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 4 هااستیموفق س یاجرا یبرا یسازمان یهاتیدولت کارآمد و قابل ،یاقتصاد نهاد

 

 درآمد 
االیش سنتی پ»برای داشتن شغلی پردرآمد در دلتای نیجر واقع در کشور نفتی نیجریه، بهترین انتخاب به احتمال زیاد 

آسیب  ها به محیط زیستکرده از لولههای نفتی است. نفت نشتلولهپرده بگوییم، دزدی نفت از شاه، یا اگر بی«نفت
اندازد، اما هر نوع تالش دولت نیجریه برای متوقف کردن این دزدی می رسانده و سالمت ساکنان محلی را به خطر

 تاکنون شکست خورده است.

عمال قانون به آنجا ارتش اعزام کرد اما ارتش فاسد شد. دستگاهدولت به آن  ها نیز فاسد شدند.جا فرستاد اما آنهای ا 
 چه میدر آن

 
 حل شود؟میگونه است و چه کاری گذرد و چرا اینجا دقیقا

 
 توان کرد تا مشکل واقعا

است. « ایفساد شبکه»، این یک مثال کالسیک از 0طبق نظر مشتاق خان، استاد اقتصاد در دانشگاه سواس لندن
ها وقوع منافع چنان زیاد است که محلی –شود هرکسی در این اجتماع محلی از مبادرت به این عمل خالف منتفع می

دهند. پول حاصل از دزدی نفت بسیار بیشتر از سایر مشاغل محلی است از قانون ترجیح میجنگ داخلی را به اطاعت 
نفت  ها از همینداری رونق گرفته است و نیروی برق خانههایی مثل هتلداری و رستورانو به لطف دزدیدن نفت فعالیت

 شود.می نیتأمشده  دهیدزد

های نیبیهای مورد استفاده خود برای درک این نوع مسائل و پیشبه تفصیل درباره مدل وگوگفتمشتاق خان در این 
 کند.قابل آزمون در دنیای واقعی صحبت می

شود: قدرت دست ها مربوط میها، به ساختارهای قدرت در آندهنده سرنوشت ملتبرخی از مهمترین عوامل شکل
توانند مزایای دولتی را به سمت خود های ذینفع میکنند، کدام گروهکیست، قدرتمندان چگونه سازماندهی پیدا می

صاد که نظریه اقتشوندگان آن کشور چیست. درحالیکنندگان و حکومتبکشند و جاذبه و دافعه دائمی بین حکومت
فتنی های گمانند مشتاق خان حرف 1سنتی درباره این موضوعات کمتر حرفی برای گفتن دارد، اقتصاددانان نهادی

ه جهان پردازند کهای رقیب اقتصاد نئوکالسیک میبسیاری دارند، و با شرکت در مجادالت علمی پرشور به دفاع از ایده
 کنند.پیرامون ما را بهتر تبیین می

که چرا برخی کشورها ثروتمند و سایر کشورها فقیر موضوعات مورد بحث در باالترین درجه اهمیت قرار دارند ازقبیل این
 قانونهس

 
گریز هستند؛ و چرا برخی که سایر کشورها قانونپذیر هستند درحالیتند؛ چرا برخی کشورها عمدتا

ها فقط کسانی را که نفوذ و قدرت دارند ثروتمندتر که سایر برنامهافزایند درحالیهای دولتی به رفاه عمومی میبرنامه
 کنند.می

هایی که به باور وی نظریه و عمل اقتصاد جریان نعتی است، حوزهتخصص مشتاق مبارزه با فساد و سیاستگذاری ص
 غلط

 
رسانی غربی برای از بین بردن تقلب و فساد، سعی در ای و کمکهای مشاورهانداز است. سازماناصلی عمدتا

د آن اییتحمیل نهادها و قوانینی دارند که در کشورهایی مانند انگلستان امروز کارساز و اثربخش است. هرکس در ت
غییر بینند هیچ چیز تها بعد میکه سالروند، تا ایندهد و به همین شیوه جلو میسیاست پیشنهادی سرش را تکان می

                                                           
1 SOAS University of London 

2 https://en.wikipedia.org/wiki/Institutional_economics 
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 فقط برای آزار و سرکوب 
 
