــت مهم تریــن مســئلۀ نظــام حکمرانــی همــان مســئلۀ توســعه اســت؟ بــا توجــه بــه توضیحاتــی   ● یعنــی بــه نظــر شــما می تــوان 
کــه دادیــد، آیــا اندیشــکدۀ شــما راهــکار یــا راه حلــی بــرای ایــن موضــوع در نظــر دارد؟ یــا اقدامــی در ایــن بــاره انجــام داده اســت؟

کنــون پرداخته ایــم همــواره بــه مســئلۀ توســعه و پیشــرفت نــگاه داشــته ایم و آن را مدنظــر قــرار داده ایــم، امــا  کــه تا بلــه. مــا در حــد موضوعاتــی 
کــه ایــن مســئله، مســئله ای بســیار گســترده، چندبعــدی و پیچیــده اســت و بــه زمــان بیشــتری بــرای  خــوب ایــن نکتــه هــم بایــد مــورد توجــه باشــد 
کــه گفتــم در ابتــدا ورودمــان در  ــا از تالش هایمــان در ایــن زمینــه را می گویــم. همان طــور  پاســخ دقیــق و عمیــق نیــاز دارد. مــن در اینجــا یکــی دو ت
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کــه چگونــه می توانیــم بــه خودروســاز جــدی در جهــان تبدیــل شــویم؛  اندیشــکده بــه حــوزۀ خــودرو بــود. دغدغــۀ اصلــی در حــوزۀ خــودرو ایــن بــود 
ــات  ــه نظری ک ــد  ــما دیده ای ــت. ش ــوده اس ــازی ب ــعۀ خودروس ــی توس ــر آن یعن ــاد کوچک ت ــرفت در ابع ــعه و پیش ــدا توس ــا از ابت ــئلۀ م ــع مس ــی درواق یعن
کامــاًل آزاد و رقابتــی کنیــد؛ یعنــی درهــای کشــور را بــاز  کــه شــما بایــد بــازار خــودرو را  مختلفــی در ایــن  بــاره هســت. یــک نظــر بســیار رایــج ایــن اســت 
گــر نتوانســتند خودروهــای خارجــی وارد می شــوند و مــردم  گــر صنایــع خودروســازی توانســتند رقابــت می کننــد، ولــی ا کنیــد و واردات آزاد شــود، ا
کــه مــا بایــد بــه خودروســازهای داخلــی کمــک کنیــم، حتــی بــرای آن هــا شــرایط  از کیفیــت بــاالی آن هــا اســتفاده می کننــد. نــگاه دوم ایــن اســت 
غ رســیدند آرام آرام این هــا را آزاد کنیــم تــا  غ برســند. وقتــی بــه نقطــۀ بلــو انحصــاری ایجــاد کنیــم تــا بتواننــد در بازارهــای داخلــی بــه شــرایط رشــد و بلــو
کــره جنوبــی خصوصــًا خودروســازی اش بــه همیــن شــکل بــوده اســت؛ یعنــی  بتواننــد در بازارهــای جهانــی رقابــت کننــد. کمــا اینکــه توســعۀ صنایــع 
کــرد و نهایتــًا توانســته به عنــوان  کامــاًل در فضــای انحصــاری و کمــک در مدل هــای حمایتــی هوشــمند دولــت –و نــه حمایــت بــه هــر قیمتــی- رشــد 
ع توســعۀ خودروســازی می پردازیــم، مالحظــات و لوازمــش را هــم بایــد  ح بشــود. واقعیــت ایــن اســت کــه وقتــی مــا بــه موضــو خودروســاز در دنیــا مطــر
مدنظــر قــرار دهیــم. مثــاًل اینکــه مناســبات سیاســی کشــور شــما در حــوزۀ خودروســازی چگونــه اســت؟ مناســبات و روابــط بین المللــی شــما چگونــه 
کــه صنایعمــان بــزرگ بشــوند یــا در حــد صنایــع کوچــک و متوســط بماننــد. همــۀ این هــا بــر حــل ایــن مســئله  اســت؟ اصــاًل آیــا بــه ایــن ســمت برویــم 
کــه مــا روی مســئلۀ توســعۀ خــودرو کار کردیــم همــواره بــه مســئلۀ کالن توســعه نیــز نــگاه داشــته ایم. مــورد دیگــر پرداختــن  اثــر می گــذارد؛ لــذا از ابتــدا 
کــه  کــه مــا از ابتــدا در کشــور شــروع کردیــم و حــاال الحمــداهلل بــه نقطــۀ اثــر رســانده ایم. ازآنجــا  مــا بــه مســئلۀ توســعه، بحــث ســوت زنی بــوده اســت 
اعضــای اندیشــکده از بچه هــای انقالبــی و دغدغه منــد در فضــای عمومــی کشــور هســتند، مــا همــواره ایــن دغدغــه را داشــته ایم کــه باالخــره مــا یــک 
نســخه ای را بــرای کشــور پیشــنهاد می دهیــم و تجویــز می کنیــم، نســبت ایــن تجویزهــای مــا در ســطح حکمرانــی و سیاســت گذاری بــا مبانــی دینــی 
و حرکــت مــا بــه ســمت تمــدن اســالمی و اینکــه می خواهیــم یــک نســخه ای از اســالم را در عصــر حاضــر ارائــه کنیــم چیســت؟ بــا بســیاری از نخبــگان 
ح کرده ایــم و نظریاتشــان را گرفته ایــم. آرام آرام در بحــث ســوت زنی، بحــث مالیــات و  ع را طــر حــوزوی، دانشــگاهی و دغدغه منــدان ایــن موضــو
اآلن هــم بحث هــای سیاســت خارجــی، ایــن ســؤال )نســبت سیاســت گذاری بــا مبانــی دینــی( خیلــی بــرای مــا جــدی شــده اســت و به عنــوان مســئلۀ 
کــه  کــرده اســت؛ یعنــی بــه هــر موضوعــی  ع ایــن مباحــث، مســئلۀ توســعه را بــرای مــا در اندیشــکده خیلــی جــدی  اصلــی بــه آن می پردازیــم. مجمــو
کــه گفتــم مســئلهۀ توســعه و پیشــرفت  می پردازیــم نســبتی بــا مســئلۀ توســعه برقــرار می کنــد و مــا همچنــان بــه آن فکــر می کنیــم؛ البتــه همان طــور 

کامــاًل مســئلۀ پیچیــده ای اســت و بایــد در بلندمــدت بــه آن پرداختــه شــود.

کــز تحقیقاتــی ماننــد شــما در خصــوص مســائلی کــه گفتید چــه کار می تواننــد بکنند؟   ● بــه نظــر شــما به طورکلــی اندیشــکده ها و مرا
به طورکلــی راهــکار و روش هایــی کــه یــک اندیشــکده بــرای اثرگــذاری بــر کشــور می توانــد انجــام بدهــد چــه چیزی می تواند باشــد؟

پیــش از پاســخ بــه ایــن ســؤال بایــد مقدمــه ای دربــارۀ جایــگاه اندیشــکده ها بگویــم. به طورکلــی ایجــاد اندیشــکده و اندیشــکده داری از غــرب 
اقتبــاس شــده اســت. اندیشــکده ها عمومــًا پــس از جنــگ جهانــی دوم شــکل گرفته انــد. ابتــدا عمدتــًا رویکردهــای نظامــی داشــتند و بعــدًا وارد 
فضاهــای دیگــر کشــور شــدند. فلســفۀ وجــودی اندیشــکده ها در دنیــا و احتمــااًل در ایــران ایــن اســت کــه فاصلــۀ میــان حــوزۀ عمــل و نظــر را پــر کننــد. 
ــه در  ک ــت  ــگاه اس ــم و دانش ــاد عل ــا نه ــر در دنی ــوزۀ نظ ــی ح ــرد و معن ــم می گی ــری تصمی ــر و مج ــه تصمیم گی ک ــت  ــی اس ــل آنجای ــوزۀ عم ــور از ح منظ
کــه بــه عملیــات و اجــرا  کشــور مــا عــالوه بــر دانشــگاه حــوزه هــم هســت و ایــن دو می تواننــد منابــع نظــری مــا باشــند. نهــاد علــم یــک حرف هایــی دارد 
کمیــت اســت هــر روز بایــد تصمیــم بگیــرد  نزدیــک نیســتند و در حــوزۀ عمــل هــم بــه  هــر حــال مجــری کــه همــان قــوۀ اجرایــی یعنــی دولــت یــا نهــاد حا
و نمی توانــد منتظــر پژوهش هــای بنیادیــن حــوزۀ نظــر باشــد. اندیشــکده ها آمده انــد تــا ایــن فاصلــه را پــر کننــد. در ایــران نیــز کارکــرد اندیشــکده ها 
کــه در حــال تصمیم گیــری در کشــور اســت از مبانــی تئوریــک و نظــری راهــکار  همیــن اســت؛ یعنــی اندیشــکده ها بایــد بتواننــد بــرای سیاســت گذاری 

کلــی اندیشکده هاســت و در اندیشــکدۀ مــا هــم همین طــور اســت. کار  اجرایــی و عملیاتــی تولیــد کننــد. ایــن 
ح شــده. مــن پاســخ شــما را در قالــب دو مثــال توضیــح می دهــم: یکــی بحــث »ســوت زنی«؛ و دیگــری »تحریــم نفــت«. هــر  برگردیــم بــه ســؤال مطر
کــه در اندیشــکده شــروع می شــود ابتــدا یــک فضــای پژوهشــی دارد؛ یعنــی بایــد یــک الــی دو ســال یــا بیشــتر روی محتــوای کار وقــت گذاشــته  کاری 
شــود و قســمت پژوهشــی کار از صفــر تــا صــد به صــورت یــک محتــوای منســجم دربیایــد کــه از مسئله شناســی و شــناخت ابعــاد مســئله شــروع می شــود 
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کــردن راهــکار بــه کشــور می رســد. مسئله شناســی مــا در  کلــی یــا ایــدۀ کالن بــرای هــر مســئله. بعــد از ایــن کار، نوبــت بــه عرضــه  کــردن راهــکار  تــا پیــدا 
کمیــت نمی توانــد ایــن مقــدار فســاد را کشــف کنــد؛  پــروژۀ ســوت زنی ایــن بــود کــه یکــی از گلوگاه هــای مبــارزه بــا فســاد، »کشــف فســاد« اســت، ولــی حا
کــه مــردم در همــه  جــا حضــور دارنــد فســاد را بایــد عمدتــًا مــردم کشــف کننــد؛ بنابرایــن مــا بایــد مــردم را درگیــر کشــف فســاد کنیــم.  لــذا بــه ایــن دلیــل 

ح کنیــم. پــس از تولیــد ایــن ایــدۀ کلــی، بایــد آن را آرام آرام در کشــور طــر
ح کنیــم؛ یعنــی  یکــی از راهکارهــای عرضــه کــردن ایــن اســت کــه آن ایــدۀ کلــی را کــه در فضــای پژوهــی بــه آن رســیده ایم در محافــل نخبگانــی کشــور طــر
ح بحــث کنیــم کــه ایــن راهــکار بــرای ایــن مســئله قابــل  اجراســت. منظــور از فضاهــای نخبگانــی محافلــی اســت کــه دربــارۀ موضــوع کار کارشناســی  طــر
وجــود دارد. بــرای ایــن منظــور مــا عــالوه بــر ارائــه دادن موضــوع ســوت زنی بــه نخبــگان کشــور، ایــن موضــوع را در ســال 1396 در قالــب یــک گــزارش 
ح بحــث شــود. مســائلی کــه مــا در  مکتــوب در مرکــز پژوهش هــای مجلــس منتشــر کردیــم. همچنیــن در ادامــه بایــد بــا ذی نفعــان ایــن موضــوع طــر
کمیــت و سیاســت گذاران کالن کشــور اســت کــه مثــاًل نهادهــای مرتبــط مجلــس شــورای  فضــای سیاســت گذاری پیگیــری می کنیــم عمومــًا در الیــۀ حا
اســالمی، دولــت در ســطح وزیــر و معــاون وزیــر، مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، شــورای عالی امنیــت ملــی و نهادهــای این چنینــی اســت. مــا بایــد 
موضــوع را بــه ذی نفــع ارائــه کنیــم و آن هــا را بــا موضــوع همــراه کنیــم. مثــاًل در حــوزۀ ســوت زنی از ســه ســمت کار را جلــو بردیــم: یکــی از ســوی مجلــس تــا 
ایــن کار بــه قانــون تبدیــل شــود؛ یعنــی زیرســاخت حقوقــی و قانونــی ایــن اتفــاق در کشــور. در مجلــس کار جلــو رفتــه و اآلن در دســتور کار مجلــس فعلــی 
اســت و ان شــاءاهلل مصــوب خواهــد شــد؛ و ســمت دیگــر ســمت متقاضــی گزارش هــای فســاد؛ یعنــی قــوۀ قضائیــه اســت. مــا بــا نهادهــای متصــل بــه قــوۀ 
ح مســئله را انجــام داده ایــم کــه ســامانه ای بــرای گزارش گیــری از گزارشــگران فســاد یــا همــان کســانی کــه  قضائیــه یعنــی معاونــت پیشــگیری ایــن طــر
گــر بخواهیــم ســوت زنی را در کشــور توســعه بدهیــم نیازمنــد مشــارکت مــردم اســت ولــی  ســوت زنی می کننــد راه انــدازی شــود. فــاز بعــدی ایــن اســت کــه ا
همــۀ مــردم نمی تواننــد الیحــۀ حقوقــی تنظیــم کننــد یــا پیگیــری کننــد. همان طــور کــه در دنیــا ایــن اتفــاق افتــاده اســت در کشــور مــا هــم بایــد این گونــه 
شــود کــه شــرکت هایی وجــود داشــته باشــند کــه گزارش هــا را از مــردم بگیرنــد، آن هــا را به صــورت الیحــۀ قانونــی تنظیــم کننــد و آن هــا را پیگیــری کننــد. 
یــک بازیگــر دیگــر معمــواًل رســانه اســت تــا بــر افــکار عمومــی تأثیــر بگــذارد. مــا چندیــن مقالــه در ایــن  بــاره منتشــر کردیــم کــه چندیــن بــار تیتــر یــک روزنامه 
شــده اســت تــا به تدریــج ایــن حــرف در فضــای عمومــی کشــور شــنیده و پختــه شــود و گفتمــان عمومــی  شــود تــا راحت تــر جلــو بــرود. پــس یــک اندیشــکده 

بایــد تمــام ذی نفعــان موضــوع را شناســایی و تحلیــل کنــد و اقداماتــی انجــام دهــد تــا به تدریــج کار جلــو بــرود.
ج شــد. مــا در فــاز پژوهشــی کار، روی مجموعه  ع »تحریــم نفــت« بــود و زمانــی اتفــاق افتــاد کــه در ســال 1397 امریــکا از برجــام خــار  مثــال دیگــر موضــو
کــه در کوتاه مــدت و بلندمــدت بــرای تحریــم نفــت وجــود داشــت کار کردیــم. در کوتاه مــدت بــرای عبــور از تحریم هــا و در بلندمــدت  راهکارهایــی 
کــه نســبت بــه  کــه رهبــری فرمودنــد؛ یعنــی تجــارت انــرژی کشــور را بــه شــکلی دربیاوریــم  بــرای مقاوم ســازی یعنــی همــان خنثی ســازی تحریم هــا 
تحریــم مقــاوم باشــد. در کوتاه مــدت هــم چهــار پنــج راهــکار موجــود در کشــور را جمــع آوری و تدویــن کردیــم و هــم دو راهــکار جدیــد بــرای فــروش 
کــه کامــاًل ورود  ــود نمی شــد در فضــای رســانه ای وارد شــد، برخــالف بحــث ســوت زنی  ــه ب نفــت تولیــد کردیــم. در ایــن مــورد چــون بحــث محرمان
ح کردیــم؛ لــذا ابتــدا بــا ذی نفعــان اصلــی ماننــد وزارت نفــت و شــورای امنیــت ملــی به صــورت محرمانــه پیگیــری  کردیــم و در فضــای عمومــی مطــر
کــه کردیــم بــه ایــن نقطــه رســیدیم نســبت بــه یکــی دو  کردیــم. ایــن کار هــم دســتور دبیــر شــورای عالی امنیــت ملــی را گرفــت و بــا پیگیری هایــی 
غ از فــاز پژوهشــی کار، اندیشــکده ها بــرای  مــورد اقــدام شــده اســت و جلــو رفــت و بــه فــروش نفــت در دوران تحریــم کمــک کــرد. درواقــع بایــد گفــت فــار

تصمیم ســازی در یــک حــوزه، متناســب بــا اینکــه مســئله و راهــکار چیســت بایــد مدل هــای مختلفــی را پیــش ببرنــد.

جایگاه اندیشکده ها در حل مسائل نظام حکمرانی کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟  ●
اندیشــکده ها در دنیــا بــا یــک فلســفۀ وجــودی شــکل گرفته انــد و متناســب بــا آن فلســفۀ وجــودی و پارادایــم نظــری کــه شــکل گرفته انــد در حــال کار 
هســتند، امــا اندیشــکده ها از ابتــدا جایگاهشــان در حکمرانــی ایــران غلــط بــوده اســت. مثــاًل هرکــدام از احــزاب امریــکا چنــد اندیشــکدۀ اصلــی دارنــد 
کــه مجــری اســت ترســیم می کننــد. قاعدتــًا حــوزۀ عمــل و اجــرای آن هــا  کمیــت را بــرای دولــت  کلــی سیاســت گذاری در دولــت و بدنــۀ حا کــه خطــوط 
مشــخص اســت؛ یعنــی کارهایــی کــه می خواهــد انجــام بدهــد بایــد مبتنــی بــر یــک گــروه محکــم پشــتوانۀ پژوهشــی باشــد. پــس ایــن جایــگاه در دنیــا 
مشــخص اســت، ولــی ایــن جایــگاه بــه  هیــچ  وجــه در ایــران مشــخص نیســت. شــاید بتــوان این گونــه تعبیــر کــرد کــه ناظــر بــه اینکــه مســائل کشــور در 
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دهه هــای اخیــر حــل نشــده اســت کشــور به ناچــار بــه ســمت اندیشــکده ها رفتــه اســت؛ یعنــی کشــور بــرای حــل مســائلش هــم بــه ســمت دانشــگاه ها 
رفتــه اســت، ولــی بــه نتیجــه نرســیده، نســبت بــه اندیشــکده ها اقبــال کــرده اســت، ولــی هیــچ ســازوکار و نظــام مشــخصی بــرای اینکــه جایــگاه فکــر و 
کمیــت کشــور کامــاًل مبتنــی  اندیشــۀ نزدیــک بــه حــوزۀ عمــل در کشــور کجاســت نداریــم. بــه نظــرم در حــال حاضــر ارتبــاط و تعامــل اندیشــکده ها و حا
کمیــت می شناســد و موضوعــی را بــه او ارائــه می کنــد و  بــر روابــط غیررســمی اســت. فــرض کنیــد یــک اندیشــکده یــک نفــر را در ســطح باالیــی از حا
ع به صــورت اتفاقــی در کشــور جلــو مــی رود، درحالی کــه ده اندیشــکدۀ دیگــر بــا قــوت بیشــتر بــر موضوعــات مشــابه کار کرده انــد، امــا اصــاًل  آن موضــو
کــه  گــر بخواهیــم دربــارۀ اندیشــکده ها صحبــت کنیــم، مســئلۀ اصلــی اندیشــکده ها ایــن اســت  حرف هایشــان در کشــور جلــو نمــی رود. بــه نظــرم ا
کمیــت چگونــه بایــد باشــد. مثــاًل در یــک ســاختاری بــرای حــل مســائل مختلــف از ظرفیــت اندیشــکده ها اســتفاده  اصــاًل نظــام تعامــل اندیشــکده بــا حا
کــرده اســت، وقتــی این هــا بــه الیــۀ تصمیم گیــری می آیــد باعــث  کار  بشــود. یــک اندیشــکده بــر ســه حــوزه و اندیشــکده دیگــر بــر پنــج حــوزۀ دیگــر 
کمیــت، خــواه  پختــه شــدن تصمیمــات می شــوند. در کشــور مــا بــه هــر دلیلــی ایــن ســاختار وجــود نــدارد. کامــاًل یــک شــلختگی در فضــای تعامــل حا
کــه بایــد از ظرفیــت اندیشــکده ها  مجلــس باشــد خــواه دولــت یــا نهادهــای دیگــر بــا اندیشــکده ها وجــود دارد. ایــن امــر باعــث شــده اســت آن گونــه 
ــا  ــکده ها ب ــل اندیش ــاختار تعام ــک س ــفافیت، ی ــد ش ــی مانن ــر اصول ــی ب ــم، مبتن ــاده کرده ای ــنهادی آم ع پیش ــو ــن موض ــارۀ ای ــا درب ــود. م ــتفاده نش اس
کمیــت انجــام می دهــد شــفاف و قابــل ارزیابــی باشــد. همچنیــن مبتنــی بــر اصــل  کمیــت طراحــی کرده ایــم تــا وقتــی اندیشــکده پــروژه ای بــرای حا حا
رقابــت باشــد تــا اندیشــکده ها بتواننــد در ایــن فضــا بــا یکدیگــر رقابــت کننــد؛ یعنــی هرکســی حــرف عمیق تــر، دقیق تــر و بهتــر می زنــد بــاال بیایــد. ایــن 
را طراحــی کرده ایــم و بــه مجلــس شــورای اســالمی، مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ارائــه کرده ایــم کــه ان شــاءاهلل جلــو بــرود، ولــی چیــزی کــه مــن 

کوسیســتم اندیشــگاهی یــا زیســت بوم اندیشــگاهی می گــذارم در کشــور مــا همچنــان ایــن مســئلۀ اصلــی اســت. اســمش را ا

کوسیســتم ارتباطــی   ● یعنــی بــه نظــر شــما عــالوه بــر ایــن ایراداتــی کــه نظــام حکمرانــی دارد، بــرای خــود اندیشــکده ها هــم چنــدان ا
مشــخصی وجــود نــدارد و ایــن ارتباطــات درســت شــکل نمی گیــرد؟

کمیــت به صــورت غیررســمی  کمیتــی مــا دارد، عمــاًل تمــام تعامــالت اندیشــکده ها بــا حا بلــه. همین طــور اســت. عــالوه بــر مشــکالتی کــه خــود نظــام حا
اســت؛ یعنــی مبتنــی بــر روابــط دوســتی و آشــنایی از قبــل اســت. ایــن باعــث می شــود از ظرفیتــی کــه در اندیشــکده ها بــه وجــود آمــده اســتفاده نشــود؛ 
کمیــت اثبــات کننــد  کمیــت اســت، بلکــه اندیشــکده ها هــم بایــد بتواننــد ایــن را بــه حا البتــه ایــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه مشــکالت تنهــا در ســمت حا
کــه حرف هایشــان قابل توجــه و جــدی اســت و البتــه ایــن ایــراد هــم بــه ســمت اندیشــکده ها وارد اســت، ولــی بــاز به طورکلــی هنــوز نتوانســته ایم یــک 

فضایــی را ایجــاد کنیــم کــه از همیــن ظرفیــت فعلــی کــه در اندیشــکده ها وجــود دارد اســتفاده شــود.

مســائلی ماننــد تعــارض منافــع، شــفاف نبــودن، فقــدان دولــت الکترونیــک کــه وقتــی یــک اندیشــکده می خواهــد مراجعــه کنــد و   ●
کنــد تــا بتوانــد اجــرا و ارزیابــی شــود بــه آن هــا برمی خــورد. آیــا نظــام حکمرانــی ظرفیــت حــل ایــن مشــکالت را دارد؟ ح  مســئله را مطــر

کــه ابتــدای بحــث گفتــه شــد مــا بایــد تحلیــل عمیقــی از مســائل داشــته باشــیم و بتوانیــم ریشــه های اصلــی هــر مســئله  ظرفیــت هســت. همان طــور 
را شناســایی کنیــم. مثــاًل شــفافیت حقــوق مدیــران کــه مثــال زدم، بــا بیشــترین فشــار اجتماعــی بــه قانــون تبدیــل شــده، ولــی اجــرا نشــده اســت. ایــن 
کــه یــک مســئله ای به صــورت خطــی تبدیــل بــه قانــون شــود و بعــد مجــری آن را اجــرا کنــد، بلکــه تابــع مالحظــات  بــه مــا می گویــد این گونــه نیســت 
کــه هــم بــه ســاختار سیاســی اجتماعــی مــا مربــوط اســت و هــم فضــای بوروکراتیــک. همــۀ این هــا مناســبات بایــد بــه نحــوی  و لــوازم زیــادی اســت 
ــی به طورکلــی تغییــر در کشــور  ــا به تدریــج کشــور اصــالح شــود، ول ــو بــرود. حتمــًا ناامیــد نیســتیم و کار می کنیــم ت ــا یکــی از کارهــا جل تنظیــم بشــود ت
کــه در آن اشــکاالت زیــادی هســت، حاصــل برهم کنــش و تعــادل  کــه قبــاًل گفتــم وضــع موجــود به عنــوان وضعیتــی  اتفــاق ســختی اســت. همان طــور 

بیــن نیروهــای مؤثــر در کشــور اســت و جابه جایــی نقطــۀ تعــادل فعلــی بــه تعــادل جدیــد کار بســیار ســختی اســت.

نــگاه شــما نســبت بــه تعامــل میــان اندیشــکده ها چیســت؟ بــه نظــر شــما بایــد اندیشــکده ها بــا یکدیگــر تعامــل داشــته باشــند و   ●
کار خــودش را انجــام دهــد؟ کننــد یــا هرکــدام از اندیشــکده ها  بــر یــک مســئله همــکاری 
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تعامــل بــه معنــای کلــی از نظــر مــن اتفــاق مثبــت و در حــال حاضــر الزمــی اســت کــه بایــد محقــق شــود. مثــاًل اینکــه یــک اندیشــکده کاری را کــه انجــام 
کنــد تــا بتوانــد کارش را جلــو ببــرد. همچنیــن  ک بگــذارد و از ظرفیــت تعاملــی آن هــا و ارتباطــات آن هــا اســتفاده  داده بــا بقیــۀ اندیشــکده ها بــه اشــترا
ک مدل هــای کاری خــود در پژوهــش و تصمیم ســازی خیلــی باهــم تعامــل داشــته باشــند؛ اینکــه مسئله شناســی و  اندیشــکده ها بایــد بــرای اشــترا
ع راهکارهایــی را می پذیرنــد و چــه چیزهایــی را نمی پذیرنــد؟  کلــی بــه مســئله دارنــد؟ چــه نــو پرداختــن بــه مســئله چگونــه اســت و چــه رویکردهــای 
ایــن اتفــاق خوبــی اســت. در حــال حاضــر هــم یکــی دو نهــاد غیررســمی مثــل جامعــۀ اندیشــکده ها و جامعــۀ اندیشــگاهی هــم شــکل گرفتــه اســت 
کــه بــه ایــن امــر کمــک می کنــد، ولــی اینکــه فضــای اندیشــکده ای کشــور بــه ســمت یکپارچــه شــدن و هم شــکل شــدن باشــند خیلــی موافــق نیســتم. 
کــه مــوازی کاری در آن اتفاقــًا کار خوبــی اســت؛ یعنــی وقتــی دو اندیشــکده روی حــوزۀ  ع پژوهــش و حــوزۀ اندیشــه جایــی اســت  بــه نظــر مــن موضــو
کار کننــد احتمــااًل بــا مبــادی و نگاه هــای مختلــف بــه حــل مســئله های مختلــف می رســند و در فضــای تضــارب آرا مزایــای هــر روش معلــوم  مســکن 
کــردم: اینکــه اندیشــکده ها بــرای جلــو بــردن ایده هــا  می شــود و تصمیمــات بهتــری گرفتــه می شــود؛ بنابرایــن مــن بحــث را بــه دو قســمت تقســیم 
ــا  ــر رســاندن آن بایــد همــکاری کننــد؛ و همچنیــن بــرای پخته تــر شــدن روش و مدل هــای کاری خــود ب و حرف هــای خــود در کشــور و بــه نقطــۀ اث

یکدیگــر تعامــل داشــته باشــند، ولــی در حــوزۀ پژوهــش از هــم جــدا باشــند و بــا نگاه هــای مختلــف و از زوایــای مختلــف بــه حــل مســئله بپردازنــد.

گر نکته ای دارید بفرمایید.  ● در پایان ا
کوسیســتم(  ضمــن تشــکر از شــما بابــت ترتیــب دادن ایــن مصاحبــه، نکتــه ای دربــارۀ زیســت بوم اندیشــگاهی می خواســتم بگویــم. زیســت بوم )ا
اندیشــگاهی کــه در کشــور شــکل گرفته اســت بــه چنــد اتفــاق مهــم نیــاز دارد تــا ایــن فضــای اندیشــگاهی کشــور به تدریــج شــکل بگیــرد و جــدی شــود. 
کــه البتــه امیــدوارم ایــن  کمیــت زیــاد شــده اســت  کنــون فضــای تعامــل اندیشــگاهی بــا حا کــه ا ح کنــم  ع را طــر بــه  ایــن  علــت می خواهــم ایــن موضــو
کار بگیــرد. بــه   کــه بخواهــد بگویــد مــا بــا اندیشــکده ها کار کردیــم، بلکــه واقعــًا اندیشــکده ها را بــه  ع صرفــًا در حــد فضــای رســانه ای نباشــد  موضــو
کمیــت بــه فضــای اندیشــکده ای زیــاد شــده اســت و اســتقبال کلــی قشــر نخبگانــی و تحصیلکــرده کشــور نیــز از کار اندیشــکده ای  هــر حــال، اقبــال حا
کــردن زیــاد شــده اســت؛ یعنــی اندیشــکده ها اآلن در نقطــه ای هســتند کــه اقبــال زیــادی دارنــد. درنتیجــه در حــال حاضــر یــک اتمســفر اندیشــکده ای 
کــه اآلن برایــش ســاخته می شــود می بینــد؛ لــذا بــه نظــرم  در حــال شــکل گیری اســت و کشــور در بلندمــدت فضــای اندیشــکده ای را بــا ایــن شــکلی 
کمیــت نیــاز دارد؛ یعنــی اندیشــکده ها بتواننــد  کوسیســتم اندیشــگاهی بــه یــک زیرســاخت تعاملــی بــا حا مهــم اســت چنــد اتفــاق بیفتــد. اول اینکــه ا
ــرای اجــرا  ــا بتواننــد ب ــد ت کمیــت بازخــورد بگیرن کمیــت تعامــل کننــد، حرف هایشــان را برســانند و از حا ــا حا از طــرق مشــخصی در فضــای رقابتــی ب
کوسیســتم اندیشــگاهی اســت؛ یعنــی بایــد در زیســت بوم اندیشــگاهی یــک  حرف هــای بهتــری تولیــد کننــد. نکتــۀ دوم نیــاز بــه یــک نهــاد نقــد در ا
کــردن نقــد شــود. مــا یکــی دو شــکل مشــخص از مــدل سیاســت گذاری و کار  کار اندیشــکده ای و سیاســت گذاری  فضایــی ایجــاد شــود تــا مبانــی 
کــه در آن هــا مــدل کار سیاســت گذاری بهبــود پیــدا  کــه الزم اســت نقــد شــود و مدل هــای جدیدتــری تولیــد شــود  اندیشــکده ای در کشــور داریــم 
ــی از  ــت، خیل ــش اس ــه افزای ــکده ها رو ب ــداد اندیش ــه اآلن تع ک ــا  ــت. ازآنج ــوزش اس ــاد آم ــد نه ــا باش ــن فض ــت در ای ــم اس ــه مه ک ــری  ــاد دیگ ــد. نه کن
کار آمــوزش را انجــام  کار اندیشــکده ای و سیاســت گذاری آشــنا نیســتند. نیــاز داریــم نهادهایــی وجــود داشــته باشــند تــا ایــن  اندیشــکده ها بــا اولیــات 
کــه دارنــد منتشــر کننــد، در صــدا و ســیما صحبــت کننــد و آرام آرام  بدهنــد. نهــاد بعــدی، نهــاد رســانه اســت تــا اندیشــکده ها بتواننــد گزارش هایــی را 
کــه حضــورش در فضــای اندیشــگاهی الزم اســت، مربــوط بــه بحــث حقوقــی اندیشکده هاســت.  حرف هایشــان را بــه کشــور بگوینــد. نهــاد بعــدی 
کنــون اندیشــکده ها در ایــران ثبــت حقوقــی خاصــی ندارنــد. هیــچ جایــی نیســت کــه بــه اندیشــکده ها مجــوز بدهــد تــا به صــورت رســمی در کشــور کار  ا
کار  کننــد. فضــای دیگــر، فضــای تأمیــن مالــی اندیشکده هاســت. تعــداد خوبــی از اندیشــکده های کشــور دارنــد در فضــای متصــل بــه بودجــۀ دولــت 
کار کننــد به ناچــار بایــد بتواننــد  گــر بخواهیــم تعــداد اندیشــکده ها زیــاد شــود و  می کننــد؛ یعنــی بــه نحــوی بــه بودجــۀ دولــت متصــل هســتند، ولــی ا
کــه  کــه تولیــد حــرف و سیاســت اســت تأمیــن کننــد  در یــک فضــای بــازاری شــکل بگیرنــد تــا بتواننــد تأمیــن مالی شــان را از محــل فــروش خدمتشــان 
کــه بــازار عرضــۀ خدمــات پژوهشــی در کشــور زیــاد شــود. دســتگاه های دولتــی بخشــی از ایــن بودجــۀ پژوهشــی خــود را بایــد  الزمــه اش ایــن اســت 
گــذار شــود تــا رفته رفتــه ایــن فضــا شــکل بگیــرد.  صــرف تعامــل بــا اندیشــکده ها کننــد؛ یعنــی مثــاًل مبتنــی بــر کیفیــت اندیشــکده ها فقــط بــه آن هــا وا

کــه گفتــم لــوازم شــکل گیری و جــدی شــدن فضــای اندیشــکده ای اســت. ایــن چنــد مــوردی 
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یــک نقــد خیلــی مهــم و درواقــع یــک هشــدار مهــم بــرای فضــای اندیشــکده ای ایــن اســت که ممکن اســت در کشــور به دلیل رشــد ســریع اندیشــکده ها 
کمیــت  کــه حا محتــوای ســطحی و غیرعمیقــی تولیــد کننــد. بعضــًا خروجــی اندیشــکده ها کارهــای قــوی نیســت، ایــن باعــث می شــود آن اقبالــی 
کــه  کمیــت معرفــی بشــوند  بــه اندیشــکده ها دارد در بلندمــدت از بیــن بــرود؛ یعنــی در بلندمــدت مثــاًل ده ســال دیگــر اندیشــکده ها این گونــه بــه حا
کــه بتواننــد حرف هــای  کــه کارهــای ســطحی می کننــد، درحالی کــه واقعیــت و مزیــت نســبی اندیشــکده ها در کشــور ایــن اســت  نهادهایــی هســتند 

دقیــق و عمیقــی تولیــد کننــد.
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زمایشگاه حکمرانی دانشگاه علم و صنعت ایران: مهدی عبدالحمید؛ مدیر آ

کرد؟  ● آزمایشگاه حکمرانی دانشگاه علم و صنعت با چه هدفی و در چه سالی شروع به فعالیت 
ع خط مشــی گذاری  مــا در آزمایشــگاه حکمرانــی دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران، بــا توجــه بــه زیســت بوم دانشــگاه و مزیت هــای موجــود در آن، موضــو
کــه  گــر می خواهیــم خط مشــی را پیشــنهاد بدهیــم بایــد مبتنــی بــر واقعیــت و داده باشــد، چرا کــه ا شــواهد محــور را پیگیــری کرده ایــم. بــه ایــن معنــا 
گــروه در نظــر گرفتــه شــده اســت:  در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت خط مشــی های مــا بــه مســائل آینــده تبدیــل شــود. بــرای ایــن آزمایشــگاه چهــار 
کــه رویدادهــای پیــچ خط مشــی )پالیســی پیــچ( در ایــن فضــا طراحــی شــده اســت،  گــروه کالن داده و هــوش مصنوعــی، حکمرانــی بــاز یــا مشــارکتی 

گــروه حکمرانــی شــناختی-رفتاری. گــروه مدل ســازی و شبیه ســازی و 
کــه تــا اآلن چهــار رویــداد برگــزار  در حــوزۀ حکمرانــی بــاز یــا حکمرانــی مشــارکتی پروژه هــای مــا شــامل رویدادهــای پیــچ خط مشــی بــوده اســت 
شــده اســت، یــک رویــداد در حــوزۀ ســالمت، یــک رویــداد در حــوزۀ صــدا و ســیما، یــک رویــداد در حــوزۀ کارآفرینــی اجتماعــی در اســتان سیســتان و 
ک برکــت در  بلوچســتان، یــک رویــداد در حــوزۀ کارآفرینــی اجتماعــی و خط مشــی گذاری بــا محوریــت محلــۀ هرنــدی و در حــال حاضــر هــم رویــداد کا
ســه اســتان کردســتان، آذربایجــان غربــی و کرمانشــاه بــرای حــل مســائل کولبــران در حــال برگــزاری اســت. در ایــن رویــداد، درواقــع خط مشــی گذاری 
کــه طــی آن ایده هــای سیاســتی و اجتماعــی از مــردم و نخبــگان گرفتــه می شــود. ایــن رویدادهــا  ع تســهیل می شــود  مشــارکتی در حوزه هــای متنــو
گــروه مدل ســازی و شبیه ســازی، مدل ســازی سیاســتی در حــوزۀ کرونــا صــورت گرفــت و  کمیــت اســت. در  یــک مــدل ارتباطــی نویــن نخبــگان بــا حا
گــر یادتــان باشــد قبــل از عیــد فضــای حکمرانــی مــا در مواجهــه بــا کرونــا خیلــی متشــتت  مداخــالت سیاســتی بــرای مواجهــه بــا کرونــا پیشــنهاد گردیــد. ا
عمــل می کــرد. مــا بــه بنیــاد احســان کمــک اندکــی انجــام دادیــم تــا بــا یــک شبیه ســازی رفتــاری ویــروس و اپیدمــی آن، ببینیــم در آینــده بــه چــه 
گــزارش در  کــرد. همــان موقــع )پیــش از ســال 1399( آن  صــورت پیــش مــی رود، بــه چــه ســمتی حرکــت می کنــد و بــرای مقابلــه بــا آن بایــد چــه کار 
کــم اســت؛ لــذا بــه ضــد عفونــی ســطوح نیــازی نیســت. ولــی اینکــه عمــاًل ایــن  تســنیم منتشــر شــد. مثــاًل مــا گفتیــم امــکان انتقــال از ســطوح، خیلــی 
ــود.  ــدی ب ــۀ هرن ــر منطق ــورد دیگ ــازی، م ــازی و مدل س ــوزۀ شبیه س ــت. در ح ــر اس ــث دیگ ــک بح ــرد ی ک ــوذ  ــی نف ــای حکمران ــدر در فض ــث چق مباح
کــه  ــا فضــای هرنــدی  ــه ب ــرای مقابل ــی مــا ب ــه آن هات اســپات )نقــاط جرم خیــز( می گوینــد. حــوزۀ حکمران ــه ب ک منطقــۀ هرنــدی فضاهایــی اســت 
کــرده اســت و عمــاًل موفــق نبــوده اســت. مــا آنجــا فضــای هرنــدی را مدل ســازی  ک ســفید تهرانپــارس می مانــد هزینــۀ بســیار زیــادی  ماننــد محلــۀ خــا
ع مداخالتــی انجــام  کمیــت آنجــا چــه نــو کــه از چــه ابزارهایــی بــه چــه میــزان اســتفاده کننــد و حا کردیــم و مبتنــی بــر ایــن شبیه ســازی گفتــه شــده 

کــه مــا فعــاًل در فضــای دانشــگاهی جلــو برده ایــم. بدهــد. ایــن دو کاری اســت 
ــگاه  ــگاه در دانش ــوز آزمایش ــد مج ــد فراین ــدا بای ــیده ایم. ابت ــی رس ــگاه حکمران ــاختار آزمایش ــه س ــم و ب ــروع کردی ــی ش ــچ خط مش ــا پی ــال 1397 ب از س
طــی شــود و فراینــد مجــوز آزمایشــگاه حکمرانــی در دســت اقــدام اســت. مــن قبــاًل یــک فضــای اندیشــکده ای داشــتم کــه بــا آن فضــای اندیشــکده ای 
وارد دانشــگاه شــدم و داریــم ایــن فضــای اندیشــکده ای را در دانشــگاه جــا می اندازیــم. اآلن مــن هــم مســئول اندیشــکدۀ حکمرانــی بســیج اســاتید 
دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران هســتم کــه ایــن اندیشــکده نیــز یــک مدل ســازی در حــوزۀ کرونــا انجــام داد، ولــی بــا روش پویایی هــای سیســتم. پایــه 
کــه بتوانیــم حــرف دانشــگاهی ها، عقبــۀ  و مــکان آزمایشــگاه حکمرانــی در دانشــگاه اســت، ولــی رویکــرد مــا مســتقل اســت، ســعی  مــا بــر ایــن اســت 

علمــی و ایــن تــوان علمــی را بــرای خط مشــی گذاران و حکمرانــان ترجمــه کنیــم.