نکرده است یا حتی اوضاع بدتر شده است، مثل زمانی که از قوانین جدید مبارزه با فساد عمدتا

 شود.شد، استفاده میهرکس که حاکمان کشور را به چالش بک

 کامل فساد در 
 
طبق تبیین مشتاق، برای کارشناسانی که چرایی شیوع گسترده فساد در برخی کشورها و غیبت تقریبا

کنند که بینی است. موسسات غربی وضعیتی را تصور میکنند، این اتفاق کامال  قابل پیشسایر کشورها را درک می
های مشتی سیاستمدار و فعال اقتصادی پرنفوذ همیشه هستند که در انواع مفسدهپذیر هستند اما بیشتر مردم قانون

کنند اوضاع را تغییر دهند هرکس در حال نقض ها تالش میکشورهایی که آن ربزرگ مقیاس مشارکت دارند. در واقع د
کارها است و همیشه این گونه  مشارکت دارد چون این تنها راه برای انجام دادن« فساد»کردن این یا آن قانون است یا در 

 بوده است.

ها با بیشترین قدرت دخالت در موضوعی خاص، برای حفظ وضع طبق قاعده سرانگشتی مشتاق خان وقتی محلی
 همیشه برنده میکنند، آنگذاری میموجودی که خود در آن مشارکت دارند سرمایه

 
 شوند. ها تقریبا

د زادگاه وی بنگالدش باید همان مسیر تدریجی که انگلستان یک زمانی طی برای کاهش واقعی فساد، کشورهایی مانن
ون برند و نفع شخصی خود را در ترویج قانپذیر فایده میهایی که از التزام به قانون و رفتار قانونکرد طی کنند: سازمان

 نظر بگیرند.های خود را زیر ردهها و همصنفها کمک کنید تا همبینند، پیدا کنید و به آنمی

تحمیل روش جدید انجام کارها از باال به پایین شیوه مدرن شدن اروپا نبود و در هر جای دیگری نیز نتیجه  برایتالش 
 نخواهد داد.

گوید حل سریع و کس خواهان پیروی از قوانین نیست، مشتاق میدر مواردی مانند دزدی نفت در نیجریه، که هیچ
ی دیگری های شغلباشد. در چنین شرایطی باید وارد یک بازی طوالنی شوید، فرصت صریح مشکل فساد شاید ناممکن

با این  -در اختیار جامعه بگذارید، خدمات سالمت را بهبود بخشید، و منابع انرژی جایگزین را بین مردم توزیع کنید
 گیرد.ها یک جایگزین عملی، به جای فساد، در اختیار مردم قرار امید که روزی با کمک این

 ها را پوشش دادیم:در این مصاحبه بسیار مفصل با مشتاق موارد باال و موارد بسیار دیگر مثل این

 کنیم؟های نهادگرایی را آزمون میچگونه نظریه 

 های کشورهای فقیر نسبت به همتایان خود در کشورهای ثروتمند بسیار کمتر است؟وری شرکتچرا بهره 

  اند؟ا در جوامع خود قانونی کردهآیا کشورهای ثروتمند فساد ر 

 مجادالت علمی پرشور مهم در اقتصاد نهادی چیست؟ 

 آیا کشورهای فقیر باید از صنایع خود در برابر رقابت خارجی حمایت کنند؟ 

 گذاری صنعتی در کجاها موفق شده است و چرا؟سیاست 

 ها در کشوری خاص موفق خواهد شد؟سیاستبینی کرد کدام توان پیشها میچگونه با استفاده از این نظریه 
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 وگوگزیده نکات اصلی گفت

 اقتصاد نهادی چیست؟

کند. به گمانم این یک نقشه بسیار خوب و های سازمانی را توصیف میتوزیع قدرت سازمانی و قابلیت 0آرایش سیاسی

ل و توصیف کنیم. بخش زیادی از خواهیم تحلیای است که میضروری در سطوح بسیار ناهموار برای درک آن جامعه

 به آن طرف داستان که نهادها و قوانین رسمی است نگاه . آنکندینمتحلیل علوم اجتماعی چنین کاری 
 
ها صرفا

اشته باشد؟ هایی دکنند. چقدر باید بازار داشته باشیم؟ چقدر باید رقابت داشته باشیم؟ دولت باید چه نوع سیاستمی