کــه داریــد تحلیــل   ● بــه نظــر شــما و اندیشــکدۀ شــما مهم تریــن مســئلۀ نظــام حکمرانــی کشــور چیســت؟ بــا توجــه بــه تجاربــی 
شــما از مســئلۀ حــوزۀ حکمرانــی در حــال حاضــر چیســت؟

کــردن نمی تــوان بــه  کــرد، زیــرا بــا فضــای مهندســی و اوپتیمایــز  بــه نظــر مــن بــه ایــن شــیوه )مهم تریــن مســئله( نمی تــوان مســئله ای را مشــخص 
کــه بتوانــم مهم تریــن مســئلۀ حــوزۀ حکمرانــی را بگویــم. مــا بــا مســائل  کــرد. حداقــل ذهــن مــن آن قــدر مهندســی نیســت  فضــای حکمرانــی ورود 

متعــددی در حــوزۀ حکمرانــی مواجــه هســتیم و دربــارۀ اهــم و مهــم آن هــا بایــد تحلیــل دومــی صــورت بگیــرد.
کــه   یکــی از مســائل حــوزۀ حکمرانــی مــا تشــخیص مســئله اســت؛ یعنــی اصــاًل مبانــی فکــری و اندیشــه ای بــرای تشــخیص مســئله نداریــم. اتفاقــی 
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کــه هرکســی از ظــن خــود شــد یــار مــن/ از درون مــن نجســت اســرار مــن. مثــاًل یــک روایــت از مســئلۀ تــرور شــهید فخــری زاده  افتــاده اســت ایــن اســت 
کــه این هــا دارنــد  کــرات آینــده بــا امریــکا اتفــاق نیفتــد. یــک روایــت ایــن اســت  کار اسرائیلی هاســت و ایشــان را تــرور کردنــد تــا مذا کــه ایــن  ایــن اســت 
کــرات امتیــاز داشــته باشــند؛ یعنــی دســت بــاال را داشــته باشــند. هرکــدام مطابــق روایــت خودشــان عمــل می کننــد. چــرا  تــرور می کننــد تــا بــرای مذا
کــه هرکــدام دارنــد از آن بــه مســائل نــگاه می کننــد متفــاوت اســت؛ لــذا  هرکــدام یــک روایــت خاصــی دارنــد؟ چــون مبانــی اندیشــه ای و منظرگاهــی 
اول کالم ایــن اســت مــا نمی توانیــم بــر یــک مســئلۀ واحــد توافــق ایجــاد کنیــم. در ایــران نمی توانیــم عــزم ملــی داشــته باشــیم؛ یعنــی روایت هــای 
متعــدد از یــک مســئله دارد اتفــاق می افتــد، لــذا عمــاًل ســاختاردهی بــه مســئلۀ مناســبی در ایــران نداریــم. مــا متعــدد بــا موقعیت هــای مســئله مواجــه 
می شــویم و مبتنــی بــر احســاس، اســترس و عجلــه تصمیمــات جــدی می گیریــم. ایــن تصمیمــات را مبتنــی بــر موقعیــت مســئله می گیریــم و نــه 
ــی  ــه مبان ک ــت  ــن اس ــئله ای ــک مس ــذا ی ــت؛ ل ع اس ــر ــدام ف ک ــل و  ــدام اص ک ــت  ــوم نیس ــه معل ک ــت  ــرایطی اس ــئله، ش ــت مس ــئله. موقعی ــر مس ــی ب مبتن
اندیشــه ای مــا در فضــای حکمرانــی تثبیت شــده نیســت و وقتــی وارد مشــارکت؛ یعنــی حــوزۀ حکمرانــی مشــارکتی می شــویم تشــدید می شــود؛ زیــرا 
ــا هــم متفــاوت اســت؛ یعنــی خط مشــی پژوه ها در دانشــگاه ها دارنــد نــگاه می کننــد و بــه  مبانــی اندیشــه ای خط مشــی گذاران و خط مشــی پژوه ها ب
درســت یــا غلــط پارادایم هــای غربــی در ذهــن دارنــد و خط مشــی گذاران خیلــی عمل گرایانــه و بــا افــق دیــد خیلــی پاییــن دارنــد نــگاه می کننــد. تعامــل 
ایــن دو بــا یکدیگــر اختالفــات را تشــدید می کنــد. بــه نظــر مــن ایــن مســئله خیلــی مهــم اســت و بــه تعبیــر حضــرت آقــا ]آیتــاهلل خامنهــای[ بــه ایــن خاطــر 
کار  کــم انجــام می شــود، ولــی بــه نظــر می رســد داریــم  کار  خطــای محاســباتی متعــدد اتفــاق می افتــد. مــن احســاس نمی کنــم در حــوزۀ حکمرانــی مــا 
غلــط انجــام می دهیــم؛ یعنــی باغچــۀ دیگــری را بیــل می زنیــم. عمــاًل همــه در حــوزۀ حکمرانــی کار می کننــد، چــپ، راســت، اصالحــات و اصولگــرا 
ولــی چــون آن توافــق حاصــل نشــده اســت متعــدد خطاهــای محاســباتی داریــم و متعــدد ایــن اتفــاق می افتــد کــه داریــم کاری انجــام می دهیــم، ولــی 
کار غلــط. از صبــح تــا شــب هــم وقــت بگذاریــم عمــاًل مســئله ای حــل نمی شــود. درنتیجــه اولیــن بحثــی کــه داریــم ایــن اســت کــه بتوانیــم روی مبانــی 
کــه افــق حــوزۀ  فکــری در حــوزۀ حکمرانــی بــا هــم توافــق نســبی داشــته باشــیم تــا بتــوان بــر روی مســائل بــه توافــق رســید. دومیــن بحــث ایــن اســت 
کــه اصــل کار حکمرانــی را جلــو می بــرد خیلــی کوتــاه اســت. در قــوۀ مقننــه هــم همین طــور اســت؛  حکمرانــی مــا به خصــوص در فضــای قــوۀ مجریــه 
کــه فضــای چهارســالۀ انتخاباتــی را داریــم، ایــن افــق کوتــاه را داریــم. ایــن دولــت تمــام می شــود و دولــت بعــدی می آیــد و می خواهــد  یعنــی هــر جــا 
ح را بنویســم بــه ایشــان بدهــم یــک ســال دولــت گذشــته اســت و  هــر طرحــی را در چهــار ســال انجــام بدهــد. بایــد زودبــازده باشــد. تــا مــن بخواهــم طــر
دولــت هــم بــرای اینکــه بتوانــد مانــور بدهــد تــا دور بعــد رأی بیــاورد یــک ســال زودتــر ایــن را از مــن می خواهــد، یعنــی مــن دو ســال مهلــت دارم بــرای 
ــر  ــران بخــش خصوصــی کمت ــران دولتــی به مراتــب از مدی ح بنویســم. عمــاًل افق هــا کوتاه مــدت شــده اســت. افق هــای مدی کار کنــم و طــر ایشــان 
کــم اســت، افــق بخــش دولتــی هــم کوتــاه شــده اســت؛ لــذا یــک بــازه خیلــی اندکــی را می بیننــد. ایــن  اســت. بــه دلیــل اینکــه عمــر مدیــران دولتــی 

کــه خط مشــی پژوه مــا هــم مضطــرب شــود. مســئله فضــای اضطــرار را ایجــاد می کنــد؛ یعنــی آن حکمــران مضطــرب مــا موجــب می شــود 
کــم به راحتــی بــا هــر بــادی، منویــات و دســتوری  کــم اســت. ایــن عمــق   اندیشــکده های مــا هــم اســتقالل مالــی ندارنــد و عمــق اندیشــکده های مــا 
گــر اســتقاللش را حفــظ نکنــد، بتوانــد بــا ایــن وضعیــت خیلــی اثرگــذار باشــد؛ لــذا  این طــرف آن طــرف می شــود. فکــر نمی کنــم فضــای اندیشــکده ای ا
کــه بتوانــد آن هــا را تأمیــن بکنــد. مســئلۀ دیگــر سیاســت زدگی مفــرط اســت. ایــن  حتمــًا بایــد بــه ســمت اســتقالل های مالــی و منابــع مســتقلی بــرود 
کــه مــن حتمــًا بایــد رأی بیــاورم و بــه دیگــری برنخــورد و دیگــری این طــور نگویــد و زنــدان نیفتــم ایــن فضاهــا را ســنگین می کنــد و  نــگاه انتخاباتــی 
اندیشــکده ها را بــه ســمت تکنوکراســی می بــرد. ایــن فضــای سیاســت زده حــوزۀ حکمرانــی باعــث می شــود اندیشــکده های مــا از مبانــی اندیشــه ای 
ــد؛  ــه داخــل ایــران بیاورن ــزار را از غــرب کپی پیســت کننــد و ب ــد مجبــور می شــوند چنــد اب ــه بگیرن ــد. وقتــی از مبانــی اندیشــه ای فاصل ــه بگیرن فاصل
کــه هــر موقــع خواســتند عمیــق بشــوند فضاهــای سیاســی موجــب شــده اســت دســت آن هــا را کوتــاه کنیــم. پــس این هــا در بلندمــدت تقریبــًا یــاد  چرا
گــر بخواهــد پایــدار بمانــد بایــد در فضاهــای تکنیکــی صحبــت کنــد. در فضــای تکنیکــی هــم در کوتاه مــدت، قابلیتــی جــز کپی پیســت  کــه ا می گیــرد 
کــه دارد می افتــد مثــل شــرکت های دانش بنیــان اســت. شــرکت های دانش بنیــان هــم در معاونــت علمــی بــه  کــردن نداریــم؛ لــذا عمــاًل اتفاقــی 
گــر ایــن فضــای سیاســت زده ادامــه پیــدا کنــد، اندیشــکده ها بــه فضــای تکنوکراتــی تقلیــل پیــدا می کنــد. فضایــی  کــرد. ا اســتارت آپ ها تقلیــل پیــدا 

کــه فقــط در حــوزۀ تکنیــک و ابــزار بســنده می کنــد.
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کــه شــما انجــام می دهیــد چطــور می تواننــد بــه حــل مســئلۀ نظــام   ● بــه نظــر شــما به طورکلــی اندیشــکده ها و فعالیت هایــی 
کننــد؟ بــرای اینکــه ایــن مســائل حــوزۀ حکمرانــی، سیاســت گذاری و اداری بتوانــد حــل بشــود چــه نقشــی را  کمــک  حکمرانــی 

کننــد؟ می تواننــد ایفــا 
ــد وجــود داشــته باشــد.  ــای متعــددی می توان ــه ریشــه های ایــن اندیشــکده ها را ســفت کنیــم. راهکاره ک ــا ایــن اســت  یکــی از مهم تریــن راهکاره
کــه اندیشــکده ها می تواننــد بــه بنیادهــا وصــل بشــوند. هرچنــد هریــک از بنیادهــا و ان.جی.اوهــا ممکــن اســت یــک  یکــی از راهکارهــا ایــن اســت 
کمیتــی بهتــر اســت. اندیشــکده ها نبایــد مســتقیمًا بــه دولــت و  عقبــۀ سیاســی داشــته باشــند، ولــی از اتصــال اندیشــکده ها بــه دولــت و فضاهــای حا
کمیتــی وصــل باشــند؛ اعــم از قــوۀ مجریــه و مقننــه. پولشــان نبایــد بــه این هــا وصــل باشــد. بایــد بــه فضــای ان.جی.اویــی وصــل بشــود  فضاهــای حا
تــا بتواننــد بلندمدت تــر نــگاه کننــد و بــا اســتقالل عمــل بیشــتری فکــر کننــد. یکــی از راه هــای دیگــر بــرای بلندمــدت فکــر کــردن ایــن اســت کــه دنبــال 
گــر مــن معتمــد نظــام باشــم شــاید حرف هــای  معتمــد بگردنــد. مــا در ایــران احساســی عمــل می کنیــم و اعتمــاد بــرای مــا خیلــی اصــل هســت؛ یعنــی ا
کــه اعتمــادی نباشــد، هــم دســت  و دل مــن می ترســد و می لــرزد و هــم  مبنایــی خیلــی بیشــتری را بتوانــم بزنــم و بــه مــن اعتمــاد بشــود، ولــی زمانــی 
کــه باالخــره مــن بــا او هســتم یــا ضــد او. دســت  و دل دو طــرف می لــرزد و ایــن فضــای اعتمــاد  کــه حکمــران اســت بــه ایــن نــگاه می کنــد  آن طرفــی 

ــود. ــاد نمی ش ایج
در مــورد مشــارکت نخبــگان مقالــه ای را تدویــن کرده ایــم کــه در آنجــا بــه لــزوم وجــود شــخصیت های هیبریــدی اشــاره شــده اســت؛ یعنــی شــخصیتی 
ــد،  ــی از دانشــجویان مــا دغدغــۀ ایــران دارن کــه هــم فضــای علمــی را بفهمــد، هــم فضــای سیاســی را بفهمــد و هــم معتمــد نظــام باشــد. اآلن خیل
ــت  ــرد نیس ــن ف ــر ای ــدی باالس ــخصیت هیبری ــک ش ــون ی ــت، چ ــالب نیس ــد انق ــران دارد و ض ــۀ ای ــی دغدغ ــد، ول ــکال بزنن ــرف رادی ــت ح ــن اس ممک
کــه هــم فضــای ایــران، هــم فضــای علمــی و هــم فضــای سیاســی را می دانــد و بیــن  ممکــن اســت اذیــت بشــود، ولــی وقتــی شــخصیت هیبریــدی 
کار کنــد. مثــاًل آقــای توکلــی تقریبــًا چنیــن شــخصیتی اســت؛ یعنــی هــم علمی هــا  ایــن دو فضــا مقبولیتــی دارد بــاالی ســر ایــن فــرد باشــد او می توانــد 
ــاح  ــاح چــپ و هــم در جن ــه هــم در جن ک ــه او اعتمــاد دارد. چنیــن شــخصیتی  ــد، هــم سیاســی ها و هــم معتمــد نظــام اســت و نظــام ب ــش دارن قبول
راســت بتوانیــم داشــته باشــیم بایــد جلــو بیفتنــد و به عنــوان هیبریــدی عمــل کننــد و در اصــل ســپر ایــن دوســتان علمــی بشــوند تــا وقتــی ایــن 
ــه نظــرم دو بحــث شــد: یکــی  ــد. ب ــرای نظــام ترجمــه کنن ــد ایــن را ب ــدی می توانن ــد، ایــن شــخصیت های هیبری دوســتان علمــی صحبــت می کنن
اینکــه افــراد هیبریــدی به عنــوان معتمــد نظــام شناســایی و تقویــت بشــوند؛ و یکــی هــم اینکــه اســتقالل مالــی اندیشــکده ها تأمیــن شــود. اســتقالل 
گــر ایــن دو مــورد را به عنــوان قابلیت هــای اندیشــکده ها  مالــی می توانــد از طریــق شــخصیت هیبریــدی بــه وجــود بیایــد و جــدا هــم می توانــد باشــد. ا
ــد؛  ــاق نمی افت ــکده ها اتف ــرای اندیش ــا ب ــن فض ــد ای ــن باش ــان پایی ــر قابلیت هایش گ ــی ا ــد، ول ــدا می کنن ــان را پی ــکده ها راه خودش ــم، اندیش ــاال ببری ب
کــه  گــر قابلیــت عزت نفــس را نداشــته باشــد، هرچقــدر هــم بــه او رســیدگی کنیــم و از او حمایــت کنیــم، بالفاصلــه پــس از زمانــی  کــه ا ماننــد بچــه ای 
گــر اندیشــکده ها چنیــن قابلیت هایــی داشــته باشــند، هیــچ موقــع وابســته نمی شــوند، مجیزگــو  ایــن حمایــت برداشــته می شــود معتــاد می شــود. ا

گزارش هــای درســت می دهنــد. نمی شــود، مبالغــه نمی کننــد، دروغ نمی گوینــد و 

ح آمــاده   ● کنیــد و طــر کــه داشــتید یک ســری مســائلی را شناســایی کردیــد و گفتیــد می خواهیــد بــر آن هــا کار  بــا توجــه بــه تجربــه ای 
ــه  ک ــد  کنی ــان را معرفــی  کار خودت ح و  ــا ایــن طــر ــد ت کردی ــه آن رجــوع  ــه شــما ب ک ــی و نظــام سیاســت گذاری  ــد. حــوزۀ حکمران کردی
کردیــم و ایــن اندیشــه و ایــن راهــکار را داریــم، چــه برخــوردی بــا شــما داشــت؟ تجربــۀ شــما از فراینــد اداری  بگوییــد مــا ایــن فکــر را 

کردیــد چیســت؟ کــه بــا آن برخــورد  و حکمرانــی 
بــه ضــرس قاطــع می توانــم بگویــم فضــای حــوزۀ حکمرانــی جــدی عمــاًل پژوهــش زده و دانشــگاه زده شــده اســت؛ یعنــی حــوزۀ حکمرانــی مــا از نظــام 
گهانــی  ــا یــک مســئلۀ جــدی مواجــه شــده و به طــور نا پژوهشــی و دانشــگاهی مــا گریــزان اســت. اآلن وزارت بهداشــت یــک مســئلۀ جــدی دارد و ب
کــرده ام، آقــای دانشــگاه  گیــر  کــه مــن زیــر بــار مســئله  دعــوای دانشــگاه و وزارت بیــرون می زنــد. وقتــی فضــا جــدی می شــود و وزیــر فشــار مــی آورد 
علــوم پزشــکی! آقــای معــاون تحقیقــات! بــه داد مــن بــرس! آن موقــع ایــن فضــای بی اعتمــادی کامــاًل خــودش را نشــان می دهــد. در صحبت هــای 
وزیــر بهداشــت ایــن فضــا را می بینیــد. بــا اینکــه خــودم دانشــگاهی هســتم می گویــم یــک مقــدار دانشــگاهی ها مقصــر هســتند. دانشــگاهی ها موضــع 
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خودشــان را رهــا نکرده انــد و اتفاقــًا عمل گراهــا و سیاســیون هــم موضــع خودشــان را رهــا نمی کننــد. هــر دو دارنــد بــه همدیگــر انــگ می زننــد؛ 
کــه ایــن وســط حــد فاصــل ایــن دو بایســتند؛  سیاســی بــه دانشــگاهی و دانشــگاهی بــه سیاســی انــگ می زنــد. کارکــرد ایــن اندیشــکده ها ایــن اســت 
کــه مــن در فضــای حــوزۀ حکمرانــی می بینــم علم زدگــی  یعنــی مفصــل بیــن علــم و عمــل قــرار بگیــرد و ایــن دو را بــا یکدیگــر آشــتی دهنــد. چیــزی 
کــه در دانشــگاه ها هســت منشــأ اثــر نیســت. تــا حــدودی هــم بــه آن هــا حــق می دهــم. می گوینــد این هــا دردی از مــا  اســت؛ یعنــی می گوینــد علمــی 
دوا نکــرد، این قــدر آی.اس.آی دادیــد بــه چــه درد مــا خــورد؟ ولــی فضــای اندیشــکده ای نســبت بــه فضــای دانشــگاهی نــزد سیاســیون مقبول تــر 
اســت. حداقــل صــدای اندیشــکده ها را می شــوند. مــن نرفتــم جایــی کــه مــا حرفــی بزنیــم و کســی نگفتــه باشــد بیــا مــا حرفــت را بشــنویم. در باالتریــن 
گــر مــا حرفــی بــرای  ســطوح هــم مــا چنیــن مــوردی داشــتیم. از دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام گرفتــه تــا وزرا حــرف مــا را شــنیده اند؛ یعنــی ا

شــنیدن داشــتیم حــرف مــا شــنیده شــده، ولــی اینکــه چقــدر اجرایــی شــده اســت بحــث دیگــری اســت.
گــر در فضــای تدویــن خط مشــی بحثــی داریــم بایــد در فضــای اجرایــی شــدن آن  گــر مــا حرفــی می زنیــم یــا ا کــه ا از ایــن مطلــب بــه اینجــا می رســیم 
کــه  کــه حرفــش را بشــنوند و بگوینــد قبولــت داریــم، بلکــه بایــد بــه ایــن ســمت برویــم  هــم ورود کنیــم. اندیشــکده نبایــد فقــط بــه دنبــال ایــن باشــد 
یــک الیــه جلــو بیاییــم و آن را اجرایــی کنیــم، ابزارســازی کنیــم و بــه روش هــای اجــرا ورود کنیــم. مثــاًل بگوییــم یکــی از افــراد اندیشــکده بایــد بــه 
گــر اندیشــکده  کــه ا کلــی مــن ایــن اســت  همیــن فضــای سیاســتی بــرود و ایــن سیاســت را خــودش اجــرا کنــد. یکــی از راه هایــش ایــن اســت. مطلــب 
می خواهــد نقــش جدی تــر ایفــا کنــد، راهــش ایــن اســت کــه عــالوه بــر ایــده و تدویــن سیاســت بایــد بــه ســمتی بــرود کــه ابــزار را هــم تدویــن کنــد، مــدل 

اجــرا را هــم تدویــن کنــد و حتــی بــرای اجــرا ورود کنــد.

نظــام و فرایندهــای اداری و سیاســت گذاری مــا مســائل متعــددی دارد. در فراینــد اداری مــا مســائل مختلفــی هســت کــه ممکــن   ●
کنــد مثــاًل بحــث تعــارض منافــع در ســاختارهای اداری، شــفاف نبــودن، تعارض هــای بیــن ســازمانی یــا  گیــر  کار شــما آنجــا  اســت 
کــدام مشــکل از بقیــه مهم تــر اســت؟ بــه نظــر شــما ایــن مشــکالت نظــام اداری بــه  عــدم الکترونیکــی بــودن سیســتم های اداری. 

چــه صــورت ایــن مســئله را تشــدید و تقویــت می کنــد یــا هیــچ مشــکلی نــدارد؟ در ایــن مــورد چطــور فکــر می کنیــد؟
بایــد محدودیت هــا را در حــوزۀ حکمرانــی پذیرفــت. قبــول دارم. نظــام اداری مــا جــزء جدی تریــن مســائل نظــام ماســت؛ یعنــی بوروکراســی، 
سیاســت های سیاســتمداران مــا و خط مشــی گذاران مــا را در بدنــه خــرد می کنــد؛ یعنــی آن وقــت رچیــزی از سیاســت باقــی نمی مانــد و عمــاًل یــک 
کــه  کــرده و آن را عــوض می کنــد، ولــی ایــن حــرف جدیــدی در دنیــای علــم نیســت. مــا بحث هــای اجــرا و ارزیابــی خط مشــی داریــم  سیاســت را قلــب 
کــه فرمودیــد شــما بایــد بپذیریــد سیاســت وجــه دیگــر منفعــت اســت؛  در ذیــل آن مباحــث جــدی و راه گشــا صــورت می گیــرد. در مــورد تعــارض منافــع 
ح می شــود. چــون سیاســت در اصــل تخصیــص منابــع اســت؛  یعنــی وقتــی مــا در فضــای سیاســت گذاری ورود می کنیــم منافــع به طورجــدی مطــر
یعنــی دعــوای جــدی در حــوزۀ منفعــت و منابــع صــورت می گیــرد. ایــن در همه جــای دنیــا و به تبــع آن در ایــران هــم هســت. ایــن وســط اندیشــکده 
نبایــد صرفــًا علمــی برخــورد کنــد، بلکــه بایــد از یــک  طــرف بفهمــد منفعــت سیاســی چیســت و از طــرف دیگــر ضمــن فهــم نظریــۀ علمــی دانشــگاهیان 
کــه ایــن حــرف عملــی ایــن دانشــگاهی را بــه ایــن سیســتم بخورانــد. بایــد بفهمــم منفعت هــا ممکــن اســت بــه خطــر  بــه دنبــال راهکارهایــی باشــد 
بیفتــد و مثــاًل فضــای اداری ممکــن اســت اجــرا نکنــد، بایــد همــۀ این هــا را بفهمــم و بایــد بــا پلتیک هــا و روش هــای سیاســی بتوانــم علــم را بــا سیاســی 
گــر فضــای اندیشــکده ای بخواهــد ادای دانشــگاه را دربیــاورد؛ یعنــی بیایــد بــه فضــای اجــرا انــگ  قاطــی کنــم تــا آن سیســتم ایــن را بپذیــرد، وگرنــه ا
بزنــد و بگویــد این هــا منفعت طلــب هســتند، َلخــت و غیرخــالق هســتند و کاری از پیــش نمی برنــد. اندیشــکده بایــد ایــن محدودیت هــا را بپذیــرد. 
ــا فضــای سیاســی  کــه دنبــال منفعتــش نبــوده و دنبــال بهــره وری و کارآمــدی بــوده چگونــه ب کــه فضــای علمــی را  حــاال بایــد راهــکاری پیــدا کنــد 

کــه بــه خــورد سیســتم سیاســی بــرود. کنــد  مخلــوط 

می توانیــم بگوییــم نظــام اجرایــی مــا ظرفیــت حــل یک ســری از مشــکالت را نــدارد و بایــد ببینیــم چــرا ایــن اتفــاق می افتــد و ایــن   ●
ظرفیــت وجــود نــدارد؟

دربــارۀ نظــام اجرایــی هــم اندیشــکده ها بایــد راهــکار بدهنــد و درســتش کننــد؛ یعنــی دربــارۀ نظــام اجرایــی هــم اندیشــکده ها بایــد راهــکار بدهنــد 
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کــه چــه کار کننــد تــا نظــام اجرایــی درســت شــود.

کــه در نظــام اجرایــی قــرار اســت   ● گــر خــود اندیشــکده مســئله ای را شناســایی می کنــد و راهــکار می دهــد، فرایندهایــی را  یعنــی ا
کنــد؟ کنــد هــم ارائــه  طــی 

بله؛ یعنی باید حتمًا وارد فضای اجرا و سازوکارهای اجرا و آیین نامه هم بشود؛ یعنی کاماًل ریز وارد بشود.

در نظام اجرایی ما چه مسئله ای خیلی پررنگ است؟  ●
همین کــه بوروکرات هــای مــا بی تفــاوت شــدند؛ یعنــی هیــچ حســی بــه سازمانشــان ندارنــد. هیــچ حســی بــه سیاســت های سازمانشــان ندارنــد، چــون 
ــد سیاســت های  ــه آن ســازمان ندارن کــه هیــچ عرقــی ب ــی  کــه یــک بوروکرات ــم  اصــاًل مشــارکت داده نشــدند؛ یعنــی یــک ســازمان غیرمشــارکتی داری
ــذا اصــاًل فضــای بوروکراســی و خــود مــدل بوروکراســی، یــک بحــث جــدی می خواهــد. ایــن  ــد بــه مــن چــه! ل آن ســازمان را اجــرا می کنــد. او می گوی
ــا ماشــین بوروکراســی بــه منویــات جمهــوری اســالمی ایــران نمی رســیم.  مــدل، مــدل مطلــوب بــرای نظــام جمهــوری اســالمی ایــران نیســت. مــا ب
ایــن ماشــین بــه ســمت ســرمایه داری دارد حرکــت می کنــد و شــما داخــل ایــن ماشــین داریــد گاز می دهیــد و می گوییــد چــرا مــن بــه آرمان هــای نظــام 
کــه ایــن ماشــین بــرای ایــن ســاخته نشــده اســت؛ لــذا هرچقــدر هــم آدم هــای خــوب بــه درون ایــن بوروکراســی می فرســتیم  نمی رســم! بــه ایــن دلیــل 
کــه  می بینیــم بعــد از یــک مــدت آدم هــای بی تفــاوت می شــوند؛ یعنــی آدم هــای خــوب وقتــی وارد ایــن بوروکراســی می شــوند، آدم هایــی می شــوند 
دیگــر هیــچ حســی بــه نظــام و سیاســت های نظــام ندارنــد. بوروکراســی همــه را بوروکــرات می کنــد. فقــط بــه آیین نامــه و قانــون حــس دارنــد. هرچــه 
بــه او بگویــی ایــن قانــون بــرای آن سیاســت نوشــته شــده و ایــن قانــون کارکــرد نــدارد، متوجــه نمی شــود. ایــن یــک بحــث جــدی در نظــام اجراســت 
کــم بــه حــوزۀ نظــام اجــرا ورود می کننــد. بایــد حتمــًا بــرای  گانــه می طلبــد. اندیشــکده ها عمومــًا بــه ایــن حــوزه ورود نمی کننــد، خیلــی  کــه بحــث جدا

نظــام اجرایــی و اداری هــم راه بــاز کننــد.

که بی تفاوت شده است؟  ● می توان گفت به نظر شما بزرگ ترین ایراد نظام اجرایی این است 
بله همین طور است. نظام اداری ما نظام بی تفاوتی است.

یعنی سیاست گذار ما دچار بی تفاوتی شده است؟  ●
بــه  نســبت  بی تفاوتــی  نظــام  مــا،  اداری  نظــام  اســت.  متفــاوت  سیاســت گذارها  بــا  بوروکرات هــا  ســطح  اســت.  این گونــه  اداری  نظــام  نــه. 
کــه همــان حقــوق و درآمــد اســت، درصورتی کــه نظــام سیاســتی در حــوزۀ  کوتاه مــدت خــودش را می بینــد  سیاست هاســت و تنهــا منافــع خــرد و 
حکمرانــی مــا، نظــام بی تفاوتــی نیســت، نظامــی اســت کــه حــس دارد و بــا عرقــی کــه دارد سیاســت تدویــن می کنــد. ایــن سیاســت ها بــه نظــام اداری 

مــا می آیــد و بــه ســرانجام نمی رســد.

که فرمودید راهکاری، روشی یا راه حلی دارید؟  ● آیا در خصوص نکاتی 
همان استقالل مالی و شخص هیبریدی را گفتم.

گــوش   ● کــه ایــن مســئله بــه  کردیــد آیــا اقدامــی هــم در ایــن خصــوص شــده  کــر  کــه ذ کــه از فعالیت هایــی  بــا توجــه بــه مثال هایــی 
ک برکتــی کــه  نظــام اداری یــا حــوزۀ حکمرانــی مــا برســد تــا نظــام حکمرانــی بتوانــد خــودش را اصــالح کنــد؟ غیــر از مســئلۀ کرونــا یــا کا

گفتیــد، در خصــوص ایــن مســائل چــه اقــدام اندیشــکده ای انجــام داده ایــد یــا می خواهیــد انجــام بدهیــد؟
کــه بحثــش گذشــت، ولــی هرنــدی را بــه گــوش  بلــه. مــا تقریبــًا انجــام داده ایــم بــه گــوش سیاســت گذار رســیده اســت. فعــاًل در مقــام کرونــا می گوینــد 
ــروژۀ  ــون پ ــم، چ ــوز نرفتی ــرا هن ــد اج ــی در فراین ــت، ول ــه اس ــرار گرفت ــم ق ــل ه ــای عم ــا مبن ــرمایه گذاری م ــی س ــا یعن کار م ــانده ایم.  ــت گذار رس سیاس
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کــه ایــن را بــه ســمت اجــرا ببریــم. مشــکلی در  هرنــدی چهــار مــاه اســت شــروع شــده اســت. بلــه، هرچقــدر تکمیل تــر بشــویم بــه ایــن ســمت می رویــم 
اجــرا نداشــتیم. تقریبــًا بحــث را جلــو بردیــم.

کنند یا این امر الزم نیست؟  ● از نظر شما آیا اندیشکده ها در کشور باید با هم همکاری 
بــا حفــظ موضــع بایــد بــا هــم همــکاری کننــد؛ یعنــی در اصــول مشــترک بــا هــم همــکاری کننــد، ولــی حفــظ موضــع یعنــی تفــاوت دیدگاه هایشــان را 
بایــد داشــته باشــند. خــود آن جــزء کارکردهــا و قابلیت هــای فضــای اندیشــکده ای اســت، ولــی بــا حفــظ موضــع و روی مســائل صنفــی بایــد بــا هــم 
کــه حتمــًا همه شــان بایــد در  توافــق داشــته باشــند، ولــی بــه اینکــه همــۀ اندیشــکده ها بایــد در یــک مســئله بــا یکدیگــر هم نظــر باشــند اعتقــاد نــدارم 
ــا یکدیگــر  ــی کژکارکــرد خــودش را هــم دارد. می تواننــد در مواقعــی ب ــد، ول ــه. قــدرت اثرگذاری شــان افزایــش می یاب همــۀ مواقــع هم نظــر باشــند. بل

کــه دارنــد بــه ســمت آن حرکــت می کننــد. هم نظــر باشــند و در ی مواقعــی اختالف نظــر داشــته باشــند. بســتگی بــه موقعیتــی دارد 
ــر اســت، چــون در اندیشــکده ها می خواهیــم حــرف  ــد بهت ــر ورود کنن کار ادارۀ اندیشــکده ها کمت ــه  ــادی ب ــه نظــر مــن هــر چقــدر دســتگاه های نه ب
کــه برخــی از حرف هــای مــردم را نشــنویم. هــر  مــردم و نخبــگان را بشــنویم. ممکــن اســت ایــن شــکل دهی ها و قالبی کردن هــا بــه ایــن منجــر شــود 

چقــدر کمتــر در ایــن فضاهــای مردمــی و نخبگانــی ورود شــود و بــه خودشــان ســپرده شــود بهتــر اســت.

کــه بــه سیاســت گذار وصــل می شــوید و مســئله تان را می گوییــد را بفرماییــد. چگونــه   ● به عنــوان یــک اندیشــکده راه هایــی 
گــوش آن هــا می رســانید؟ اندیشــکده از بدنــۀ جامعــه و بدنــۀ اجتماعــی چــه اســتفاده ای می توانــد داشــته باشــد؟  مســئله تان را بــه 

اصــاًل الزم اســت؟
کمیتــی وارد می شــویم. ایــن  کمیتــی وارد می شــویم؛ یعنــی معتمــدان را پیــدا می کنیــم و از فضــای معتمــد بــه فضــای حا بیشــتر از همــان فضــای حا
کار را کردیــم.  فضــای ماســت. بــه ایــن صــورت جلــو می بریــم. در رابطــه بــا اینکــه چگونــه بــا مــردم اتصــال پیــدا می کنیــم، مــا در پالیســی پیــچ ایــن 
ک برکــت بــاالی 670 تــا ایــده آمــد؛ یعنــی در جلســات ســه گانه در اســتان ها رفتیــم بــا ذی نفعــان محلــی مثــل اداره کل اســتان ها صحبــت  مثــاًل در کا
کردیــم و از آن طــرف بــا دانشــگاه و پــارک علــم و فّنــاوری صحبــت کردیــم و از طرفــی هــم بــا تســهیلگران کــه بــا بدنــۀ مــردم مرتبط انــد صحبــت کردیــم 
ع اتصــال  و همچنیــن به صــورت مویرگــی در رســانه ها تبلیــغ کردیــم تــا 670 عنــوان ایــده و تقریبــًا ســیصد ایــدۀ دوصفحــه ای آمــده اســت؛ لــذا در نــو

کــه بــه قولــی فضــای پالیســی پیــچ و حــوزۀ حکمرانــی بــاز ماســت. مــا بــا مــردم و گرفتــن اطالعــات از مــردم بــا ایــن فضــا جلــو رفتیــم 
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سجاد عبدی؛ مدیر اندیشکدۀ سیاست گذاری اقتصادی تهران:

کرد؟  ● اندیشکدۀ سیاست گذاری اقتصادی تهران با چه هدفی و در چه سالی شروع به فعالیت 
 در چنــد ســال اخیــر نیــازی شــکل گرفــت مبنــی بــر رســاندن علــم دانشــگاهی در حــوزۀ علــوم انســانی بــه دســت سیاســت گذار کــه ایــن امــر خــود نیازمنــد 
ــوم  ــای وزارت عل ــن و آیین نامه ه ــد. در قوانی ــردی دارن ــن کارک ــکده ها این چنی ــت گذار درآورد، اندیش ــان سیاس ــه زب ــم را ب ــا عل ــود ت ــزور ب کاتالی ــک  ی
کــره شــد و دانشــگاه نیــز مالحظــات خــود را دارد. به عنــوان  مثــال  چیــزی بــه نــام اندیشــکده تعریــف نشــده اســت. از ایــن رو بایــد بــا دانشــگاه وارد مذا
کــه نبایــد بــار مالــی بــرای دانشــگاه داشــته باشــد، مــوازی کاری بــا پژوهشــکده ها و هســته های پژوهشــی نداشــته باشــد و غیــره. بعــد  عنــوان می کنــد 
از ایــن مســائل فراینــد دریافــت الحــاق بــه دانشــگاه شــروع می شــود، به عنــوان  مثــال ایــن فراینــد بــرای اندیشــکدۀ دانشــگاه شــریف فکــر می کنــم 
کــه پــس از آن درخواســت الحــاق بــه دانشــگاه ارائــه  قریــب بــه پنــج ســال طــول کشــید. بنیــان حقوقــی اندیشــکده ها به صــورت ثبــت شــرکت اســت 
و مســیر طــی می شــود. اندیشــکده مــا هــم در حــال طــی ایــن فراینــد اســت. جرقــۀ اولیــه در ســال 1397 در میــان جمعــی از اســاتید و دانشــجویان زده 
کنــون در دانشــکدۀ مطالعــات  کــه دانشــگاه جامعــی اســت بــه دســت سیاســت گذار برســد. مــا هم ا شــد تــا اندیشــه و علــم موجــود در دانشــگاه تهــران 
گروه هــای  جهــان دانشــگاه تهــران مســتقر هســتیم. اولویــت مــا در حــال حاضــر حوزه هــای کالن و سیاســت گذاری کالن اســت. اندیشــکدۀ مــا 

کــه بیشــتر گفتمان ســازی می کنــد. گــروه رســانه نیــز داریــم  مختلفــی ماننــد مالیــۀ عمومــی، انــرژی، حکمرانــی و بازارهــای مالــی دارد. یــک 
گــر فرض کنیم که اندیشــکده مســتقل باشــد نیاز اســت کــه توصیۀ  اندیشــکده ها در کشــور مــا عمدتــًا مســتقل نیســتند، یــا حکومتــی هســتند یــا شــبه حکومتی. ا

سیاســتی خــود را بفروشــد و سیاســت گذار نیــز بــه دنبــال خروجی هــای سیاســتی ماننــد گزارش سیاســتی، گزارش مدیریتی و راهکارهای سیاســتی اســت.

مهم تریــن مســئلۀ نظــام حکمرانــی ایــران کــه شــما در طــول فعالیــت اندیشــکدۀ سیاســت گذاری اقتصــادی تهــران بــا آن مواجــه   ●
شــدید، چیســت؟ تحلیــل اندیشــکدۀ شــما از مهم تریــن مســائل نظــام حکمرانــی ایــران چیســت؟

کــه الزم  ــارۀ نهادهایــی اســت  ــه درب ک ــی اســت  ــه نهادهــای حکمران ــوط ب ــم: یــک ســطح مرب مــا در اندیشــکده ســه ســطح فعالیتــی تعریــف کرده ای
اســت وجــود داشــته باشــند یــا عملکــرد مناســبی داشــته باشــند تــا به عنــوان  مثــال رشــد اقتصــادی اتفــاق بیفتــد؛ یــک ســطح دیگــر مربــوط بــه محیــط 
کــه در حــال حاضــر کمتــر بــر آن تمرکــز داریــم مســائل تخصیصــی  حکمرانــی در کشــور؛ یعنــی قوانیــن و مقــررات و آیین نامه هاســت؛ و ســطح ســوم 
اســت؛ یعنــی بهینه ســازی و ایــن قبیــل مســائل. در یــک کشــور توســعه یافته، به طورمعمــول دو ســطح اول مســئله نیســتند و مســئلۀ اصلــی ســطح 
کــه نهادهــای حکمرانــی و فضــای حکمرانــی به درســتی کار خــود را انجــام می دهنــد و مســئلۀ بهینه ســازی و اســتفاده  ســوم اســت، بدیــن معنــی 
ــه  ــت، بلک ــد نیس ــد تولی ــردن فراین ــازی و بهینه ک ــدۀ بهینه س ــک تولیدکنن ــئله ی ــال، مس ــوان  مث ــا به عن ــور م ــا در کش ــت، ام ــع اس ــۀ مناب ــه از هم بهین
کــرده اســت و  مســئلۀ وی کالن اســت، ماننــد مشــکالت ارزی، مالیاتــی، واردات و صــادرات. اندیشــکدۀ مــا در ایــن ســه ســطح مســائلی را شناســایی 

ــد. ــا کار می کن ــر روی آن ه ب

کــه در حــال حاضــر بایــد حل وفصــل   ● کمیــت از شــما بپرســد، مهم تریــن مســئلۀ نظــام حکمرانــی  گــر امــروز سیاســت گذار و حا ا
کــدام اســت چــه می گوییــد؟ کنــم 

ــی یــک مســئلۀ  ــم. در ســطح تخصیصــی مــا مســئلۀ ارز 4200 تومان ــرای شــما مثــال می زن ــم، ب مــا چــون در ســطوح مختلــف مســائل مختلــف داری
کــه بــا تخصیــص ایــن ارز کاالی اساســی بــا قیمــت مناســب بــه دســت مصرف کننــده برســد، امــا در  بســیار مهــم اســت. قصــد سیاســت گذار ایــن اســت 
کــه رانــت بســیار بزرگــی ایجــاد شــده اســت. به عنــوان  مثــال شــما بــا ارز 4200 تومانــی برنــج وارد کردیــد و هــر کیلــو 10 هــزار  عمــل اتفــاق نمی افتــد، چرا
کــه حتــی  تومــان، امــا قیمــت در بــازار هــر کیلــو 30 هــزار تومــان اســت. شــما بــرای ایــن رانــت 20 هزارتومانــی وسوســه خواهیــد شــد. ایــن منجــر شــده 
کــه حــل نشــد، قیمت هــا نیــز افزایــش  بعضــی از کاالهــا بیــش از نمونــه داخلــی افزایــش قیمــت داشــته اســت. پــس بــا ایــن تخصیــص عمــاًل مشــکلی 
ــه داد و  ــود را ارائ ــای خ ــوص راهکاره ــن خص ــا در ای ــکدۀ م ــود. اندیش ــام ش ــر انج ــت بهت ــص می توانس ــن تخصی ــه ای ک ــت  ــخص اس ــرد. مش ک ــدا  پی

امیــدوار هســتیم ایــن شــیوه در آینــده تغییــر کنــد.
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در ســطح نهادهــای حکمرانــی مســئلۀ بانــک مرکــزی یــک دغدغــۀ بــزرگ اســت. چــرا بانــک مرکــزی کشــور به درســتی کار نمی کنــد؟ ســاختار ایــن 
ح می شــود یــا مثــاًل رابطــۀ آن  نهــاد بایــد چگونــه باشــد تــا بتوانــد وظایــف خویــش را انجــام دهــد. طبیعتــًا در اینجــا درجــۀ اســتقالل بانــک مرکــزی مطــر

کــه نهادهــا الزم اســت تغییراتــی کننــد. بــا وزارت اقتصــاد یــا رئیس جمهــور چگونــه باشــد، منظــور ایــن اســت 
کــه مســئلۀ مهــم آن ســاختار بودجــه، کســری بودجــه و شــیوۀ تأمیــن آن اســت. نمی تــوان از  ع دیگــر نظــام پولــی و بانکــی کشــور اســت  یــک موضــو
کــرد و انتظــار تــورم نداشــت. پــس مســئله ای این چنینــی یــک بعــد آن نهادهــا هســتند و یــک بعــد آن قوانیــن و مقــررات؛  بانــک مرکــزی اســتقراض 
یعنــی نیــاز اســت قواعــد و مقــررات نظــام پولــی و بانکــی اصــالح شــود. این هــا مســائلی اســت کــه از نظــر اندیشــکدۀ مــا در نظــام حکمرانــی بســیار مهــم 

هســتند.

کرشــده   ● راهــکار، روش، راه حــل یــا توصیــۀ اندیشــکدۀ شــما بــرای مســائل مــورد نظــر چیســت؟ چگونــه می تــوان بــر مســئلۀ ذ
فائــق آمــد؟ آیــا راهــکار شــما بــه دســت سیاســت گذار رســید؟

بــا مثــال عــرض می کنــم. در ســطح قوانیــن و مقــررات، در الیحــۀ شــفافیت آرای نماینــدگان مجلــس مــا هــم ماننــد اندیشــکدۀ شــفافیت بــرای ایــران 
کــه در ایــن خصــوص  کانــال مــا را ببینیــد، کارهایــی  گــر  آن را دنبــال می کردیــم و روی آن کار کردیــم؛ البتــه شــفافیت در همــۀ قــوا مســئلۀ ماســت و ا
کــه  ح اصــالح نظــام بانکــی  ح می شــود. همچنیــن در طــر انجــام دادیــم مشــخص اســت. در هفته هــای آینــده، ایــن الیحــه در صحــن مجلــس مطــر
ح بزرگــی اســت اندیشــکدۀ مــا نظریــات خــود را در بخش هایــی عنــوان کرده ایــم و بــه مســئوالن رســانده ایم. از ســوی دیگــر مــا بــه بحــث  یــک طــر
کــه رانتــی بیــن 6 تــا  کــرد. مســئلۀ نحــوۀ تخصیــص قیــر بــود به گونــه ای  ح  یارانــۀ پنهــان قیــر نیــز وارد شــدیم و اصــل مســئله را اندیشــکدۀ مــا مطــر
کــه داشــتیم و همــکاری نهادهــای دیگــر پارســال از قانــون بودجــه حــذف شــد. امســال  12 هــزار میلیــارد تومــان ایجــاد می کــرد. ایــن رانــت بــا تالشــی 
کنــون پیگیــر هســتیم تــا  ح را تصویــب کردنــد و شــورای نگهبــان ایــراد گرفــت و دوبــاره اصــالح کردنــد و مــا ا متأســفانه نماینــدگان جدیــد دوبــاره طــر
شــاید مجمــع تشــخیص مصلحــت بتوانــد جلــو آن را بگیــرد و در حــال حاضــر یــک کمپیــن بــرای جلوگیــری از ایــن رانــت ایجــاد کرده ایــم. ایــن یــک 

کــه بایــد اصــالح شــود. ســازوکار تخصیصــی غلطــی اســت 
کاربلــد باشــد تــا بتوانــد بــا علــم و منطــق بــه سیاســت گذار کمــک  بــرای اثربخشــی فعالیت هــای اندیشــکده الزم اســت نیــروی انســانی متخصــص و 
کنــد و عمومــًا سیاســت گذار از دالیــل درســت اســتقبال می کنــد، امــا در هــر حــال ایــن بــه معنــی بــه کار بســتن روش هــا توســط سیاســت گذار نیســت، 
ــه ممکــن  ک ــز در ایــن  بیــن وجــود دارد  ــه سیاســت گذار نظــر و پیشــنهاد می دهنــد و حتــی بعضــًا منافعــی نی ــه ب ک ــز هســتند  ــراد دیگــری نی ــه اف ک چرا
ــه سیاســت گذار می رســانیم.  ــه فکــر می کنیــم اهمیــت دارد ب ک ــا مســئله و راهــکاری را  ــر شــد م ــه ذک ک ــی  ــا نکات ــرد. ب گی ــرار  اســت در معــرض خطــر ق
ــئله را  ــم مس ــعی می کنی ــت و س ــم رف ــازی خواهی ــال گفتمان س ــه دنب ــتیم، ب ــرار داش ــئله اص ــر مس ــان ب ــا همچن ــرد و م ــی نک ــت گذار همراه ــر سیاس گ ا
کــه ذی نفــع اصلــی هــر طرحــی مــردم  بــرای عمــوم تشــریح کنیــم و توجــه آن هــا را بــدان جلــب کنیــم، فعالیت هــای ترویجــی انجــام می دهیــم، چرا
هســتند. مــا از هــر ابــزاری کــه مؤثــر باشــد بــرای ارســال پیــام خــود اســتفاده می کنیــم. به عنــوان  مثــال گاهــی بــه ســازمان بازرســی در خصــوص مســئله 
کانال هــای مختلــف بــا اشــخاص و مســئوالن ارتبــاط می گیریــم و حــرف  کننــد، از  کــه وجــود دارد نامه نــگاری می کنیــم تــا پیگیــری  یــا ایــرادی 
گرام و توئیتــر و پادکســت  کانــال تلگــرام و اینســتا اندیشــکده را بــه گــوش آن هــا می رســانیم. مــا از انــواع بســترهای رســانه ای اســتفاده می کنیــم؛ مثــاًل 

ــا بعضــی برنامه هــا ارتبــاط داریــم و بــه آن هــا محتــوا می دهیــم. و نشســت های مجــازی. یــک برنامــه در رادیــو سراســری داریــم، در تلویزیــون ب

کار مشــترک و همــکاری بــا دیگــر اندیشــکده ها در موضوعــات مختلــف چــه جایگاهــی دارد؟ آیــا تجربــۀ   ● از نظــر اندیشــکدۀ شــما 
همــکاری مشــترک داشــته اید؟ چگونــه؟

کــه به طــور قطــع یکــی از آن هــا  کــردن توصیه هــای سیاســتی اســت، بایــد از همــۀ ظرفیت هــا اســتفاده شــود  کــه هــدف اندیشــکده ها اجرایــی   از آنجــا 
کــه بایــد بــه آن  کــه بتواننــد بــا هــم همــکاری کننــد. یــک نکتــه  تعامــل بــا دیگــر اندیشکده هاســت. اندیشــکده ها نیــز در ایــران بــه بلوغــی رســیده اند 
کــرد ایــن اســت اختــالف بیــن نظریــات اندیشــکده ها طبیعــی اســت و راهکارهــا الزامــًا هم جهــت نیســت، اندیشــکده ها یــک زبــان مشــترک  توجــه 

دارنــد و آن زبــان علــم و منطــق اســت.
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مــا بــا اندیشــکده های دیگــر همــکاری داریــم، به عنــوان  مثــال بــا اندیشــکدۀ حکمرانــی شــریف یــا اندیشــکدۀ سیاســت گذاری امیرکبیــر یــا شــفافیت 
ح همــکاری داشــته ایم. مثــاًل در بحــث شــفافیت، آرای نماینــدگان مجلــس مــا بــا  بــرای ایــران. بــا برخــی کار جــدی کرده ایــم و بــا برخــی در یــک طــر

شــفافیت بــرای ایــران همــکاری داشــتیم. ارزیابــی مــا از ایــن همکاری هــا مثبــت بــوده اســت.