 شود؟یها موفق مکدام سیاست

شوید عجب! آن سیاستی که در فالن کشور خیلی خوب عمل کرد در کشور دیگر فاجعه به بار سپس ناگهان متوجه می

های بینید کشورهای متفاوتی که موفق شدند توسعه پیدا کنند سیاستکنید میآورد؛ همچنین اگر به تاریخ نگاه می

اما وقتی به تعامل بین قوانین مصوب، قدرت اجرایی )قابلیت  کامال  متفاوتی اجرا کرده بودند. این یک معما است

ها، شود: توجه به این نکته بسیار مهم که موفقیت سیاستتر میکنیم معما هر چه بیشتر قابل درکسازمانی( نگاه می

ین پیروی از قوان که این بازیگران چگونهها، منافع، و قدرت بازیگران و اینموفقیت نهادها و موفقیت قوانین به قابلیت

روی بر مردمی که خواهان پی توانینمکنند، وابسته است. زیرا هیچ سیاستی را به زور ها را اجرا میکنند و آن سیاستمی

 از آن نیستند تحمیل کرد.

این ایده که سیاست جعبه سیاه رازآلودی است که دولت فقط کافی است آن سیاست را اعالم کند و هرکس شروع به 

 ها در جامعهاز آن خواهد کرد اشتباه محض است. هر دولت چیزی بیش از یک سازمان در بین بسیاری از سازمان پیروی

های کارگری، کلیساها، مساجد، نظامیان، عامه مردم، ها، احزاب سیاسی، احزاب مخالف، اتحادیهنیست. بین دولت

داد کنند تا بر برونها تالش میهمه آن ...ش برقرار است ها رابطه کنش و واکنهای اداری و دادگاهسایر انواع دستگاه

کنند )که نکته بسیار مهمی است(. اگر اکثریت گسترده این سیاست تأثیر بگذارند، اما آن را به صورت روزانه اجرا می

نین داشت چ ، پس نباید انتظاررندینگها و جامعه از نقض قوانین خرسند باشند و کارهای همدیگر را زیر نظر سازمان

 باشد. یاجراشدنسیاستی 

ز به جا به گمانم نیااین ...کنند کم چند بازیگر قدرتمند با آن همراهی میهای موفق آنهایی هستند که دستسیاست

 درصد باالییدقت و احتیاط خیلی زیاد است که منظورمان از قدرت و قدرتمندان چیست، چون قدرتمندان فقط یک

، هاه چه کسی قدرتمند است به سیاست مورد بحث بستگی دارد. در مورد برخی سیاستکجامعه نیستند. این

های بزرگ های دیگر، قدرتمندان کسانی هستند که بنگاهقدرتمندان ساکنان درون یک روستا هستند. در مورد سیاست

                                                           
0 political settlement : های قدرتمند که برای حل و فصل سیاسی یعنی درک متقابل بین فرادستان و سازمان آرایشدر تعریفی دیگر

 ورزی به جای خشونت استفاده کرد.اختالفات خود بهتر است از سیاست
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 بکنند. اما هرکس که قانونی را نقض میرا اداره می
 
ند ه اندازه ناقضان قانون قدرتمکند باید از سوی کسانی که دقیقا

ت انگلیسی حقوق عرفی، مفهوم قضاوت شدن از سوی همسنخ های هستند زیر نظر گرفته شود. به همین دلیل در سن 

های شخص یعنی در هر سطح از جامعه، سایر مردم شخص را داریم. معنای آن چیست؟ قضاوت شدن از سوی همسنخ

های خود اندازه آن شخص خاص قدرتمند هستند. اگر هر شخصی از سوی همسنخ ها وجود دارند که بهو سایر سازمان

 زیر نظر گرفته نشود، رفتار پیروی از قانون نخواهد داشت.

عمال قانون آن  عمال شود و چیزی شبیه پلیس یا دستگاه ا  اشتباه محض است که گمان کنیم قانون همیشه باید از باال ا 

تان خواهند غها به سراکند. پس اگر قوانین را نقض کنید آنبانی میر نظر گرفته و دیدهباال نشسته است و هرکسی را زی

عمال عمودی قانونچه اغلب فراموش میآمد. آن یا  –درصد  99دهد که زمانی نتیجه می 0کنیم اینست که این نوع ا 

عمال قانون بدون آن اتفاق بیفتد. دست –درصد  99کم دست عمال افقی قانوندرصد  99کم ا  عمال قانون از طریق ا   1ا 

گوییم قدرتمندان، منظور هایی که در سطوح متفاوت جامعه هستند. وقتی میسنخافتد یعنی توسط هماتفاق می

کنند قدرتمند هستند. اگر در های مرتبط در آن سطح از فعالیت است که به اندازه کسانی که قوانین را نقض میآدم

 مند به نقض قانون باشند، و تنها امکان زیر نظرکنند عالقهریم که همه آن کسانی که قانون را نقض میوضعیتی قرار دا

که فقط ها از حیث قدرت هستند، یا اینتر نسبت به آنگرفتن ناقضان قانون از سوی کسانی باشد که در سطوح پایین

عمال قانون از بیرون و باال باشیم، در آن صورت به  .دیرسینمهیچ جا  متکی به ا 

خواهد است، آن سیاستی که دنبالش هستیم هر چه می 3افزاچه ما همیشه به دنبالش هستیم این فرایندهای اندکآن

های بین بازیگران، بین ها، به دنبال اختالفخواهد باشد، ما به دنبال شکافباشد، در هر سطحی از جامعه می

دادهای بینند از برونقدرتمندان در آن سطح، هستیم تا ببینیم آیا برخی از بازیگران قدرتمند به نفع خویش می

ها است. اگر به تاریخ چگونگی ی به شیوه پیروی از قانون پشتیبانی کنند. کار ما تشویق و ترغیب آناتوسعه

یافتگی در کشورهای پیشرفته، چگونگی پدیدار شدن حاکمیت قانون در کشورهای پیشرفته نگاه کنید، همیشه توسعه

وت جامعه به نفع خویش دیدند که شروع به افزا بوده است که مردمانی در سطوح متفااز مسیر این فرایندهای اندک

خود تحمیل کنند. عجیب است که اقتصاددانان و اقتصاددانان نهادی  0هایپیروی از قوانین کنند و قانون را بر همسنخ

عمال افقی قانون را به حد کافی بررسی نکرده عمال اند. ما اقتصاددانفرایند ا  ها اغلب خیلی بیشتر دغدغه راهبردهای ا 

 هم شکست میمودی قانون را داشتهع
 
 خورد.ایم که معموال

 های سازمانیقابلیت

                                                           
1 vertical enforcement 

2 horizontal enforcemen 

3 incremental processes 

4 peers 
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 های دولتی و وصلدر بسیاری از کشورها، و به ویژه در کشورهای درحال توسعه و نوظهور، کامال  آشکار است که سازمان

زاد را امتحان یاییم توسعه صنایع نوکند که ببه دولت به شدت ناکارا و فاسدند. بنابراین وقتی دولت سیاستی را اعالم می

ها به افتن آنیهای صنعتی بدهیم یا از توسعهتر یا شهرککنیم به این شکل که به صاحبان صنایع یارانه یا زمین ارزان

گ نصیب هر درنهای سیاستی یا منابع سیاستی هستند بیها که رانتهر شکل دیگری پشتیبانی کنیم، این حمایت

 است.« فرایند سیاسی»ها حضور در یک ود که ویژگی مشترک آنشقماش آدمی می

کنند. بنابراین ناظرانی هستند که از فاجعه به بار آمده ناشی از سیاست و زدوبندهای سیاسی اغلب احساس پیروزی می

ائید سازی کنیم، بیها اینست که بیائید خصوصیکار کنیم؟ پاسخ آنه برای دور ماندن از این زدوبندهای سیاسی چ

آزادسازی کنیم، بیائید این صنعت را از کنترل دولت خارج کنیم چون بخش خصوصی خوب است و بخش خصوصی 

یدا های بازار را پکه تولید کند فرصتکه سود کند برای اینخواهد سود کند. بنابراین بخش خصوصی برای اینمی

های های بخش خصوصی نیز بسیار اندک است. بنگاهتگیرند اینست که قابلیها نادیده میچه آنخواهد کرد. اما آن

 هنوز قابلیت حضور فعال و رقابت کردن در سطح جهانی را ندارند. پس این
 
ه گونه نیست کبخش خصوصی نیز واقعا

های پایین است که ما را به سمت راند. اغلب اوقات قابلیتودعواهای سیاسی ما را به سمت فاسد شدن میجنگ