به طورکلــی اندیشــکده ها چــه نقشــی در حــل ایــن مســائل نظــام حکمرانــی دارنــد؟ چــه کمکــی می تواننــد بــه حــل ایــن مســائل   ●
کننــد؟

ــا حــوزۀ  کمیــت می دهنــد، حــال ممکــن اســت حــوزۀ کالن باشــد ی خروجــی اندیشــکده ها یــک خروجــی سیاســتی اســت و مشــاورۀ سیاســتی بــه حا
خــرد. اندیشــکده ها بایــد عمل گــرا باشــند، زیــرا سیاســت گذار بــه سیاســت نیــاز دارد و بــه اینکــه دســتگاه فکــری آن اندیشــکده چیســت چنــدان 
کاری نــدارد؛ یعنــی پیشــنهادات متعــددی وجــود دارد و سیاســت گذار بــه هزینه-فایــدۀ آن هــا نــگاه می کنــد و درنهایــت یکــی را انتخــاب می کنــد. 
سیاســت گذار بایــد پذیرنــدۀ نظریــات اندیشــکده ها باشــد. بعضــی سیاســت گذاران فقــط بــه اندیشــکدۀ داخلــی نهــاد خــود اطمینــان دارنــد و از آن هــا 
کــرد تــا نظریــات متخصصــان را جمــع آوری کنــد،  اســتفاده می کننــد. از طــرف دیگــر به عنــوان  مثــال وزارت اقتصــاد یــک پلتفــرم آنالیــن راه انــدازی 

ــز نبــود. ــی در عمــل موفقیت آمی ول

چرا فکر می کنید تجربۀ موفقی نبود؟  ●
کــه بایــد منابــع مالــی خــودم را تأمیــن کنــم چــه انگیــزه ای  ح اســت. مــن به عنــوان یــک اندیشــکده ای  از نظــر مــن اینجــا بحــث نظــام انگیزشــی مطــر
کار مــن نیــز  کــه خروجــی سیاســت گذاری خــود را به طــور رایــگان در اختیــار نظــام حکمرانــی و دیگــران قــرار دهــم؟ همچنیــن مالکیــت معنــوی  دارم 
گــزارش را بــه فــروش برســانم. هــر نظــری  کار کنــم و آن  گــزارش تفصیلــی  حفــظ نمی شــود. پــس بــرای مــن بهتــر اســت تــا به صــورت رســمی تر یــک 
ــرای اندیشــکده ها  ــاز اســت یــک نظــام انگیزشــی ب ــد مالکیــت مــادی و معنــوی آن حفــظ شــود. پــس نی نیازمنــد تــالش و صــرف وقــت اســت و بای
کار کارشناســی اهمیــت می دهــد، مثــاًل ممکــن اســت چنــد جلســه بــا  تعریــف شــود. از طــرف دیگــر بایــد دیــده شــود سیاســت گذار یــا مســئول بــه نظــر و 
کــه از اینجــا توصیــۀ سیاســتی بــه  جایــی نخواهــد رســید. مثــال آن  هــم مســئلۀ افزایــش قیمــت بنزیــن  سیاســت گذار داشــته باشــید و متوجــه شــوید 
کــه اجــرا شــد از  کــز مختلــف وجــود داشــت، ولــی درنهایــت معلــوم نشــد چیــزی  ح اجــرا از اندیشــکده ها و مرا کــه بــرای آن هفــت یــا هشــت طــر اســت 

کجــا آمــده بــود! پــس رویکــرد سیاســت گذار نیــز مهــم اســت.
از یــک  طــرف دیگــر خــود اندیشــکده و کیفیــت خروجــی کار آن هــا بســیار مهــم اســت، اینکــه چــه فراینــد علمــی و تخصصــی را طــی می کننــد، روش کار 
آن هــا چیســت، از چــه نیــروی انســانی اســتفاده می کننــد، منابــع مالــی آن هــا چیســت و غیــره. منابــع مالــی اندیشــکده ها بســیار مهــم هســتند. طبیعتــًا 

اندیشــکده ای کــه وابســته بــه دولــت اســت یــا یــک حــزب بایــد حداقــل تــا حــدودی منافــع آن هــا را مدنظــر قــرار دهــد.

چنانچه نکتۀ پایانی دارید بفرمایید.  ●
کــه از نظــر نخبــگان از طریــق  اندیشــکده ها در کشــور در حــال رشــد هســتند و سیاســت گذار و نظــام حکمرانــی نیــز بــه نظــر می رســد مشــتاق اســت 
اندیشــکده ها اســتفاده کنــد. ایــن فضــا بایــد تقویــت شــود، زیــرا سیاســت گذار الزم دارد یــک سیاســت مناســب را ارائــه و اجــرا کنــد و باید از اندیشــکده ها 
اســتفاده کنــد. طبیعتــًا اختالف نظــر کارشناســی وجــود خواهــد داشــت، ولــی ایــن یــک فضــای نخبگانــی اســت. همچنیــن گاهــی الزم اســت بــرای 
ــارۀ تبعــات کوتاه مــدت آن صحبــت  ــا سیاســت شناســانده شــود و گاهــی درب ــرد ت یــک سیاســت یــک گفتمان ســازی در ســطح عمومــی شــکل بگی

شــود.
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وحیده احمدی؛ معاون پژوهشی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی:

کرد؟  ● پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی با چه هدفی و در چه سالی شروع به فعالیت 
پژوهشــکدۀ مطالعــات راهبــردی در ســال 1376 بــا اخــذ مجــوز از وزارت علــوم، تحقیقــات و فّنــاوری به عنــوان اولیــن پژوهشــکدۀ غیرانتفاعــی در 
ــی،  ــی و اجرای ــطوح علم ــی در س ــت مل ــردی و امنی ــات راهب ــات مطالع ــازی در ادبی ــداف فرهنگ س ــا اه ــی ب ــت مل ــردی و امنی ــات راهب ــوزۀ مطالع ح
ایفــای نقــش مؤثــر در تصمیم ســازی راهبــردی کشــور، تربیــت نیــروی انســانی متخصــص در حــوزۀ مطالعــات راهبــردی و امنیــت ملــی، برقــراری 
کــز علمــی و تصمیم گیــری، دیده بانــی علمــی امنیــت ملــی جمهــوری اســالمی ایــران و ارائــۀ برآوردهــای بهنــگام و دقیــق از محیــط  پیونــد میــان مرا

راهبــردی آن، پایــش و ســنجش کارآمــدی نظــام کشــورداری پــا بــه عرصــۀ علمــی کشــور گذاشــت.
کادمیــک و دانشــگاهی بازنمایــی مطلوبــی داشــته باشــد. مهم تریــن و جریان ســازترین  کنــون توانســته در محافــل آ پژوهشــکده از آغــاز تأســیس تا
کتاب هــای علــوم سیاســی بــا رویکــرد امنیــت ملــی در پژوهشــکده تألیــف و ترجمــه شــده اســت. درواقــع کتاب هــای اینجــا توانســته به نوعــی منبــع درســی 
در ســطوح کارشناســی ارشــد و دکتــرا قــرار بگیــرد. عــالوه بــر ایــن، در نزدیــک بــه ســه دهــه، پژوهشــکده بــا توجــه بــه حســن نیــت و تعهــد علمــی و اعتقــادی 
سلســله مراتب آن و نیــز جــذب و حضــور نخبــگان ایــن حــوزه در قالــب اعضــای هیئت علمــی و نیــز کادر اجرایــی بــه یــک بلــوغ کاری و حرفــه ای هــم رســیده و 
محصــوالت بســیار مؤثــری را بــا اهــداف تبییــن تحــوالت و رویدادهــا و نیــز کمــک بــه سیاســت گذاری موفــق و کارآمــد در کشــور تولیــد می کنــد کــه شــاید بتــوان 
گفــت هیچ کــدام از لحــاظ علمــی بــر دیگــری ارجحیــت نــدارد، زیــرا مجموعــه مــدام در تــالش اســت و ســعی می کنــد اســتانداردها و معیارهــای علمــی را در 
کادمیــک و دانشــگاهی بازتــاب پیدا  همــۀ آن هــا کامــاًل رعایــت کنــد و خــدا را شــکر بازتاب هــای خوبــی هــم داشــته اســت. بخشــی از محصــوالت مــا در حــوزۀ آ
می کنــد و بازنمایــی و منتشــر می شــود؛ ازجملــه کتاب هــا و محصــوالت دیگــری ماننــد دیده بــان امنیــت ملــی و ســالنمای امنیــت ملــی و فصلنامــۀ مطالعــات 
راهبــردی. عــالوه بــر ایــن، ســفارش پژوهشــی هــم بــه پژوهشــکده داده می شــود کــه در قالــب پروژه هــای مهــم و تأثیرگــذار در ایــن ســال ها انجــام شــده و بــه 
دســت سیاســت گذار رســیده اســت. اعضــای هیئت علمــی کــه همــه بــر اســاس اعــالم نیــاز پژوهشــکده و از طریــق ســامانۀ وزارت علــوم و تحقیقــات پذیرفتــه 
شــده اند از نخبــگان دانشــگاه های برتــر کشــور هســتند کــه رزومــه قابل توجــه علمــی و کاری دارنــد و بــا رویکــرد راهبــردی دقیــق و همین طــور مهارت هــای 
ــد. از ایــن رو خــود  ــش می برن ــروه خــود را پی ــه گ ــص ب ــات مخت ــد و مطالع ــش می دهن ــی خــود را پوش ــا و تحــوالت حــوزۀ تخصص ــگارش رویداده ــاالی ن ب

پژوهشــکده در تربیــت نیــروی انســانی مؤثــر در ایــن حــوزه بســیار خــوب عمــل کــرده و ســرمایۀ قابل توجهــی از منابــع انســانی را در اختیــار دارد.

کاری اصلی پژوهشکدۀ امنیت ملی است؟  ● حوزۀ 
کــه می خواهیــم انجــام بدهیــم نســبتش را بــا امنیــت ملــی جمهــوری اســالمی ایــران می ســنجیم و درواقــع خطــوط اصلــی مــا  بلــه. مــا هــر کاری را 
کــه کتاب هــای خیلــی خوبــی هــم باشــند یــا بــه هــر حــال گزارش هایــی  ک و معیــار مشــخص می کنــد. ممکــن اســت کتاب هایــی باشــند  را ایــن مــال
کــه الزم اســت نوشــته شــود، ولــی بــرای اینکــه حــوزۀ تخصصــی خودمــان را حفــظ کنیــم همیشــه ســعی می کنیــم بــه دســتور کار پژوهشــکده متعهــد 

کــه نســبتش بــا امنیــت ملــی جمهــوری اســالمی مشــخص شــده باشــد. باشــیم و محصوالتــی را تولیــد کنیــم 

از دید شما به عنوان پژوهشکدۀ مطالعات راهبری، مهم ترین مسئلۀ نظام حکمرانی ایران در حال حاضر چیست؟  ●
در دو ســه ســال اخیــر در حــوزۀ حکمرانــی کارهــای خیلــی خوبــی انجــام دادیــم کــه در چارچــوب مقــاالت فصلنامــه، دیده بــان امنیــت ملــی، کتاب هــا 
و مجموعــه مقــاالت چــاپ شــده اســت. وقتــی می خواهیــم در ایــن موضوعــات تأمــل کنیــم بایــد یادمــان باشــد انقــالب اســالمی و جمهــوری اســالمی 
کــه بــر اســاس نظــام دوقطبــی مبتنــی بــر تبعیــض، وابســتگی و دخالــت  ایــران به عنــوان نظــام برخاســته از آن نظــم موجــود در منطقــه و بین الملــل 
در امــور داخلــی کشــورها شــکل گرفتــه بــود ناســازگار بــود و بــر مبنــای شــعار اســتقالل بــه دنبــال برانداختــن وضعیــت قبلــی و درانداختــن طرحــی نــو 
کــه بــه نظــر مــن  بــر اســاس آرمان هــای انقــالب رفــت؛ بنابرایــن، مخالفــان و دشــمنان خاصــی علیــه نظــام سیاســی برآمــده از انقــالب ســر برآوردنــد 
ماهیــت انقــالب ایــران را درســت درک نکــرده بودنــد و جمهــوری اســالمی را به عنــوان یــک »دیگــری« تهدیدســاز بــه شــمار می آوردنــد؛ یعنــی نــگاه و 

رویکــرد خصمانــه نســبت بــه جمهــوری اســالمی هــم وجــود داشــت.
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جنــگ عــراق در ایــن فضــا بــا خســارت های بســیار بــه مــا تحمیــل شــد و حتــی ایــن نــگاه خصمانــه حتــی بــه ســطح ســازمانی هــم رســید؛ یعنــی 
می بینیــم شــورای همــکاری خلیــج فــارس در مقابــل جمهــوری اســالمی به عنــوان یــک نظــام تازه تأســیس شــیعی ســربلند می کنــد و ســعی می کنــد 
ســنگ اندازی و مانع تراشــی در مســیر جمهــوری اســالمی ایــران را داشــته باشــد. نظــام بین الملــل هــم به جــای خــودش از هیــچ دشــمنی فروگــذاری 
کــرده حســن نیــت و اعتمــاد را بیــن همســایگان و فضــای بین الملــل ایجــاد کنــد.  کــه جمهــوری اســالمی از ابتــدا تــالش  ــی بــود  نکــرد. ایــن در حال
ــدور  ــور از ص ــد منظ ــی، می فرماین ــام خمین ــرت ام ــالمی، حض ــوری اس ــذار جمه ــود بنیان گ ــت می ش ــالب صحب ــدور انق ــارۀ ص ــی درب ــال وقت ــرای مث ب
کــه می خواهیــم در کشــورها مداخلــه داشــته باشــیم؛ یعنــی مــا می خواهیــم الگــوی ایرانی-اســالمی را بــه وجــود بیاوریــم. ایــن  انقــالب ایــن نیســت 
کــرد. بــا ایــن حــال رقبــا و دشــمنان منطقــه ای و بین المللــی جمهــوری اســالمی  حســن نیــت در دورۀ مقــام معظــم رهبــری نیــز همچنــان تــداوم پیــدا 
ــا ســازمان های بین المللــی  ــکا ی کــه بعضــًا امری ایــران، به ویــژه دشــمنی های رژیــم صهیونیســتی و همین طــور مانع تراشــی ها و ســنگ اندازی هایی 
کــه بــا خــودش همــراه می کــرد یکــی از مشــکالت اساســی جمهــوری اســالمی ایــران بــوده اســت. بــرای نمونــه مــا حتــی در مســئله توافــق هســته ای 
کــه اتفاقــًا تحریم هــا و اعمــال فشــارها را  هــم حســن نیــت خودمــان را نشــان دادیــم و تمــام مراحــل را گذراندیــم، امــا عهدشــکنی هایی اتفــاق افتــاد 
کــه تأثیــرات آن در داخــل و در بحــث حکمرانــی در کشــور بازتــاب پیــدا می کنــد.  کــرد؛ بنابرایــن یــک ُبعــد از ایــن مســئله ریشــۀ خارجــی دارد  بیشــتر 
عــالوه بــر ایــن بایــد در نظــر داشــت جمهــوری اســالمی یــک نظــام تازه تأســیس بــوده کــه از قبــل؛ یعنــی دنیــای معاصــر الگــوی جامعــی بــرای آن وجــود 
نداشــته اســت؛ یعنــی یــک نظــام شــیعی بــر مبنــای قوانیــن اســالمی، رعایــت حقــوق شــهروندی و مردم ســاالری پیــش از جمهــوری اســالمی ایــران 
کــه از حــوزۀ  کــه قابلیــت الگوبــرداری داشــته باشــد. ایــن مســئله موجــب شــده بعضــی از ضعف هــا در عرصــۀ حکمرانــی ایجــاد شــود  پــا نگرفتــه بــود 
سیاســت گذاری و تصمیم گیــری از مجلــس تــا دولــت شــروع می شــود و بعضــی اوقــات ماننــد کالف هــای ســردرگم و پیچیــده ای نیــز شــده اســت. در 
کــه همــواره نیــاز بــه صــرف  ع قومیت هــا و بالطبــع گســتردگی مطالبــات و از طــرف دیگــر مرزهایــی  ایــن میــان تفاوت هــای فرهنگــی و مذهبــی، تنــو
نیــرو و هزینــه بــرای امنیــت آن هــا بــوده و همین طــور تحــرکات گریــز از مرکــز کــه گروهک هــا بــا حمایــت و پشــتیبانی دول و کشــورهای دشــمن ایجــاد 

کارآمدی هــا در حــوزۀ توســعۀ کشــور شــده اســت. می کننــد همــۀ ایــن عوامــل موجــب برخــی نا
کلیــد حــل مشــکالت کشــور باشــد. ایــن مســئله از نهادهــای سیاســت گذار و اجرایــی در ســطوح  ــد  ــه نظــرم ایــن کارآمــدی و کارآمدســازی می توان ب
کــه در حــال حاضــر کشــور در حــوزۀ حکمرانــی  مختلــف اعــم از شــهرداری، اســتانداری، فرمانــداری و ســه قــوه را دربــر می گیــرد. بســیاری از مشــکالتی 
ــا کارآمــدی تأثیرگــذار نهادهــا و بخش هــای مختلــف،  ــر موضوعیــت خــودش را از دســت می دهــد. ب ــا آن روبه روســت در چارچــوب کارآمــدی مؤث ب

کــرد. خ داده و درنتیجــه چرخــۀ حکومت منــدی و اعمــال قــدرت به صــورت مؤثــر نقــاط ضعــف فعلــی را اصــالح خواهــد  تفکیــک کارکــردی ر

نظــام حکمرانــی مــا دچــار یک ســری بحران هــا و مشــکالت ماننــد تعــارض منافــع، شــفاف نبــودن، تعارض هــای بیــن ســازمانی   ●
یــا فقــدان دولــت الکترونیــک اســت. بــه نظــر شــما کدام یــک از ایــن مســائل مهم تــر اســت؟ فکــر می کنیــد ایــن مشــکالت مســائل 

شناسایی شــده شــما را تشــدید می کنــد یــا تفاوتــی ایجــاد نمی کنــد؟
وقتــی مــن از کارآمــدی صحبــت می کنــم می توانــد همــۀ این هــا را دربــر داشــته باشــد. بــرای مثــال اینکــه از تعــارض منافــع صحبــت می فرماییــد اصــاًل 
کــه مــا همیشــه هم ســویی منافــع داشــته باشــیم. سیاســت بــه معنــای تعــارض منافــع اســت، ولــی مدیریــت ایــن  در عالــم سیاســت این گونــه نیســت 
کــه منافــع و امنیــت ملــی نظــام را از خــود متأثــر نســازد حائــز اهمیــت اســت، در غیــر ایــن صــورت دیگــر نمی توانیــم بگوییــم  تعارض هــا به گونــه ای 
کــه وجــود دارد تعــارض منافــع معمولــی اســت، چــون جمــع و انباشــت می شــود و بــرای نظــام هزینه ســاز می شــود یــا وقتــی از شــفافیت  تعارض هایــی 
ســخن می گوییــد مــا اصــاًل نمی توانیــم کارآمــدی را تعریــف کنیــم بــدون اینکــه از شــفافیت صحبــت کنیــم؛ یعنــی شــفافیت بخــش مهمــی از رونــد 

کــه گفتیــد را جــدا از مســئلۀ کارآمــدی نمی بینــم. سیاســت گذاری، تصمیم گیــری و اجراســت. هیچ کــدام از مؤلفه هایــی 
کــه می گوییــم مشــکل اســتانی مثــل سیســتان و بلوچســتان  کــه وجــود دارد ایــن اســت  یــک مثــال از سیســتان و بلوچســتان می گویــم: آن چیــزی 
ــا نخبــگان آن اســتان صحبــت  گرایــی قومــی اســت؛ یعنــی بلوچ هــا می خواهنــد از ایــران جــدا بشــوند؟ وقتــی تحقیــق می کنیــم و ب ــا وا چیســت؟ آی
کــه ایــن طــرف مــرز وجــود دارد باعــث می شــود  گرایــی قومــی نیســت؛ یعنــی بــه هــر حــال توســعه یافتگی  می کنیــم، می بینیــم مســئلۀ آن هــا وا

ــت. ــه اس ــکل نگرفت ــتان ش ــران در آن اس ــک بح ــوان ی ــه ای به عن ــن قضی ــی چنی ــوند؛ یعن ــدا بش ــران ج ــد از ای ــا نخواهن بلوچ ه
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یعنی مسئله فقط تفاوت های فرهنگی و مذهبی است؟  ●
بلــه، تــا حــدودی ایــن تفاوت هــا وجــود دارد امــا ایــن هــم قابــل مدیریــت اســت؛ یعنــی به عنــوان بحــران اصلــی خــودش را نشــان نــداده اســت، امــا 
ــر  گ ــد خوزســتان چــه چیــزی بیشــتر از مــوارد دیگــر مســئله اســت؟ مســئله توســعه نیافتگی؛ یعنــی ا در ایــن اســتان و دیگــر اســتان های مــرزی مانن
کــه اآلن وجــود دارد در آن اســتان نبینیــم و  کــه مشــکالت فعلــی اقتصــادی، شــغلی و دیگــر مشــکالتی را  ایــن اســتان بــه حــدی توســعه یافته باشــد 
سیســتمی کــه آنجــا در جریــان اســت یعنــی اســتانداری، فرمانــداری و نخبــگان کارآمــد شــود و در پایتخــت هــم خــودش را نشــان بدهــد یعنــی مجلــس 
ح باشــد بــه کل اســتان توجــه کننــد و توســعه پیــدا  کــه از آن اســتان می آینــد بــدون اینکــه بحــث بلــوچ یــا سیســتانی بــودن مطــر مــا و نمایندگانــی 
کــه درنهایــت پیامدهایــش مجموعــۀ تصمیم گیــری در ایــن مــورد را  کــردن کل اســتان مدنظــر باشــد، ایــن مســئله نوعــی کارآمــدی را ایجــاد می کنــد 
کــه در یــک اســتان یــک مســئلۀ  گاه در ســاختار هــم بازتولیــد می شــود. بــرای مثــال زمانــی  می توانــد بــه موفقیــت برســاند، چــون ایــن مســئله ناخــودآ
ــه ایــن چرخــه خودبه خــود حرکــت کنــد یعنــی در  ک ــی  ــرای آن در نظــر گرفتــه شــود، امــا زمان ــد بودجــه ای ب ــه هــر حــال بای ــد ب ــی پیــش می آی بحران
چارچــوب خــودش قــرار گرفتــه باشــد و در خطــوط خــودش در حــال پیشــرفت باشــد بــدون اینکــه گرفتــار مســائل و بحران هــای خــاص خــودش از 
جناح بندی هــا و سیاســت زدگی ها تــا فســادهای ریــز و درشــت باشــد دیگــر نیــاز نیســت کــه مثــاًل بخواهیــم خــود انــرژی کشــور را فقــط بــرای آن صــرف 

کــرده اســت. کنیــم چــون خــود آن بــر غلتــک افتــاده و کار خــودش را 
کــه می توانــد نظــام حکمرانــی را تحــت تأثیــر قــرار دهــد سیاســت زدگی در ســطوح  کارآمــدی   بــا ایــن حــال یکــی از ریشــه های مهــم در بحــث نا
کــه تصمیمــات و سیاســت ها را از خــود  متفــاوت اســت؛ یعنــی زمانــی ایــن سیاســت زدگی مرتبــط بــا جهت گیری هــا و وابســتگی های جناحــی اســت 
کنــار کشــور  متأثــر می ســازد و یــک زمانــی در پایین تریــن ســطوِح سیســتم ماننــد انتصابــات، انتخاب هــا و تصمیمــات نهادهــای اجرایــی در گوشــه و 
نمــود پیــدا می کنــد. در پــی ایــن سیاســت زدگی بــه جــای اینکــه عینــک منافــع ملــی جمهــوری اســالمی محــک و معیــار تصمیم گیــری و ارزیابــی و 
ســنجش تصمیمــات باشــد، معمــواًل بــا عینــک تعلقــات حزبــی و جناحــی مســئله دیــده می شــود. بــه همیــن خاطــر هــدف اصلــی یعنــی تــالش بــرای 

ــد. ــول می مان ــام مغف ــۀ نظ ــت همه جانب امنی

کــردن آن بــا سیاســت گذار   ● ح  کــه پژوهشــکده بــه مســئله ای رســیده اســت و در مطــر آیــا مثالــی از مــوردی بــه ذهنتــان می رســد 
 در اجــرا شکســت خــورده باشــد؟

ً
در نظــام حکمرانــی شکســت خــورده یــا موفــق شــده، ولــی بعــدا

کنــد و در هــر پژوهشــی بــا  کــه بــرای سیاســت گذار مفیــد نیســت اجتنــاب  کــرده در تولیــدات خــود از کلی گویی هایــی  پژوهشــکده همــواره تــالش 
کــه پژوهشــکده در دو ســال گذشــته  رویکــردی راهبــردی پدیــدۀ مــورد نظــر را از همــۀ جوانــب بررســی کنــد. به عنــوان نمونــه یکــی از محصوالتــی 
به صــورت کامــاًل موفقیت آمیــز پیــش بــرده اســت و در نهادهــای سیاســت گذار نیــز بازتــاب بســیار خوبــی داشــته پروژه هــای مسئله شناســی امنیــت و 
پیشــرفت در اســتان های مختلــف بــوده اســت. در ایــن پروژه هــا تــالش شــده مهم تریــن مســائل حکمرانــی در هــر اســتانی بــه تفکیــک بررســی شــود 
ــگان  ــی، نخب ــات نظام ــس، مقام ــدگان مجل ــه، نماین ــتاندار، امام جمع ــا اس ــداری ت ــه از فرمان ــا مصاحب ــاید صده ــود. ش ــی ش ــرای آن چاره اندیش و ب
کار  کّمــی بــه دســت آیــد. در ده یــا یــازده اســتان ایــن  کیفــی انجــام شــده تــا نتیجــۀ پژوهــش از طریــق روش هــای  فرهنگــی و مدنــی بــه روش 
را انجــام دادیــم؛ ماننــد آذربایجــان شــرقی، آذربایجــان غربــی، کردســتان، زنجــان، تهــران، سیســتان و بلوچســتان، خوزســتان، هرمــزگان. مــا 
پــروژه را بــه نحــو احســن انجــام می دهیــم و بــه سیاســت گذار انتقــال داده می شــود، ولــی بــرای اجــرا دیگــر پژوهشــکده دخالتــی نمی کنــد. تنهــا 
تــالش پژوهشــکده انتقــال درســت، ســریع و جامــع مســائل بــه سیاســت گذار اســت. مــا نمی توانیــم نســبت بــه اجــرا انتظــار خاصــی داشــته باشــیم، 
کار را سیاســت گذار دیــده و انتقــال آن به درســتی انجــام شــده  کــه اتفاقــًا  چــون دیگــر در حیطــۀ کاری مــا نیســت. بازتــاب ایــن پروژه هــا نشــان داده 
اســت. از دیگــر محصــوالت پرافتخــار پژوهشــکده، ســالنمای امنیــت ملــی و چشــم انداز ســال آینــده اســت؛ مثــاًل ســالنمای امنیــت ملــی ســال 1399 
و چشــم انداز ســال 1400. مــا ضمــن تبییــن وقایــع و رویدادهــای مهــم یــک ســال گذشــته تــالش می کنیــم بــا تحلیــل درســت روندهــای کنونــی بــه 
کــه ده ســال از انتشــار آن می گــذرد در یــک دهــه گذشــته، هــم در مقــام تبییــن رویدادهــا  تخمیــن وضعیــت آتــی آن بپردازیــم. ســالنمای امنیــت ملــی 
کــه از یــک مــاه  و هــم در تخمیــن وضعیــت آتــی بســیار ســربلند بــوده و جــزء یکــی از افتخــارات پژوهشــکدۀ مطالعــات راهبــردی اســت، به گونــه ای 
پیــش از انتشــار، نهادهــای مختلــف بــا پژوهشــکده تمــاس می گیرنــد و خواهــان دسترســی ســریع تر بــه ایــن محصــول هســتند. مثــاًل پارســال بــه علــت 

مسائلنظامحکمرانیازدیدگاهاندیشکدهها 74



ع کرونــا بــه مــدت یــک مــاه چــاپ ســالنمای امنیــت ملــی بــه تعویــق افتــاد و از جاهــای مختلــف مثــل برخــی وزارتخانه هــا بــا مــا تمــاس گرفتنــد  شــیو
کــه امســال امنیــت ملــی جمهــوری اســالمی ایــران را تحت الشــعاع قــرار داد در  و آن ســال نما را از مــا بــا جدیــت پیگیــری کردنــد. بســیاری از اتفاقاتــی 
ســالنمای ســال گذشــته و در بخــش چشــم انداز توســط اعضــای هیئت علمــی مــا گفتــه شــده و هشــدار داده شــده بــود. زمانــی ک هشــدارها جــدی 
کــرده و تــالش  گرفتــه می شــود و زمانــی هــم ممکــن اســت نهادهــا هشــدارها را جــدی نگیرنــد، ولــی پژوهشــکده در ایــن زمینــه همیشــه فعــال عمــل 
داشــتیم فقــط بــه تولیــد نپردازیــم و در انتقــال آن بــه سیاســت گذار و اطــالع نهادهــای ذی ربــط در مــورد آن محصــول ســهیم باشــیم و تــا حــدود 

کار را دیده ایــم و اعتمــاد بــه پژوهشــکده نتیجــۀ ایــن تالش هــا بــوده اســت. زیــادی هــم نتیجــۀ 

کار علمــی می کنــد و اندیشــکده عــالوه   ● بیــن پژوهشــکده و اندیشــکده تفــاوت ظریفــی قائــل می شــوند. معتقدنــد پژوهشــکده 
ــا سیاســت گذار وارد می شــود. می گوینــد شــاید پژوهشــکده حــوزۀ اجــرا را درســت نشناســد،  کار علمــی، در حــوزۀ اجــرا هــم ب ــر  ب
کار نیایــد.  پژوهشــش را می کنــد و بــر اســاس فکت هــای علمــی نظــر می دهــد، ولــی ممکــن اســت آن پژوهــش در عمــل خیلــی بــه 

شــما ایــن موضــوع را قبــول داریــد؟
کــه کشــورهای مختلــف را بــا نــگاه  ســال گذشــته یکــی از مداخــل ســالنمای امنیــت ملــی آموزش وپــرورش و چالش هــای ایــن سیســتم در کشــور بــود 
مقایســه ای بررســی کردیــم و جالــب بــود کــه حجــم داده هــای علمــی کــه در ایــران بــه دانش آمــوز و دانشــجو داده می شــود بیشــتر از کشــورهای دیگــر 
ــه دانشــجوی  ک ــر  ــل یــک نف ــد شــاید در مقاب ــران لیســانس فیزیــک می خوان ــه در ای ک ــال کســی  ــرای مث ــای آموزشــی دیگــر اســت؛ یعنــی ب و نظام ه
دانشــگاه های خارجــی باشــد ســطح باالتــری از داده هــای ایــن علــم را در ذهنــش انباشــت می کنــد. به رغــم ایــن مســئله آن هــا موفق تــر عمــل 
کــه در نظام هــای آموزشــی آن هــا اینکــه فقــط داده و فکــت انتقــال داده شــود اهمیــت نــدارد، بلکــه تمــام تــالش  می کننــد. دلیــل اصلــی آن اســت 
آن هــا بــرای انتقــال »شــناخت درســت« در فراینــد یادگیــری اســت؛ زیــرا انباشــت داده به تنهایــی نمی توانــد نتیجه بخــش باشــد. مــن هــم بــا شــما 
کنــد، امــا پژوهــش بایــد بــر اســاس »شــناخت جامــع، واقعــی و  کــه کار اصلــی پژوهشــکده پژوهــش اســت و بایــد پژوهــش تولیــد  موافــق هســتم 
بنیادیــن« مســائل و نیازهــای اصلــی کشــور پیــش بــرود. وقتــی پژوهشــکده ها بتواننــد ایــن مرحلــه را به درســتی انجــام دهنــد نیــازی نیســت وارد فــاز 
کــه پژوهشــکده درنتیجــۀ ایــن  اجــرا شــوند، بلکــه سیاســت گذار خــود در هــر حــوزه ای بــه ســمت تولیــدات شــما ســوق پیــدا می کنــد؛ زیــرا محصولــی 
کــرده اســت بــه کمــک سیاســت گذار می شــتابد و وی را در شــناخت و تصمیم گیــری درســت تر یــاری می کنــد. ایــن ماهیــت و فلســفۀ  رویکــرد تولیــد 
وجــودی همــۀ اتاق هــای فکــر در جهــان اســت. بــه خاطــر همیــن تفکیــک خاصــی بیــن پژوهشــکده و اتــاق فکــر در ادبیــات کشــورهای دیگــر وجــود 

ــود. ــخ داده می ش ــر پاس ــای فک ــا اتاق ه ــکده ها ی ــت گذار در پژوهش ــاز سیاس ــون نی ــدارد، چ ن
پژوهشــکدۀ مطالعــات راهبــردی همــواره از هیئت علمی هــای خــود انتظــار داشــته اســت بــا ایــن نــگاه و رویکــرد راهبــردی در چارچــوب امنیــت ملــی 
ــل همــواره ســعی  ــرم پژوهشــکده در مقاب ــر اســاس نیازهــای کشــور، محصــوالت را تولیــد کننــد و رؤســا و سلســله مراتب محت جمهــوری اســالمی و ب
ــا ارتبــاط بیــن نیازهــای ایــن نهادهــا و کار پژوهشــکده به صــورت محکــم تــداوم داشــته باشــد.  ــا نهادهــای مختلــف در ارتبــاط باشــند ت می کننــد ب
بدیهــی اســت بعضــی از محصــوالت پژوهشــکده در فضــای دانشــگاهی بازنمایــی می شــود و مــورد توجــه قــرار می گیــرد، چــون نیازهــای تئوریــک 

کادمیــک را پاســخ می دهــد و برخــی دیگــر از محصــوالت مــا مختــص بــه نهادهــای سیاســی و مقامــات تصمیم گیــر اســت. فضــای آ

کــه بایــد   ● کارآمــدی بخش هایــی از سیســتم باشــد  کنیــم بــه نظــر پژوهشــکده یکــی از مســائل حکمرانــی ایــران نا گــر فــرض   ا
کارآمــد شــوند، آیــا پژوهشــکده راهــکاری بــرای مســئله دیــده اســت؟

کلــی را همــه داده انــد. مثــاًل مــا می گوییــم بایــد شــفافیت باشــد،  کلــی مســئله را حــل کنیــم. راهبردهــای  بعضــی وقت هــا نمی توانیــم بــا یــک راهبــرد 
شــفافیت راهبــردی کلــی اســت، ولــی وقتــی می گوییــم »شــفافیت«، راهبــرد ایــن مســئله بایــد در پاســخ بــه پرســش های دیگــر بررســی شــود یعنــی چــه 

چیــزی شــفاف بشــود؟ کجــا بایــد شــفاف باشــد و کجــا نبایــد شــفاف باشــد؟

منظــور مــن هــم همــان جزئیــات اســت. بــرای مثــال شــما بــا یــک پشــتوانۀ نظــری یــک توصیــه سیاســتی مثــاًل در خصــوص   ●
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کارهایــی داشــتید؟ کــرده باشــید، آیــا چنیــن  کارآمــدی در سیســتم ســالمت یــا در امنیــت غذایــی آمــاده  نا
ــا پشــتوانۀ نظــری  ــه در آن نه تنه ک ــرد  ک ــوان کارآمــدی را منتشــر  ــا عن ــی ب ــال گذشــته کتاب ــه پژوهشــکده در یــک س ــرای نمون ــوده اســت. ب ــًا ب قطع
کارآمــدی پوشــش داده شــد، بلکــه توصیه هــای راهبــردی در ایــن خصــوص نیــز از غنــای قابل توجــه در آن برخــوردار بــوده اســت یــا کتــاب دیگــری 
ــد در  ــه بای ک ــرد. در حــوزۀ سیاســت خارجــی و راهبردهایــی  ــه از همیــن شــیوه پیــروی می ک ک ــم  ــوازن منطقــه ای منتشــر کردی ــوان توســعه و ت ــا عن ب
کــرده اســت. جلســات مختلفــی بــا سیاســت گذاران در حوزه هــای فــوق ترتیــب داده  کار قــرار داده شــود نیــز پژوهشــکده بســیار پیشــرو عمــل  دســتور 
شــده و نتایــج خوبــی نیــز از آن گرفته ایــم. ضمــن اینکــه توصیه هــای راهبــردی و پشــتوانۀ نظــری بــه یــک محصــول پژوهشــکده ختــم نشــده اســت. 
کــه هــر مــاه به صــورت منظــم منتشــر می شــود همــه در همیــن راســتا عمــل  فصلنامــۀ علمی-پژوهشــی مطالعــات راهبــردی یــا دیده بــان امنیــت ملــی 
کــه بایــد اصــالح شــود یــا اضافــه شــود طــی جلســات سیاســت گذاری در داخــل خــود پژوهشــکده بــه شــور و تبادل نظــر  می کننــد. هــر ســاله نیــز نقاطــی 
گذاشــته می شــود. به عنــوان نمونــه، طــی همیــن جلســات در ســال گذشــته بــه پیشــنهاد ریاســت محتــرم پژوهشــکده و نیــز اعضــای هیئت علمــی 
پژوهشــکده مداخــل مهمــی بــه ســال نما در حــوزۀ زیرســاخت های کشــور، حــوزۀ آمــوزش و پــرورش، حــوزۀ قضائــی و نیــز حــوزۀ اقتصــادی اضافــه شــد 
کــه همــۀ این هــا بــا تالش هــای گســتردۀ اعضــای پژوهشــکده انجــام شــد، امــا بســیار مــورد توجــه مخاطبــان قــرار گرفــت. در ســطوح دیگــر هــم ایــن 
ک کشــور و  گــزارش دربــارۀ ســازمان ثبــت اســناد و امــال توصیه هــای راهبــردی همــواره مدنظــر بــوده اســت. به عنــوان نمونــه در چنــد مــاه گذشــته، 
چالش هــا و نقــاط ضعــف آن و نیــز راهبردهــای الزم بــرای اصــالح ایــن ســاختار در دیده بــان امنیــت ملــی بــه نــگارش درآمــد یــا ویژه نامــۀ فرهنگــی 

کــه بــه وضعیــت کاالهــا و محصــوالت فرهنگــی در کشــور پرداختــه شــده بــود. دیده بــان 

بــه نظــر شــما آیــا پژوهشــکده ها و اندیشــکده ها بایــد دربــارۀ یــک مســئله بــا هــم تعامــل داشــته باشــند و همــکاری کار کننــد یــا هــر   ●
پژوهشــکده، اندیشــکده یــا مؤسســۀ تحقیقاتــی می توانــد راه خــودش را بــرود؟

کار  کــه در یــک زمینــه  گــر صادقانــه بگویــم، در ایــران فرهنــگ رقابــت منفــی وجــود دارد. بعضــی وقت هــا شــما نمی توانیــد دو پژوهشــکده را  ا
می کننــد مجــاب کنیــد بــا یکدیگــر همــکاری داشــته باشــند، چــون منافــع ســازمانی-و نــه منافــع جمعــی و ملــی کشــور- را در اولویــت قــرار می دهنــد 
کــه بــه مرکــز دولتــی داده می شــود. بــرای مثــال اینجــا محصولــی  کــه پیامدهــای آن هــدر دادن انــرژی، وقــت، بودجــه، ســرمایه و بیت المالــی اســت 
کــه از لحــاظ کیفــی پایین تــر  تولیــد می شــود و بعــد می بینیــم فــالن مؤسســه یــا پژوهشــکدۀ مشــابه همــان محصــول را چــاپ می کنــد بــا ایــن تفــاوت 
ــدون  ــد مــن هــم ایــن را دارم، ب ــد و می خواهــد بگوی ــری برخــوردار نیســت. یــک بودجــه ای صــرف می کن ــگاه کارشناســانۀ دقیــق و مؤث ــوده و از ن ب
اینکــه هدفمنــد باشــد صرفــًا نوعــی نمایــش و تبلیــغ اســت. خیلــی وقت هــا هــم بــه نتیجــه نمی رســد چــون در همــان حــد نمایــش باقــی می مانــد. 
ــی  ــا نهادهــای دیگــر به تنهایــی به صــورت مســتمر خروجــی قابــل قبول ــد بــدون همــکاری ب کــه هیــچ پژوهشــکده ای نمی توان ــی اســت  ایــن در حال
داشــته باشــد. رویکــرد همــکاری در پژوهشــکدۀ مطالعــات راهبــردی همــواره وجــود داشــته اســت. مــا در ســال گذشــته بــا نهادهــای مختلــف ازجملــه 
معاونــت اجتماعــی ناجــا، مؤسســات اقتصــادی، پژوهشــکدۀ آمــوزش و پــرورش، ســازمان ها و پژوهشــکده های قضائــی، بخش هــای سیاســت گذار 
کــرد و از آن هــا صرفــًا  کــه بــا همــکاری آن هــا ســال نما را منتشــر خواهیــم  در حــوزۀ علــم و فّنــاوری تمــاس داشــته ایم و بــه همــۀ آن هــا اعــالم کرده ایــم 
درخواســت جلســات خبرگــی داشــته ایم تــا محصولــی کــه بــه دســت سیاســت گذار می رســانیم از لحــاظ شــناخت و تشــخیص مســائل و راهبرداندیشــی 
محصــول مــورد نظــر جامــع و تأثیرگــذار باشــد. همچنیــن دیده بــان امنیــت ملــی را بــه نهادهــای مختلــف ارســال می کنیــم تــا آن هــا هــم در جریــان 
پژوهش هــای مــا قــرار بگیرنــد، امــا اینکــه جاهــای دیگــر تــا چــه حــد ایــن روحیــۀ همــکاری را بــا ســایر پژوهشــکده ها و نهادهــا دارنــد در جریــان 
ــوده اســت؛ البتــه بعضــی  ــا دانشــگاه ها، مؤسســات پژوهشــی و حتــی نهادهــای اجرایــی بخشــی از کار پژوهشــکده ب ــا ایــن همــکاری ب نیســتم، ام
کــه مثــاًل می گوینــد مــا در ایــن حــوزه کار کردیــم و نتیجــه را بــرای شــما هــم فرســتادیم تــا بهره بــرداری کنیــد  وقت هــا گزارش هایــی بــه اینجــا می رســد 
کــه اصــاًل همــکاری وجــود نداشــته باشــد. همــکاری وجــود دارد و ضــرورت  و تعهــد و وجــدان کاری نســبت بــه ایــن زمینــه دارنــد. این گونــه نیســت 
کار را ادامــه بدهــد ارزشــمند اســت، وگرنــه ایــن مســیر  زیــادی هــم دارد و الزمــۀ تحقیــق اســت. وقتــی تحقیــق تــا جایــی پیــش بــرده شــود و نفــر بعــد 

ــدون پیشــرفت قابل مالحظــه ای مــدام تکــرار می شــود. ب
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سید مرتضی نبوی؛ مدیر مرکز پژوهشی مطالعات راهبردی توسعه:

کرد؟  ● مرکز پژوهشی مطالعات توسعۀ راهبردی با چه هدفی و در چه سالی شروع به فعالیت 
کــه بتوانیــم بحث هــای نظــری و علمــی را بــه نحــوی بــا بحث هــای اداره و مدیریــت حکومــت و جامعــه  ــا ایــن انگیــزه تشــکیل شــد  مؤسســۀ مــا ب
ــذا  ــدم؛ ل ــاز ش ــاس نی ــن احس ــه ای ــتر متوج ــی بیش ــودم خیل ــس ب ــده مجل ــم نماین ــارم و پنج ــس چه ــه در مجل ک ــی  ــوص زمان ــم. به خص ــد بدهی پیون
کــه مجــوز آن را از وزارت ارشــاد گرفتیــم. بعــد  کــه ابتــدا یــک مؤسســۀ فرهنگــی بــه اســم مؤسســۀ فرهنگــی »یــاس« بــود  ایــن مرکــز را تأســیس کردیــم 
به تدریــج ایــن را بــه یــک مرکــز پژوهشــِی مطالعــات راهبــردی توســعه تبدیــل کردیــم کــه مجــوز آن را از وزارت علــوم گرفتیــم. به طــور مرتــب هــم یــک 
کــه ابتــدا مجــوز آن را از ارشــاد گرفتیــم و بــه وزارت علــوم معرفــی کردیــم و آن هــا آن را به عنــوان نشــریۀ علمی-ترویجــی  فصلنامــۀ علمــی داشــتیم 
کــه  کــرده و همــۀ نشــریه ها چــه علمی-پژوهشــی و چــه عملی-ترویجــی، »علمــی« هســتند. شــاید شــانزده ســال باشــد  شــناختند. اخیــرًا وضــع تغییــر 

ــم. به طــور مرتــب ایــن نشــریه را درمی آوری
ع  مــا گروه هــای مطالعــات اقتصــادی، مطالعــات خارجــی و مســائل سیاســت داخلــی داریــم. عمدتــًا در ایــن ســه محــور فعالیــت داریــم، ولــی موضــو
کــه بعــد خــود وزارت  اصلــی مــا بحث هــای »توســعه« اســت و نــام فصلنامــه را نیــز »راهبــرد توســعه« گذاشــتیم. در ابتــدا نامــش »راهبــرد یــاس« بــود 
گــر بــه فصلنامــه مراجعــه  کردیــم. مثــاًل ا کارهــای نســبتًا زیــادی  علــوم پیشــنهاد داد نامــش را راهبــرد توســعه بگذاریــم. در بحث هــای توســعه 
کنیــد، می بینیــد برخــالف فصلنامه هــای دیگــر در ابتــدای اغلــب ایــن فصلنامه هــا یــک میزگــرد علمــی در حــول محــور مباحــث توســعه وجــود دارد 
کــه اینجــا شــاغل نیســتند،  ــا مــا کار می کننــد پژوهشــگرانی هســتند  کــه ب و به صــورت مرتــب از اعضــای هیئت علمــی منتشــر شــده اســت. کســانی 
ــارۀ الگــوی پیشــرفت اســالمی-ایرانی  ــروژه ای درب ــاًل پ کار تیمــی انجــام می دهیــم. مث ــروژه ای انجــام بدهیــم به صــورت  بلکــه وقتــی بخواهیــم پ
کــرد. همچنیــن بــرای دبیرخانــۀ  کــه یــک کار پژوهشــی بــود و دانشــگاه آزاد به صــورت مشــترک بــا مؤسســۀ مــا آن را در ســه جلــد چــاپ  انجــام دادیــم 
کــه دو جلــد اســت، ولــی هنــوز چــاپ نشــده اســت.  شــورای عالی انقــالب فرهنگــی یــک کار دیگــر بــه نــام »ســند تحــول علــوم انســانی« انجــام دادیــم 
در یــک جلــد، تاریــخ فلســفۀ علــم در غــرب و در جلــد دیگــری تاریــخ علــم در جهــان اســالم را مــرور و بررســی کردیــم. خــود مــن هــم کاری انجــام داده 
بــودم بــه نــام جمهــوری اســالمی ایــران و چالش هــای کارآمــدی کــه اولیــن بــار پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــۀ اســالمی آن را منتشــر کــرد و اخیــرًا چــاپ 

چهــارم به صــورت مشــترک بــا دانشــگاه آزاد انجــام شــده اســت.
مؤسســان اینجــا بنــده، آقــای دکتــر محمدحســین مالیــری و جنــاب آقــای دکتــر دانــش جعفــری بودیــم. رشــتۀ آقــای مالیــری فلســفه بــود و در فلســفۀ 

علــم کار کردنــد، ایشــان مرحــوم شــدند.