 راند.های غیررسمی و غیرقانونی مین فعالیتبسیاری از ای

کنید، و سپس ها را خصوصی میافتد؟ این بنگاهسازی و آزادسازی چه اتفاقی میبا اجرای مقدار زیادی خصوصی

گیرند اما اصل و بهره وام خود را بازپرداخت ها وام میهای بخش خصوصی اکنون از بانکشوید این بنگاهمتوجه می

وصی های خصکنند. بانکها تبانی میها با آنها وصول کنند. بانکطلب خود را از آن توانندینمها هم بانکو  کنندینم

شان توی یک کاسه است، که بانک مرکزی به نمایندگی از عموم وارد های خصوصی در دزدیدن پول دستو بنگاه

سازی ام بانکی فروبپاشد و بنابراین با خصوصیکل نظ خواهدینمکس ها را نجات دهد، چون هیچشود تا آن بانکمی

 رسید، اما این دفعه عامل محرک فساد بخش خصوصی بود.کاری دیگر میهم به یک نوع گنداب و کثافت

وزیع شده است ت گرفته. آنچه نادیده رساندینماین تمایزگذاری بین بخش دولتی و بخش خصوصی ما را به مطلوب 

ها با هم در ارتباط و رفت و برگشت هستند. چون در بیشتر اوقات بازیگران یکی و چگونه آن ها استها و سازمانقابلیت

ند. داری نیز هستوکار و بنگاهورزی همان بازیگران عرصه کسبهستند. بازیگران حاضر در عرصه سیاست و سیاست

چیزی  ها دارند. بنابراین در واقعیتدادگاه وکار اغلب ارتباط عمیق با نظامیان یا با قوه قضائیه وبازیگران فعال در کسب

چینی تر بگوییم با هم تبانی و دسیسهجز مشتی بازیگر با قابلیت پایین نداریم که هوای همدیگر را دارند یا درست

ی ها وجود ندارد. این فرایند خیلجاست: هیچ روش سریع و کوتاهی برای باال بردن قابلیتکنند. مشکل واقعی اینمی

انی است. گذاری محتاج پشتیبگذاری است و آن سیاستها مستلزم سیاستو بطئی است. فرایند باال بردن قابلیتکند 

 برای این کار ساخته نشدهکه بگویید بنگاهمشکل اینست که به محض این
 
رهای اقتصاد د میتوانینماند، ما های ما واقعا

گذاران خارجی به یک در معرض رقابت جهانی قرار دهیم، و سرمایهرا به روی تجارت خارجی باز کنیم و تولید ملی را 



 

 

 

 

 

 

 

 16 –و جامعه  تیحاکم یتوانمندساز  یخیتار  - ینظر  یهاانیبن 9

 گذاران خارجی. سرمایهکنند..ها را رقابتی میکرد و آنگذاری خواهند قابلیت سرمایههای بیطریقی در این شرکت

 این کار را نخواهند کرد.

بود که باعث سقوط مالی و اقتصادی ها خواهد ده و ورشکست اعالم کردن این شرکتاتفاقی که خواهد افتاد زیان

شود اگر دولت بگوید، قبول داریم که ما از همان ابتدا و نقطه . اما چه میکندینمخواهد شد. پس دولت چنین کاری 

های حداقلی حتی برای تولید پیراهن، حتی برای تولید توپ های زیادی داریم و قابلیتشروع و حرکت خود ضعف

 میدانینمکه  جاستآالت بخریم، بیائیم نیروی انسانی را آموزش دهیم. اما مشکل اینئیم ماشینفوتبال نداریم، پس بیا

 از آن طرف خط آالت را با این آدمچگونه این ماشین
 
های ماهر کنار هم درون یک سازمان چنان جای دهیم که واقعا

تولید یک توپ فوتبال بیرون بیاید که بتوان در سطح جهانی بازاریابی کرد، این آن چیزی است که غایب است. خریدن 

های الزم هم خیلی آسان است. اما تجمیع و ن و کسب مهارتآالت که کاری ندارد. حتی آموزش دادن کارکناماشین