که در مؤسسه دارید به نظر شما مهم ترین مسائل نظام حکمرانی چیست؟  ● با توجه به تجاربی 
ــه توضیــح  ــه نیــازی ب ک ــًا یک ســری مؤلفه هایــی دارد  کــه عمدت ح اســت  در ادبیــات امــروز مســئلۀ »حکمرانــی خــوب« )Good governance( مطــر
نــدارد. بــه نظــر مــن از میــان آن مؤلفه هــا، مهم تریــن مؤلفــه دربــارۀ جمهــوری اســالمی ایــران، حکومــت قانــون و بحــث شــفافیت اســت. ایــن 
ع بــا عنــوان »چالش هــای حکومــت قانــون در جمهــوری اســالمی ایــران و نقــش آن در توســعۀ ملــی« رســالۀ مــن در مقطــع دکتــرا بــود؛ یعنــی  موضــو
کمیــت  کــه مــا در حا گــر توســعۀ مــا روی غلتــک نیفتــاده اســت و خــوب انجــام نمی شــود، ریشــۀ اصلــی آن بــه ایــن برمی گــردد  می خواهیــم بگوییــم ا
کارآمــد و شــفاف را تشــکیل نمی دهــد و  ــا یــک نظــام حقوقــی  کــه مجموعــه قوانیــن م ــم  ــم. هــم در خــود قوانیــن مشــکل داری ــون مشــکل داری قان
کــه بنــا بــوده قوانیــن تدویــن و تنقیــح شــوند، امــا ایــن کار نشــده اســت؛ یعنــی اواًل  هــم اینکــه ســال های زیــادی اســت-حتی از پیــش از انقــالب- 
گــر قوانینــی بــا یکدیگــر معــارض هســتند و ناســخ و  ع اســت یک جــا جمــع بشــود؛ مثــاًل ا کــه دربــارۀ یــک موضــو بــا تدویــن، همــه قوانیــن و مقرراتــی 
ــا کدهــای قانونــی مشــخص بشــوند؛ مثــاًل همــۀ  منســوخ هســتند روشــن بشــوند. بــرای نمونــه، کل قوانیــن و مقــررات تحــت ســی چهــل عنــوان ب
ــا مقــرره وضــع کننــد  ــون ی ــاًل در مــورد زمیــن یــک قان کنــون ممکــن اســت مث ــه ا قوانیــن و مقــررات در مــورد مالیــات یک جــا جمــع بشــود، درحالی ک
ــی دارد؛  ــکالت اساس ــا مش ــن م ــود قوانی ــد خ ــان می ده ــی ها نش ــن، بررس ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــم اس ــد؛ نامنظ ــات بگذارن ــارۀ مالی ــم درب ــاده ه ــک م ــه ی ک
قوانیــن متعــارض داریــم، ناســخ و منســوخ قوانیــن مــا مشــخص نشــده اســت. خــود ایــن امــر بــه منشــأ سوءاســتفاده و فســاد در نظام هــای اداری و 
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کــه جلساتشــان تشــکیل شــد اعــالم کردنــد  قضائــی تبدیــل می شــود. هرچــه زودتــر بایــد ایــن قوانیــن تدویــن و تنقیــح بشــوند. ظاهــرًا ســران ســه قــوه 
معاونت هــای حقوقــی ســه قــوه را مأمــور کرده انــد تــا ایــن کار را پیگیــری کننــد و انجــام بدهنــد. مــن فکــر می کنــم یکــی از کارهایــی کــه بایــد پیگیــری 
کــه ایــن کار جــدی گرفتــه شــود و بــه ســرانجام برســد. پــس اواًل، مــا قانــون خــوب نداریــم و ثانیــًا،  بشــود و برایــش مطالبــه ایجــاد بشــود همیــن اســت 
کــم نیســت. قوانیــن بایــد ایــن ظرفیــت را داشــته باشــند کــه روابــط میــان مــردم بــا مــردم، مــردم بــا حکومــت و حکومــت  در روابــط فی مابیــن قانــون حا

ــر کنــد. کارآمــد کنــد و فعالیت هــای سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی را پیش بینی پذی ــرم و  ــا مــردم را ن ب

کار را ندارد؟  ● درواقع قوانینی که موجود است ظرفیت این 
کارآمــد بدانیــم. خــود مــا هــم مشــمول  کــه به صــورت انبــاری تصویــب شــده اســت یــک نظــام حقوقــی  بلــه. نــدارد. مــا نمی توانیــم ایــن قوانینــی را 
کــه مــن نماینــده بــودم شــاهد بــودم نماینــدگان مــا فکــر می کننــد هرچــه بیشــتر قانــون تصویــب کننــد کار خوبــی  ایــن خطــا بوده ایــم. در دوره ای 
کــه ثبات بخــش جامعــه اســت، زندگــی و  کــه قانــون یعنــی چیــزی  کرده انــد، درحالی کــه اصــاًل ایــن رویکــرد نســبت بــه قانــون اشــکال دارد، چرا
ــون  ــک قان ــا ی ــود ت ــه بش ــد مطالب ــی بای ــد. خیل ــوردار باش ــی برخ ــق و متانت ــات، عم ــک ثب ــد از ی ــذا بای ــد؛ ل ــر می کن ــرمایه گذاری ها را پیش بینی پذی س
جدیــدی ایجــاد شــود یــا قوانیــن قبلــی اصــالح بشــوند، درحالی کــه اآلن می بینیــد همــۀ مجالــس به صــورت فوریــت و دو فوریــت قوانیــن را دســت کاری 
کار تقنیــن مســتلزم داشــتن کارشناســان حقوقــی برجســته،  می کننــد و تغییــر می دهنــد. خــود ایــن امــر بــه پیچیدگــی کار اضافــه می کنــد، درحالی کــه 
کــه متأســفانه این هــا در فراینــد قانون گــذاری مــا وجــود نــدارد. مدتــی اســت مقــام  ــار و عواقــب اجتماعــی و آینده نگــری اســت  ــا تأنــی، مطالعــۀ آث ب
کــرده بودنــد تــا  رهبــری سیاســت های راه گشــایی را ابــالغ کرده انــد. ایــن اتفــاق در اواخــر دورۀ مجلــس قبلــی افتــاد و آن مجلــس گروه هایــی درســت 
کــه می گویــم در آن سیاســت ها هــم آمــده اســت. بــه نظــر مــن سیاســت گذاری خیلــی  بتواننــد ایــن سیاســت ها را پیــاده کننــد. خیلــی از ایــن مطالبــی 
گــر مجلــس شــورای اســالمی رعایــت کنــد، تحــول زیــادی در نظــام قانون گــذاری ایجــاد می شــود. در همــان سیاســت ها نیــز بحــث  مهمــی اســت و ا

تنقیــح قوانیــن پیش بینــی شــده اســت.
پــس اولیــن نقــص فقــدان یــک نظــام حقوقــی شســته رفته و کارآمــد اســت تــا روابــط را خیلــی خــوب تنظیــم کنــد. هرچقــدر روابــط تنظیــم بشــود، هــم 
کــم می شــود و هــم ســرعت بهره بــرداری از امکانــات بیشــتر می شــود. امــروز حتــی بیشــتر مشــکل اصلــی اســتارت آپ ها نیــز همیــن قوانیــن  اختالفــات 

گیر اســت. دســت وپا
ــا  ــت، ب ــن اس ــروز روش ــئله ام ــن مس ــل ای ــتیم. راه ح ــوردار نیس ــم برخ ــن ه ــا از ای ــت. م ــد و پاسخگوس کارآم ــفاف،  ــام اداری ش ــک نظ ــدی ی ــۀ بع نکت
اســتفاده از آی.تــی، هــوش مصنوعــی و ایــن فّناوری هــای جدیــد به راحتــی می تــوان یــک دولــت الکترونیــک یکپارچــه داشــت تــا اطالعــات کامــاًل 
کــه ]از ایــن ظرفیت هــا[ اســتفاده کرده ایــم ]نتیجــه[ را می بینــم. مثــاًل ]درنتیجــۀ[  مبادلــه شــود و همه چیــز شــفاف و ســریع پیــش بــرود. آنجاهایــی 
کامــاًل از بیــن رفتــه اســت یــا مثــاًل یــک  کــه مــردم بــا بانک هــا داشــتند  کــه در نظــام بانکــداری اســتفاده شــده دیگــر آن گرفتــاری قبلــی  آن مقــداری 
کار به خوبــی انجــام می شــود و حرمــت  کــه مــردم راضــی هســتند،  شــرکتی ماننــد اســنپ به نوعــی حمل و نقل هــای شــهری را ســامان می دهــد 

ــرار می شــود. طرفیــن )مســافر و راننــده( حفــظ می شــود و هــم قیمــت مناســب برق
ــی شــفاف و  ــوان در حکومــت یــک نظــام اداری خیل ــه همیــن راحتــی می ت ــم ب ــه داری ک ــا نیــروی انســانی و مغزهــای متفکــری  امــروز به خصــوص ب
کار نیــز یــک پشــتوانۀ نظــام  کار مــردم ســرعت خیلــی زیــادی داد و روی اعصــاب مــردم حرکــت نکــرد؛ البتــه خــود همیــن  کــرد و بــه  پاســخگو درســت 
کار انجــام  ــا امــروز ایــن  ــی ت حقوقــی و قانونــی می خواهــد. چــون قــرار بــوده از حــدود ســال 1388-1386 نظــام جامــع مالیاتــی هوشــمند شــود، ول
کــه  نشــده اســت، حتــی کارشناســان خارجــی آمده انــد نقشــه راه داده انــد و بعــد آمده انــد پیمانــکار شــده اند. خــود ایــن نظــام بوروکراســی و افــرادی 
در بدنــۀ بوروکراســی هســتند بــه بهانــۀ اینکــه قوانیــن اجــازه می دهــد نگذاشــتند ایــن نظــام شــفاف و هوشــمند شــود، درحالی کــه می دانیــد مالیــات 
ــه دیگــر درآمدهــای ســاده از فــروش نفــت در اختیارشــان نیســت،  ک ــی  ــا، به خصــوص در زمان ــت م ــه دول ــرای همــۀ دولت هــا مهــم اســت، ازجمل ب
کــه هــم  ولیکــن ایــن مقاومــت وجــود دارد و اصــواًل بــرای تحــول یــک مقاومــت شــدیدی در بدنــۀ بوروکراســی رانــت زده و نســبتًا فاســد وجــود دارد 

به نوعــی جلــوی اصــالح قوانیــن گرفتــه شــده اســت و هــم قوانیــن را بــرای اصــالح نظــام اداری بهانــه کرده انــد.
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ــا   ● مشــکالت نظــام اجرایــی و اداری نظــام حکمرانــی مــا ماننــد تعــارض منافــع، شــفاف نبــودن، تعارض هــای بیــن ســازمانی ی
فقــدان دولــت الکترونیــک موجــب می شــود ظرفیــت اجرایــی نظــام حکمرانــی پاییــن بیایــد؛ بــه نظــر شــما کدام یــک از این هــا در 
حــال حاضــر مســئله مهم تــری اســت؟ آیــا بــه نظــر شــما ایــن مشــکالت مســئله ها را تشــدید می کنــد؟ بــرای مثــال ممکــن اســت ایــن 

کنــد؟ مشــکالت در فراینــد ارائــۀ پیشــنهاد، تصویــب و اجــرا در نظــام حکمرانــی مؤثــر باشــد و مثــاًل مســیر را منحــرف 
کــه بــه ایــن نظــام  کــه گفتیــد چــون تعــارض منافــع وجــود دارد؛ یعنــی وضــع موجــود غیرشــفاف و نظــام متکــی بــه رانــت نفــت، کســانی  همان طــور 
عــادت کرده انــد مانــع جــدی بــرای رســیدن بــه ایــن شــفافیت هســتند، چــون فکــر می کننــد نــان نامشروعشــان آجــر می شــود؛ لــذا بــه یــک ارادۀ ملــی 
کــرد. باالخــره مجلــس بایــد مطالبــه کنــد. وقتــی رســانه ها و اندیشــکده ها  کــه بایــد برایــش مقدمه ســازی، کار اطالع رســانی و فرهنگــی  نیــاز اســت 
ــه گــوش همــۀ  کــه می توانســتیم ســعی کردیــم ایــن حــرف را ب ــر شــود[. خــود مــا در حــدی  ــد مؤث به طــور مرتــب ]مطالبــه و پیگیــری کننــد، می توان

کــه فکــر می کنیــم مؤثرنــد. مســئوالن، رؤســای قــوا و کســانی برســانیم 

گــر بلــه، آیــا   ● کنیــد؟ ا کــه بخواهیــد آن را بــه نظــام حکمرانــی و سیاســت گذاری ارائــه  آیــا شــما در ایــن بــاره بــه راهــکاری رســیده اید 
ارائــه و پیگیــری آن تجربــۀ موفقــی بــوده اســت یــا بــا شکســت مواجــه شــده اســت؟

کار  کــردم بازنگــری شــوند و خــود رهبــری هــم از ایــن دورۀ مجمــع خواســته اند  کــه بیــان  کلــی هــم بایــد بــا همــان نگاهــی  بــه نظــر مــن سیاســت های 
تدویــن و تنقیــح انجــام بدهنــد؛ بنابرایــن، اول اینکــه از سیاســت های کلــی گرفتــه تــا قوانیــن و مقــررات بایــد تدویــن و تنقیــح شــوند تــا بــه یــک نظــام 
حقوقــی شــفاف، کارآمــد و کارگشــا تبدیــل شــوند. دوم اینکــه نظــام اداری اصــالح شــوند. راه هایــش هــم مشــخص اســت و ســرمایه گذاری زیــادی هــم 
کــردن دســتگاه ها جاهــای مختلــف ســرمایه گذاری کرده انــد، ولــی اتصــال ایــن شــبکه ها بــه یکدیگــر و اصطالحــًا  شــده اســت. مثــاًل بــرای ماشــینی 
کــه اطالعــات به راحتــی مبادلــه شــود تــا مثــاًل به صــورت هوشــمند در مــورد هــر مــؤدی مالیاتــی مشــخص باشــد  دولــت الکترونیکــی یکپارچــه نداریــم 
کــه بتوانــد بــا مــؤدی وارد معاملــه شــود و مثــاًل مالیــات چنــد میلیــارد تومانــی را  کــه مالیاتــش چقــدر اســت و بــه تشــخیص یــک ممیــزی وصــل نباشــد 
کــه مثــاًل زیــر نظــر قــوۀ قضائیــه اســت. این هــا هــم  چنــد میلیــون تومــان تشــخیص کنــد و همین طــور صــدور مجوزهــای مختلــف و ثبــت شــرکت ها 
کار را  گــر کســی می خواهــد بــرای ثبــت شــرکت مجــوز بگیــرد و اســناد و مدارکــش کافــی اســت بایــد بتوانــد ظــرف چنــد دقیقــه ایــن  اآلن مشــکل دارد. ا
کــه افــراد مدت هــا معطــل می شــوند و نهایتــًا بایــد بــه واســطه هایی متوســل بشــوند و  انجــام بدهــد، امــا سایت هایشــان را طــوری طراحــی کرده انــد 

پــول هنگفتــی بپردازنــد تــا از طرفشــان وارد ســایت شــوند تــا بتواننــد جــواب بگیرنــد. سایت هایشــان دوســتانه نیســت.

کارها را چه کسی باید انجام بدهد؟ خود نظام حکمرانی باید انجام بدهد؟  ● فکر می کنید این 
کــه  کــه آن قــدر ایــن مطالبــه را جــدی پیگیــری کننــد  بلــه. ایــن اراده بایــد آنجــا بــه وجــود بیایــد؛ البتــه رســانه ها می تواننــد ایــن معجــزه را بکننــد 
ــاال هســت. مثــاًل رئیس جمهــور یــک در میــان در  ــا کراهــت یــک کاری را انجــام بدهنــد. اآلن ســر زبــان مســئوالن ترازب ــو ب مســئوالن را وادار کننــد ول
مــورد دولــت الکترونیــک حــرف می زنــد، همین طــور رئیــس قــوۀ قضائیــه و رئیــس قــوۀ مقننــه. فکــر می کنــم مهم تریــن مســئولیت ســران ســه قــوه 

کــه یــک ســرمایه گذاری جــدی بکننــد تــا ایــن مقاومــت بدنــه را بشــکنند. ایــن باشــد 

شما فکر می کنید نظام اجرایی ظرفیت حل این مشکالت را دارد؟  ●
کار بایــد خون هــای جدیــدی بــه ایــن بدنــه تزریــق  گــر خــود این هــا بخواهنــد تغییــر بدهنــد، همیــن وضــع موجــود را حفــظ می کننــد. بــرای ایــن  نــه. ا
ــد و  ــد می کنن کی ــوان تأ ــای ج ــتفاده از نیروه ــر اس ــه ب ــن هم ــری ای ــه رهب ــد. اینک ــول را دارن ــت تح ــرده ظرفی ــوان تحصیلک ــل های ج ــن نس ــود. ای ش
کــه نســل مــا و  کــه گام دوم انقــالب بــا این هــا متحــول بشــود و ان شــاءاهلل به ســوی تمدن ســازی برویــم بــه خاطــر همیــن اســت  امیدشــان ایــن اســت 

حتــی نســل پــس از مــا ظرفیــت تغییــر و تحــول ندارنــد، حتــی ممکــن اســت درک درســتی هــم از ایــن مســائل نداشــته باشــند.

یعنی درواقع شما نیروی انسانی نظام حکمرانی را بر خود نظام حکمرانی ارجح می دانید؟  ●
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ع رویکــرد و نگاه هــای آن هــا خیلــی  کارگــزاران، فکــر، مدیریــت، پارادایم هــا و نــو کارگــزار معتقــدم. در ایجــاد تحــول هــم  نــه. مــن بــه هــر دو ســاختار و 
گــر ســاختارها بخواهنــد می تواننــد بــا تکیــه بــر اصــالح قوانیــن، تدویــن و تنقیــح  مهــم اســت و هــم ســاختار مهــم اســت؛ البتــه می خواهــم بگویــم ا

ــد به ســرعت متحــول بشــود. ــد به ویــژه آی.تــی می توان قوانیــن و اســتفاده از فّناوری هــای جدی

کار می کننــد چگونــه   ● کــه در حــوزۀ سیاســت گذاری  اندیشــکده ها، پژوهشــکده ها و مؤسســات تحقیقاتــی  فکــر می کنیــد 
کننــد؟ کمــک  می تواننــد در ایــن خصــوص بــه نظــام حکمرانــی 

مثــاًل مــا یک ســری مطالعاتــی کــه داشــتیم را در اختیارشــان گذاشــتیم؛ چــه به طــور خصوصــی و چــه از طریــق رســانه. کار اندیشــکده ها همیــن اســت؛ 
ع مطالعــه، تحقیــق و پژوهششــان قــرار بدهنــد  گــر اندیشــکده های مــا دنبــال کار مؤثــر باشــند و واقعــًا مشــکالت و چالش هــای کشــور را موضــو البتــه ا

و بــه راه هــای کارســازی برســند، قاعدتــًا مســئوالنی هــم پیــدا خواهنــد شــد کــه از آن هــا اســتفاده کننــد.

کــه اندیشــکده ها توصیــۀ سیاســتی را ارائــه می کننــد بایــد وارد حــوزۀ اجــرا هــم بشــوند و بتواننــد رصــد و   ● آیــا بــه نظــر شــما زمانــی 
کننــد؟ کمــک  کننــد و بــه نظــام حکمرانــی  پیگیــری 

کــه از آن هایــی  کار اولیه شــان ایــن اســت، ولــی قاعدتًا-بــا توجــه بــه پوســیدگی نظــام اداری- دســتگاه های مســئول بیشــتر بایــد احســاس نیــاز کننــد 
ح هــای جدیــد کمــک بخواهنــد؛ البتــه  کــردن طر کردنــد به عنــوان مشــاور یــا مجــری دربــارۀ پیــاده  ح  ح دادنــد و راهــکاری مطــر کــه ایــده و طــر
کــه در هــوش مصنوعــی، شــهر الکترونیــک و  ایــن می توانــد یــک کار مســتقل و جدایــی باشــد. بــه هــر حــال مــا امــروز متخصصــان بســیاری داریــم 

ــد. ــول کن ــریع متح ــی س ــا را خیل ــام اداری م ــد نظ ــا می توان ــتند و این ه گاه هس ــن آ ک ِچی بال

در ده ســال گذشــته، نظــام اندیشــکده ای و اتــاق فکرهــای مــا تغییــر و تحــول، رشــد و گسترشــی داشــته اســت، شــما ایــن فضــا   ●
را چطــور ارزیابــی می کنیــد؟

کــه رهبــری فرموده انــد تــا نفــس داشــته باشــم از ایــن کارهــای علمــی  کیــد مؤکــد و مســتمری اســت  بــه هــر حــال امیــد بــه همین جاهاســت. ایــن تأ
حمایــت می کنــم. باالخــره یک ســری هــم بــه منصــۀ ظهــور رســیده اســت. شــاید ارتبــاط مســائل فنــی و اجــرا تنگاتنگ تــر شــده اســت. مثــاًل همین کــه 
قــدرت دفاعــی مــا بــاال رفتــه اســت یــا در صحنــۀ عمــل در مــواردی مثــل ســاخت نیــروگاه و فّناوری هــای مختلــف نانــو و همیــن تجهیــزات پزشــکی 
کمــی عقب مانــده باشــیم؛ البتــه  کسن ســازی مشــهودتر اســت، منتهــا یــک مقــدار در آن قســمت های نرم افــزاری و ابعــاد توســعه ای شــاید  و وا
گــر همیــن  همان جاهــا هــم اتفاق هایــی افتــاده اســت؛ یعنــی باالخــره نظــام بانکــی و حتــی نظــام آموزشــی مــا متحــول شــده اســت. مثــاًل فــرض کنیــد ا
کــه  مقــدار زیرســاخت های آی تــی نداشــتیم در دوران کرونــا نظــام آموزشــی بــه چــه وضعیتــی می افتــاد؟! بــه هــر حــال مــا جــزء کشــورهایی هســتیم 

نظــام آموزشــی مان تعطیــل نشــد.
کــز پژوهشــی ببــرد تــا برایــش حــل کننــد احســاس  در نظــام مــا ایــن دولــت متکــی بــه نفــت هیچ وقــت بــه اینکــه مشــکالتش را بــه دانشــگاه ها و مرا
کــه بــا پــول نفــت همــه کار می تواننــد انجــام بدهنــد و مشــکالت را می تواننــد حــل کننــد. بــه همیــن ترتیــب  نیــاز نکــرده اســت. تصورشــان ایــن اســت 
کشــور اعــم از فنــی، اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی  کــه نظــام ایــن همــه بــرای آن هــا هزینــه می کنــد بــا حــل مشــکالت  میــان دانشــگاه هایی 
کــه نظــام  ارتبــاط تنگاتنــگ نیســت، چــون مســئوالن خودشــان را بی نیــاز می بیننــد. مثــاًل مــا ایــن همــه اقتصــاددان داریــم و ایــن همــه ســال اســت 
گــر ســراغ این هــا می رفتنــد و آن ســرمایه گذاری الزم را می کردنــد و  گــوش نمی کننــد. ا اقتصــادی مــا بــه هــم ریختــه اســت، امــا مســئوالن حــرف 
این هــا را هــم مســئول و پاســخگو می کردنــد، هــم جهت گیــری کارهــای پژوهشــی بــه ســمت مفیــد و کارآمــد می رفــت و هــم اینکــه رونقــی در اینجاهــا 
کــه همه جــوره امیــد دولــت بــه فــروش نفــت قطــع  کــه تحولــی در نظــام حکمرانــی ایجــاد شــود. بــه میزانــی  ایجــاد می شــد و نتیجــه اش ایــن بــود 
ــن، دارو و  کس ــت وا ــن اس ــر ممک ــد دیگ ــر می کردن ــی فک ــًا وقت ــاًل فرض ــد. مث ــکده ها آمده ان ــراغ اندیش ــره س ــت و باالخ ــده اس ــاد ش ــی ایج ــده، تحوالت ش
کســن تولیــد  کــز دانش بنیــان رفته انــد و این هــا هــم کمــک کردنــد، تجهیــزات ســاختند، وا برخــی تجهیــزات را بــه این هــا ندهنــد، باالخــره ســراغ مرا

کردنــد و در بعضــی مــوارد صادرکننــده شــدند.
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کــه وجــود داشــته؛ یعنــی متأســفانه هــر وقــت هــم درآمــد نفــت بــه ســر جــای خــودش برمی گــردد دوبــاره مســئوالن  احســاس نیــاز، خأیــی بــوده اســت 
کلیــد  کــه در کشــور  کــه کل کارهایــی را  کــه چگونــه دالرهــای نفتــی را بــه ریــال تبدیــل کننــد  کنــار می گذارنــد و ســریع ســراغ ایــن می رونــد  ایــن راه هــا را 
خــورده بــود تعطیــل کننــد و بعــد دوبــاره بــه تــورم و نقدینگــی دامــن بزننــد. خالصــه اینکــه ایــن بــه بحــث اقتصــاد برمی گــردد و اینکــه بایــد دولــت 
کامــاًل از بودجــۀ دولــت  کــرد. ایــن بــرای اقتصــاد ســم اســت. بایــد درآمدهــای نفــت  ع  ج هزینه هــای جــاری کنــد ممنــو را از اینکــه درآمــد نفــت را خــر
کــه ســازمان برنامــۀ توســعه را ایجــاد کردنــد به صــورت مســتقل یک ســری کارهــای توســعه ای انجــام مــی داد آن هــم دالرهــای  جــدا بشــود. اوایــل 
گــر بخواهیــم دالر را بــه ریــال تبدیــل کنیــم فوق العــاده گرفتاری هــای اقتصــادی ایجــاد می کنــد. ایــن ضــد  ج نمی کــرد، چــون ا نفتــی را در داخــل خــر
کار تولیــد می کنیــد و بــر ســر تولیــد داخلــی  تولیــد اســت. تبدیــل دالر نفتــی بــه ریــال در داخــل کشــور کامــاًل ضــد تولیــد اســت؛ یعنــی شــما بــرای دیگــران 

می زنیــد.

که نظام حکمرانی احساس نیازی به اندیشکده ها نکرده است؟  ● پس ایراد اصلی را در این می دانید 
کــه دانشــگاه ها و  کنــد. اشــکال دیگــر ایــن اســت  بلــه. احســاس نیــاز نمی کــرده اســت. فکــر می کــرده همــه چیــز را می توانــد بــا درآمــد نفــت وارد 
کــه وضــع دولــت خــوب بــود ممکــن بــود بیایــد قــرارداد ببنــدد و پــول  اندیشــکده های مــا یک ســری کارهــای فرمــی و شــکلی می کردنــد. زمانــی 

کتــاب تولیــد کننــد، ولــی نهایتــًا چیــزی در جهــت حــل مســائل کشــور بیــرون نیایــد. قابل توجهــی هــم بدهــد و این هــا چنــد جلــد 
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علی ملکی، رئیس پژوهشکدۀ سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف:

کــه داریــد تحلیــل شــما   ● بــه نظــر شــما و پژوهشــکده مهم تریــن مســئلۀ نظــام حکمرانــی کشــور چیســت؟ بــا توجــه بــه تجاربــی 
از مســئلۀ حــوزۀ حکمرانــی در حــال حاضــر چیســت؟

کــرد. طبیعتــًا مجموعــه ای  کــه در ســامان پیچیــده ای ماننــد نظــام حکمرانــی بتــوان دربــارۀ اصلی تریــن مســئلۀ آن صحبــت  خیلــی ســخت اســت 
کــدام  ــارۀ اینکــه  ــه شــکل درهم تنیــده، ویژگی هــای ســاخت حکمرانــی را تعریــف می کننــد. بــدون اینکــه بتوانــم راحــت درب کــه ب از مســائل اســت 
کنــم، فکــر  گــر بخواهــم از یــک نقطــه شــروع  کنــم بــه یک ســری از آن هــا اشــاره می کنــم. ایــن تجربــۀ خــود ماســت. ا مهم تریــن اســت قضــاوت 
می کنــم مســئلۀ اساســی نظــام حکمروایــی در ایــران، مســئلۀ مســئولیت پذیری و پاســخگویی اســت. فکــر می کنــم ایــن در همــۀ قــوا و همــۀ ســطوح 
کمیــت مــا را بــا خیلــی از جاهــای  گــر دولــت مــا و ســاختار حا گیــر اســت. کمابیــش ایــن هســت، هرچنــد درجــه اش فــرق می کنــد، ولــی ا تصمیم گیــری فرا
کــه در آن مشــاهده می کنــد، رفتــار مســئولیت پذیری و پاســخگویی نســبت بــه مــردم خیلــی در آن نیســت؛ یعنــی  کلــی  دنیــا مقایســه کنیــد، آن رفتــار 
گــذار شــده، متعهدنــد و نــه در قبــال عملکردشــان در طــول دوره ای  کــه بــه لحــاظ قانونــی بــه آن هــا وا بخش هــای مختلــف، نــه بــه آن مســئولیتی 
گــذار می شــود. پاســخگو حــال چــه مربــوط بــه بخش هــای انتخابــی سیســتم باشــد بــا انتخابــات و جابه جایــی دولت هــا  کــه مســئولیت بــه آن هــا وا
ع بــه پاســخگویی  کــه بــا تغییــر دولــت عــوض نمی شــوند. درمجمــو عــوض می شــود، چــه بخش هــای غیرانتخابــی، بخش هــای انتصابــی، آن هــا 

نســبت بــه عملکــرد خــود توجــه نمی کننــد.
ــز نمی خواهنــد پاســخگو  ــا پــس از مســئولیت خــود نی ــد و در دورۀ مســئولیت ی ــراد مســئولیت را نمی پذیرن ــم شــروع کنــم، چــون اف  از اینجــا می توان
کمیــت در  باشــند و مطالبــه ای هــم نســبت بــه عملکردشــان از جهــت پاســخگویی وجــود نــدارد پــس فشــار عمومــی کــه بایــد بــرای ارتقــای عملکــرد حا
قبــال مــردم در بلندمــدت در ســاخت حکمرانــی باشــد در ایــران کــم اســت. ایــن عمــاًل شــروع ماجراســت؛ یعنــی تمــام بحث هــای دیگــر اندیشــکده ای 
ــن  ــه ای ــبت ب ــخی نس ــه پاس ک ــتید  ــن نیس ــد ای ــواًل نیازمن ــما اص ــود. ش ــروع می ش ــتان ش ــن داس ــد از ای ــا از بع ــت ها و تجزیه وتحلیل ه ــای سیاس و ارتق
کار را نکــردم، چــرا بــه چنیــن دســتاوردی رســیدم، چــرا بــه چنیــن دســتاوردی نرســیدم. شــما ایــن  کــردم، چــرا ایــن  کار را  کــه چــرا مــن ایــن  بدهیــد 
احتمــال را نمی دهیــد کــه ده بیســت یــا ســی ســال بعــد، کســی ســراغتان می آیــد و می گویــد در چهــار ســالی کــه ایــن مســئولیت در اختیــار شــما بــود چــرا 

کارآمدی هــا بــه شــکل عمومــی اســت. کار را نکردیــد. بــه نظــرم ایــن ریشــه نا کار را کردیــد و چــرا آن  ایــن 
کلۀ  کــه گفتــم، ایــن بحــث نــه در ســطح قــوۀ خاصــی اســت، نــه مثــاًل در ســطح خیلــی عالــی یــا ســطح پاییــن. تقریبــًا اینکــه می گویــم، شــا  همان طــور 
ــه نفــت و گاز و در آن بخــش دیگــر  ــرژی نســبت ب ــاًل ان ــًا وقتــی مقایســه می کنیــد، در بخش هــای مختلــف مث کمیــت اســت. طبیعت کلــی ســاختار حا
کــه اآلن نمی رســیم وارد آن هــا شــویم. هرکدامــش هــم بحث هــای تخصصــی خــاص خــود را  نســبت بــه ســالمت، این هــا بــا هــم فرق هایــی دارنــد 
کــم اســت. اینجــا  کــه مســئولیت پذیری و پاســخگویی  کــه چــرا این گونــه اســت. ریشــه اش چیســت  هــم دارد. حــاال ممکــن اســت ســؤال ایــن باشــد 
کــه مســئولیت  کمیــت وجــود نــدارد، چــون قــرار نیســت کســی  همه چیــز بــه شــفافیت برمی گــردد. اینکــه تمایلــی بــه وجــود شــفافیت در ســاختار حا
می پذیــرد، پاســخگو باشــد. شــما شــفافیت را بــرای چــه می خواهیــد؟ بــرای اینکــه بعــدًا معلــوم شــود چه کارهایــی کرده ایــد، بعــدًا بابــت آن پاســخگو 
کــه اطالعاتــی از دوران  گــر دغدغــه ای بــرای مطالبه گــری وجــود نــدارد، دلیلــی هــم وجــود نــدارد  گــر قــرار نیســت پاســخگو باشــید، ا هــم باشــید، امــا ا
کــه چــرا این طــور شــده  عملکــرد و رکــورد فعالیت هــای شــما بــه وجــود آیــد. مــن شــفافیت را به نوعــی تبعــۀ ایــن داســتان می دانــم. ســؤال ایــن اســت 

اســت، چــرا ایــن دغدغــه مســئولیت پذیری و پاســخگویی وجــود نــدارد.
کــه  گــر نیــاز نیســت  کمیــت هــم بــاز بــه ایــن برمی گــردد؛ یعنــی ا  نکتــۀ بعــدی اینکــه داســتان عــدم تخصص گرایــی و شایســته مداری در ســاخت حا
کــه آدم بی ســواد آنجــا بگذاریــد و مســئولیتی  پاســخگو باشــید و عملکــرد و مســئولیتی هــم بپذیریــد، نیــاز بــه تخصصــی هــم نداریــد. فــرق نمی کنــد 
ــن  ــر ای ــد. در غی ــخی بدهی ــد پاس ــرار باش ــه ق ک ــد  ــود می آی ــه وج ــن ب ــع ای ــا به تب ــۀ این ه ــش، هم ــق و پژوه ــص و تحقی ــواد و تخص ــه. س ــا ن ــرد ی بپذی
کــه خیلــی هــم خــوب عمــل می کنــد.  صــورت یــک آدم ضعیــف می گذاریــد، در چهــار ســال یــک بخــش را از بیــن می بــرد. یــک آدم قــوی می گذاریــد 
کــه هســتید اســتفاده کنیــد تــا  وقتــی این هــا در پاســخگویی فرقــی بــا هــم نمی کننــد، پــس بهتــر اســت از دوران موقــت مســئولیت در چنــد صباحــی 
دوروبری هــا بــه نــان و نوایــی برســند. قــرار نیســت شــق القمر کننــد، قــرار نیســت مســئله ای از اشــتغال، ســالمت، بخــش آمــوزش و پــرورش حــل کنیــد. 
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قــرار نیســت تحولــی در آنجــا ایجــاد کنیــد. چنــد صباحــی هســت، کســی هــم قــرار نیســت بعــدًا از شــما بپرســد. آدم در یــک فرصــت موقــت اســتفادۀ 
موقــت می کنــد.

ــا حــد  کمیــت مــا بــوده اســت. ایــن از کجــا آمــده اســت؟ مــن فکــر می کنــم ت پــس مســئلۀ شایسته ســاالری و شایســته مداری همیشــه در ســاخت حا
کــه مســئولیت را می پذیــرد، نــه مســئول حاضــر در یــک دوره  قابل توجهــی تابــع فقــدان نظــام حزبــی در ایــران اســت. در نظــام حزبــی آن کســی 
غ از اینکــه در مصــدر قــدرت قــرار دارد یــا خیــر، عملکــرد  کــه می خواهــد در بلندمــدت، کار سیاســی کنــد. حــزب، فــار زمانــی خــاص، بلکــه حــزب اســت 
کــه  گــر خرابــکاری کنــد، آن شــخص نیســت  گــر کســی منتصــب بــه حزبــی اســت و مســئولیتی را قبــول می کنــد ا کــه ا برایــش مهــم اســت. مهــم اســت 
پاسخگوســت، آن حــزب اســت کــه پاسخگوســت. عملکــرد اشــخاص منتســب بــه حــزب در هــر موقعیتــی کــه هســتند در حافظــۀ تاریخــی بلندمــدت 
کــه به عنــوان ذخیــرۀ حافظــۀ  نظــام سیاســی کشــور ثبــت می شــود. پنــج ســال ده یــا بیســت ســال بعــد هــم می توانــد ارزیابــی شــود. ایــن حــزب اســت 
کــه در ســی ســال  کنــد و مســئولیت بلندمدت تــر از دوران دولــت را بپذیریــد. نســبت بــه یــک تصمیــم خــود  تاریخــی یــک کشــور می توانــد عمــل 
گذشــته کــه مجلــس یــا دولــت در دســت او بــوده، بایــد همچنــان پاســخگو بمانــد. بــه دلیــل اینکــه مــا حــزب نداریــم و ســاختار تحــزب در ایــران شــکل 
نگرفتــه اســت، چــه در انتخــاب مجلــس شــورای اســالمی، چــه در انتخــاب مربــوط بــه دولــت و رئیس جمهــور، هیچ کــدام از این هــا مفهــوم حافظــۀ 
کــه بعضــًا ســه مــاه قبــل هیچ وقــت نمی توانســتید پیش بینــی کنیــد قــرار اســت  تاریخــی ندارنــد؛ یعنــی کســانی در ایــن دوران رئیس جمهــور شــدند 
ــا فشــارهای چــپ و راســت و این طــرف و آن طــرف و فضــای رســانه ای، مســئولیتی را قبــول  ــات انتخاباتــی ب رئیس جمهــور شــود. چــون در هیجان
کــه نســبت بــه این هــا پاســخگو  می کننــد و بعــد هــم می رونــد. تاریخ مصــرف سیاسی شــان بعــد از انتخابــات تمــام می شــود. حزبــی هــم وجــود نــدارد 

کار بلندمــدت. گــذران عمــر و نظــام کار موقــت اســت، نــه نظــام  باشــد؛ یعنــی عمــاًل نظــام سیاســی، نظــام 
ــا قــدرت سیاســی  کــه صاحــب حــزب ی ــد گفــت در نظــام انتخاباتــی کشــور الزم نیســت  ــم و بگوییــم دلیــل چیســت، بای ــر بروی ــه عقب ت ــر یــک پل گ  ا
حزبــی باشــید تــا بتوانیــد کســب قــدرت کنیــد و برنــدۀ رقابــت سیاســی باشــید. به عنــوان مثــال مــن انتخابــات مجلــس را حتــی مهم تــر از انتخابــات 
ریاســت جمهوری می بینــم. ایــن هــم بــه ســابقۀ تاریخــی شــکل گیری مجلــس در ایــران برمی گــردد. بعــد از انقــالب هــدف اصلــی پایه گــذاری 
ــر  ــرد. ه ک ــرد  ــدت خ ــی را به ش ــای نمایندگ ــن کار حوزه ه ــهرها و ای ــتر از ش ــتاها بیش ــی روس ــند، حت ــته باش ــده داش ــه نماین ــه هم ک ــود  ــن ب ــس ای مجل
کــه شــما بــرای کســب قــدرت سیاســی  چنــد روســتا و شــهر کوچــک بــا هــم یــک یــا دو نماینــده دارنــد. ایــن ســاختار انتخابــات مجلــس باعــث شــده 
کــه شــما را در لیســت خــودش قــرار دهــد و در کل کشــور یــا  در مجلــس، نیازمنــد بــه حــزب نباشــید. بیــش از اینکــه نیازمنــد بــه حــزب قــوی باشــید 
ــدا را  ــا آن کدخ ــفید ی ــن ریش س ــه، دم ای ــن محل ــه در ای ک ــتید  ــن هس ــد ای ــتر از آن نیازمن ــد بیش ــتیبانی کن ــما پش ــزرگ از ش ــه ب ــای انتخابی در حوزه ه
کــه مجلــس را تــا  ببینیــد، در ایــن روســتا یــا آن مســجد ســخنرانی کنیــد. اصــواًل رأی آوری در چنیــن نظامــی نیازمنــد حــزب نیســت. ایــن می شــود 
ــی باشــد،  ــا سیســتم پارلمان ــام ریاســتی ی ــه در همــۀ کشــورها، چــه نظ ک ــس را  ــات، مجل ــام انتخاب ــدازد؛ یعنــی ایــن نظ ــادی از کارایــی می ان حــد زی
ــا هــم ائتــالف می کننــد و  ــا درنهایــت دو ســه حــزب ب ــا یــک حــزب غلبــه پیــدا می کنــد ی در مصــدر سیاســت گذاری قــرار می دهــد و مثــاًل در مجلــس ی
کــه از درونــش سیاســت ها و قوانیــن و مقــررات به دردبخــور درآیــد، ایــن  مســئولیت عملکــرد آن مجلــس را می پذیرنــد و مجلــس را راهبــری می کننــد 
کــه دنبــال کنیــد، ریشــه اش بــه مجلــس می رســد،  کارآمــدی سیســتم حکمروایــی در ایــران را  فراینــد تــا حــد زیــادی از کارایــی افتــاده اســت. شــما نا
کــه در  کّمــی  کارآمــدی در دولــت؛ البتــه دولــت هــم بــه خاطــر فقــدان نظــام حزبــی پاســخگویی الزم را نــدارد و اشــکاالت کیفــی و  حتــی بخشــی از نا
ــات، منافــع  ع از نظــام انتخاب ــو ــات اســت؛ یعنــی در ایــن ن ع نظــام انتخاب ــو ــذاری و سیاســت گذاری وجــود دارد حاصــل ایــن ن فرایندهــای قانون گ
ح نیســت، چــون منافــع حوزه هــای انتخابیــه کوچــک پررنگ تــر اســت. بــرای اینکــه بتوانیــد ادامــۀ حیــات سیاســی دهیــد و بتوانیــد  ملــی خیلــی مطــر
کارآمــد  ــه ایــن نا ک ــه یــک پتروشــیمی، یــک راه و جــاده ای در گوشــه ای بکشــید. هرچقــدر هــم  ک ــال ایــن باشــید  ــد بیشــتر دنب انتخــاب شــوید، بای
کــه ایــن پول هــا را در سراســر کشــور پخــش کنــد، بــدون  اســت و بــه لحــاظ هزینــه و منفعــت، مناســب نیســت. یــا مجبــور هســتید قانونــی بگذرانیــد 
کــه تقریبــًا در آن جایگاهــی نــدارد. در عمــل تخصــص نابــود می شــود و  اینکــه یــک هــدف راهبــردی ملــی لزومــًا پشــت ســرش باشــد. تخصــص هــم 
کــه تخصــص در آن نیســت، نظــام انگیزشــی آن هــم عمدتــًا مبتنــی بــر نوعــی قانون گــذاری  بیشــتر قوم گرایــی خــودش را نشــان می دهــد. مجلســی 

کــه کیفیــت قانون گــذاری در ایــران به شــدت پاییــن اســت. ــه همیــن دلیــل اســت  ــه اســت. ب منطقه گرایان
گــر چیــزی را بســازند، ده چیــز دیگــر را خــراب می کننــد. سیاســت هایی بــه  قوانیــن مــا عمدتــًا بــه جــای اینکــه چیــزی بســازند، خــراب می کننــد. یــا ا
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قوانیــن و مقــررات تبدیــل می شــود کــه خیلــی منافــع ملــی در آن لحــاظ نشــده اســت. از قوانینــی کــه معافیت هــای مالیاتــی ایجــاد کــرده تــا نظــر مــردم 
ــا معافیت هــا و بازنشســتگی های  ــه کســری بودجــه ت کــرده و تبدیــل شــده ب ــود  ــت را ناب را در کوتاه مــدت جلــب کننــد و از آن طــرف درآمدهــای دول
کــه صنعــت  کــه درآمــد ورودی صندوق هــای بازنشســتگی را از بیــن بــرده اســت تــا جلوگیــری از افزایــش قیمــت حامل هــای انــرژی  زودتــر از موعــد 
غ از اینکــه حــوزه اش انــرژی یــا رفــاه اجتماعــی یــا  انــرژی را از بیــن بــرده اســت. همــۀ این هــا را کــه می بینیــد ردپــای مشترکشــان در مجلــس اســت، فــار
کــه در ایــن چنــد صبــاح و ایــن دو ســه ســال چــه می توانــم از بودجــۀ دولــت  حــوزه اش مســائل اســتراتژیک بین الملــل باشــد. ماجــرا از ایــن قــرار اســت 
کــه نــه دولــت زورش می رســد  بکنــم و بــه بخشــی از مــردم، جغرافیایــی یــا صنفــی بدهــم. این هــا بــه چالش هــای ســاختاری مزمنــی تبدیــل شــده 
کــه می خواهــد. دولت هــا هــم  آن هــا را حــل کنــد، نــه خــود مجلــس. مجلــس هــم عالقــه ای بــه حــل آن هــا ندارنــد، چــون در خــالف جهتــی اســت 
زورش را ندارنــد، چــون هــم خیلــی مزمــن و پیچیــده شــده، البتــه بــه لحــاظ تعــادل سیاســی، هــم بعضی هایــش هزینــه زیــادی بــرای دولــت دارد. 
هیــچ دولتــی نمی توانــد به ســادگی ایــن هزینه هــا را متحمــل شــود و آن هــا را حــل کنــد. از ایــن طــرف هــم دولــت در الیه هــای مختلــف یعنــی وزرا و 
مدیــران ارشــد خــود، به جــای اینکــه فکــر مأموریــت خــود باشــند دائــم بایــد مســئلۀ چنیــن مجلســی را حــل کننــد. وقــت وزرا جــای اینکــه بــرای مســائل 
راهبــردی دولــت صــرف شــود بایــد بــرای پاســخگویی مطالبــات روزمــرۀ مجلــس صــرف شــود. می تــوان گفــت مجلــس به نوعــی، در اغلــب مــوارد، 
ک بیــش  کارآمــد می کنــد. معمــواًل ایــن دو چــون بــه لحــاظ زمــان انتخابــات و نظــام حزبــی بــا هــم تطبیــق پیــدا نمی کننــد، اصطــکا دولت هــا را هــم نا
کــه  کنــد  گــر دولتــی می خواهــد کاری  کــه ا از حــدی هــم دارنــد. در اغلــب دولت هــا یــا ایــن بــا آن می جنگــد، یــا آن بــا ایــن. هم افزایــی بــه ایــن معنــا 
کــه بــه  کنــد  گــر مجلــس واقعــًا می خواهــد کاری  واقعــًا بــه ســود منافــع ملــی اســت، زیرســاخت قانونــی آن را در مجلــس فراهــم کنــد، وجــود نــدارد یــا ا
ســود منافــع ملــی اســت، زمینــۀ قانونــی فراهــم کنــد و دولــت را بــه ســمت انجــام آن ســوق دهــد، ایــن دو نمی شــود. دائمــًا ایــن دو باهــم در تقابــل 
هســتند. دورۀ چهل ســالۀ پــس از انقــالب را کــه ببینیــد، عمــدۀ ایــن دو بــه تقابــل گذشــته اســت. وقتــی دو قــوۀ اصلــی شــما، مرتــب در طــول زمــان بــه 
کــردم بــه  کــه اول صحبــت  ک می گذراننــد، قربانــی آن مســائل بلندمــدت مــردم اســت. همــۀ آن هــا  ع ســاخت انتخاباتــی بــه اصطــکا دلیــل ایــن نــو
کــه باعــث شــده ســاخت حکمروایــی در ایــران کوتاه مدت نگــر باشــد و نمی توانــد  نظــرم ریشــه اش در نوعــی نظــام انتخابــات اســت و عــدم تحــزب 

کــه بــازده آن فراتــر از دوران موقــت حکمروایــی باشــد. مســئله ســاختاری اســت. کار بلندمــدت کنــد؛ کاری 
کــه بــه نظــرم در جــای خــود، خیلــی مهــم هســتند. یکــی بحــث رهبــری به عنــوان یــک نهــاد اســت، نــه به عنــوان  دو ســه بخــش دیگــر هــم داریــم 
ــا قــوای دیگــر اســت. ایجــاد ایــن نهــاد در یــک  یــک فــرد. یــک نهــاد و بخشــی از ســاخت حکمروایــی کشــور اســت و نحــوۀ تعاملــش و ارتباطــش ب
ــده  ــی ش ــه و جدای ــی رنــج بــرده اســت و باعــث تفرق ــزی و قومیت گرایــی افراط کــه همیشــه از ضعــف قــدرت مرک ــران  جغرافیــای سیاســی ماننــد ای
غ از بحث هــای ایدئولوژیــک و  کمیــت باشــد و ایــن واقعــًا هوشــمندانه بــوده اســت. فــار اســت واقعــًا می توانســته عنصــر اجماع ســاز و ثبات ســاز در حا
گــر نــگاه کنیــم، رقابــت شــدیدی کــه در بقیــۀ کشــورها می بینیــم،  کمیــت و حکمروایــی ا اعتقــادی آن کــه ســر جــای خــودش درســت اســت، از نظــر حا
کــه  گــر در ایــران باشــد بــدون یــک محــور همراه ســاز و وحدت ســازی ماننــد رهبــری، بــه تنش هــای خیلــی بیشــتر منجــر می شــود. مثــاًل همان طــور  ا
گفتــم بخــش زیــادی از عــدم اصالحــات مــا بــه خاطــر تنــش بــاال در دولــت و مجلــس اســت، ولــی در تفســیر و تبییــن ضرورت هــا و اولویت هــای کشــور 
کلــی و بعــد بــه ســاختارهای اجرایــی و قوانیــن  کــه طبــق قانــون اساســی بایــد رهبــری مشــخص کنــد و بعــد بــه سیاســت های  کلــی  بــه سیاســت های 
و مقــررات تبدیــل شــوند به شــدت مشــکل داریــم؛ یعنــی رویه هــای نهــادی آن یــا هنــوز مبهــم اســت یــا دچــار چالــش و تنــش اســت. مثــاًل از مجموعــه 
کــه تــا حــاال رهبــری ابــالغ کرده انــد، یکــی دو مــورد از آن هــا بــه قانــون تبدیــل شــده اســت. آن هــم ناقــص؛ ماننــد سیاســت های  کلــی  سیاســت های 
کــه ســاختار نصفه نیمــه ای در دولــت بــرای آن بــه وجــود آمــده  کــه بــه ســاختار تبدیــل شــده، ماننــد سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی  کلــی اصــل 44 
کــه از آن طــرف هــم برخــی نگاه هــا ایــن  کــه بــه نظــرم در آن اختــالل وجــود دارد و بایــد بــرای آن اندیشــید  اســت؛ بنابرایــن، ایــن الیــه نهــادی اســت 
گــر از ســمت نهــاد رهبــری در ســایر نهادهــا شــود، عملکــرد آن هــا را هــم مختــل می کنــد. بــه نظــرم اآلن  اســت کــه مداخــالت بیــش از حــد اجرایــی هــم ا
رویــۀ تعریف شــده منظمــی نداریــم کــه میــزان دخالــت تــا چــه حــد و در چــه حــوزه ای بایــد باشــد کــه از طرفــی، مســیرهای کلــی توســعۀ بلندمــدت کشــور 
کــه عمــاًل آن هــا خودشــان را ملغــی بداننــد و بــه مســئولیت خــود عمــل نکننــد. ایــن  حفــظ شــود، از آن طــرف هــم مداخلــۀ اجرایــی به حســاب نیایــد 

کــرد. کار  کــه بــه نظــرم بایــد روی آن  چیــزی اســت 
کشــور را بــه سیاســت های  کالن  کنــد، یعنــی معضــالت و چالش هــای  کار  کــه بایــد اینجــا   مجمــع تشــخیص هــم به عنــوان بــازوی مشــورتی 
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پیشــنهادی ترجمــه کنــد و بعــد اجــرای آن هــا را پیگیــری و نظــارت کنــد، ایــن ظرفیــت در آن بــه وجــود نیامــده اســت. بــه هــر دلیلــی کــه آن هــم جــای 
کــه بایــد نمی کنــد. ایــن یــک مســئله اســت. قــوۀ قضائیــه هــم به عنــوان یــک نهــاد مکمــل،  بحــث دارد. بــه نظــرم مجمــع کار خــودش را آن طــور 
کنــون این طــور نبــوده اســت؛ یعنــی  کــه تا آن هــم بــه نظــرم بایــد در تضمیــن اجــرای مجموعــۀ سیاســت ها و قوانیــن و مقــررات عامــل مؤثــری باشــد 
ــون  کمیــت قان ــه کارهــای دیگــر باعــث شــده اصــواًل حا ــر مأموریت هــای محــوری خــود و بعضــًا پرداختــن ب ــز ب ضعــف در قــوۀ قضائیــه، عــدم تمرک
کــه رکــن حکمروایــی اســت در ایــران به شــدت ضعیــف باشــد. حکمروایــی بــدون قانــون در دولــت مــدرن نمی شــود. بایــد بــرای هــر کاری، قانــون، 
کــه شــما هــر اصــالح  مقــررات و رویــه ای باشــد. ایــن هــم بــه نظــرم بــه عملکــرد قــوۀ قضائیــه برمی گــردد؛ یعنــی ســرریز منفــی ایــن عملکــرد ایــن اســت 
کــه  کــه انجــام دهیــد انــگار تضمینــی بــرای اجــرای آن وجــود نــدارد. بــه همیــن دلیــل کشــور بــه انباشــتی از قوانینــی تبدیــل شــده  قانونــی هــم 
ــر از اشــکاالتش صرف نظــر کنیــم، دولــت هــم  گ ــا اشــکاالتی وجــود دارد. حــال ا ــد ی ــه کار نمی آی ــه دلیــل کیفیــت قانون گــذاری ب بســیاری از آن هــا ب
کمیــت  کــه تضمین کننــدۀ حا ــا اجراپذیــر نیســتند. تضامیــن اجرایــی آن هــم  ــا اجــرا نمی شــوند ی این هــا را اجــرا نمی کنــد. بخــش زیــادی از این هــا ی
قانــون اســت، بــه دالیــل مختلفــی در ســمت قــوۀ قضائیــه دنبــال نشــده اســت. یــک رئیس جمهــور یــا دولــت می توانــد قانونــی را اجــرا نکنــد. ایــن 
گــر در بعضــی جاهــا بخواهیــم شــدید بگوییــم، امتنــاع حکمروایــی اســت، چــون باالخــره قــوۀ عاقلــه ایــن  یعنــی فقــدان حکمروایــی و نوعــی امتنــاع. ا
کــه ایــن کار بشــود امــا نمی شــود. پــس بــرای چــه اصــاًل سیاســت گذاری می کنیــم؟  مملکــت، درســت یــا غلــط، در مجلــس بــه جمع بنــدی می رســد 
گــر قــرار اســت 10 درصــد آن اجــرا شــود  بــرای چــه قانون گــذاری می کنیــم؟ این طــوری تشــکیالت را تعطیــل کنیــد، شــاید خیلــی تفــاوت ایجــاد شــود. ا
کمیــت قانــون. ایــن هــم بــه نظــرم  و 90 درصــد آن اجــرا نشــود، بعــد دولــت هــم منفــک از آن ســاخت قانونــی ســاز خــودش را بزنــد؛ یعنــی فقــدان حا

ــه قــوۀ قضائیــه برمی گــردد. ب

که به عملکرد قوه قضائیه برمی گردد.  ● کمیت قانون است  درواقع یکی از مسائل حکمرانی؛ ضعف حا
ع باعــث  و بــه عــدم پیگیــری حقوقــی اجــرای قوانیــن الزم االجــرا. ایــن هــم بــه نظــرم مســئله ای اساســی اســت. ایــن شــبکه بــه هــم تنیــده درمجمــو
می شــود ســرعت حــل مســائل جامعــه خیلــی کمتــر از تولیــد مســائل شــود. صــد مســئله تولیــد می شــود، دو مــورد حــل می شــود، ســه مــورد حــل 

ــت. ــد اس ــن فراین ــل ای ــن حاص ــود. ای ــر می ش ــات منج ــق اصالح ــه تعوی ــن ب ــود. ای ــار می ش ــد و تلنب ــی می مان ــادی از آن باق ــوارد زی ــود، م می ش

نظــام و فرایندهــای اداری و سیاســت گذاری مــا مســائل متعــددی دارد. در فراینــد اداری مــا مســائل مختلفــی هســت کــه ممکــن   ●
کنــد، مثــاًل بحــث تعــارض منافــع در ســاختارهای اداری، شــفاف نبــودن، تعارض هــای بیــن ســازمانی یــا  گیــر  کار شــما آنجــا  اســت 
کــدام مشــکل از بقیــه مهم تــر اســت؟ بــه نظــر شــما ایــن مشــکالت نظــام اداری بــه  عــدم الکترونیکــی بــودن سیســتم های اداری. 
چــه صــورت ایــن مســئله را تشــدید یــا تقویــت می کنــد یــا هیــچ مشــکلی نــدارد؟ در ایــن مــورد چطــور فکــر می کنیــد؟ بــه چــه دالیلــی 

کمتــر بــه نتیجــه می رســد؟ اصالحــات پیگیری شــده از طریــق اندیشــکده ها 
کــه خیلــی هــم  کــه کردیــم  وقتــی ریشــه آن را دنبــال می کنیــد بــه ایــن نظــام حکمرانــی برمی گــردد. مثــاًل فــرض کنیــد یکــی از آخریــن کارهایــی 
کــه آن اتفاق هــا افتــاد  ح بنزیــن و بــازار متشــکل انــرژی بــود، حتــی قبــل از آبــان 98  نزدیــک بــود تصویــب شــود و نهایتــًا تصویــب نشــد، بحــث طــر
کــه ایــن دوســتان، همــان ســهمیه بندی قبلــی  ح مــا هــم ایــن نبــود  کــرد، ایــن را دنبــال می کردیــم. طــر و آن همــه هزینــه هــم بــرای کشــور ایجــاد 
کــرد، ایــن دوســتان فقــط همــان را دوبــاره شــش ســال  کــه آقــای احمدی نــژاد از صفــر ایــن را ایجــاد  را بــرای ماشــین ها دوبــاره فعــال کننــد. طرحــی 
کله حفــظ کردنــد و فعــال کردنــد. او از صفــر بــه آنجــا رســاند، در آن مقطــع یــک قــدم بــه ســمت جلــو بود،  متوقــف کردنــد و دوبــاره همــان را بــا همــان شــا
کــه ســهمیه را بــه افــراد بدهیــد.  ح مــا ایــن بــود  ولــی اینکــه متوقــف کردنــد و بعــد همــان را ناقــص پیــاده کردنــد، دوبــاره برگشــت بــه عقــب بــود. طــر
کــه بــاالی 60 درصــد مــردم ایــران، اصــاًل خــودرو ندارنــد. عمــاًل هــدف  ل خیلــی روشــنی هــم دارد. پیچیــده نیســت. دلیلــش هــم ایــن اســت  اســتدال
کاًل برعکــس شــد. چــون هــر کــس  کــم کنــد. بهره منــدی دهک هــای پاییــن را بیشــتر کنــد، امــا  کــه فاصلــۀ طبقاتــی را  اصلــی ایــن یارانــه ایــن اســت 
کــه  کــه مصــرف می کننــد  بیشــتر مصــرف می کنــد، بیشــتر هــم یارانــه می گرفــت. بعــد گفتیــم افــراد ســهمیه بنزیــن خــود را مبادلــه کننــد. آن کســانی 
کــه ماشــین ندارنــد بتواننــد ســهمیۀ خــود را بــه قیمــت بــازار بــه دیگــران بفروشــند و از طریــق به وجــود آمــدن ایــن  مصــرف کننــد و مــردم عــادی هــم 
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کــه شــما بــه شــکل دســتوری افزایــش دادیــد، ایــن  بــازار به تدریــج قیمــت ســوخت، منطقــی می شــود و افزایــش پیــدا می کنــد. فرقــش بــا ایــن حالتــی 
اســت کــه طبقــات محــروم، هــم مدافــع ایــن افزایــش قیمــت هســتند هــم از افزایــش قیمــت ســود می برنــد. بعــد هــم قیمــت آرام آرام و در مســیر طبیعــی 
خــود رشــد می کنــد. عمــاًل یارانه هــا از طبقــات باالتــر بــه پاییــن ســرریز می کنــد. بــه لحــاظ فنــی هــم بررســی کردیــم، حتــی طرحــش را توســعه دادیــم و 

گفتیــم امکان پذیــر اســت، مســئله ای هــم نــدارد. چــرا بــه ســرانجام نرســید؟
گــر چنیــن طرحــی را اجــرا کنــم، بــا چــه کســانی درگیــر می شــوم؟ بــا طبقــات نســبتًا مرفــه.  اول در دولــت بــه دالیــل تقریبــًا سیاســی؛ یعنــی دولــت گفــت ا
کــه  کــه اثــری  رســمًا دولــت ایــن را نپذیرفــت، بــه خاطــر اینکــه ذی نفعــش طبقــات فرودســت تر بودنــد. ایــن یعنــی عمــاًل دولــت دنبــال ایــن نیســت 
می گــذارد روی رفــاه کشــور، مثــاًل ده ســال دیگــر خــودش را نشــان دهــد. برایــش همیــن انتخابــات بعــدی مهــم اســت؛ یعنــی همــان ریشــه و مســئلۀ 
کــه مســئلۀ اساســی در کشــور  ح بنیــادی اجــرا کنــم، طرحــی اجــرا کنیــم  کــه مــن یــک طــر کــه اول گفتــم. محــرک ذاتــی در دولــت ایــن نیســت  اصلــی 
را حــل کنــد. همیــن امــروز را بــه فــردا برســانم اســت. در مجلــس هــم همین طــور اســت. در مجلــس هــم بــاز دوبــاره امســال قــرار بــود چیــزی مشــابه 
کار  کــه بــاز هــم بــا مداخلــۀ دولــت و هــم بــا مداخلــۀ تعــدادی از نماینده هــا، بــاز هــم ایــن رأی نیــاورد. باالخــره رأی مــی آورد، ولــی ایــن  بــه ایــن بــرود 
کــه بایــد دو ســه ســاله انجــام شــود و در مســیر کشــور بیفتــد، بیســت ســال طــول می کشــد، بــا  می توانســت ده ســال پیــش انجــام شــود. ایــن اصــالح 

کلــی دردســر و هزینــه.
کــه ایــن ســاختار در اصــالح خیلــی لخــت اســت. دیــر تشــخیص می دهــد، دیــر بــه اجمــاع می رســد. وقتــی هزینه هایــش چنــد برابــر   مســئله ایــن اســت 
کــه حــوزۀ  کــه یــک مســئلۀ یارانــه ای اســت بــه جاهــای دیگــر ببریــد. در دریاچــۀ ارومیــه هــم  منافعــش شــده اســت، تــازه بــه اجــرا می رســد. ایــن را 
کــه هــر دولتــی  کشــاورزی و آب اســت همیــن وضــع اســت. چــرا دریاچــۀ ارومیــه این قــدر بــا تأخیــر، مســیر مصــرف آب اصــالح می شــود؟ بــه ایــن دلیــل 
کــه بــه دنبــال اســتفادۀ منطقــی از آب نیســت تــا منابــع آب کشــور نــه بــرای  گفتــه بگذاریــد آب را رایــگان بــه مــردم بدهیــم تــا اســتفاده کننــد. دولتــی 
ــدت  ــه بلندم ــد در منطق ــد، نمی توان ــعه می ده ــاورزی را توس ــدام کش ــد. م ــه آن می زن ــراج ب ــوب ح ــد، چ ــال بمان ــد س ــرای چهارص ــه ب ک ــال  ــار س چه
کــه شــد،  اشــتغال ایجــاد کنــد و به جــای آن آب را آن قــدر پخــش و توزیــع می کننــد و اجــازۀ برداشــت و چــاه غیرمجــاز می دهنــد تــا تــه بکشــد. تمــام 
ک ســیاه نشســتند، بــا چندیــن برابــر هزینــه بایــد مســئله حــل شــود، از طرفــی وقتــی مســئله از یــک مســئلۀ اقتصــادی بــه یــک مســئلۀ  همــه کــه بــه خــا
ــل  ــی را ح کــه آن قــدر مســائل اقتصــادی و اجتماع امنیتــی تبدیــل شــود بــا زور و ضــرب و بگیروببنــد، بایــد آن را حــل کنیــد. اســتاد ایــن شــده ایم 
نکنیــم تــا امنیتــی شــوند و در جایــی در قالــب نارضایتــی مــردم بیــرون بزنــد. بعــد آن را به نوعــی جمع وجــور کنیــم. ایــن هــم مســئله ای کــه گفتــم. در 
کــه بــه نتیجــه رســیده اســت، ولــی خیلــی کارهــای ســختی بــوده اســت. به نوعــی می تــوان گفــت تصادفــی هســتند.  ح هایــی هــم بــوده  مقابلــش طر
گیــر می آوریــد، افــراد متعهدتــری هســتند. دو مســئول دولتــی هــم به طــور اتفاقــی پیــدا می شــود و این هــا  چهــار نماینــده مقــداری متخصص تــر 
ح مالیــات بــر ارزش افــزوده و ســامانۀ پایانه هــای  کلــی مشــقت و ســختی بــا هــم چیــزی اجــرا می کننــد. فــرض کنیــد طــر جفت وجــور می شــوند و بــا 
فروشــگاهی هــم از کارهایــی بــود کــه همــکاران مــا در آن شــرکت کردنــد. بــه نتیجــه رســید باالخــره و در مجلــس تصویــب شــد. اآلن در مســیر اجراســت 
کــه بخشــی از کســر بودجــۀ مزمــن، حداقــل حــل شــود و مســئلۀ کســری  کنــد  کــه می توانــد پایــگاه مالیاتــی خوبــی در بلندمــدت بــرای دولــت فراهــم 
کــه بیشــتر حالــت تصادفــی و هــر از چنــد گاهــی اســت تــا  بودجــه و ترجمــۀ آن بــه تــورم در بلندمــدت حــل شــود. پــس مــوارد موفــق هــم داشــته ایم 
کــه گفتــم برمی گــردد؛  کــه نــه واقعــًا داســتانی هســت. اصــاًل اینکــه اندیشــکده ها این طــور هســتند بــاز بــه همــان ریشــه ای  اینکــه آدم امیــدوار باشــد 
کــه کســی حــرف حســاب دارد و بزنــد تــا از طریــق آن حــرف حســاب، اوضــاع حکمروایــی کشــور را ارتقــا دهــد  یعنــی ایــن تقاضــای پایــدار وجــود نــدارد 

کــه اندیشــکده هایمان هــم اندیشــکده های کم اثــر هســتند. و مســئله ای را حــل کنــد. بــرای همیــن اســت 

کــه شــما انجــام می دهیــد چطــور می تواننــد بــه حــل مســئلۀ نظــام   ● بــه نظــر شــما به طورکلــی اندیشــکده ها و فعالیت هایــی 
کننــد؟ بــرای اینکــه ایــن مســائل حــوزۀ حکمرانــی، سیاســت گذاری و اداری بتوانــد حــل بشــود چــه نقشــی را  کمــک  حکمرانــی 

کننــد؟ می تواننــد ایفــا 
غ و گســترۀ پوشــش موضوعــات و عمــق مــورد  جامعــۀ اندیشــکده ای کشــور بــه نظــرم هنــوز در مرحلــۀ طفولیــت اســت؛ یعنــی از نظــر ســطح بلــو
ــه ای  ــه کار حرف ــبت ب ــور نس ــکده ای کش ــۀ اندیش ــابقه ترین مجموع ــن و پرس ــی قوی تری ــت، حت ــوان اس ــی ج ــوز خیل ــائل هن ــه مس ــن ب ــاز پرداخت نی
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کــه مقایســه می کنیــد  اندیشــکده ای خیلــی فاصلــه دارنــد. خیلــی هــم غیرمنتظــره نیســت. خیلــی دیــر نشــده اســت. بــا بقیــۀ ســاختارهای حکمرانــی 
ح نبــوده اســت. اندیشــکده ها در دنیــا، برخــی از آن هــا محصــول  کــه اصــاًل ایــن بحث هــا مطــر باالخــره چهــل ســال از انقــالب گذشــته، قبلــش هــم 
کــه گفتــم  دویســت ســیصد ســال حرکــت و رشــد هســتند؛ یعنــی بــه لحــاظ تاریخــی خیلــی زمــان زیــادی نیســت. از آن طــرف هــم همــۀ آن مســائلی 
در بحــث مســئولیت پذیری و پاســخگویی، کششــی هــم بــرای اندیشــکده ها وجــود نمــی آورد. چــون بــازار اندیشــکده ها چیســت؟ ســمت تقاضــای 
ح نویــی درانــدازد. اول نیــاز بــه تعــدادی آدم دارد  کمیــت مســئولیت پذیر و پاســخگو می خواهــد طــر کــه یــک دولــت یــا حا اندیشــکده ها ایــن اســت 
کار دومشــان هــم پیگیــری و اقنــاع یــا  کار اندیشکده هاســت.  کنــم. ایــن یــک  کــه در ایــن زمینه هــا متخصــص هســتند و می گوینــد مــن چــه کار 
ح اصالحــی نیســتند. جایــی الزم اســت  اصطالحــًا ادوکســی اســت کــه در آن کار شــاید مقــداری موفق تــر هســتند. وقتــی دولت هــا خودشــان دنبــال طــر
گاهــی دهنــد، بســیجی در منابــع جریان هــای  کــه این هــا را به نوعــی ســرخط کننــد، مطالبــه ایجــاد کننــد، فضــای عمومــی فراهــم کننــد، افزایــش آ
کــم اســت و کششــی بــرای  کنــده ایجــاد کننــد، آن هــا را منســجم کننــد تــا این هــا بتواننــد اثرگــذاری بیشــتری داشــته باشــند، چــون ایــن تقاضــا  پرا
کــه  آن وجــود نــدارد، بــه نظــر می آیــد خــود ایــن باعــث شــده اندیشــکده ها خیلــی رشــد الزم را نداشــته باشــند؛ ایــن مســئلۀ اول اســت. مســئلۀ دوم 
کــه  ــی هســتند، چــون حــوزه ای  ــه لحــاظ مال ــی پیچیــده ای ب ــی اســت. اندیشــکده ها موجــودات خیل ــی مهــم اســت بحث هــای مال ــه نظــرم خیل ب
کــه یــک بــازار عرضــه و تقاضــای خصوصــی بتوانــد بــه این هــا تزریــق منابــع کنــد و از طریــق  در آن کار می کننــد، نــه خصوصــی اســت بــه ایــن معنــا 
کمیتــی اســت، نمی تواننــد  ــر بپذیــرد مســائل حا گ کمیتــی اســت. ا ع مســائلش، مســائل حا ــو ــزاق و رشــد کننــد، چــون اساســًا ن خدمــات بتواننــد ارت
کمیــت پیــدا می کنــد. ایــن باعــث می شــود دهانشــان بســته شــود؛ یعنــی عمــاًل آن اســتقالل  درســت عمــل کننــد، زیــرا وابســتگی مالــی بــه ســاختار حا
کــه معمــواًل اندیشــکده ها در دنیــا دارنــد، هنــوز در ایــران بــه نظــرم وجــود نــدارد. فقــدان اســتقالل مالــی و ضعــف تقاضــا، به تبــع آن  مالــی الزم 
عــدم فعالیــت حرفــه ای باعــث شــده این هــا خیلــی هــم موجــودات متخصصــی نباشــند، خیلــی هــم موجــودات مســتقلی نباشــند. بــه همیــن دلیــل، 
ــت را تغییــر  کــه بعضــی مواقــع زورشــان می رســد مســیر یــک دول ــا از اندیشــکده ها می بینیــم  ــه نســبت آنچــه در دنی ــًا اثربخشــی آن هــا هــم ب طبیعت
ــم اآلن  ــدرت الزم را ه ــع، آن ق ــیج مناب ــری و بس ــد جهت گی ــا تولی ــه ب ــر، چ ــد فک ــا تولی ــه ب ــر، چ ــمت دیگ ــه س ــمت ب ــک س ــد و از ی ــوض کنن ــد، ع دهن
کــرد. موانــع  کــرد، اینکــه خــود ســاختارهای این هــا را تقویــت  کــه بایــد  اندیشــکده ها ندارنــد، ولــی در مســیر رشــد هســتند. طبیعتــًا یکــی از کارهایــی 

کــرد تــا رشــد کننــد. اجرایــی و مالــی آن هــا را برطــرف 

کار را انجام دهد یا خود اندیشکده ها؟  ● کمیت و نظام حکمرانی باید این  حا
گــر ایــن هوشــمندی را دارد  کمیــت، زیرســاختی را فراهــم کنــد. ا کمیــت بــه معنــای بخــش مســتقل آن، نــه بــه معنــای وابســته آن؛ یعنــی حا همــه. حا
کــه فکــر می کنــد ایــن موجــودات می تواننــد در بلندمــدت بــه نفعــش باشــند بــدون اینکــه بخواهــد در دهــان این هــا بزنــد و آن هــا را خیلــی وابســته بــه 
کــه ارتزاقشــان را از منابــع  گــر این هــا مســتقیم بــه دولــت وابســته باشــند  خــودش کنــد، از آن هــا حمایــت کنــد نوعــی حمایــت غیرمســتقیم می شــود. ا
کــه داریــم. پژوهشــکده ها چــرا بــه اصالحــات نمی پردازنــد؟ چــون همــۀ  دولــت بکننــد، بی خاصیــت می شــوند. همیــن پژوهشــکده هایی می شــوند 
ُکنــد می شــود. چــون نانــش دســت آن اســت. نــان این هــا بایــد  کــه کارمنــد دولــت اســت، زبــان نقــدش  آن هــا کارمنــد دولــت هســتند. کســی هــم 
مســتقل شــود. بخــش خصوصــی هــم نمی توانــد از این هــا حمایــت کنــد، چــون این هــا اصــواًل ویژگــی خدمت دهــی بــه بخــش خصوصــی ندارنــد. 
غ برســد کــه این هــا در بلندمــدت مفیدنــد. تعــدادی مجــرای تقویــت  کمیــت هــم بــه ایــن بلــو شــاید پایــگاه اجتماعــی گســترده ای بایــد پیــدا کننــد، حا
کــه بتواننــد حــرف بزننــد، بــدون اینکــه خیلــی از تبعــات حــرف خــود نگــران باشــند. ایــن باعــث می شــود آرام آرام و در  کنــد  مالــی بــرای آن هــا فراهــم 

بلندمــدت اثربخشــی آن هــا توســعه پیــدا کنــد.

کند؟  ● یک اندیشکده برای حل مسائل نظام حکمرانی از چه روش هایی می تواند استفاده 
کــه احتمــال می دهیــم اثرگــذاری داشــته  کــه جــزء حرکت هــای اندیشــکده ای اســت می تواننــد مفیــد باشــند. مــا در جاهایــی  همــۀ شــیوه هایی 

ــان. ــا ذی نفع ــل ب ــاد تعام ــاع و ایج ــری و اقن ــا پیگی ــل ت ــی راه ح ــا طراح ــئله ت ــایی مس ــم. از شناس ــتفاده می کنی ــا اس ــۀ ابزاره ــیم، از هم باش
ــی روی  ــت. ول ــئله چیس ــن مس ــل ای ــرای ح ــت ب ــن موقعی ــت در ای ــه کار درس ک ــردد  ــن بگ ــال ای ــه دنب ک ــت  ــن اس ــی اش ای ــت اصل ــکده مأموری اندیش
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ــا اندیشــکده ها نیســت. آن هــا می گوینــد  کــه ممکــن اســت مســتلزم نوشــتن نرم افــزار باشــد، حتــی نوشــتن قانــون، ب زمیــن آوردن ایــن کار درســت 
کــه  کــه اولویــت خــود را این طــور تغییــر دهیــد. باقــی آن بازیگــران خــاص خــودش را دارد. مثــاًل بازیگــران حقوقــی دارد  کلــی ایــن اســت  جهت گیــری 
بتواننــد قوانیــن و مقــررات، ناســخ و منســوخش را شناســایی کننــد. بعــد حــرف شــما را بــه قانــون تبدیــل کننــد، بعــد فراینــد تصویــب آن پیگیــری 
می شــود. اندیشــکده های مــا چــون بقیــۀ ایــن زنجیــره در ایــران نیســت، عمــاًل همــه کار می کننــد. از شناســایی مســئله تــا بعضــًا اجــرا؛ یعنــی بــازوی 
اجرایــی دولــت می شــوند و قــرارداد می گیرنــد، نرم افــزار می نویســند، پلتفــرم می نویســند و جلــو می برنــد. ایــن ناشــی از فقــدان تخصص گرایــی 
ــد  ــو ببرن ــره را اندیشــکده ها جل ــرار باشــد همــۀ ایــن زنجی ــر ق گ ــی ا ــران را نشــان می دهــد، ول کوسیســتم سیاســت گذاری در ای غ ا ــو ــه عــدم بل ک اســت 
نمی شــود. هزینــه و دردســر دارد، تخصص هــای مختلفــی می خواهــد. مــن حتــی اندیشــکده را مکمــل پژوهشــکده ها می دانــم. پژوهشــکده ها 
جهت گیــری تحقیقاتــی دارنــد. می خواهنــد بــه درک واقعــی ریشــه ها برســند، تئوری پــردازی در مســائل کننــد. شــاید دغدغــۀ اصــالح کمتــری داشــته 
کــه در عمــل هــم امکان پذیــر  باشــند. اندیشــکده ها بایــد از ظرفیــت نظــری اســتفاده کننــد، جهت گیری هــای اصالحــی بــه آن بدهنــد. اصطالحاتــی 
کــه گفتــم، ممکــن اســت  باشــد. اندیشــکده، حــد واســط بیــن نظــام دانشــگاهی و اجراســت؛ البتــه پژوهشــکده ها پــس از اندیشــکده ها، همان طــور 
کــه کار شــرکتی و کســب وکار می کننــد، ولــی  در مســیر اجــرا، شــرکت های مشــاورۀ مدیریــت، شــرکت های نرم افــزاری، خیلــی از این هــا وارد می شــوند 
در اینجــا معمــواًل یــک مجموعــه همــۀ آن هــا را انجــام می دهــد، چــون تخصــص الزم وجــود نــدارد و بقیــۀ زنجیــره هــم خالــی اســت. این هــا بــه شــکل 

طبیعــی ایجــاد می شــود.

گر نکته پایانی دارید بفرمایید.  ● ا
کــه البتــه متخصــص خــاص  کــه گفتــم به نوعــی می تــوان گفــت مســائل فرابخشــی بــود. مســائل بخشــی تر هــر حیطــه ای بحــث جــدا دارد  این هــا 
خــودش را هــم می خواهــد. هرکســی در یــک حیطــه تخصــص دارد؛ یعنــی هــر بخشــی مختــص بــه خــودش مســئله دارد. مثــاًل نظــام حکمروایــی 
کــه بــا حــوزۀ فّنــاوری و آمــوزش عالــی و حــوزۀ  کــه بــا حــوزۀ انــرژی فــرق دارد. آن هــم مســائلی دارد  در حــوزۀ ســالمت مــا مســائل خــاص دارد 
اجتماعــی و محیــط زیســت فــرق دارد. هرکــدام، هــم مســائل خــاص خودشــان را دارنــد. از همیــن رو رونــد مناســب بــه نظــر مــن، تخصصــی شــدن 

ــد. ــک کن ــم کم ــا ه ــی آن ه ــه اثربخش ــد ب ــه می توان ک ــت  اندیشکده هاس
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محمدمجید فوالدگر؛ مدیر پژوهشکدۀ چشم انداز و آینده پژوهی و حسین زاهدی؛ مدیرگروه چشم انداز و تمدن سازی 

پژوهشکدۀ چشم انداز و آینده پژوهی

کرد؟  ● پژوهشکدۀ چشم انداز و آینده پژوهی با چه هدفی و در چه سالی شروع به فعالیت 
پژوهشــکدۀ چشــم انداز و آینده پژوهــی از همــکاری بیــن مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد علــوم و تحقیقــات تأســیس 
ــی اینجــا از ســال  ــد در پژوهشــکده فعالیــت می کنیــم ول کــه مــا به عنــوان تیــم جدی شــده و به صــورت هیئت امنایــی اداره می شــود. دو ســال اســت 
ع دیگــری عمــل می کنیــم و بــه فضــای اندیشــگاهی  1390 تأســیس شــده بــود و بــر برگــزاری دوره هــا و ترجمــه و تألیــف کتــب تمرکــز داشــتند. مــا نــو

وارد شــدیم؛ یعنــی هــدف مــا مســئله یابی، کمــک بــه حــل مســئله و ارتباط گیــری بــا نیروهــای درگیــر حــل مســئله در کشــور اســت.

ــران   ● ــی ای ــد اندیشــکدۀ شــما مهم تریــن مســئلۀ نظــام حکمران ــد از دی کرده ای کار  ــه در آن هــا  ک ــه تجــارب و مســائلی  ــا توجــه ب ب
چیســت؟

کــه بــه دســت آمــده اســت  فوالدگــر: در ابتــدا بایــد بگویــم مــا در کشــور نظــام مســائل نداریــم. هــر فــرد یــا نهــادی یــک ری مســائلی دارد امــا آیــا چیــزی 
نظــام اســت؟ نظــام در اینجــا بــه معنــی مفهــوم منظومــه، ارتبــاط مســائل بــا هــم، فهــم مســائل در الیه هــای مختلــف، شــدت مســئله از نظــر چالــش 
کلــی مــا منابــع محــدود و مســائل نامحــدود داریــم و نمی تــوان هم زمــان بــر  بــودن، فهــم روابــط علــت و معلولــی مســائل بــا هــم اســت. به صــورت 
کثــر بهره بــرداری از منابــع انجــام شــود و راندمــان بــاال باشــد. مســائل بــه  کــرد، بلکــه الزم اســت بــا یــک برنامــۀ مشــخص حدا کار  روی تمــام مســائل 
هــم تنیــده هســتند و بــه فهــم نظام منــد نیــاز دارنــد و در حــال حاضــر نظــام مســائل مصطلــح شــده اســت و مــا هــم از مجموعه هــای مدعــی در زمینــۀ 
کــه در کشــور تهیــه می شــود  نظــام مســائل هســتیم یعنــی تــالش می کنیــم روابــط و اجــزای یــک کل منســجم را بفهمیــم. متأســفانه نظــام مســائلی 
بــه لیســت کــردن مســائل محــدود می شــود و آن مســائل نیــز از جنــس نشــانه هســتند؛ یعنــی مســائلی کــه پشــت آن هــا مســائل دیگــری نهفتــه اســت. 
ــد ببینیــم چــه سیاســت هایی  ــرای حاشیه نشــینی بای ــاًل ب ــر بگوییــم آســیب اجتماعــی مســئله اســت چنــدان دقیــق نیســت. مث گ ــال ا به عنــوان مث
کــه بــه حاشیه نشــینی منجــر شــده اســت یــا مثــاًل طــالق به خودی خــود مســئله نیســت، بلکــه دالیــل طــالق مســئله هســتند. می خواهــم  اجــرا شــده 
کــه نســبت بــه آن غفلــت شــده اســت. درواقــع مــا نســبت بــه فهــم مســائل  کاوی دالیــل مســائل نگاهــی اســت  بگویــم نــگاه الیــه ای بــه مســائل و وا
ساده اندیشــی می کنیــم. مســائل ابعــاد پیچیــده دارنــد و بایــد بررســی شــوند و جزئیــات آن هــا اســتخراج شــود و از دل یــک فرایندهــای تحلیلــی 
ع روایــت مســئله بــا  بیــرون بیاینــد تــا بــه نتیجــه برســند. از ســوی دیگــر بــه نظــر مــن مســائل واقعیــت نیســتند یعنــی همیــن اســت و بــس، بلکــه نــو
کــه شــما خــوب حــرف می زنیــد، منظــم هســتید و  خــود مســئله نســبت دارد. به عنــوان مثــال مــن بــه شــما می گویــم موفــق هســتید، بــه ایــن دلیــل 
غیــره، یعنــی موفقیــت شــما را صورت بنــدی می کنــم و بــه شــما می گویــم چــون بدیــن طریــق صورت بنــدی کردیــد موفــق شــدید. ایــن روایــت مــن 
کــه هــم ســانتریفیوژ بچرخــد و  اســت و ممکــن اســت شــما بــه دالیــل دیگــر موفــق باشــید. به عنــوان مثــال در زمــان انتخابــات آقــای روحانــی گفــت 
خ مــردم. ایــن روایــت آقــای روحانــی از مســئله در آن زمــان بــود، امــا آیــا درســت بــود؟ آیــا جــواب داد؟ می خواهــم بگویــم اینکــه شــما چگونــه  هــم چــر
کــه واقعیــت چیســت بــه نظــام مســائل مربــوط می شــود. ممکــن اســت مــن مطالعــۀ کم عمقــی انجــام دهــم، ولــی طــوری آن را روایــت  روایــت کنیــد 
کــه شــبکۀ البــی قوی تــری در قــدرت  کــه همــه متقاعــد شــوند یــا برعکــس؛ بنابرایــن در ایــن روایتگــری چــه کســانی موفق تــر هســتند؟ آن هایــی  کنــم 

کمیــت دارنــد. پــس شبکه ســازی و ارتباط گیــری در قــدرت و کار رســانه ای بســیار مهــم اســت. و حا
کــه بــا درک هــا و فهم هــای مختلــف بــه آن هــا رســیدیم کدام یــک بــر روی میــز  پارامترهــای مختلفــی وجــود دارد بــرای اینکــه از میــان نظــام مســائلی 
کــه مســئله را گفتیــم، ولــی راهــکار  کــه زیــاد شــنیده می شــود  می نشــیند و بــه فهــم مســئله یــا تصمیــم منجــر می شــود. یــک نکتــۀ دیگــر ایــن اســت 
کــه چــرا صــورت  گــر شــما دقیقــًا فهمیدیــد  نداریــم. بــه نظــر مــن مــا اصــاًل مســئله را نفهمیده ایــم، چــون فهــم و حــل مســئله دو روی یــک ســکه اند. ا
خ شــده اســت پــس راه حــل هــم بــرای شــما مشــخص اســت و مشــکل را برطــرف می کنیــد. پــس اینکــه بگوییــد مســئله را فهمیده ایــد، امــا  مــن ســر
راهــکار را نمی دانیــد مــن می گویــم شــما مســئله را نفهمیده ایــد. بلــه ممکــن اســت تکنیک هــای حــل مســئله مختلــف باشــند و نیــاز باشــد آن هــا را 
گــر مــا در حــل مســائل و ارائــۀ راهکارهــا و تدویــن اســتراتژی ها  گــره خورده انــد. ا کشــف کنیــم و یــاد بگیریــم، ولــی قطعــًا فهــم و حــل مســئله بــه هــم 

89مرکز توانمندسازی  حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی



کــه مســئله را درســت نفهمیده ایــم. مشــکل داریــم بــه ایــن دلیــل اســت 
کــه مثــاًل در خصــوص چرخــش نخبگانــی در حکمرانــی یــک  کلیاتــی دربــارۀ نظــام مســائل و مســئله یابی بــود. در جزئیــات  کــه گفتــم،  ایــن مــواردی 
ــای  ــا کل یافته ه ــه این ه ک ــره  ــت و غی ــئله اس ــک مس ــادی ی ــت های اقتص ــی سیاس ــا بی ثبات ــت ی ــئله اس ــک مس ــی ی ــت، بوروکراس ــم اس ــئلۀ مه مس
گــزارش داریــم می توانیــم بــه شــما بدهیــم تــا  ج اســت و مثــاًل مــا بیســت عــدد  مــا در حوزه هــای مختلــف اســت و بیــان آن هــا از حوصلــۀ بحــث خــار
مطالعــه کنیــد یــا در فرصتــی دیگــر اعضــای گروه هــای مــا در حــوزۀ ســالمت، اقتصــاد یــا رفــاه و سیاســت های اجتماعــی بیاینــد بگوییــد نظــام مســائل 

مــا این هاســت.
کمیــت در کشــور داریــم. بــه هــر حــال یــک نهــادی شــکل  کــه مــا چــه میــزان نهــاد حا کــه وجــود دارد ایــن اســت  زاهــدی: یــک مســئلۀ مهــم و بنیــادی 
گاهانــه و  کارکــرد دارد و سیســتمی از روابــط و ســاختارها و بازیگــران بــه وجــود می آیــد و یــک نهــاد می شــود. گاهــی یــک نهــاد آ کــه  می گیــرد، چرا
ــکل  ــه ش ــوۀ عاقل ــک ق ــا ی ــه ب ــوش و چ ــورت خودج ــه به ص ــاد چ ــد. نه ــود می آی ــه وج ــوش ب ــاد خودج ــک نه ــی ی ــرد و گاه ــکل می گی ــده ش طراحی ش
بگیــرد بــه یادگیــری درونــی نیــاز دارد و بایــد در مراحــل تکویــن خــود از اشــتباهات و خطاهــا بازخــورد بگیــرد و خــود را اصــالح کنــد. ایــن یادگیــری در 
کمیــت مــا جــدی گرفتــه  کــدام جریــان سیاســی اســت بایــد باشــد. می تــوان گفــت امــر حکومــت داری در نهــاد حا کمیتــی مســتقل از اینکــه در  نهــاد حا
کنــار کارهــای  نشــده اســت. بازیگــران سیاســی مــا وقتــی حکمرانــی را بــه دســت گرفتنــد و رأی آوردنــد فکــر می کننــد حکمرانــی هــم یــک کاری اســت 
کــه حــال چــه کســی را کاندیــدا کنیــم و چــه کنیــم، درصورتی کــه  دیگــر و آن را جــدی نمی گیرنــد. مثــاًل تــازه زمــان انتخابــات دور هــم جمــع می شــوند 
گــر شکســت خــورد، فــرد و کاندیــدای خــود را بــرای انتخابــات بعــد آمــاده و تربیــت کنــد، ولــی  هــر جریــان سیاســی بایــد برنامــه داشــته باشــد و مثــاًل ا
کــه قــدرت بیــن آن هــا دست به دســت  این گونــه نیســت. بــه همیــن دلیــل مســئوالن و کاندیداهــا محــدود شــده اند بــه یک ســری افــراد تکــراری 
می شــود و شــعارها بیــن آن هــا جابه جــا می شــوند و جامعــه از ایــن جایگشــت های بی معنــا احســاس ناخوشــایندی خواهــد داشــت و نتیجــۀ آن در 
ــم.  ــر می کنی ــی و بی اث ــت را خنث ــالمی اس ــالب اس ــزرگ انق ــتاوردهای ب ــی از دس ــه یک ک ــی  ــاالری دین ــی مردم س ــود؛ یعن ــده می ش ــارکت دی ــش مش کاه
کــه در مســئولیت نیســتند.  دلیــل آن هــم بی برنامــه بــودن بازیگــران سیاســی اســت. آن هــا نــه بــرای دوران قــدرت برنامــه دارنــد و نــه بــرای دورانــی 
مــا در کشــور حکومــت را رهــا کرده ایــم، درحالی کــه در اســالم حکومــت به صــورت یــک تکلیــف آمــده اســت. جــدی گرفتــن امــر حکومــت بــه تعبیــر 
کمیــت امــر  کــه نهــاد حا امــام خمینــی از احــکام اولیــه اســت؛ یعنــی وظیفــۀ مــا نســبت بــه حکومــت و حکومــت داری خیلــی جــدی اســت. پــس گفتــم 
حکومــت داری را جــدی نمی گیــرد و یادگیــری درونــی نــدارد و درنتیجــه کارکردهــای خــود را از دســت می دهــد. از طــرف دیگــر دانــش حکومــت داری 
کــه اســم آن را نمی آوریــم، ولــی بــه آن عمــل می کنیــم؛ یعنــی  در کشــور نیــز دچــار ضعــف اســت. به عنــوان مثــال نظریــۀ حکمرانــی خــوب وجــود دارد 
کــه ســخنرانان و اندیشــکده ها همــه در میــدان حکمرانــی خــوب ســخن می گوینــد، چیــزی بیشــتر  کــه اتفــاق می افتــد می بینیــم  در عمــل آن چیــزی 
ــت  ــی فعالی ــۀ حکمران ــه در زمین ک ــا  ــکده ها و چهره ه ــۀ اندیش ــت. هم ــده اس ــه ش ــه آن اضاف ــالمی ب ــۀ اس ــک کلم ــر ی کث ــد و حدا ــه نکردن ــه آن اضاف ب
می کننــد و برجســته هســتند بــر روی فّنــاوری حکمرانــی و تکنیک هــا کار می کننــد. به عبارتــی مســئلۀ آن هــا حکمروایــی اســت؛ یعنــی حکومــت 
کــرد، ولــی  کنــد تــا حکــم و سیاســت و تصمیــم در جامعــه جــاری بشــود. مثــاًل دولــت تصمیــم گرفــت جمعیــت افزایــش یابــد و ده ســال تــالش  چــه 
کــه قانــون نوشــته می شــود و اجــرا  محقــق نشــد یــا می خواهــد بخــش خصوصــی را بزرگ تــر کنــد، ولــی موفــق نمی شــود. درواقــع مســئله ایــن اســت 
کــه محــل تولیــد همیــن نظریــۀ حکمرانــی خــوب اســت رایــج اســت. مــا هــم بــه الیــۀ تکنیــک  نمی شــود، ایــن دغدغــه خصوصــًا در کشــورهای غربــی 
کــه عمدتــًا بحــث تکنیــک و  ح اســت  ورود کرده ایــم و بــه همیــن دلیــل می بینیــم اغلــب بحــث شــفافیت، تعــارض منافــع، فســاد و کارآمــدی مطــر
فّنــاوری حکمرانــی اســت، درحالی کــه الزم اســت یــک نظریه هــای حکمرانــی وجــود داشــته باشــد تــا از دل آن فــن و فنــون حکمرانــی اســتخراج شــود. 
ــه و دانــش حکمرانــی داشــته باشــیم و ایــن  ــد خودمــان نظری ــه ســراغ حکمرانــی خــوب می رویــم. مــا بای ــًا ب ــا نهایت ــم ی ــه نظریه هــا توجــه نداری مــا ب
دانــش نیــز بایــد از یــک حکمــت تغذیــه کنــد. تکنیک هــا از دانــش بیــرون می آینــد و دانــش از یــک حکمــت. وقتــی مــا تکنیک هــای نظریــه ماننــد 
ــم درواقــع حکمت هــای یــک تمــدن دیگــر را در کشــور خودمــان گســترش می دهیــم و در همــان حــال می گوییــم  ــی خــوب را پــی می گیری حکمران
داریــم تمــدن اســالمی بنــا می کنیــم و ایــن اتفــاق نمی افتــد. مهم تریــن رکــن یــک تمــدن حکومــت آن اســت، ولــی حکومــت خــودش در زمیــن یــک 
تمــدن دیگــر ایفــای نقــش می کنــد و حتــی بــدون اینکــه خــودش اراده کــرده باشــد کــه ایــن دردآور اســت، یعنــی یــک نســخۀ آمــاده از قبــل وجــود دارد 
خ را دوبــاره اختــراع کنیــم و آن را اجــرا می کنیــم. ممکــن اســت مــا بــا نظریه هــای خودمــان هــم بــه شــفافیت یــا تعــارض  و مــا هــم نمی خواهیــم چــر
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منافــع برســیم، ولــی بــا رویکــرد خودمــان اســت، ولــی مــا نهایتــًا یــک حدیــث یــا نامــۀ امیرالمؤمنیــن را می آوریــم می گوییــم ایــن تأییدکننــدۀ شــفافیت 
اســت. ایــن غلــط اســت، درواقــع مــا رفته ایــم شــفافیت را از حکمرانــی خــوب آورده ایــم و بــرای توجیــه آن گشــته ایم و یــک حدیــث پیــدا کرده ایــم. 
مــا بــا قــرآن مأنــوس نیســتیم و امــر حکومــت داری را بــا قــرآن و ســنت در میــان نمی گذاریــم تــا از آن جــواب بگیریــم. بایــد ببینیــم منابــع مــا دربــارۀ 
گــر نظامــی مشــروعیت  مشــروعیت و کارآمــدی چــه می گوینــد و چــه چارچوبــی را بــرای مــا فراهــم می کننــد. آیــا کارآمــدی مشــروعیت مــی آورد یــا خیــر؟ ا
کت هســتیم و مثــاًل گســترش ســوت زنی، دولــت  کــرد. مــا و اندیشــکده های مــا دربــارۀ ایــن مســائل ســا کارآمــد نباشــد بایــد چــه  داشــته باشــد، ولــی 

الکترونیــک و مطالبه گــری و شــفافیت مســئله اســت. ایــن مســائل واقعــی هســتند، ولــی آیــا امــر حکومــت فقــط ایــن اســت؟
ع یــک حکومــت  کــه چگونــه حکومــت مــا درمجمــو کار کنــد و حکــم آن جــاری شــود یــا مســئلۀ مــا ایــن اســت  کــه  مــا بــه دنبــال حکومتــی هســتیم 
کــرد. مــا در ایــن زمینه هــا کاری نکرده ایــم و بــه دنبــال  کــه عادالنــه باشــد و بتــوان از آن دفــاع  عادالنــه باشــد؛ یعنــی بــه مــدل حکومتــی برســیم 
گــر بــه جــواب نرســیم دو دســته  گــر جــواب نگیریــم مشــکالت دیگــر. ا تکنیک هــا رفته ایــم. از اجــرای تکنیک هــا جــواب بگیریــم یــک مشــکل دارد و ا
خواهیــم شــد، یک عــده می گوینــد ایــن تکنیک هــا همــه جــای دنیــا جــواب داد، ولــی اینجــا جــواب نــداد پــس یــک عیبــی در مــا هســت، یک عــده 
کــه بــرای حــزب  کنــار بگذاریــم، یعنــی این هــا دو ســر یــک پشــت بام هســتند. مثــل اتفاقــی  کــه مشــکل از آن تکنیــک اســت و آن را  دیگــر می گوینــد 
افتــاد. حــزب بــه درد ایــران نمی خــورد چــرا؟ چــون فهــم آن را نداریــم، ولــی از طرفــی حــزب ماننــد باشــگاه پــرورش رجــال سیاســی اســت و نبایــد انتظــار 
کــه جــواب نمی دهــد و بعــد  ــوم اســت  داشــت رجــال سیاســی در وزارتخانه هــا پــرورش یابنــد. کارکــرد حــزب مــا ســتاد انتخاباتــی بــوده اســت و معل
ج شــود ولــی بدنــۀ علمــی و دانشــی مــا از ایــن مســائل  می گوییــم حــزب نمی خواهیــم؛ یعنــی نیــاز بــه دانــش و حکمــت داریــم تــا ایــن مســائل از آن خــار
کــرد امــا شــفافیت تــا کجــا؟ حریم هــا  کــرد. بلــه خــوب عمــل  گــر بــه جــواب برســیم مثــاًل گفتــه شــود شــفافیت به خوبــی عمــل  غفلــت می کنــد. حــال ا
ــوم نیســت. ایــن مرزهــا را بایــد نظریه هــا و حکمت هــای مــا حــد بزننــد. وقتــی ایــن نیســت منجــر بــه دعــوای طرفیــن می شــود، یکــی  و مرزهــا معل
کــرد بگــو و  کار را  گــر فالنــی ایــن  می گویــد نبایــد وارد حریــم خصوصــی مــردم شــد و دیگــری مثــاًل بــا اســتناد بــه یــک حدیــث امیرالمؤمنیــن می گویــد ا
آبرویــش را هــم ببــر. ایــن یعنــی مــا بــه دنبــال ایــن نبودیــم کــه از مجموعــۀ زندگــی پیامبــر و ائمــه و از آن باالتــر از قــرآن بفهمیــم حکومــت چیســت کــه 
بعــد ببینیــم از دل آنچــه نظریاتــی بیــرون می آیــد و بعــد از آن ببینیــم چــه تکنیک هایــی بــه دســت می آیــد. ممکــن اســت مــا بــه فّناوری هایــی برســیم 

ع مــن ریشــۀ این هــا را در جــدی نگرفتــن امــر حکومــت می دانــم. کــه در عالــم غــرب وجــود نداشــته باشــد چــرا بایــد از آن غفلــت کنیــم. درمجمــو

اندیشــکدۀ شــما چــه تجربــه ای از مواجــه بــا نظــام حکمرانــی دارد؟ مشــکالت نظــام اجرایــی و اداری نظــام حکمرانــی مــا ماننــد   ●
تعــارض منافــع، شــفاف نبــودن، تعارض هــای بیــن ســازمانی یــا فقــدان دولــت الکترونیــک موجــب می شــود ظرفیــت اجرایــی 
کــه توصیه هــای سیاســتی و راه حل هــا بــه نظــام حکمرانــی می رســد  نظــام حکمرانــی پاییــن بیایــد؛ آیــا موافــق هســتید؟ آیــا زمانــی 

ایــن مشــکالت آن را منحــرف می کننــد؟
ــا شــرایط بــدی  ــا مــا کارهایــی انجــام دادیــم. در حــال حاضــر کشــور از نظــر ویــروس کرون ــا گســترش ویــروس کرون فوالدگــر: بلــه. به عنــوان مثــال ب
کــه کل اطالعــات در اختیــار دولــت اســت ولــی عملکــرد خــوب نیســت مثــاًل میــزان تســت گرفتــن مــا بســیار پاییــن  دارد و دولــت مســئول آن اســت، چرا
اســت و مــا رتبــۀ 130 را در دنیــا داریــم. وقتــی میــزان تســت پاییــن اســت؛ یعنــی کمتــر تشــخیص می دهیــم، کمتــر رصــد می کنیــم، کمتــر می توانیــم 
مهــار کنیــم و حتــی میــزان مرگ ومیــر نیــز دقیــق نیســت. ایــن شــرایط بســیار ناراحت کننــده اســت. در یــک مقطعــی مــا یک ســری دســتورالعمل تهیــه 
کــردم ایشــان تأییــد کردنــد و بــه معــاون خــود معرفــی کردنــد و جلســات بعــدی  ح  کردیــم و در یــک جلســۀ خصوصــی بــا آقــای رحمانــی فضلــی مطــر
کــه افــراد مبتــال ردیابــی و رصــد شــوند ولــی آقــای روحانــی مخالــف بــود  شــکل گرفــت، ولــی درنهایــت بــه جایــی نرســید. مثــاًل یــک پیشــنهاد ایــن بــود 
کــه از خانــه  کــه وقتــی یــک نفــر تســت مثبــت دارد بایــد کنتــرل شــود  ل بی مــوردی اســت، چرا کــه نبایــد بــه زندگــی مــردم ســرک کشــید. ایــن اســتدال
کــه 20 تــا 30 درصــد از مبتالیــان وارد متــرو شــده اند.  ج نشــود و باعــث مــرگ دیگــران نشــود. بعــد از اینکــه چنــد نمونــه را بررســی کردنــد و دیدنــد  خــار
کــد  کــه زحمــت کشــیده شــده و اطالعــات اقتصــادی بــرای هــر  کــه جایــی هســت مثــل پایــگاه رفــاه ایرانیــان  ایــن کارهــا غلــط اســت. یــا مثــاًل گفتیــم 
کــه آمــار و اطالعــات مبتالیــان و مرگ ومیــر ناشــی از کرونــا را جمــع آوری می کنــد، جاهایــی دیگــری  ملــی جمــع آوری شــده اســت، یــک جایــی هســت 
کــردن هســتند.  کــه بــه دنبــال کمــک  هســت ماننــد بنیــاد مســتضعفان و ســتاد اجرایــی فرمــان امــام و بســیج و کمک هــای مردمــی و جهــادی 
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کــه ایــن  پــس یــک جایــی می خواهنــد کمــک کننــد، یــک جایــی مشــخص اســت چــه کســانی مبتــال هســتند و غیــره و یــک جایــی مشــخص اســت 
مبتالیــان یــا فوتی هــا در چــه دهــک یــا صــدک اقتصــادی هســتند، ایــن ســه پایــگاه بایــد بــه هــم وصــل شــوند و کمک هــا بــه مقصــد اصلــی برســند. 
کــه تســت مثبــت دارد و در  کنــد یــا کســی  کــه فوتــی داشــته اســت و در دهک هــای فقیــر قــرار دارد بایــد کمــک مــورد نظــر را دریافــت  مثــاًل یــک خانــوار 
کنــد تــا مجبــور نباشــد بــرای امرارمعــاش تــردد کنــد و دیگــران را مبتــال کنــد؛ یعنــی کمک هــا کامــاًل هدفمنــد  فقــر بــه ســر می بــرد بایــد کمــک دریافــت 
کار و رفــاه اجتماعــی،  بــه مقصــد برســند. ایــن پیشــنهادها ســاده بودنــد و پیچیدگــی خاصــی نداشــتند، حتــی معــاون رفــاه اجتماعــی وزارت تعــاون 
آقــای میــدری و افــرادی در وزارت بهداشــت موافــق ایــن پیشــنهاد بودنــد ولــی درنهایــت ایــن اتفــاق نیفتــاد. ایــن قبیــل اتفاقــات دالیــل زیــادی دارد و 
حاصــل برهم کنــش دالیلــی اســت. مثــاًل اراده هــای سیاســی متفــاوت اســت. ایــن دســتگاه می گویــد آن هــا نیاینــد یــا ایــن دســتگاه می گویــد چــرا آن هــا 
باشــند و ایــن قبیــل گزاره هــای عجیــب. همچنیــن تحــرک و پویایــی دســتگاه های اجرایــی پاییــن اســت. روحیــۀ کار ضعیــف اســت. مثــاًل کارمنــد 
کــه شــما شــغل حساســی داریــد و محصــوالت پزشــکی و غذایــی  غــذا و دارو می گویــد چــرا بــه مــا مرخصــی نمی دهنــد، چــرا بایــد بدهنــد در شــرایطی 
مــورد نیــاز شــرایط کرونــا چنــد مــاه اســت در گمــرک مانــده اســت. روحیــۀ جنگنــده وجــود نــدارد تــا مشــکالت حــل شــود، ماننــد رزمنــدگان دوران جنــگ 
کنــون در جنــگ اقتصــادی مــا به صورتــی مســخره عمــل می کنیــم. مثــاًل در مجمــع تشــخیص مصلحــت همــه  کــه جهــادی عمــل می کردنــد، ولــی ا
می گوینــد ایــن کار خــوب اســت، ولــی وقتــی وارد بوروکراســی می شــود خفــه می شــود، یکــی می گویــد طبــق ایــن بنــد نمی شــود یکــی دیگــر می گویــد 
کمیســیون فــالن تشــکیل شــود. ایــن مشــکالت هســت. از طــرف دیگــر حتمــًا بــه کار مــن هــم ایــراد اســت و محتوایــی کــه مــن آمــاده می کنــم نیــز بســیار 
گــر ضعیــف عمــل کنــم بــه نتیجــه نمی رســم. مجموعــۀ ایــن عوامــل باعــث می شــود تــا  مهــم اســت، میــزان ســماجت و جنگندگــی مــن مهــم اســت ا

ســرعت حرکــت مــا بســیار کنــد شــود.

کننــد؟ نظــام حکمرانــی چــه مســئولیتی در قبــال آن هــا   ● کمــک  بــه نظــر شــما اندیشــکده ها چگونــه می تواننــد بــه نظــام حکمرانــی 
دارد؟

ــم  ــار توه ــه دچ ک ــم  ــت می گوی ــن جه ــن را از ای ــم، ای ــی نداری ــدی و محکم ــۀ ج ــی بدن ــا خیل ــه م ک ــم  ــد بگوی ــکده ها بای ــوص اندیش ــر: در خص فوالدگ
کــه نیــاز داریــم خیلــی فاصلــه دارد. اندیشــکده های مــا ماننــد نهال هــای تــازه کاشــته شــده و نحیــف  نشــویم. نظــام اندیشــگاهی مــا بــا آن چیــزی 
کــه شــکوفه بزننــد و گل بدهنــد ولــی هنــوز فاصلــه تــا رســیدن بــه یــک درخــت تنومنــد خیلــی زیــاد اســت.  کــه زیبــا می باشــند و ممکــن اســت  هســتند 
کــه مــا یکــی از مدعیــان آن هســتیم. مــا در حــال تــالش  ع در کشــور داغ شــده اســت و تکــرار می شــود. یکــی از این هــا نظــام مســائل اســت  چنــد موضــو
کــردن هســتیم و هنــوز بــه چیــزی نرســیدیم و راه زیــادی داریــم، ولــی تــالش می کنیــم. مثــاًل پنــج مــاه اســت کــه 26 جلســه نظــام مســائل برگــزار کردیــم 

کار زیــاد داریــم. و افــراد مختلــف را در حوزه هــای مختلــف دور هــم جمــع کردیــم تــا بــه یــک صورت بنــدی از مســائل برســیم، ولــی هنــوز 
بــه نظــر مــن نظــام مســائل از موضوعاتــی اســت کــه ایــن روزهــا زیــاد دســت مالی می شــود، اندیشــکده ها نیــز از ایــن موضوعــات اســت کــه جعلــی آن در 
حــال تولیــد اســت. از نظــر مــن یــک نمــودار بــرای فعالیت هــای اندیشــکده ها موجــود اســت کــه مــا در آن صعــود می کنیــم و بــه نقطــۀ پیــک می رســیم 
و ســپس نــزول می کنیــم در دوران نــزول خســارت بــدی بــه کشــور وارد می شــود، پــس مــن وظیفــۀ خــود می دانــم در حــد وســع خــودم از ایــن خســارت 
ــی مــا آن را درســت  کــه در حــال حاضــر داغ شــده اســت، ول ــاد نشــود. آینده پژوهــی نیــز یکــی دیگــر از ایــن حوزه هاســت  کــم کنــم و فیــک این هــا زی
ــزار  ــم و کتــب ترجمــه می کنیــم و دوره برگ ــه ظاهــر امــر می پردازی ــا آمیختــه نشــده اســت و فقــط ب ــی فکــری و فلســفی م ــا مبان ــم چــون ب نفهمیده ای
می کنیــم، مــا این گونــه در کشــور موضوعــات را دســت مالی می کنیــم و بعــد از دوره ای می گوییــم آینده پژوهــی بــه کار نمی آیــد. مثــال آن مدیریــت 
کــه یــک دوره ای همــه بــه دنبــال دریافــت ایــزو بودنــد، ولــی بعــد می گفتنــد اینکــه یــک تابلــو بــه دیــوار  اســتراتژیک و مدیریــت کیفیــت در کشــور بــود 
کــه ایــزو داریــم بــه چــه کار می آیــد، درحالی کــه مثــاًل پنجــاه ســال پیــش در آلمــان و ژاپــن مدیریــت کیفیــت وجــود داشــت و اآلن هــم اعتبــار  بزنیــم 
ک اســت. نظــام مســائل از ایــن قبیــل موضوعــات اســت. مــا بایــد  کــردن مســائل بســیار خطرنــا کــه این گونــه دســت مالی  دارد. می خواهــم بگویــم 

غ هســتیم و نهال هــا تحمــل هــر بــاری را ندارنــد و می شــکنند، مثــاًل ایــن نهال هــای اندیشــکده ها بــه مراقبــت نیــاز دارد. کــه در مســیر بلــو بدانیــم 
ــا در  ــاًل م ــی مث ــی، یعن ــوذ در حکمران ــر نف ــم از نظ ــه و ه ــر بودج ــم از نظ ــتند، ه ــره نیس ــز و غی ــل بروکین ــکده های مث ــد اندیش ــا مانن ــکده های م اندیش
گــزارش بنویســم و ایــن بعــد بــرود در مجلــس بــه الیحــه تبدیــل شــود یــا یــک سیاســت شــود، خیــر مــا چنیــن چیــزی نداریــم. اینجــا  اندیشــکده یــک 
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کار مــا از نظــر  اندیشــکده ها هــم ایراداتــی دارنــد، مثــاًل چــرا پیشــنهادهای مــا در مســائل رفاهــی منجــر بــه سیاســت نشــد؟ می تــوان گفــت شــاید 
ــا در آن  ــارض نگاه ه ــاید تع ــت، ش ــته اس ــا داش ــئلۀ م ــی از مس ــا درک پایین ــب م ــاید مخاط ــن ش ــت، همچنی ــته اس ــی داش ــت گذاری ضعف های سیاس
ــال پیگیــری و تصویــب و  ــه دنب ــزارش سیاســتی ب گ ــۀ  ــا بعــد از تهی ــا م ــدا نشــده اســت ی ــا پی حــوزه وجــود دارد و جــای مســئله در آن تعــارض نگاه ه
گــر مثــاًل مــا از گزارش هــای خــود مراقبــت کنیــم شــاید اثرگــذاری آن هــا  اجرایــی شــدن آن نمی رویــم، یــک ســند می دهیــم و دیگــر ادامــه نمی دهیــم. ا
بیشــتر شــود؛ یعنــی تیــم خــود را قــوی کنیــم و گزارش هــای قوی تــر ارائــه کنیــم و ارتباطــات خــود را گســترده کنیــم و از رســانه ها و مطالبــات عمومــی 
کــه اندیشــکده ها را یــک موجــود بالــغ در  گیــرد. مــا از ایــن فضــا فاصلــه داریــم پــس الزم اســت  کار مــا بــر روی میــز سیاســت گذار قــرار  اســتفاده کنیــم تــا 

نظــر نگیریــم.
غ از ایــن گاهــی  زاهــدی: مــا درواقــع نظــام اندیشــگاهی نداریــم. یــک هویت هایــی داریــم کــه خودشــان را به عنــوان اندیشــکده معرفــی می کننــد. فــار
کــه نمایندگــی مــردم را کنــد، ایــن یــک انتخــاب فرهنگــی در جامعــه  کــه بــه حکومــت کمــک کنــد و گاهــی اندیشــکده آمــده اســت  اندیشــکده آمــده 
کــه اندیشــکده یــک نهــاد میانجــی و واســطه اســت. چــه بخواهــد بــه بدنــه  ج مشــترک این هــا ایــن اســت  اســت. هــر دو این هــا مفیدنــد و مخــر
کمیــت شــود همیــن  کــه می توانــد باعــث پیونــد نخبــگان و حا کمیــت نزدیــک شــود. یکــی از جاهایــی  جامعــه نزدیــک شــود و چــه بخواهــد بــه حا
کمیــت گریــزان هســتند. اندیشــکده نهــاد واســط اســت بیــن نخبــگان و نهــاد حکومــت، چــون  اندیشــکده ها هســتند، زیــرا نخبــگان از بوروکراســی حا
زبــان هــر دو را می فهمــد. همچنیــن اندیشــکده پیونددهنــدۀ نهــاد علــم و نهــاد سیاســت اســت؛ یعنــی علــم و عمــل را در حــوزۀ تصمیم گیــری بــه هــم 
کــه محــل پــرورش برخــی چهره هــای سیاســی اســت؛ یعنــی پــرورش نیروهــای حــل مســئله. ایــن  نزدیــک می کنــد. کارکــرد دیگــر می توانــد ایــن باشــد 

افــراد در اندیشــکده ها می تواننــد ورزیــده شــوند، البتــه کار سیاســی را آنجــا یــاد نمی گیــرد.
ــرد و ســمت  ــه دســتگاه خــود می ب ــض اینکــه فــردی در فضــای اندیشــگاهی می درخشــد سیاســت گذار او را ب ــه اینجــا وجــود دارد به مح ک ــرادی   ای
کار  می دهــد و جزئــی از پیــچ و مهــره بوروکراســی می کنــد، غافــل از اینکــه اصــل کارکــرد آن فــرد در فضــای اندیشــگاهی بــوده اســت، بــه جــای ایــن 
ــم  ــد بدانی ــه بای ک ــت، چرا ــت اس ــر حکوم ــن ام ــدی نگرفت ــس ج ــم از جن ــن ه ــود. ای ــه وی داده ش کار ب ــروژه و  ــود، پ ــت ش ــکدۀ وی تقوی ــد اندیش بای
کــه هنــوز در ســطح  کــه مثــاًل یــک نیــروی سیاســی  بــرای حکومــت داری نهــاد اندیشــکده الزم اســت و نبایــد آن را از بیــن ببــرم. یــک راه ایــن اســت 
مدیــران میانــی اســت بــه فضــای اندیشــکده ها بیایــد و تفکــر حــل مســئلۀ خــود را تقویــت کنــد؛ البتــه هــر اندیشــکده ای چنیــن توانــی نــدارد. گاهــی 
ــا تنوعــی از راه حل هــا ارائــه  کمیــت دور بــوده اســت. ی کــه از چشــم حا اندیشــکده ها می تواننــد صورت بندی هــای جدیــدی از مســئله ارائــه بدهنــد 
کمیــت همیشــه در وضعیت هــای مختلــف راه حــل داشــته باشــد. گاهــی اوقــات اندیشــکده ها می تواننــد از جانــب جامعــه مطالبه گــری  دهنــد تــا حا
ع  کمیــت می رســاند. درمجمــو گــوش حا کننــد و بــه  کــه شــکل مشــخص و درســتی نــدارد می تواننــد صورت بنــدی  کننــد، درواقــع مطالبــه ای را 
کمیــت فکــر می کننــد، ولــی در بدنــۀ  می تــوان گفــت اندیشــکده ها ماننــد عقــل منفصــل نظــام حکمرانــی می تواننــد عمــل کننــد؛ یعنــی بــه مســائل حا

کمیــت نیســتند و اســیر بوروکراســی و قواعــد آن نمی شــوند. حا
ــرود زیــرا شکســته می شــود. از طرفــی خــود اندیشــکده پنداری نیــز  ــاال ن کــه کســی از نهــال ب اندیشــکده ها در ایــران نهــال هســتند و انتظــار مــی رود 
ــه  ــی خــود را اندیشــکده حســاب می کننــد. ایــن ن ــی از این هــا اندیشــکده نیســتند ول ــراد انقالبــی. خیل ــرده اســت خصوصــًا در طیــف اف ک رواج پیــدا 
گــر خــود را اندیشــکده حســاب می کننــد بایــد کارکردهــای اندیشــکده داشــته باشــند و ملزومــات اندیشــکده را بــرای خــود  خــوب اســت نــه بــد ولــی ا
کمیــت بایــد بدانــد کــه نیــاز بــه کمــک فکــری دارد و بدانــد چگونــه می خواهــد ایــن کمــک فکــری را دریافــت کنــد. پاســخی کــه غــرب  فراهــم کنــد. حا
کمیــت بــوده کــه اندیشــکده تشــکیل داده اســت  در یــک پروســۀ هفتادســاله بــه ایــن ســؤال داده اســتفاده از اندیشــکده بــوده اســت. در ابتــدا ایــن حا
کــه هــر اندیشــکده ای را حکومــت تشــکیل داده اســت. ایــن اندیشــکده ها دارای شــفافیت مالــی نیــز هســتند. حتــی  ولــی اآلن دیگــر این گونــه نیســت 
می تــوان دیــد بعضــی از اندیشــکده ها در امریــکا در نزدیکــی کاخ ســفید هســتند و ارتبــاط مــداوم دارنــد. ایــن نیــازی بــوده کــه حکومــت در خــود دیــده 
کــرده اســت، ولیکــن در کشــور مــا خیلــی از مدیــران احســاس اســتغنا در اندیشــه دارنــد  و بــرای جــواب دادن بــه نیــاز خــود نظــام اندیشــگاهی طراحــی 
کــه بــرای خــود حلقــه  ع ایــرادات زیــادی دارد. مثــاًل مدیــری را فــرض کنیــد  کتفــا می کننــد. ایــن موضــو ــا بــه تجربیــات خــود و یــا مشــاوران خــود ا ی
بســته مشــاورانی دارد و فقــط بــر اســاس ایــن حلقــه تصمیم گیــری می کنــد، دشــمن می توانــد ایــن حلقــه را شناســایی کنــد و درواقــع نفــوذ راحت تــر 
کنــد نفــوذ بســیار ســخت خواهــد بــود. همچنیــن هــر تصمیــم یــک فراینــد را  کمیــت فراینــد تصمیم گیــری خــود را وســیع  گــر حا اتفــاق می افتــد. ولــی ا
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ــه بعــد می شــود. درواقــع در ایــن روش تصمیم گیــری،  ــه آن وارد می شــود و بعــد از پختــه شــدن وارد مرحل طــی می کنــد و ایــرادات و پیشــنهادات ب
اندیشــکده ها هــم بــه تصمیم ســازی کمــک می کننــد و هــم افــکار عمومــی را نســبت بــه آن اقنــاع می کننــد و آن را ترویــج می دهنــد. توجیــه و تبییــن 
کمیــت بایــد نظــام تصمیم گیــری خــود را بــا کمــک ایــن اندیشــکده ها  سیاســت ها بــرای جامعــه نیــز یکــی از وظایــف اندیشکده هاســت؛ بنابرایــن حا
کمیــت  کننــد. حا کار بــه اندیشــکده ها اختصــاص دهــد تــا از نظــر اقتصــادی بتواننــد فعالیــت  بســازد و از بودجــه خــود ســهمی را بــرای ســفارش 
کنــد. اندیشــکده بایــد یــک اســتقالل مشــخصی دربــارۀ انتخاب هــا و  کنــد بــدون آنکــه آن هــا را بــه خــود وابســته  بایــد از اندیشــکده ها حمایــت 
ــا ســعه صدر بــه نظــرات اندیشــکده ها توجــه کنــد و باوجــود تنوعــی از  کمیــت نیــز ب ــا بتواننــد اشــتباهات را بیــان کننــد و حا نظــرات داشــته باشــند ت

کمیــت بایــد بتوانــد از بیــن نظــرات و راه حل هــا ترجیــح خــود را انتخــاب کنــد. اندیشــکده ها، حا
ــن  ــود را تضمی ــی خ ــادی و مال ــده اقتص ــه آین ــرای اینک ــد ب ــی نبای ــند یعن ــت باش کمی ــه حا ــتگی ب ــال وابس ــه دنب ــد ب ــکده ها نبای ــر اندیش ــرف دیگ از ط
کــه بعضــی اندیشــکده ها بــرای  ع باهــم رقابــت کننــد. درواقــع دیده شــده  کمیــت باشــند و در ایــن موضــو کننــد بــه دنبــال راهــی بــرای وصــل بــه حا
کــه  کنــار می زننــد. یــک راه حــل بــرای ایــن مســئله بایــد ایــن باشــد  کمیــت باهــم رقابــت می کننــد و یکدیگــر را  وصــل شــدن بــه منابــع مالــی حا
گروه هــای مختلــف سیاســی بــرای خــود اندیشــکده داشــته باشــند و وقتــی بــه قــدرت رســیدند از آن برنامــه و راه حــل بخواهنــد و یــا حتــی بــا کارهــا و 
کــه ناشــی از ایــن اســت  کــه مــا در کشــور انجــام نمی دهیــم  پژوهش هــای اندیشــکده، بــرای خــود شــعار انتخاباتــی بســازند. ولــی ایــن کاری اســت 

کــه امــر حکومــت داری را جــدی نگرفتیــم.
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محسن مؤمنی راد؛ مدیربرنامۀ حکمرانی اندیشکدۀ حکمرانی شریف و مرتضی زمانیان؛ مدیرگروه مطالعات اقتصادی 

اندیشکدۀ حکمرانی شریف

کرد؟  ● اندیشکدۀ حکمرانی شریف با چه هدفی و در چه سالی شروع به فعالیت 
بســم اهلل الرحمــن الرحیــم، محســن مؤمنــی راد هســتم، در حــال حاضــر دانشــجوی دکتــرای سیاســت گذاری دانشــگاه تهــران هســتم. از ســال 1394 
اندیشــکدۀ حکمرانــی شــریف بــودم، دو ســال و نیــم در اندیشــکده فعالیــت ســتادی می کــردم، یــک برهــه ای مدیــر شبکه ســازی و روابــط تعامــالت 
گــروه الگوهــای  سیاســتی اندیشــکده و بعــد از آن هــم معــاون توســعه و اثربخشــی بــودم. پــس از ایــن مــدت در حــوزۀ حکمرانــی و سیاســت گذاری در 
گــر بخواهــم تاریخچــۀ اندیشــکده را بگویــم و معرفــی اجمالــی کنــم،  سیاســت گذاری مشــغول بــه فعالیت هــای پژوهشــی و سیاســت پژوهی، بــودم. ا
در تابســتان 1394 اندیشــکده راه افتــاد. بعــد از اینکــه آقــای امامیــان، دکتــرای خــود را از دانشــگاه لیمبــرو انگلســتان گرفتنــد و برگشــتند دغدغــه 
ــۀ  ــه وارد صحن ک ــت(  ــن نیس ــا ای ــث م ــدارم و بح ــاظ کاری ن ــه الف ــه ب ــکده ها )البت ــای پژوهش ــس نهاده ــر از جن ــاد غی ــس نه ــک جن ــه ی ــدۀ اینک و ای
ــای  ــای فض ــود موج ه ــوزه، می ش ــن دو ح ــن ای ــد بی ــی باش ــک رابط ــت. ی ــاز اس ــود، نی ــت ش ــۀ سیاس ــا وارد صحن ــک معن ــه ی ــت و ب کمی ــا حا ــل ب تعام
کمیــت، وزارتخانه هــا و ســازمان ها، زیــاد  کشــورمان، جنــس نهادهــای پژوهشــی در بدنــۀ حا کــرد. در برهه هایــی در  سیاســت پژوهی را تعریــف 
گانــه، مثــل برنامه ریــزی، بعــد مجــدد مــوج دیگــری می آیــد. شــاید بشــود گفــت مــوج  می شــوند، حــاال تحــت عنــوان یــک معاونــت یــا یــک مرکــز جدا
آخــر کــه ده  ســال  اخیــر پررنگ تــر شــده جنــس اندیشــکده ها و نهادهاســت کــه هرکــدام بــا توجــه بــه یــک نیــازی شــکل گرفته انــد و هنــوز هــم هســتند 
و کار می کننــد. ســال 1394 بــا توجــه بــه تجربــۀ آقــای امامیــان در انگلیــس و به واســطۀ تــز دکتــرا کــه چنــد اندیشــکده را از نزدیــک لمــس کــرده بودنــد 
و در آن هــا حضــور، تعامــل و ارتبــاط داشــتند ایــن خــأ را می دیدنــد، وقتــی برگشــتند اندیشــکدۀ حکمرانــی شــریف را راه انــدازی کردنــد. آن زمــان مــا 
ــا حضــور و  ــود، آن هــم ب ــرده ب ک ــا پیــدا  ــر از آن معن ــی می گفتیــم. ایــن اتفــاق پیش ت کمیــت و سیاســت گذاری لیبرال ــه آن اندیشــکدۀ مطالعــات حا ب
تشــکیل پژوهشــکدۀ سیاســت گذاری شــریف. ســال 1387 رســمًا پژوهشــکده راه افتــاد و ســال 1384 موافقــت اصولــی را گرفــت و ســال 1387 رســمًا 
کــه متعلــق بــه دانشــگاه صنعتــی شــریف اســت، مجــوز رســمی از وزارت علــوم داشــت و آن زمــان، پژوهشــکدۀ  بــه پژوهشــکده ای تبدیــل شــده بــود 
سیاســت گذاری علــم و فّنــاوری و صنعــت بــود؛ یعنــی شــاید بشــود گفــت یکــی از اولیــن پژوهشــکده های دانشــگاهی در حــوزۀ سیاســت گذاری بــود. 
خــود پژوهشــکده و اندیشــکده یــک تاریــخ شــفاهی دارد کــه دکتــر امامــی و دکتــر ملکــی، دکتــر ســوزنچی و دکتــر میرزاپــور، احتمــااًل مفصــل در ایــن بــاره 
خ  ــی ر ــول عظیم ــوند و تح ــد می ش ــتان دغدغه من ــود، دوس ــالغ می ش ــل 44 اب ــی اص کل ــت های  ــه سیاس ک ــی  ــنیده ایم. زمان ــم ش ــا ه ــد و باره گفته ان
می دهــد؛ یعنــی بــه یــک معنــا داریــم یــک پارادایــم شــیفتی در حــوزۀ اقتصــادی انجــام می دهیــم. مــا بــه شــوخی می گوییــم سیاســت های نقیــض 
اصــل 44! یعنــی وقتــی سیاســت ها را بــا خــود اصــل 44 نــگاه کنیــد انــگار هرکــدام به ســوی مخالــف دیگــری می رونــد؛ لــذا ایــن تحــول عظیمــی بــود. 
کلــی، هــم پرحاشــیه ترین و هــم پراثرتریــن و هــم موفق تریــن در اجــرا و پربحث تریــن  کــه نــگاه کنیــم، سیاســت های  در حــوزۀ سیاســت ها هــم 
کــه در حــوزۀ اقتصــادی ایــن سیاســت ها  کــه می افتــد یــک بخــش از آن بــه ایــن دلیــل اســت  کــه در گذشــته شــده و هــر اتفاقــی  سیاســت هایی اســت 
کــه بعضی هایــش انجــام  کنــد  کــه تغییراتــی بایــد ایجــاد  کــه جنــس سیاســت و نــگاه طــوری بــوده  وجــود دارنــد. بخشــی دیگــر بــه ایــن خاطــر اســت 
شــده و برخــی نشــده اســت. دربــارۀ کارهــای نشــده  و شــده  هــم بحث هــای بســیاری وجــود دارد. درواقــع ایــن ایــده از اینجــا نشــئت گرفتــه کــه نقــش 
کــدام  دانشــگاه ها کجاســت. ایــن همــه می گوییــم مــا اســتعداد و توانایــی و ظرفیــت داریــم، ولــی ایــن اســتعدادها کجــا خــودش را نشــان می دهــد؟ 
دانشــگاه در تدویــن ایــن سیاســت دخیــل بــوده؟ کــدام دانشــگاه مشــورت داده و اســتادش حضــور داشــته؟ درواقــع مســئله در چارچــوب خیلــی بزرگ، 
مســئلۀ دانــش و سیاســت اســت. دربــارۀ تعریــف اندیشــکده ها اآلن مرســوم اســت کــه می گوینــد پلــی میــان حــوزۀ دانــش و سیاســت در جامعــه اســت. 
ع بســیار زیــادی دارد. ایــن نقطــۀ شــروع بــود.  ع دارد. در کشــور خودمــان و در دنیــا این طــور اســت انــواع و اقســام و تنــو خــود همیــن پــل هــزاران نــو
ــروی  ــر نی ــرد. از نظ ــکل می گی ــگاه ش ــخیص دانش ــع تش ــن مجم ــود بی ــم ب ــریف ه ــگاه ش ــون در دانش ــرد، چ ــکل می گی ــکده ش ــال آن پژوهش ــه دنب ب
ــی از نظــر ســاختاری اندیشــکده در دل پژوهشــکده راه افتــاد،  انســانی و جهت گیری هــای ذهنــی خیلــی ایــن دو مجموعــه بــه هــم نزدیک انــد، ول
کان بــا همدیگــر از  چــون ســاختار ســازمانی از نظــر حقوقــی بــه نــام اندیشــکده معنــی نداشــت، اندیشــکده در دل پژوهشــکده راه افتــاد. اآلن هــم کمــا
کنــار هــم و نزدیــک بــه هــم هســتند، ولــی اندیشــکده  نظــر نیــروی انســانی و جنــس کاری تعامــالت ســاختاری مفصلــی داریــم. این هــا دو مجموعــۀ 
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گــروه دو ســه نفــره  کــه یــک  کــه ســال 1394 راه افتــاد، در بــدو شــکل گیری خــودش به انــدازۀ پژوهشــکدۀ آن زمــان بــود. از نظــر عــده این طــور نبــود 
در آن باشــند. یــادم هســت بعــد از یــک ســال اندیشــکده از نظــر عــده و موضوعــات کاری، فــراز و نشــیب زیــاد داشــت ولــی بــه ســمت یکصــد نفــر هــم 
گــروه  گــروه در نقــاط مختلــف بودنــد ولــی اآلن نزدیــک ســی چهــل نفــر تمام وقــت و پاره وقــت هســتند. اوایــل مجموعــه بــا ســه  رفــت. هشــت تــا ده 
و پانــزده نفــر شــروع شــد. کم کــم گروه هــا و موضوعــات جدیــد اضافــه شــدند و افــراد جدیــد آمدنــد، مدل هــای کاری جدیــد و اتفاقــات جدیــد افتــاد. 

ایــن یــک مقدمــه و تاریخچــه بــود.

که در مؤسسه دارید به نظر شما مهم ترین مسائل نظام حکمرانی چیست؟  ● با توجه به تجاربی 
کــه جــواب نــدارد و اساســًا جــواب درســت نــدارد. در الیه هــای مختلــف می شــود دربــارۀ آن  ســؤال شــما هــم کالن اســت و هــم چالشــی، از ایــن بابــت 
صحبــت کــرد. بــه نظــرم بخشــی از آن، مســائل شــخصی و فــردی، بخشــی دیگــر حــرف مشــترک همــه یــا بخشــی از دوســتان دیگــر اســت. یک ســری 
چالش هــای جــدی در حــوزۀ سیاســت گذاری و بــه یــک معنــا، تصمیم گیــری داریــم. مــا یــک چارچــوب و مدلــی در ذهنمــان بــرای بررســی موضوعــات 
ــه  ک ــرد  ــی گذاشــته ایم. از اینجــا هــم نشــئت می گی ــرای حــل مســائل حکمران ــد ب ــم و اســم آن را یــک چارچــوب سیســتمی و نظام من و مســائل داری
کــه مثــاًل  وقتــی در جامعــه بــا موضوعــات عمومــی )Public Program( مواجــه هســتیم، این هــا چندبعــدی هســتند. می شــود بــه آن هــا برچســب زد 
موضوعشــان اقتصــادی اســت، ولــی چــه کســی ایــن را گفتــه؟ آیــا مســئلۀ تــورم فقــط اقتصــادی اســت؟ هیچ وقــت این طــور نیســت. درســت اســت کــه 
کــه رقــم می زنــد در محــدوده حــوزۀ اقتصــاد نیســت. در مــورد بقیــۀ مســائل  خاســتگاه آن از حــوزۀ اقتصــاد اســت، ولــی تبعــات و آثــارش و اتفاقاتــی 
ع دســت  ــوم اجتماعــی اســت چــون روی هــر موضــو ــه اقتصــاد همــه عل ک ــد  ــل بودن دیگــر مثــل بزهــکاری، همین طــور اســت. بعضــی دوســتان قائ
ح مســئله می کننــد و بــا ایــن چارچوب بنــدی ســریع بــه حــوزۀ ادبیــات  ع اول، لــذا از ایــن زاویــه طــر ع می شــود موضــو بگذاریــد اقتصــاد آن موضــو
اقتصــادی می رونــد و دنبــال راهــکار برایــش می گردنــد. شــخصًا همــراه چنیــن نگاهــی نیســتم. می گویــم اتفاقــًا اقتصــاد یکــی از ابعــاد اســت و لزومــًا 
کــرد، به ویــژه در سیاســت گذاری تــا بتوانیــم بــا  همــۀ ابعــاد نیســت. روی هــر موضوعــی دســت بگذاریــد، بــه خاطــر ایــن پیچیدگــی بایــد آن را تحلیــل 
کــه بــه ذهنمــان  کــه از چــه چیــزی صحبــت می کنیــم، چــه ابعــادی دارد و بــا آن چــه کار می خواهیــم بکنیــم. در ایــن الیــه، مدلــی  آن مواجــه شــویم 
رســیده ایــن اســت کــه بــا یــک رویکــرد کارکردگرایانــه بــه مســائل نــگاه کنیــم؛ یعنــی وقتــی بــه جامعــه به طورکلــی نــگاه می کنیــم، بــه نظــام حکمرانــی 
کــه در آن اســت، بایــد بتوانیــم در الیــۀ حکمرانــی و سیاســت گذاری  کارکردهــا، ســاختارها و نهادهایــی  نــگاه می کنیــم، نظــام حکمرانــی اعــم از 
کــه چــه کســی بایــد چــه کاری بدهــد، یــا چــه کســی چــه  کاری انجــام می دهــد در قبــال اینکــه ایــن مســئله حــل بشــود، نقــش هرکــس  تحلیــل کنیــم 
ــه های  ــد ریش ــود، بای ــت می ش ــورم صحب ــی از ت ــت. وقت ــه آن پرداخ ــت و ب ــراغ آن رف ــود س ــان می ش ــد. آن زم ــا می کن ــردی را ایف ــه کارک ــت و چ چیس
کــرد. ایــن شــایع و  ســاختاری و کارکــردی و نهــادی تــورم را دیــد و بــا چنیــن نگاهــی در ایــن ســه بعــد می شــود مســائل را بــه یــک معنــا صورت بنــدی 
کــه بازیگــران ایــن صحنــه چــه کســانی هســتند؟  کــه بــه ذهــن می آیــد ایــن اســت  کــه وقتــی بــه یــک مســئله نــگاه می شــود اولیــن چیــزی  رایــج اســت 
چــه کســانی درگیرنــد؟ ســاختارهای درگیــر کدام هــا هســتند؟ چــه رســمی، چــه غیررســمی، چــه دولتــی و چــه غیردولتــی. منافعــی کــه اینجــا می چرخند 
چیســت؟ چــه جنــس منافعــی دارد؟ بــا گذاشــتن قانــون چــه تغییــری در صحنــه تعــادل منافــع ایجــاد می شــود؟ هرکــدام از ایــن بازیگــران چــه نقــش 
کــه دارد  کــه مــا در همیــن صحنــه می توانیــم الیــۀ سیاســت گذاری را ببینیــم  و جایگاهــی دارنــد؟ منظــور مــن از الیــۀ سیاســت گذاری ایــن اســت 
تصمیمــات کالن می گیــرد و جهت دهــی می کنــد. از نظــر ســاختاری هــم می شــود از آن اســم بــرد، مثــاًل بگوییــم سیاســت گذاران کل نظــام حکمرانــی 
ــو و نســبی اســت؛ یعنــی وقتــی ادبیــات سیســتم را مشــخص کنیــد، متوجــه می شــوید کل ایــن  ــگاه، تودرت ع ن ــو چــه کســانی هســتند. البتــه ایــن ن
کــه معنــا پیــدا می کنــد. در یــک الیــه می توانیــد رگالتــور ببینیــد، یــا حداقــل در حــوزۀ اقتصــادی، بعــد از  ادبیــات نســبت بــه آن مرجــع سیســتم اســت 
کــف جامعــه وقتــی می آییــم در بخــش خصوصــی،  سیاســت های اصــل 44، نیــاز بــه رگالتــور و تنظیم گری هایــی داریــم. در الیه هــای بعــدی در 
کارکردهــای دیگــر هــم هســتند؛ البتــه  طیــف عظیمــی از ارائه دهنــدگان خدمــات )service provider( را می بینیــم، تســهیلگران و بازیگــران و 
کــه بخــش خصوصــی محصــور در آن اســت، بلکــه نمــاد و نمــود بیشــترش در ایــن  ارائه دهنــدۀ خدمــات بخــش خصوصــی بــه معنــای ایــن نیســت 
ســمت اســت، وگرنــه اآلن بخــش خصوصــی در خیلــی از حوزه هــای دیگــر ورود می کنــد. یــا در خــود جامعــۀ مدنــی، یــا بدنــۀ اجتمــاع، یــا خیلــی جاهــا 
کــه اعــالم حضــور و وجــود و نیــاز و مســئله و پیگیــری می کنــد؛ یعنــی  بازیگــر فعالــی شــده و یــا ابزارهایــی دســتش رســیده مثــل شــبکه های اجتماعــی 
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جامعــه بــا آن مجموعــه بــه نســبت قبــل توانمنــد شــده اســت. در نســبت بــا امریــکا و اروپــا هنــوز هیــچ توانمنــدی نداریــم و نســبت بــه گذشــتۀ خودمــان 
کــه به شــدت  توانمندتــر شــدیم. بــه بحــث خودمــان برگردیــم، بــه نظــرم چالش هــای عظیمــی در نظــام تصمیم گیــری و سیاســت گذاری داریــم 
تصمیمــات مــا سیاســی اســت و سیاســی می شــود و خیلــی وابســته بــه دولــت حاضــر و دولــت ناظــر اســت. اساســًا انــگار برنامه هــای بیــش از هشــت 
ــگاه بلندمــدت داشــته باشــد.  ــد ن ــی بای ــام حکمران ــه نظ ک ــم و نمی خواهیــم داشــته باشــیم. ایــن یــک آســیب اســت؛ چرا ــال نداری ــار س ــال و چه س
کــه در جامعــه و در ســاختار نظــام سیاســی داریــم، هنــوز در حــال حــل تنش هــای سیاســی در جامعــه هســتیم و ایــن  به واســطۀ پارامترهــای سیاســی 
مانــع می شــود کــه انباشــت و رســوب داشــته باشــیم، چــه در حــوزۀ دانــش سیاســت گذاری و تجربیــات و چــه در حــوزۀ افــراد، چــه در حــوزۀ ســاختارها، 
کــه  وقتــی ایــن اتفــاق می افتــد، مــدام در ایــن فضــا، تالطــم پمپــاژ می شــود. ایــن اتفــاق رقــم می خــورد و ایــن اتفــاق را بعــد از یــک مــدت می بینیــم 
کــه این هــا انباشــت برهه هــای سیاســی بــا  مثــاًل بــا انباشــتی از سیاســت ها، قوانیــن، ســاختارها، فرهنگ هــا و حتــی پارادایم هــا مواجــه هســتیم 
کــه  سیاست هاســت. ایــن فقــط در مــورد جمهــوری اســالمی هــم نیســت، شــاید شــصت ســال اخیــر از 1320 بــه ایــن طــرف وجــود دارد. از نقطــه ای 
کــه می رویــم  پــول نفــت وارد فضــای کشــور شــد بــا ایــن مســئله مواجــه شــدیم. در دهه هــای 1340 الــی 1350، بــه ســمت سیاســت های توســعه ای 
ســازمان برنامــه تأســیس می کنیــم، گســترش کارخانه هــا را داریــم، خــود دولــت زیرســاخت درســت می کنــد، ســرمایه گذاری های کالن و غیــره عیــن 
کــه اآلن حــوزه خلیج فــارس بــه خاطــر داشــتن پــول زیــاد انجــام می دهنــد، مثــاًل ماهــواره بــه هــوا می فرســتند. بعــد وارد دهــۀ 60 می شــویم،  کارهایــی 
کان انتظــارات مــردم همان هاســت. در جنــگ تحریــم شــدیم و به عــالوه هزینه هــای جنــگ را داریــم و وارد  بــا جنــگ مواجــه می شــویم، ولــی کمــا
کــه کارکــرد خودشــان را از دســت داده اســت. بعــد از جنــگ در  یــک مــدل دولــت رفاهــی کوپنــی می شــویم؛ یعنــی وارد دولــت رفاهی هایــی می شــویم 
دولــت ســازندگی، بــا غایــت رســیدن بــه ژاپــن اســالمی وارد یــک مــدل توســعه می شــویم و شــروع بــه ســاختن و بنــای زیرســاخت ها می شــویم و دولــت 
کــه بســازد. در برهــه جلوتــر می آییــم. زمــان آقــای خاتمــی وارد فضــای توســعۀ سیاسی-توســعۀ مدنــی می شــویم. اینجــا  ج می کنــد  انــگار پــول خــر
هــم یــک مــدل از توســعه داریــم. زمــان آقــای احمدی نــژاد سیاســت های اصــل 44 ایجــاد شــده، شــعارهای جدیــد آمــده، تلفیقــی از سیاســت های 
کــه پــی  توســعه و تنظیم گــری )Regulation( را می خواهیــم. می گوییــم اصــل 44 آمــده و داریــم خصوصی ســازی می کنیــم، بــه دنبالــش اتفاقــی 
ــگار  ــاز ان ــی، ب ــای روحان ــت آق ــا دول ــد. ت ــا پیــدا می کن ــوری معن ــازی، رگالت ــوری می خواهــد؛ یعنــی همــراه هــر خصوصی س ــه نشــده؛ یعنــی رگالت گرفت
کــه در همــۀ ایــن  رگالتــوری پررنــگ می شــود، ولــی بــاز تحریم هــا هســتند و دولــت دوســت دارد کوچــک شــود، ولــی نمی توانــد. مســئله ایــن اســت 
برهه هــا، میراثشــان باقــی مانــده؛ یعنــی مــا هنــوز ســازمان برنامــه داریــم، مــدام در حــال ادغــام کــردن و منحــل کــردن آن هســتیم. تکلیــف مــا روشــن 
کــه آن را می خواهیــم یــا نــه. سیاســت های پنج ســاله توســعه و بودجــۀ ســاالنه هــم داریــم. نســبت این هــا بــا هــم چیســت؟ تک تــک این هــا  نیســت 
کــه مــا اصــاًل سیاســت و سیاســت گذاری را در کشــور نفهمیدیــم. مــا فقــط  خوب انــد، امــا اینکــه خــود سیاســت ها چــه بایــد باشــند یــک الیــه ایــن اســت 
کنیــم. نکتــۀ دیگــر اینکــه شــورای رقابــت می گذاریــم، ســازمان حمایــت از مصرف کننــده و  سیاست نویســی می کنیــم تــا اینکــه سیاســت گذاری 
کــه بخــش خصوصــی توانمنــد شــود  تولیدکننــده هــم داریــم، هنــوز هــم داریــم قیمت گــذاری می کنیــم، باالخــره قــرار اســت اقتصادمــان را آزاد کنیــم 
ــه اینکــه مشــارکت  ــا می فهمیــم به  مــرور تبدیــل شــده ب ــۀ دنی ــوری را در تجرب کــه همیــن رگالت ــوری را انجــام بدهــد  ــت در اینجــا رگالت ــه فقــط دول ک
کان مــا قیمــت بگذاریــم. تکلیــف روشــن نیســت؛ یعنــی  بخــش خصوصــی یــا جامعــه در همیــن رگالتــوری اتفــاق می افتــد، یــا اینکــه نــه، قــرار اســت کمــا
کــه خیلــی از سیاســت های مــا  هــم شــورای رقابــت اســت و هــم قیمت گــذاری! این هــا ناشــی از تصمیم هــای سیاســی اســت. بــرش اول ایــن اســت 
سیاســت نیســت، چــون سیاســی می شــوند و محــدود بــه دوره هــای قبلــی اســت. دوم اینکــه این هــا روی  هــم جمــع می شــوند. عبارتــی اســت بــه نــام 
کــه این هــا انباشــت سیاســت های قبلــی اســت. وقتــی شــما سیاســتی می گذاریــد، بــه دنبــال خــودش ایــن سیاســت نهادســازی  میــراث سیاســت ها 
گــر سیاســتی در غــرب قــرار اســت گذاشــته شــود از ایــده تــا فیدبــک اســت؛ یعنــی بــه  گــر بخواهــد خــوب اجــرا شــود، ا می کنــد، ساختارســازی می کنــد و ا
کالســیک ترین مدل هــای سیاســت گذاری وقتــی بــه تئوری هــا و نظریــات نــگاه کنیــد چرخــة سیاســت گذاری )Policy cycle( و رونــد سیاســت گذاری 
)policy process(، درونشــان Implementation وجــود دارد. مــا حتــی در کشــورمان، حداقــل در دو دهــۀ گذشــته، سیاســت مــا سیاست نویســی 
بــوده اســت؛ یعنــی صرفــًا یک چیــزی می نوشــتیم، ابــالغ می کردیــم حتــی پیــاده هــم نمی شــده. مــن وارد جنبــۀ ایدئولوژیــک و ارزشــی ایــن داســتان 
کــه از ولی فقیــه یــا رئیس جمهــور یــا رئیــس جامعــه بیایــد، حتــی می تــوان یــک الیــۀ ایدئولوژیــک هــم بــه آن  غ از ایــن اســت  نمی شــوم. سیاســت فــار
غ از اینکــه سیاســت از  کــه فــار کــه مثــاًل نظــام مــا تفاوت هایــی دارد. مــن وارد ایــن نمی خواهــم بشــوم. فعــاًل همیــن  کــرد  کــرد و تحلیــل ارزشــی  اضافــه 
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کــه اجــرا نشــود بــه چــه درد خواهــد خــورد؟  کجــا آمــده، فقــط از طریــق مشــروع ابــالغ شــده، اصــاًل ایــن سیاســت بــرای اجــرا ابــالغ می شــود، سیاســتی 
کــرد.  کلــی اســت. ایــن امــر تقصیــر دولــت، مجلــس و مجمــع ماســت؛ یعنــی در همــۀ ایــن زنجیــره یــک رگــه را می تــوان پیــدا  یک ســری حــرف و شــعار 
کــه نهــاد و ســاختار و فرهنــگ دارد و تصــورات انســان ها  گــر قــرار بــود سیاســت خــوب اجــرا بشــود، در جامعــه ریشــه می دوانــد؛ یعنــی درختــی می شــد  ا
را عــوض می کنــد و پارادایم هــا را تغییــر می دهــد. وقتــی قــرار باشــد ایــن درخــت از جــا کنــده شــود، شــدنی نیســت. بایــد بــا متعلقاتــش ایــن کار را انجــام 
ــت رفاهــی شــامل  ــد همــۀ مدل هــای دول ــر بشــود، بای ــا مقــداری آزادت ــرار اســت اقتصــاد م ــه ق ک ــا سیاســت های اصــل 44 را می گذرانیــم  ــر م گ داد. ا

قوانین، ساختارها و فرهنگ را جمع کرد.

کــه ابــالغ می شــوند بــا سیاســت های قبلــی ناهماهنــگ اســت یــا نحــوۀ اجــرای   ● کــه سیاســت هایی  گفــت  می تــوان این طــور 
آن هــا متفــاوت اســت؟

کرده ایــم در حــوزۀ سیاســت گذاری واقعــًا  بلــه. مــن بــه ایــن ناهماهنگــی نمی گویــم، می گویــم بی توجهــی بــه بســتر و زمینــه. اینکــه مــا چــه 
موضوعیــت دارد. از کجــا بــه کجــا داریــم می رویــم و آوردۀ مــا چیســت؟ تجربــۀ مــا چیســت؟ ایــن در حــوزۀ سیاســت گذاری بســیار مهــم اســت. دوم 
کــه داریــم مــدام ایــن سیاســت ها هــم  اینکــه فــرض کنیــم همــۀ این هــا خــوب طــی شــده، به واســطۀ تنش هــای سیاســی ســاختار و نظــام سیاســی 
سیاســی دیــده می شــوند؛ یعنــی می شــود ابــزار دولــت مســتقر بــرای بــرآوردن اهدافشــان، مــن نمی گویــم دولــت نبایــد بــه دنبــال پیاده ســازی شــعارها و 
سیاســت هایش باشــد، ایــن امــر طبیعــی و ذاتــی دولت هاســت، ولــی مســئله ایــن اســت کــه بــه یــک بلوغــی نرســیده ایم کــه هــر دو این هــا هم زمــان بــا 
هــم اتفــاق بیفتــد. نیــازی نیســت بــرای اینکــه دولــت مســتقر سیاســت هایش را پیــاده کنــد، منافــع ملــی را خدشــه دار کنــد. مــا در برهه هــای مختلــف 
ــا تک تــک اصــول قانــون اساســی اســت. ایــن یعنــی هنــوز داریــم جنــگ سیاســی ایدئولوگ محــور  کان چالش هــای مــا ب کــه کمــا ایــن را می بینیــم 
کــه برویــم یک ســری منافــع و مضراتــی دارد.  کــه از هــر مســیری  انجــام می دهیــم نــه جنــگ سیاســتی، باالخــره مــا بایــد بــه ایــن نتیجــه بــه رســیم 
گــر بخواهیــم یــک حــوزه را توســعه  حــوزۀ سیاســتی )Policy( هــم حــوزۀ جنــگ و دعواســت، ولــی جنــگ  و دعــوا روی اصــول بنیادیــن نیســت. مثــاًل ا
کنــد یــا بخــش خصوصــی بیایــد. ایــن دو مســیر مختلف انــد و هیچ کــدام وحــی منــزل نیســتند. هرکــدام هــم در یــک  بدهیــم، بهتــر اســت دولــت ورود 
بســتری جــواب می دهــد. ایــن بــه معنــای دعــوای سیاســتی اســت؛ یعنــی دعــوا در الیــۀ ارائــۀ راهــکار و پیاده ســازی بــرای رســیدن بــه یــک هــدف 
ــی از  ــا میراث ــد. م ــا مختلف ان ــًا راهــکار خــودش را دارد. مســیرها و روش ه ــگاه و طبیعت ــس ن ــام می شــود. هرک ــف انج ــا مســیرهای مختل ــه ب ک اســت 
کان داریــم و ایــن میــراث هــم مــال اآلن نیســت. از قبــل مــا بــا ایــن مســئله درگیــر بودیــم.  سیاســت های پیاده شــده و پیاده نشــده از گذشــته را کمــا
کــه قــرار اســت حــرف از نگاه هــای  در الیه هایــی نتوانســته ایم جنــس شــعارها و عالیــق و نگاه هایمــان را ترجمــۀ سیاســتی کنیــم به ویــژه در جاهایــی 
بومــی و اســالمی بزنیــم. اینجــا هــم بــه نظــر مــن یــک ضعــف جــدی وجــود دارد. یک عــده شــعار همــه  چیــز اســالمی اســت ســر می دهنــد و ایــن موجــب 
کــه تجربیــات موفــق داشــتیم نتوانســتیم آن هــا را نگــه داریــم یــا تــداوم ببخشــیم.  ع پردازی هــای بی ربطــی می شــود، ولــی در الیه هایــی  موضو
مثــل جهــاد دانشــگاهی، پیــرو جهادهــای دیگــری کــه اول انقــالب شــد، به عنــوان مســلمان و کافــر می گوینــد ایــن تجربــۀ خوبــی بــود ولــی نشــد، حــاال 
کان بــا بوروکراســی فشــل در ســازمان هایمان مواجــه هســتیم. درگیــر نظــام اداری هــای  یــا نخواســتیم یــا نشــد. همیــن می توانســت الگــو شــود. مــا کمــا
رؤســا هســتیم. انــگار در ابتــدا یــک زور زدیــم ولــی همــه ســرد شــدند. چــرا راه انداختیــد و بعــد جمــع کردیــد؟ منظــورم ایــن جنــس اتفاقــات اســت. در 
کــه واقعــًا در بلندمــدت مســئلۀ جمهــوری اســالمی ایــن نیســت  الیــۀ تصمیم گیــری، پارادایــم خــود را معلــوم نکردیــم. نــگاه شــخصی مــن ایــن اســت 
کــه ســمت اقتصــاد کاپیتالیســتی و لیبرالیســتی و امثالهــم یــا نگاه هــای کمونیســتی چپ هــای نــو و جدیــد یــا نگاه هــای استخراج شــدۀ اســالمی 
کــدام باشــد.  کــه بــه نظــر مــن هیــچ فرقــی هــم نمی کنــد  کــرد  کــه یکــی از این هــا را بایــد انتخــاب  بــرود. دعــوا ســر این هــا نیســت، مســئله ایــن اســت 
گــر جلــو بــرود، هــم پارادایــم بومــی می شــود یعنــی در فرهنــگ جامعــه می نشــیند و هــم رشــد پیــدا می کنــد. متأســفانه مــا در  یــک پارادایــم یکپارچــه ا
کنــار  هیچ چیــزی رشــد نمی بینیــم. وارد یــک مقــدار از هــر چیــزی می شــویم، ســپس ســراغ بعــدی می رویــم. بــه  جــای اینکــه همــان را اصــالح کنیــم 
کــرده همیــن اســت. پــس از ده ســال خصوصی ســازی زمزمه هــای بازگشــت  کــه مــن را نگــران  می گذاریــم و ســراغ آلترناتیــو بعــدی می رویــم. اتفاقــی 
بــه قبــل بــه گــوش می رســد، ایــن نگران کننــده اســت چــون ده ســال یــک سیاســت را جلــو برده انــد، آســیب آن را پیــدا کنیــد و آن را رفــع و حــل کنیــد، 
نــه اینکــه کل داســتان را جمــع کنیــد، خصوصی ســازی را تعطیــل کنیــد، ایــن بی معنــا و نابودکننــده اســت. اساســًا زمــان هــر سیاســت ده ســاله اســت؛ 
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گــر نــگاه کنیــد می گویــد بــه سیاســت بــه بیــش از پنــج ســال  یعنــی اآلن انــگار خصوصی ســازی مــا یک ســاله اســت. به طــور کالســیک در کتــب مرجــع ا
کــه جهــت بدهــد، فکــر داشــته باشــد، هوشــمندانه باشــد تــا وقتــی بســازید، پیــاده کنیــد و فیدبــک بگیریــد  کــرد. منظــور سیاســتی اســت  بایــد فکــر 
کــردن آدامــس نیســت، قــرار اســت تنظیمــات )Setting( یــک جامعــه بــه  هــم  ریختــه شــود  ده پانــزده ســال زمــان می خواهــد. ایــن کار مثــل درســت 
ــی ده ســال واحــد اســت. یــک مقــدار هــم  ــی در کــف پنــج ال ــر شــود، ول کــه پیچیده ت ــازه همیــن را هــم الیه بنــدی می کننــد  و مجــددًا بســته شــود. ت
ــالب  ــالن، انق ــوزۀ ف ــالب در ح ــم. انق ــالب کنی ــد انق ــد تن ــم تن ــت داری ــگاه دوس ع ن ــو ــن ن ــطۀ ای ــیم. به واس ــته باش ــل داش ــد تأم ــتیم. بای ــول هس عج
اقتصــادی و غیــره، انقــالب کافــی اســت و بــا انقــالب مــدام چیــزی عــوض نخواهــد شــد. از این هــا بایــد ســاخت و خــراب کــرد تــا یــاد بگیریــم، جاهایــی 
کــه می گویــد مــن خــراب می کنــم، چــون مــن نبــودم و بــه  کــه می ســازیم و جلــو می رویــم تــا درســت شــود. منظــور چرخــۀ سیاســی  کــه بلــد هســتیم 
کــردن و ســاختن باشــد، داســتان موشــکی مــا می شــود. هیچ چیــزی نداشــتیم، ســاختیم و خــراب کردیــم و چنــد  گــر خــراب  اســم مــن نبــود، نیســت. ا
کــه حــاال می شــود دربــارۀ آن حــرف زد. مــن سیاســت را این طــور  نفــر شــهید دادیــم. اول هــم بــه در و دیــوار زدیــم، امــا خــب بــه ایــن نقطــه رســیدم 
ــا وجــود عــوض شــدن آدم هــا شــکل می گیــرد. ایــن بــه  ــا یــک پیگیــری درســت و مجدانــه ب می بینــم. اینکــه مــن بایــد یــک چیــز را خــودم بســازم ب
معنــای یــک سیاســت خــوب اســت؛ یعنــی ایــن سیاســت گذاشــته می شــود و آدم هــای زیــادی پــای کار آمده انــد و رفته انــد، ولــی ایــن همچنــان اتفــاق 
گــر فقــط در رفت وآمــد و خــراب کــردن باشــد و اینکــه بگوییــم قبلــی هیچــی  می افتــد. اینجــا می رســیم بــه جایــی کــه حــرف بــرای گفتــن داریــم. ولــی ا
کــردن هســتند، درصورتی کــه  نمی فهمیــد، مــن درســت می کنــم، هیچ چیــز درســت نخواهــد شــد. آدم هــا و ســاختار مــا فقــط بــه دنبــال تحــول ایجــاد 

تحــول این طــوری از کارهــای کوچــک و بــا آزمــون  و خطــا شــروع می شــوند.

کــه می گوییــد، چــه راهکارهایــی بــه ذهنتــان می رســد؟ مثــاًل مــا بــا مشــکل سیاســی   ● شــما در جایــگاه اندیشــکده ای و مســائلی 
ح ببریــد  کــه اندیشــکده در ایــن زمینــه می توانــد انجــام بدهــد چیســت؟ مثــاًل بایــد طــر بــودن تصمیم هــا مواجــه هســتیم، راهــکاری 

کنیــد؟ و بــا نخبــگان گفت وگــو 
کــه  کــرد؟ در اندیشــکده یــک قاعــده داریــم  گــر بخواهیــم اجــرا کنیــم چــه بایــد  ع نــگاه و دغدغــه بــود، حــاال ا آنچــه تــا اآلن گفتیــم از جنــس نــو
کنــار نق هــا و  کــه  کار اندیشــکده ایــن اســت  کــه بایــد حــرف ســازنده زد.  همین جــوری هــم شــکل گرفــت، ولــی بســیار جــدی شــد، آن هــم ایــن اســت 
کــه معمــواًل جزئی تــر، دقیق تــر و جذاب تــر اســت بایــد حــرف ســازنده زد، راهکارهــا و ایده هــا چیســت. در اندیشــکده بــه آنچــه رســیدیم بایــد  غرهــا 
اتفــاق بیفتــد، مهم تریــن پارامتــر آن ایــن اســت کــه بایــد خیلــی جــدی بــا حــوزۀ سیاســی برخــورد کــرد. نــه بــه ایــن معنــا کــه وارد بــازی سیاســی شــویم، 
کمــا اینکــه طــی ایــن پنــج ســال هــم نشــدیم. به طــور شــخصی هرکســی ســوگیری و کنــش سیاســی دارد، ولــی مــا از روز اول به صــورت نانوشــته 
کار می کنیــم ســعی می کنیــم  کــه  کنیــم، در هــر حــوزه  کردیــم ایــن را رعایــت  کردیــم مــا سیاســتی هســتیم ولــی سیاســی نیســتیم. ســعی  توافــق 
اجتمــاع )community( افــراد تصمیم گیرنــده و ذی نفــع در آن حــوزه برقــرار شــود. مثــاًل در مجلــس قبــل و ایــن مجلــس، دسترســی بــه نماینــدۀ 
کــه دوســتانی از قدیــم در جاهــای مختلــف مســتقر هســتند و رابطــه داشــتیم.  کمیســیون و مرکــز پژوهش هــا خــوب بــوده. شــاید بــه ایــن خاطــر 
کــه ســال آخــر مجلــس نهــم بــود ارتبــاط داشــتند و دارنــد. ارتباطــات همــان موقــع شــکل گرفتــه بــا وجــود  دوســتان مــا بــا کمیســیون ها از ســال 1394 
اینکــه ســه تــا مجلــس هــم عــوض شــده اســت. بــا مجمــع تشــخیص ارتبــاط خوبــی داشــته و داریــم، رفت وآمــد هســت. جدی تــری پــروژۀ نظارتــی 
کــه تابســتان 1396 تمــام شــد. مفصــل همــان موقــع بحــث اســناد و قوانیــن بررســی شــد، ولــی  کــه انجــام دادیــم ســال 1395 اســت   )Regulatory(
کــه یــک کنــج  ع برقــراری ارتبــاط اســت، چــون نقطــۀ اثــر اســت. جامعــۀ ایــران این طــور نیســت  کــه وارد می شــویم، اولیــن موضــو در هــر موضوعــی 
کــه صرفــًا حــرف می زنــد ارتبــاط برقــرار نمی کنــم،  کار اندیشــکده ها ایــن نیســت. مــن بــا اندیشــکده ای  بنشــینید و حرف هــای خــوب بزنیــد. اساســًا 
چــون بایــد بــا پژوهشــکده یــک فرقــی داشــته باشــد. بحــث مــن لفظــی نیســت، اندیشــکده ها باالخــره یــک عامــل اثرگــذاری دارنــد. اینکــه در یــک 
اتــاق بنشــینیم و مــدام حرف هــای خوبــی بزنیــم هیــچ فایــده نــدارد. کمــا اینکــه بســیاری از اســاتید دانشــگاه همین طــور هســتند. وقتــی یــک مقــدار 
دربــارۀ مســائل روز بــا آن هــا صحبــت کنیــد نــگاه برخــی از ایــن اســاتید نــگاه ناقصــی اســت، چــون نهایتــًا تجربــۀ ایــن افــراد مدیرگروهــی در دانشــکده 
کســیون چیســت  خ می دهــد، آبسترا اســت. در حــوزۀ علــوم اجتماعــی بایــد بــه صحنــه آمــد و درگیــر شــد. بایــد متوجــه بــود در مجلــس چــه اتفاقاتــی ر
ح در مــورد صــدا و ســیما آورده بــود. می خواســتند  و چطــوری می تواننــد شــما را بپیچاننــد. کمیســیون فرهنگــی مجلــس قبــل، یــک الیــه و دو تــا طــر
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ح اتفاقــات خوبــی می افتــد. بــا  ح هــا بــا مشــورت اندیشــکده آمــاده شــده بــود و اندیشــکده امیــدوار بــود بــا ایــن طــر رأی گیــری کننــد، یکــی از ایــن طر
ح بــود و بــا ایشــان صحبــت هــم شــده بــود  ح رأی نیــاورد. دلیــل هــم ایــن بــود کــه یکــی از نماینــدگان کــه موافــق طــر یــک دلیــل خیلــی ســاده ایــن طــر
ح خوبــی اســت، آن زمــان بــه دستشــویی مــی رود و کمیســیون را تــرک می کنــد، در حــد فاصــل رفتــن و آمــد ایشــان رأی گیــری انجــام می شــود و  کــه طــر
ح رأی نمــی آورد. ایــن  همــه تــالش، طــی پنــج مــاه انجــام می شــود و یــک اتفــاق بــه ایــن ســادگی سرنوشــت یــک قانــون را می توانــد عــوض کنــد.  طــر
یــا ســال 1394 بحــث بانکــداری، آخریــن جلســه مجلــس بــود، مجلــس جلســه قبــل بــه اصــل 85 ارجــاع بــود یعنــی قانــون را بــه کمیســیون تخصصــی 
ارجــاع می دهنــد و هــر آنچــه کمیســیون تخصصــی جمع بنــدی کــرد، نظــر کل مجلــس همــان اســت. قانــون بانکــداری ســال 1340 یــا 1320 را ارجــاع 
کــه افتــاد  بــه کمیســیون اقتصــادی دادنــد، همــه امیــد داشــتند آخریــن جلســه اســت و رأی می دهنــد و مجلــس بعــدی آن را پیــاده می کنــد. اتفاقــی 
کــرده بودنــد.  ع البــی  کســیون بــود، در کمیســیون تعــداد بــه حدنصــاب نرســید، جلســه تشــکیل نشــد. چــون طیــف دیگــری روی ایــن موضــو آبسترا
کســی این هــا را نفهمنــد نمی توانــد متوجــه  گــر  قبــول دارم یک جاهایــی بی اخالقی هایــی صــورت می گیــرد، ولــی این هــا واقعیت هــا هســتند و ا
گــر یــک تعادلــی را صرفــًا حــذف کنیــد و تعادلــی را جایگزینــش  شــود چــه کار بایــد بکنــد. فقــط تئوریــک حــرف زدن، راه بــه جایــی نخواهــد بــرد، چــون ا

کــم کنیــد و منفعــت دیگــری را زیــاد کنیــد، در مقابــل شــما مقاومــت می کننــد. نکنیــد، منفعــت کســی را 

کــه توصیه هایــی   ● نظــام حکمرانــی بــه  هــر حــال چیزهایــی مثــل شــفاف نبــودن و تعــارض منافــع اســت، منظــور شــما ایــن اســت 
کــه اندیشــکده ای بــه آن می رســد در دســت اندازهای خــود حکمرانــی دچــار مشــکل و تعــارض منافــع می شــود؟ خــود نظــام 

ــی باعــث حــل نشــدن مســئله می شــود؟ حکمران
 بلــه. این هــا به صــورت زنجیــروار بــه هــم وصــل هســتند. خیلــی مســائل بــر روی مســائل دیگــر اثرگذارنــد، وقتــی حتــی راهــکاری بــرای مســائل ارائــه 
می شــود. راهــکار 80 درصــد پیچیده تریــن مســائل سیاســی مــا اتفاقــًا معلــوم اســت. راهکارهــا هــم ســاده هســتند، ولــی چــرا پیــاده نمی شــوند؟ بــه 
کــه اســمش را بگذاریــم؛ یعنــی در حــوزۀ سیاســتی مســئلۀ مــا نبــودن راهــکار نیســت،  خاطــر تعــارض منافــع سیاســی و اقتصــادی یــا هــر چیــز دیگــری 
کــه مالحظــات منافــع در اقتصــاد سیاســی دیــده نشــده اســت. اندیشــکدۀ خــوب،  اتفاقــًا راهــکار داریــم ولــی بــه درد اجــرا نمی خــورد. بــه ایــن خاطــر 
کنــد بــه: 1. مســئلۀ علمــی،  کــه یــک مســئلۀ سیاســتی عمومــی را ترجمــه  راهــکار خــوب اجرایــی ارائــه می کنــد. کار پژوهشــگر سیاســتی ایــن اســت 
کــه در اقتصــاد هــزاران جــواب دارد.  ــورم  ــد، مثــل مســئلۀ ت چــون اینجــا الزم نیســت خــودش دنبــال جــواب باشــد، چــون جواب هــا را پیــدا کرده ان
ــا نمی توانیــم چــون ذی نفع هــای مــا مختلــف هســتند و ایــن  کــه نمی خواهیــم ی مســئله ندانســتن راه حــل مســئلۀ تــورم نیســت، بلکــه ایــن اســت 
ح  ــر ــک ط کادمی ــورت آ ــئله به ص ــی مس ــد. وقت ــی می کنن ــر را خنث ــد همدیگ ــه دارن ــود. هم ــئله رد ش ــن مس ــد ای ــه از س ک ــوند  ــتا نمی ش ــا هم راس نیروه
شــود، راهــکارش هــم وجــود دارد؛ 2. مســئله و راهــکار علمــی را بــه راهــکار سیاســتی تبدیــل کنــد. اینجــا را بلــد نیســتیم. اندیشــکده های مــا اینجــا 
ــر  ــم، از نظ ــل داری ج و داخ ــار ــرده از خ ــای تحصیلک ــاد. آدم ه ــد افت ــاق نخواه ــتی، اتف ــی و سیاس ــه سیاس ــم از صحن ــا فه ــز ب ــا ج ــد. اینج ــف دارن ضع
کــه بایــد فهــم حاصــل شــود. ایــن آدم هــا بایــد بــه مجلــس برونــد و کمیســیون را ببیننــد،  کادمیــک و علمــی غنــی هســتیم، ولــی مســئله ایــن اســت  آ
کــه خوانــده را در صحنــه عمــل معنــا بدهــد. رویکــرد اندیشــکده بــرای  کادمیکــی  کــه بتواننــد حرف هــای آ دولــت را ببیننــد، وزارتخانــه را بفهمنــد 
کــه دارد ترجمــه کنــد و معنــا  کادمیکــی را  کــه بتوانــد حرف هــای تئوریــک و آ حــل مســائل، فهــم کــف صحنــه و واقعیــات سیاســی و سیاســتی اســت 
بدهــد. وقتــی شــما فهــم سیاســی پیــدا کنیــد، بســتر را هــم می فهمیــد. مثــاًل کانتکســت اقتصــاد در هــر جایــی یــک معنــا می دهــد. رویکــرد انســان های 
شــمال و جنــوب، شــرق و غــرب اروپــا هــم بــا هــم فــرق دارنــد. رم و آتــن بــا هــم فــرق دارنــد. اروپــا بــا امریــکا هــم فــرق دارد، پــس بایــد بــه ایــن مســائل 
کــه برویــم یــک تحولــی ایجــاد کنیــم جــواب نمی دهــد،  کــرد؛ 3. تــالش بــرای انجــام اصالحــات ولــو ریــز اســت؛ یعنــی ناامیــد نشــدن، نگاهــی  توجــه 
کــرد،  گــر فرصتــی بــه وجــود آمــد، بایــد خلــق  کــرد. ا گــر یک جــا پنجــرۀ فرصــت خوبــی بــازی شــد، بایــد اقــدام  کــرد. ا کم کــم بایــد یــک مســئله را اصــالح 
در غیــر ایــن صــورت، اصالحــات بایــد کم کــم اتفــاق بیفتــد، یک دفعــه ســروته کــردن ره بــه جایــی نمی بــرد. وقتــی یــک درخــت را بکاریــد، رگ و ریشــه 
کلــی یکــی از بهترین هاســت چــون بــه الیــۀ اجــرا  پیــدا می کنــد. سیاســت هــم همین طــور اســت. بــرای همیــن می گویــم اصــل 44 در سیاســت های 
کــه خاطــرم هســت بــرای اصــل دیگــری قانــون اجرایی ســازی سیاســت نداریــم.  رفتــه و محــک می خــورد. قانونــی اجرایــی برایــش داریــم تــا جایــی 
ایــن اجــرا شــده و از قبــل آن ســازمان خصوصی ســازی و شــورای رقابــت و خیلــی چیزهــای دیگــر راه افتــاده، شــورای رقابــت حکم هــای زیــادی 
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ــادی داشــتیم، حتــی در بدیهیــات  داده و درنهایــت بــه چرخــه افتــاده و عیــب و نقــص آن  هــم بیشــتر معلــوم شــده اســت. در اجــرا مــا اشــکاالت زی
ایــرادات زیــادی داریــم. اینکــه حتــی رویکــرد )approach( اتخاذشــده درســت نیســت. اساســًا مــا بــه دنبــال همــان نــگاه انقالبــی رفتیــم. وقتــی یــک 
کــرد،  سیاســتی را می خواهیــم اجــرا کنیــم از تــه آن را اجــرا می کنیــم. در خصوصی ســازی راه هــای بســیاری دارد، می تــوان از تغییــر مدیریــت شــروع 
کــه مــا  گــذاری مالکیــت دولتــی بــه بخــش خصوصــی اســت  کــرد. آخریــن مرحلــه، ســخت ترین و پیچیده تریــن مرحلــه، وا قــراردادی، برون ســپاری 
کــه  ــا زمانــی  از اینجــا کارمــان را شــروع کردیــم. هیــچ جــای دنیــا چنیــن کاری نکرده انــد. چــون این هــا نهادســازی و فرهنگ ســازی می خواهــد. ت
کــه قــراردادی بســته نشــود  ــا زمانــی  کــه اداره کنــد تعارض هــا مشــخص نمی شــود. ت گــذار نکــرده باشــید  شــرکت دولتــی را بــه بخــش خصوصــی وا
اتفاقــی نمی افتــد. دربــارۀ شــفافیت هــم همیــن اســت، چــرا اول بــه انتهــای داســتان می رویــم؟ رأی نماینــدۀ مجلــس، تــه تــه طیــف شــفافیت اســت. 
گــر قــرار اســت در مجلــس. شــفافیت ایجــاد کنیــد، اولیــن کار حضــور و غیــاب نماینــده اســت. اینکــه هــر نماینــده  دیــدگاه مــا یــا همــه یــا هیــچ اســت ا
کــرده، چنــد تــا نطــق پیــش از دســتور داشــته را می تواننــد در  ح امضــا  چنــد جلســه بــه مجلــس آمــده و بــه چنــد کمیســیون رفتــه، چنــد تــا الیحــه و طــر
کــه صدهــا بدبختــی دیگــر برایــش پیــش  کار  کــرد. بــا ایــن  کــه سیاســی تر و ابــزار فشــار اســت منتشــر  ســایت منتشــر کننــد. نبایــد فقــط رأی نماینــده را 
می آیــد. ایــن کارهــا نتیجــه نمی دهــد، در اجــرا هــم مصیبت زاســت و یــک مصوبــه بــرای عــدم شــفافیت رأی نماینــدگان خواهنــد گذاشــت، چــون بــا 
کــرد، یعنــی تغییــرات ریــز تدریجــی  کار را بایــد  گــر قــرار اســت تعادلــی را هــم بــر هــم بزنیــم، خــرد خــرد ایــن  ایــن کار تعادل هــا را بــه هــم خواهیــم زد. ا
بایــد انجــام داد. هیچ چیــز خطــی در حــوزۀ اجتماعــی اتفــاق نمی افتــد. توســعۀ نرم افــزاری هــم همین طــور اســت، یعنــی یک ســری کارهــا را تکــرار 

ــزرگ می شــود. ــی دامنــۀ آن ب می کنیــد، ول

قبــال   ● در  مســئولیتی  چــه  حکمرانــی  نظــام  دارنــد؟  حکمرانــی  نظــام  در  نقشــی  چــه  اندیشــگاهی  نظــام  و  اندیشــکده ها 
دارد؟ اندیشــکده ها 

مــن چنــد نکتــه را بــه بحــث قبلــی اضافــه کنــم. اســناد، گزارش هــا و ارائــۀ دیــدگاه سیاســتی و تعامــل بــا رســانه ها حــاال چــه رســانه  های اجتماعــی یــا 
گــر بــه  کــه در آن حــوزه خــودش را بشناســاند و حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــد، ا رســانه ها به صــورت صنفــی، حضــور کارشــناس به عنــوان کســی 
ســایت اندیشــکده مراجعــه کنیــد این هــا را می بینیــد. یادداشــت هایی کــه دوســتان در روزنامــه نوشــتند و در رادیــو و تلویزیــون و برنامه هــای مختلفی 
کادمیــک، سیاســی، تخصصــی( و  کــه صحبــت کردنــد ترکیبــی از کار سیاســت پژوهی، نتورکینــگ بــه معنــای شبکه ســازی و حضــور در شــبکه ها )آ
خ دنــدۀ اصلــی هــر اندیشــکده ای بایــد باشــند. مــا روی اینکــه اندیشــکدۀ خــوب چیســت،  بحــث ارتباطــات و رســانه ها و ایــن ســه عنصــر اصلــی و چر
مــدل و حــرف داریــم و ســعی کردیــم خودمــان هــم آن را پیاده ســازی کنیــم؛ یعنــی هــم در حــوزۀ رســانه ها و هــم در حــوزۀ شبکه ســازی، حضــور و 
دیــدن و شــنیده شــدن و شــنیدن در تمــام ابزارهــا به صــورت ترکیبــی ســعی می کنیــم اســتفاده کنیــم، ولــی شــاید نقطــۀ تمایــز اندیشــکده همیــن بحــث 
گــر  کــه حساســیت ویــژه ای به صــورت داخلــی دارد هــر حرفــی ا کــه روی گزارش هایــی  کادمیــک و نظــری آن اســت. بــه ایــن معنــا  و قــوت فضــای آ
درآمــد متقــن و کارشناســی قابــل پیاده ســازی باشــد. مــا اینجــا مقالــه چــاپ نمی کنیــم، بیشــتر گزارش هــای سیاســتی اســت. در مــورد ســؤال نقــش 
ح احمــدی روشــن دارد، یــک اســتاد راهنمــا  ح پنــج شــش ســاله ای بــه نــام طــر اندیشــکده ها در فضــای حکمرانــی چیســت، بنیــاد ملــی نخبــگان، طــر
ع را اســتاد مشــخص و دانشــجویان آن را درخواســت می کننــد )Apply( و مصاحبــه می شــوند و بــه مــدت  کــه یــک موضــو و تعــدادی دانشــجو دارد 
ح هســتند بــا آن اســتاد، بنیــاد هــم کمــک لجســتیکی و مالــی می کنــد بــه دانشــجویان و اســتاد و موضوعــی را پیــش  یــک ســال مشــغول بــه آن طــر
ح بیشــتر در حــوزۀ فنــی و  کار را می کنــد. ایــن طــر می بردنــد. قبــاًل بنیــاد ماهیانــه کمک هزینــه مــی داد حــاال هدفمنــد و در حوزه هــای مختلــف ایــن 
پزشــکی بــود. چنــد ســال اخیــر حــوزۀ علــوم اجتماعــی هــم پررنــگ شــده اســت. امســال مــا گروهــی داریــم کــه مســئول آن آقــای دکتــر امامیان هســتند، 
کــه به نوعــی مربــوط  بنــده هــم هســتم، عنــوان ایــن هســته، »نقــش ارتقــای جایــگاه اندیشــکدۀ سیاســت پژوهی در نظــام حکمرانــی ملــی« اســت 
کــه بنــده هــم داشــتم، هــم در بعــد ســتادی و هــم پژوهشــگری، در آنجــا  کــه قــرار اســت پاســخ بدهــد. به واســطۀ تجربیاتــی  بــه ســؤال آخــر شماســت 
کــه نقــش و جایــگاه اندیشــکده در حوزه هــای مختلــف چــه بایــد باشــد. در حــوزۀ ادبیــات سیاســت  گذاری  همیــن مســئله را داریــم دنبــال می کنیــم 
ــاور  ــم مش ــود و ه ــا می ش ــاق فکره ــامل ات ــم ش ــت و ه ــاق فکرهاس ــم از ات ــه اع ک ــم  ــتی را داری ــورتی سیاس ــای مش ــی )Public policy(، نظام ه عموم
ویــژۀ وزارتخانه هــا و به نوعــی پاســخ ســؤال شــما را می دهیــم. اولیــن نقــش اندیشــکده ها برقــراری پــل بیــن حــوزۀ سیاســتی و دانشــی اســت و 
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کــه بیــن این هــا رفت وآمــد داشــته باشــد؛ یعنــی هــم حــوزۀ نظــری را بفهمــد و هــم تعامــل  رفت وآمــد بیــن این هاســت. اندیشــگر خــوب کســی اســت 
کــه ایــده تولیــد  و رفت وآمــد داشــته باشــد، صرفــًا رفــت نداشــته باشــد. ذهنــش بایــد مــدام بیــن این هــا در رفت وآمــد باشــد. کار دیگــرش ایــن اســت 
کنــد ایــدۀ خــودش را  کنــد. حــوزۀ سیاســتی جنــگ ایده هاســت. آدم هــا ایده هــای مختلــف دارنــد. هــر فــردی بایــد آن هــا را جمــع آوری کنــد و تــالش 
جلــو ببــرد و بــرای حــل مســئله، پیاده ســازی و اجــرا کنــد. از دل بســیاری از ایده هــا، نــوآوری و حــل مســئله درمی آیــد. چــون آدم هــای سیاســی دچــار 
کادمیــک و بســتر و اقتضائــات سیاســی  کــه از بیــرون بــرای کمــک می آیــد بــا پیش زمینــۀ آ کادمیــک  جمــود فکــری )frame( می شــوند. یــک فــرد آ
ــا خــودش نــوآوری مــی آورد. چارچوب هــای قبلــی را می شــکند و چارچــوب جدیــد ایجــاد می کنــد و مــا بــه آن می گوییــم پارادایــم سیاســت گذاری  ب
کنــار اینکــه نهــاد و ابــزار و  )Policy paradigm( یعنــی یــا پارادایــم جدیــد سیاســت گذاری ایجــاد می کنــد یــا پارادایمهــای قبلــی را تغییــر می دهــد. در 
شــرایط واهــداف و غیــره دارد می شــود برایــش الیه الیــه دیــد، در کالن تریــن الیــه ایــن اســت کــه پارادایــم دارد؛ یعنــی مثــاًل یــک زمانــی در کشــور گفتیــم 
کــم شــود و جمعیــت تهدیــدی بــرای توســعه بــود، پانــزده بیســت ســال  فرزنــد کمتــر، زندگــی بهتــر، بــرای اینکــه توســعه پیــدا کنیــم بایــد جمعیــت 
بعــد و در حــال حاضــر می گوییــم محــرک توســعه اســت. هرچقــدر جمعیــت مــا بیشــتر شــود بــرای مــا بهتــر اســت، پارادایــم اصــاًل عــوض شــد. وقتــی 
ــد  ــم جدی ــود پارادای ــث می ش ــی باع ــام حکمران ــکده ها در نظ ــور اندیش ــود. حض ــوض می ش ــز ع ــه  چی ــا و هم ــا، ابزاره ــود، هدف ه ــوض ش ــم ع پارادای
ــًا  ــی بعضی هــا بخشــی از یــک اتفــاق می شــوند. آدم بوروکراتیــک و اداری، عمدت ــد. بعضــی از ایده هــا در ایــن جنــگ از بیــن خواهنــد رفــت، ول بیای
کــه افــراد از ایــن یکنواختــی دربیاینــد. دوم اینکــه اندیشــکده ها مســیر مشــارکت و  کار اندیشــکده ها ایــن اســت  دچــار یکنواختــی و جمــود هســتند. 
ع بخشــی و حضــور نظــرات، طیف هــا، اقشــار و نگاه هــای مختلــف بــه فضاهــای ادارۀ جامعــه اســت. مســئولیت نظــام حکمرانــی هــم پذیــرش  تنو
کنــد. خیلــی وقت هــا یــک اندیشــکده بــا اینکــه یــک صندلــی در کمیســیون مجلــس داشــته باشــد زنــده  و دادن راه اســت؛ یعنــی بســتر را ایجــاد 
گــر در صحنه هــای مختلــف حضــورش مشــروع دیــده شــود، مثــاًل شــورای حقــوق و دســتمزد، نماینــدۀ دولــت، کارگــران و کارگــران بــا  می شــود؛ یعنــی ا
کــه ســه تــا صندلــی از ســه طیــف مختلــف بــاز شــد، بــا همدیگــر بــه یــک اجمــاع برســند. حــاال فــرض کنیــد در صحــن مجلــس و  هــم می نشــینند یعنــی 
مجمــع تشــخیص و جاهــای مختلــف حضــور اندیشــکده ها را داشــته باشــید، چــون اطــالع داشــتن خــود این هــا از اتفاقــات موضوعیــت اســت. یکــی 
پذیرفتــن این هــا به عنــوان عوامــل مفیــد و مؤثــر بــرای صحنــه سیاســتی کشــور اســت. مــن شــخصًا حمایــت مســتقیم دولتــی را مضــر می بینــم، چــون 
کــرد به ویــژه در حــوزۀ مالــی، چــون یکــی از چالش هــای  باعــث سیاســی شــدن می شــود. می شــود بــه یک ســری جنــس حمایت هــای پایدارتــری فکــر 
عمــدۀ اندیشــکده ها در تمــام دنیــا، بحــث مالــی اســت؛ یعنــی بایــد منابــع مالــی خــود را از یک جــا جمــع کننــد، ولــی خدمتشــان را عام تــر بدهنــد. ایــن 
ــکا، دو حــزب  ــاًل در امری ــر خواهــد شــد. مث ــدارد خیلــی چالش برانگیزت کــه یک ســری زیرســاخت ها وجــود ن یــک چالــش عمــده اســت و در کشــور مــا 
ــه  ک ــده ای را شــنیدم  ــد و مشــخص اســت پــول خودشــان را از کجــا دریافــت می کننــد. یــک زمــان ای ــی دارن مســتقر هســتند و اندیشــکده های حزب
کــه ایــن یــک ســرریز بــرای جامعــه اســت.  خیلــی جــذاب بــود، policy research از public good؛ یعنــی دولــت بایــد یــک فکــری بــه حالــش کنــد، چرا
کــه آن  گــر ایــن حــرف را در کشــورمان بزنیــم، نهایتــًا بــه یــک صنــدوق تبدیــل می شــود دوبــاره پول هــا دســت یک ســری افــراد خــاص مــی رود، چرا ا

صنــدوق نهایتــًا بــه دولــت یــا جــای دیگــری وصــل اســت.

ــی باشــد و در الیه هــای مختلــف باشــد؟   ● ــا جزئ کــه جــزو حــوزۀ کالن ی ــی را چــه چیزهایــی می دانیــد  مهم تریــن مســئلۀ حکمران
ــت؟ ــا چیس ــال آن ه ــی در قب ــئولیت حکمران ــت؟ مس ــی چیس ــام حکمران ــکده ها در نظ ــش اندیش نق

کــردن راهــکار  کــه گفتــه شــده همــۀ اندیشــکده های دنیــا بــه دنبــال آن هســتند پیــدا  زمانیــان: قطعــًا مشــکالت اصلــی وجــود دارد و یکــی از آن هــا 
ــد آن  ــا نمی خواهــد اجــرا کنــد، بای ــد ی ــا نمی توان ــرای حــل مشــکل اســت. دوم اینکــه گاهــی اوقــات شــما راهــکار پیــدا می کنیــد، سیاســت گذاری ی ب
ح مســئله تــا حــل یــا متقاعــد یــا  را هــم پیــش ببریــد. ســوم اینکــه سیاســت گذار می خواهــد، ولــی ســاختار اجــازه نمی دهــد ایــن اتفــاق بیفتــد، از طــر
مجبورســازی طــرف بــه اتخــاذ آن بایــد در سیســتم پیــش ببریــد. یک ســری مشــکالت را مثــاًل دولــت و مجلــس نمی تواننــد حــل کننــد، هیــچ ســاختار 
بینابینــی هــم وجــود نــدارد؛ بنابرایــن حــل نمی شــود. بعضــی وقت هــا بایــد ساختارســازی کــرد تــا مشــکل حــل شــود. یــک معاونــی در شــرکت بازرگانــی 
کنــد بــه مــا گفتنــد بــا رویکــرد اندیشــکده ای مشــکل گنــدم را حــل کنیــد. مــا بــرای اولیــن جلســه نــزد بقیــۀ  دولتــی می خواســت مســئلۀ گنــدم را حــل 
ح بحــث کنیــم. بــه مــا گفتنــد بــرای چــه اینجــا آمدیــد. فکــر میکنیــد مــا راه حــل بلــد نیســتیم، مگــر در ایــن مملکــت راه حــل  معاونت هــا رفتیــم تــا طــر
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ــا  اجــرا می شــود؟ مــا راهــکار خــود را گفتیــم، بــه مــا گفتنــد ایــن را خودمــان بلدیــم، کســی آن را اجــرا نمی کنــد. این هــا فــرق نــگاه اندیشــکده ای را ب
کــه بخواهیــد یــک سیســتم را مجبــور کنیــد راهــکار بدهــد. وقتــی مســئله خلــق بشــود تــا زمــان  نــگاه پــروژه ای نمی فهمنــد. خیلــی کار ســختی اســت 
ــا  ــا حــدی پیــش بردیــم، از روز اول از دعــوای تلویزیــون و ت اجراشــدن، لحظه به لحظــه بایــد پــای کار بــود. بحث هــای رگالتــوری و انحصــارات را ت
روزنامــه تــا صحــن مجلــس و کمیســیون همــه را بایــد رفــت. اتفاقــًا این هــا مســئله اســت. مثــاًل اســتاد دانشــگاه می گویــد فضــای کشــور انحصــاری 
اســت بایــد رفــع شــود، ایــن را پانصــد ســال پیــش گفتنــد. مســئله اینجــا از راه حــل شــروع می شــود تــا اینکــه خیلــی وقت هــا بلــد نیســتند و نمی خواهنــد 
کــه  یــا نمی فهمنــد و شــما بایــد یــک جعبه ابــزار داشــته باشــید )می گوینــد آدم هــای اندیشــگر مثــل قشــر لوله بازکــن هســتند( بــرای انجــام کار، زمانــی 
می خواهیــد مشــکل را حــل کنیــد و یــک جــای دیگــر هــم مشــکل هســت، بــا ایــن جعبه ابــزار بایــد مســئله را حــل کنیــد. این طــور نیســت کــه فکــر کنیــم 
کــه  چــون ســاختار درســت نداریــم مجبــور بــه ایــن کار هســتیم. قاعــدۀ کار همیــن اســت. شــما به مثابــه لوله بازکــن هســتید و یک ســری ابــزار داریــد 
حــل مشــکل دیگــر هنــر شــما خواهــد شــد. انصافــًا آدم هــای زیــادی چنیــن هنــری ندارنــد. برخــالف نظــر یک عــده، بایــد بســیار خــوب تئــوری را بلــد 
ــه هــم وصــل کنیــد. این طــور  ــا ب ــا را ب کادمیــک را بســیار خــوب بفهمیــد، سیاســت گذاری را بســیار خــوب بفهمیــد و ایــن دو ت باشــید، حرف هــای آ
نیســت کــه یــک چیزهایــی از تئــوری بلــد باشــید و فــرض کنیــد مســائل مــا پیچیــده نیســتند، اتفاقــًا مســائل مــا بســیار پیچیــده هســتند. داســتان ایــن 
اســت. پیــدا کــردن راه حلــی بــه ایــن ســیاق خــودش یــک مســئله اســت. مــا عمومــًا در مســئلۀ راهکارهــا، بایــد از شــبکه ها اســتفاده کنیــم. مثــاًل بعضــی 
ــد، پنجــاه نفــر متخصــص می توانیــم  ع مهــم کشــوری پیــش بیای ــر موضــو گ کــه مطمئنــم ا ــم  وقت هــا روی موضوعــات مختلــف یــک شــبکه داری
جمــع کنیــم و در چنــد جلســه حرف هــای آن هــا را بشــنویم. ایــن هنــر اســت کــه بتوانیــد افــرادی را دور هــم جمــع کنیــد کــه بــدون مــزد و منــت برایتــان 
کــردن راهــکار، گام  کــردن حــال مســئله اســت. بعــد از پیــدا  فکــر کننــد و از آن هــا حــرف بیــرون بیاوریــد. ایــن خــودش هنــر می خواهــد و هنــر پیــدا 
کــردن آن اســت. سیاســت گذاران خیلــی وقت هــا نمی فهمنــد، خیلــی وقت هــا هــم نمی خواهنــد بفهمنــد. وجــود ایــن آدم هــا درد بــه  بعــدی اجرایــی 
معنــای واقعــی اســت و بایــد آن را بچشــید. بحــث انحصــار وکال را پیگیــری می کردیــم یــک مــاده 7 اســت: در امــور ســرمایه گذاری های کالن کشــور، 
انحصــارات بایــد رفــع شــود. وقتــی بحــث ســرمایه گذاری ایــن شــکل اســت بســیار از موضوعــات مثــل آمــوزش  و پــرورش، ســالمت، فضــای مجــازی، 
ج اســت. بارهــا دیــوان عدالــت رأی داده کــه چــون عنــوان ایــن اســت مشــمولش نمی شــود. بقیــۀ قانــون هــم ایــراد  حقوقــی و غیــره از شــمول آن خــار
ــار بــه شــورای  کــردم، گفتنــد مهــم نیســت خــودش درســت می شــود. پنــج ب دارد. بارهــا گفتیــم ایــن صــدر مــاده را حــذف کنیــد. مــن خیلــی اصــرار 
نگهبــان رفــت  و برگشــت، دو ســال پیگیــری کردیــم. چنــد روز پیــش بیــرون آمــد و اصالحیــۀ شــورای نگهبــان آن را تأییــد کــرده و دیــوان عدالــت گفته 
گــر عمــر  کــه ا کــه در صــدرش آن حــرف را زده انــد. بعضــی وقت هــا بــه ایــن جملــه می رســم  ایــن مشــمول ســردفتری و وکالــت نمی شــود بــه ایــن خاطــر 
کــه عمــر هــدر بدهیــد بــاز گذرانــدن عمــر بــا امثــال این هــا اســراف  را خداونــد بــرای هــدر دادن داده بــود، یعنــی گفتــه مأموریــت در عالــم ایــن اســت 
کــه  بــود. ایــن آدم هــا دو تــا مســئله دارنــد، نمی فهمنــد، نمی خواهنــد بفهمنــد و نمی تواننــد بفهمنــد. یــک مقالــه ای هســت در بحث هــای نــوآوری 
کــه مــدام می شــکند، بــه دنبــال  کاربــردی داشــته باشــیم. مثــاًل یــک شیشــه ای داریــم  کــه تحقیــق  می گوینــد R&D؛ یعنــی بــه دنبــال ایــن هســتیم 
کاربــردی بــرای شرکت هاســت، تحقیقــات پایــه ای هــم  کــه تحقیقــات  کــه کمتــر بشــکند. می گویــد تصــور مــا بــر ایــن اســت  شیشــه ای بایــد باشــیم 
ج می کننــد. بعــد  ــم شــیمی خــر ــه مثــل مبانــی عل ــی پــول روی تحقیقــات پای کل ــرای دانشگاه هاســت. شــرکت های بیزینســی مثــل شــرکت رنــگ  ب
کــه دیــوار را رنــگ کنــد، چــه کار بــه مبانــی علــم شــیمی داریــد؟ در ایــن  همــه می گفتنــد ایــن هدررفــت اســت، غلــط اســت، R&D؛ یعنــی رنگــی بســاز 
ــد  کنــده هســتند و کســی می توان ــم پرا کــه کارت را حــل کنــی، امــا بخشــی از راهکارهــا در عال ــا رو دارد: یکــی ایــن اســت  ــد R&D دو ت ــه می گوی مقال
ــه  ــوم پای کــه مبانــی عل ــد کســی  ــوان می خواهــد. می گوی ــم خــودش ت کــه ظرفیــت جــذب دارد. فهــم راهکارهــای عال این هــا را بگیــرد، هضــم کنــد 
گــر قــرار اســت از  کاربــردی بلــد اســت. بــه همیــن خاطــر ا کــه فقــط علــوم  را بهتــر بلــد اســت تــوان و ظرفیــت جــذب بیشــتری نســبت بــه کســی دارد 
تجربــۀ دیگــران اســتفاده کنیــد، بایــد یــک واحــد تحقیــق توســعه در علــوم پایــه داشــته باشــید. خالصــۀ حرفــش ایــن اســت آنکــه خــودش شــعوری 
کــه انســان ها یــا نمی فهمنــد، یــا نمی فهمنــد یــا می فهمنــد، ولــی  دارد و مبانــی را می فهمــد، بلــد اســت حــرف تــو را بفهمــد. مشــکل دوم ایــن اســت 
گــر  ح رأی نمــی آورد، شــما ا گــر برویــد و از نماینــده ای بخواهیــد بــه طرحــی رأی بدهــد، می گویــد نــه ایــن طــر کار را ندارنــد. در مجلــس ا جربــزۀ انجــام 
غ از اینکــه شــما بایــد زبــان این هــا را بلــد باشــید ابزارهایــی  از تک تــک نماینده هــا چنیــن درخواســتی کنیــد بــه شــما همیــن پاســخ را خواهنــد داد. فــار
ع می شــود،  کــه موضــو ع کنیــد، چــون سیاســتمدار حــول چیــزی  کــه بســیار مهــم اســت. یکــی اینکــه بایــد بلــد باشــید یــک چیــز را موضــو هــم الزم دارد 
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کار  می چرخــد. برنامــۀ عمــل )Agenda setting( یــک هنــر اســت. خیلی هــا سیاســت گذاری را نمی فهمنــد، یــا ظرفیــت فهــم ندارنــد یــا جرئــت 
کــه مجبــور بــه کار شــوند. یکــی از دوســتان وکیــل مــا فقــط از تخصصــش اســتفاده می کنــد. دیــروز دادســتان  ندارنــد، بایــد فضــا را چنــان تنــگ کنیــد 
کار را نکــرده اســت؛  کانــون وکال شــش مــاه انفصــال بگیــرد، ولــی ایــن  کــرده اســت، چــون دادســتان بایــد انحصــار وکالت هــا را بــرای رئیــس  را اســیر 
کــه مجبــور بــه تــن دادن شــود نکتــۀ مهمــی اســت و  ع و اینکــه سیاســتمدار را در یــک تنگنــا قــرار بدهیــد  کــردن )Agenda( یــک موضــو یعنــی عملــی 
واقعــًا کار ســختی اســت و بــه حجمــی از ابزارهــا نیــاز دارد کــه داشــته باشــید. هــم ویژگی هــای حــل مســئله و هــم برنامــۀ عمــل )Agenda setting( بــه 
کــه خیلــی از اندیشــکده های مــا ندارنــد. همین کــه خــود شــما هــم بایــد توانمنــد و باســواد باشــید، ازجملــه اینکــه  ایــن شــدت نیازهــا و ملزوماتــی دارد 
کــه در شــورای رقابــت داشــتیم، یــک نفــر گفــت مــا اصــاًل نمی دانیــم شــماها چــه  به شــدت بایــد شــبکه داشــته باشــید. مثــاًل ســر یکــی از دعواهایــی 
کســانی هســتید، مجلــس می رویــم هســتید، تلویزیــون می رویــم هســتید، دیــوان عدالــت می رویــم هســتید، مــن فقــط می خواهــم بدانــم شــما چــه 
کــه تیــم جدی تــری داشــتیم  گــر باشــد، زنجیــره تکمیــل می شــود و شــبکۀ قدرتمنــدی بــرای ایــن کار الزم اســت. قبــاًل  کســانی هســتید. ایــن جملــه ا
ــرای وزارت رفــاه، نوشــتیم بعــد رفــت ســازمان اداری  ــاًل پیش نویــس قانــون صنــدوق بازنشســتگی را خودمــان ب ــد. مث بچه هــای مــا همه جــا بودن
کــه اجــازه ندادیــم وگرنــه نابــود می شــد. از آنجــا قــرار بــود بــه کمیســیون اقتصــادی اجتماعــی بــرود آنجــا هــم  اســتخدامی، مــا مشــاور آنجــا بودیــم 
خــود مــا )مجموعــۀ اندیشــکده( بودیــم. از آنجــا بــه مرکــز پژوهش هــای مجلــس رفــت و بــاز آنجــا بودیــم. ایــن بــه معنــای نتــورک اســت. بــه ایــن معنــا 
کــه بایــد داشــته باشــید. نکتــۀ دیگــر  کار اندیشــکده اســت  کــه بایــد همه جــا حضــور داشــته باشــید. بــه نظــر مــن ایــن دو ســه گام اصلــی و ابــزار الزم در 
بحــث ســاختار اســت. کاًل همــۀ این هــا را انجــام دادیــد، اصــاًل نظــام حکمرانــی مــا ایــراد دارد و کار نمی کنــد. مثــاًل مجلــس نمی توانــد عملکــرد داشــته 
کاربــردی  کــه دانشــگر، بایــد دانــش را بگیــرد و  کــه بتوانیــد دربــارۀ اصــالح نظــام حکمرانــی کشــور حــرف بزنیــد، فــرض مــا ایــن اســت  کار  باشــد. ایــن 
کــه مــا در  کــه دانــش را از روی میــز برداریــم. واقعیــت ایــن اســت  کــه نیســتیم. وظیفــۀ مــا ایــن اســت  کننــد. مــا اینجــا مرکــز تولیــد اصــالح نظــام کشــور 
حوزه هایــی دانــش نداریــم. در نظــام حکمرانــی کم ســواد هســتیم. واقعــًا بلــد نیســتیم و دانــش آن را هــم نداریــم. یکــی از کارویژه هــای مــا ایــن اســت 
کــه در حــوزۀ حکمرانــی دانــش و مــدل تولیــد کنیــم. در ایــن بخش هــا انــگار در جایــگاه دانشــگاهی و پژوهشــگاهی هــم نشســته ایم. ایــن کار اضافــه 
گــر بخواهیــد دربــارۀ مجلــس بنویســید یــا نظــام پارلمــان را اصــالح کنیــد، بایــد یــک  اســت و بــه نظــر مــن جــزء وظایــف یــک اندیشــکده نیســت. ولــی ا
کــه دربــارۀ آن بخواهیــم اصالحــی انجــام بدهیــم. مجموعــه  مدلــی داشــته باشــید، وقتــی خــأ ادبیاتــی داریــد نمی شــود. مــا اصــاًل ادبیاتــی نداریــم 

کــه داشــتیم همیــن اســت و چیــز بیشــتری در ذهنــم نیســت. ســوادی 
مؤمنــی راد: نکتــۀ آخــر آقــای دکتــر برمی گــردد بــه آنچــه گفتــم یک ســری ســاختارها نیســت و یک ســری حلقه هــا مفقــود اســت. وقتــی شــما در ایــن 
ــوزۀ  ــات ح ــد ادبی ــت ببینی ــن اس ــا ممک ــد. یک ج ــش بدهی ــم پوش ــان را ه ــوی خودت ــب و جل ــه عق ــی دو حلق ــد یک ــد مجبوری ــت می کنی ــره حرک زنجی
دانشــی وجــود نــدارد، بایــد در عیــن  حــال بایــد بــه آن حــوزه برویــد و گســترش دانشــش را هــم بدهیــد یــا بــه ســمع بقیــه هــم برســانید. چــون هنــوز 
کــه بایــد بالــغ نشــده، دوم اینکــه نهــاد و مــدل اندیشــکده از نظــام غربــی آمــده و بســترش متفــاوت  کوسیســتم اندیشــکده داری در ایــران آن طــور  ا
اســت. اینجــا الزم اســت در دو ســه حلقــه قبــل و بعدتــان حضــور داشــته باشــید. مثــاًل اآلن کنــار مســئلۀ مالــی اندیشــکده، بحــث دوم نیــرو اســت کــه در 
ع را جدی تــر داریــم، چــون نهایــت یــک دانشــگاه، تولیــد یــک پژوهشــگر خــوب اســت.  همــۀ اندیشــکده های دنیــا هســت. مــا در ایــران ایــن موضــو
بیــن پژوهشــگر خــوب تــا آدم سیاســتی خــوب تــا سیاســتپژوه خــوب )policy worker( فرســنگ ها راه اســت. اندیشــکده مجبــور اســت ایــن فــرد را 
کادمیســین  بگیــرد و بــه او آمــوزش هــم بدهــد. تربیــت نیــروی انســانی سیاســت پژوه هــم بــر عهــدۀ اندیشــکده اســت، چــون نهایــت دانشــگاه یــک آ
خــوب تولیــد می کنــد، ولــی آدم دانشــگاهی خــوب فقــط حــرف می زنــد، درحالی کــه بایــد عمــل کنــد. وقتــی اندیشــکده ســاختار رســمی حقوقــی نــدارد 
گــر هــم دانشــکده بمانــد آینــده ای  آینــدۀ شــغلی ایــن فــرد هــم جــای ســؤال دارد، چــون قــرار اســت ایــن فــرد نــه اســتاد دانشــگاه شــود، نــه آدم سیاســی، ا

برایــش متصــور نیســت.
گذاشــته اند تــا ایــده بدهنــد، مــن  زمانیــان: نکتــۀ بســیار مهمــی اســت. یک جاهایــی در دنیــا، اندیشــکده ها تعریــف دارنــد. مرکــز پژوهش هــا را 
نمی گویــم اندیشــکده بــرای حــل مســائل کشــور اســت، بلکــه بــر اســاس یــک تقاضــا بــه وجــود می آیــد. در ایــران اندیشــکده بــه ایــن معنــا نیســت. 
ــد.  ــامد نمی گوین ــما خوش ــه ش ــه ب ک ــود  ــروع می ش ــا ش ــکل از اینج ــد. مش ــواب بدهن ــه آن ج ــد ب ــت و بای ــور اس ــکلی در کش ــد مش ــس کرده ان ــا ح این ه
گــر اندیشــکده ای بیایــد  کــه بیایــد حــرف بزنــد، امــا ا مرکــز پژوهش هــا چــون بــه نماینــده پــول می دهــد، یــک صندلــی را هــم برایــش در نظــر می گیــرد 
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کــه اسپانســر دارنــد، کارشــان خیلــی ســخت تر اســت، چــون در دنیــا معمــواًل کســی  کــردم دردی وجــود دارد بــا اندیشــکده هایی  و بگویــد مــن حــس 
اســتقبال نمی کنــد کار بســیار ســخت اســت. در کمیســیون مجلــس، می گفتنــد مــا یــک  بــار در مجلــس بــه یــک اندیشــکده صندلــی دادیــم و دیدیــم 
علیــه مــا یــک  بــار صحبــت کردنــد، بعــد گفتیــم نمی خواهیــم. مــن دو ســال جنگیــدم یــک لغــت را ســر یــک مــاده درســت کنــم. مجبــورم بــا ســه الیــه 
کــه کار ســختی اســت. خیلی هــا این هــا را به عنــوان رفتــار غیرحرفــه ای می داننــد. دکتــر عراقــی می گفــت  مواجــه شــوم. بایــد چندالیــه بــازی بکنــم 
ــار  ــه یــک  ب ک ــه خــوردن چــای کنیــم، ممکــن اســت  ــار آن هــا را دعــوت ب ــد انجــام شــود ممکــن اســت یــک ب ــرار باشــد کاری انجــام شــود، بای ــر ق گ ا
ــرای اندیشــکده های این طــوری ســخت اســت. اندیشــکده هایی  کار ب هــم علیهــش حرفــی بزنیــم، بــه  هــر حــال بایــد ایــن هنــر را داشــته باشــیم. 
ــر اســاس پاســخ بــه تقاضــا تأســیس شــده اند، از لحــاظ راحتــی کار متفاوت انــد. ایــن دو را دو مؤسســۀ مختلــف می داننــد، ابزارشــان متفــاوت  کــه ب
ــا مــا متفــاوت اســت. اصــاًل مــا حــق نداریــم به طــور عــادی بــه رســانه برویــم و  اســت. مرکــز پژوهش هــا یــک اندیشــکده اســت و رســمًا ابزارهایــش ب
کار را نکنیــم، از بیــن رفته ایــم  گــر ایــن  هماهنگی هــای خــاص خــودش را می طلبــد. به شــدت بــه دنبــال ایــن هســتند انگــی بــه جایــی نخــورد، مــا ا

کار مــا را بکنــد از بیــن رفتــه اســت. بــه همیــن خاطــر مــا دو مؤسســۀ مختلــف هســتیم. گــر  او هــم ا
مؤمنــی راد: مــن یــک ســال و نیــم اول اندیشــکده کــه بــودم کارم همیــن بــود کــه بــه جاهــای مختلــف بــروم و اندیشــکده را معرفــی کنــم. بــا نهادهــای 
دولتــی و جاهــای مختلــف صحبــت می کردیــم و بــرای آن هــا اندیشــکده و وظایــف و خدمــات خــود را تعریــف می کردیــم. ســختی کار اوایــل ایــن بــود 
کــه نامــش اندیشــکده  کــه نه تنهــا بایــد خودمــان را معرفــی می کردیــم، بلکــه بایــد کاًل می گفتیــم اندیشــکده بــه چــه معنایــی اســت و درســت اســت 
کــه اندیشــکده ها  کــه اندیشــکده چیســت. مــن بعــد از پنــج ســال می شــنوم  اســت، ولــی کارش عملــی اســت. بــا ایــن راهکارهــا شــبکه ای راه افتــاد 
کــه بگوییــم ایــن حــوزه بــه  خــوب و مهــم هســتند و جاهــای مختلــف می تواننــد حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــند. مــا این طــوری شــروع کردیــم 
کــه بعــد امنیتــی  کــه مــا ایــده داریــم. یک جــا رفتیــم روی یــک مســئلۀ جــدی و مهمــی دســت گذاشــتیم  چــه معناســت و بعــد بــه دنبــال ایــن برویــم 
و اقتصــادی و سیاســی پیــدا می کــرد. ســتاد کل نیروهــای مســلح، یــک معــاون اقتصــادی یــا تحــول داشــت و گفتیــم مــا بــه ایــن نتیجــه رســیدیم 
فعالیــت اقتصــادی واحدهــای نظامــی یک ســری خوبــی  دارد و یک ســری هــم بــدی دارد. اولیــن ســؤالی کــه پرســیدند ایــن بــود کــه چــه کســی گفتــه 
ع کار کنیــم.  ع کار کنیــد. گفتیــم مــا پژوهشــگریم و مســئله را داریــم می بینیــم. قــرار نیســت کســی بــه مــا بگویــد روی ایــن موضــو شــما روی ایــن موضــو

کــردن می بــرد. ایــن چیزهــا وجــود داشــت و دارد. داشــت مســئله را بــه ســمت امنیتــی 
ــه شــکایت  ک ــا کارش ایــن اســت  ــه شــکایت م ــرد. رفیــق دســت ب ک کار  ــی  ــوان خیل ــزار حقوقــی می ت ــا اب ــه ب ک ــازه آشــنا شــده ام  ــان: خــود مــن ت زمانی
گــر شــما شــکایت کنیــد و  کــه مــا یــک حکمــی گرفتــه بودیــم، معمــواًل ایــن حکم هــا قابــل شــکایت هســتند. ا کنــد. چنــد وقــت پیــش اتفاقــی افتــاد 
درخواســت ابطــال بدهیــد، رد می شــود دو روز نهایــی خواهــد شــد. پــس از ســه ســال مــا یــک حکــم گرفتیــم گفــت بیاییــد شــکایت کنیــم، مــا یــک 
کــه حــرف خوبــی مــی زد. مــا  شــکایت به دردنخــوری نوشــتیم و تأییــد شــد و حکــم باطــل شــد. قضیــه همــان لوله بازکــن اســت. مــا اســتادی داشــتیم 
کار را داشــته باشــد، بایــد حــس کنــد  کــه شــم  کار کنیــم. گفــت ببینیــد کســی را می خواهــد  ــز تعییــن کنیــم و روی آن دو ســال  می خواســتیم یــک ت
کار نباشــید وقتــی  گــر آدم ایــن  ــا نــه. واقعــًا ایــن مســیر شــم اســت. ا ــا ایــن مســیر دو ســال دیگــر می رســد ی مســئله چیســت و ایــراد کار کجاســت و آی
ســخنرانی کنیــد، خــراب می شــود. حــاال ابــزارش حقوقــی اســت، فشــار آوردن اســت، البــی کــردن اســت، یــا هــر چــه کــه هســت. واقعــًا یک وقت هایــی 
خ می دهــد. ســر یــک کلمــه حــرف نــزدن کــه فکــر کردیــم آنجــا چیــزی نگوییــم، ســر یــک رأی باختیــم و دو ســال  ســر نگفتــن یــک حــرف یــک اشــتباه ر
زحمــت مــا هــدر رفــت. ســر گنــدم هــر کاری کردنــد آقایــان را قانــع کننــد 40 هــزار میلیــارد کســری بودجــه اســت کســی قبــول نکــرد، آخــر بــه ایــن نتیجــه 
رســیدم جــور دیگــری بگوییــم. گفتیــم قیمــت گنــدم را آن قــدر می خریــم و آن قــدر می فروشــیم، ایــن معنــای کســری بودجــه اســت. شــما بیســت تــا 
کــه مثــاًل آن قــدر می خواهیــد گنــدم  دادیــد ســی تــا ندادیــد، ایــن بیســت تــا مشــکل می شــود، بــاز هیچ کــس توجــه نکــرد. در آخــر طــور دیگــری گفتــم 
بخریــد، آن قــدر هــم بفروشــید، بیســت تــاش را هــم داده ایــد، یعنــی بایــد گران تــر بفروشــید، نــان گران تــر می شــود. ســه تــا درخواســت در لحظــه در 
سیســتم ثبــت شــد کــه سیســتم در بودجــه مشــکل دارد. اینجــا اشــتباه از مــن بــود کــه ســعی می کــردم بفهمانــم کســری بودجــه بــد اســت، درحالی کــه 

گــران شــدن برایشــان مهم تــر بــود. بــرای آن هــا مهــم نبــود، نــان 
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