ترکیب اینها در یک سازمان که در عمل بتواند محصول باکیفیت، با قیمت مناسب و به موقع تولید کند، و بتوان با سایر 

 ها را دارند رقابت کند، کار بسیار بسیار دشوارتری است.کشورهایی که آن سازمان

 فسادهای مبارزه با سیاست

ها ر آنآیند و باید موفق شوند، اما بیشتبسیاری از راهبردهای اصلی مبارزه با فساد به نظر خیلی معقول و پذیرفتنی می

ها ها انجام شده است. خواندن بیشتر آنخورند. مطالعات تجربی بسیاری درباره میزان کارآمدی آندر عمل شکست می

 مایوس
 
 فرض میکننده است. رویکردهای متواقعا

 
شتر گیرند که بیعارف مبارزه با فساد که در حال اجرا هستند اساسا

 کنند از قوانین پیرویوکارهای روزانه خود تالش میها در کسبپذیری هستند. آنمردم در این کشورها شهروندان قانون

خود  ادر به نقض قوانین به نفعکنند، یا قکنند، و معدود افرادی که قدرتمند هستند اطالعات را کنترل و دستکاری می

ه معدود افراد ککند، اینهستند. بنابراین فساد یعنی سوءاستفاده از قدرت. این تعریفی است که هرکسی استفاده می

 کنند. اگر چنین چیزی درستکنند و منابع عمومی را تصاحب میشان سوءاستفاده میقدرتمندی هستند که از قدرت

 گویی و مجازات کردن باشد.بدیهی باید شفافیت، پاسخحل باشد پس پاسخ و راه

ردن گویی و مجازات کشده مبارزه با فساد در این سه مورد شفافیت، پاسخاکثریت گسترده اقدامات و ابزارهای امتحان

ری که دادهای آن تصمیمات، به طوگیری و برونشود. شفافیت یعنی تالش به شفاف ساختن فرایند تصمیمخالصه می

یت گرفتن که مسئولگویی یعنی روشن ساختن اینکند. پاسخردم بتوانند ببینند چه کسی از قدرت سوءاستفاده میم

آن تصمیمات برعهده کیست، به طوری که بتوان او را پاسخگو کرد. سپس فرایند پاسخگو نگهداشتن مسئوالن، حال 

م های مختلف. گام نهایی هها به شیوهتعقیب کیفری آنها به دادگاه یا چه از طریق انتخابات یا از طریق کشاندن آن

عمال قانون است یعنی آدم العموم ظاهر شوند و پیگرد قانونی هایی که قرار است در نقش مدعیتقویت کردن موسسات ا 

 کنند.
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های دجهوها، تقویت نیروی انتظامی شده است. بهای مبارزه با فساد، تقویت دادگاهمیزان زیادی پول صرف کمیسیون

عمال قانون به یک معنا توصیفها شده است. شفافیت به عالوه پاسخزیادی صرف تجهیز آن گر گویی به عالوه ظرفیت ا 

 ها نتایج وعده داده شده را که پایدار وکنیم تالشهای مبارزه با فساد است. اما در کل که نگاه میاکثریت وسیع تالش

نابراین برای مدتی محدود مثال  شش ماه یا چند ماه بیشتر شاید بهبودی حاصل ماندگار باشند تحویل نداده است. ب

 گردد.شود، اما سپس شرایط به همان وضعیتی که قبال  بود باز می

ع منافع و ها، توزیشود وقتی توزیع قابلیتگونه است؟ پاسخ به این پرسش خیلی آسان میپرسش اینست که چرا این

هایی چه در ظاهر و بر روی کاغذ در کشورهای در حال توسعه داریم مجموعه قابلیتچون آن توزیع قدرت را درک کنیم.

ها، قوانین انتخاباتی، قوانین حقوق مالکیت، در سراسر جامعه است که از قوانین کشورهای پیشرفته، قانون شرکت

 ورها قابلیت رعایت یا پیروی از آناما در واقعیت، اکثریت گسترده مردم آن کش ...قوانین حکمرانی گرفته شده است 

های درصد جامعه غیررسمی است. بیشتر سازمان 09تا  09بینید اینست که چه که در عمل میقوانین را ندارند. آن

های پایینی دارند که حتی حداقل منابع و امکانات برای ثبت کردن خودشان به عنوان سازمان ها چنان قابلیتآن

راموش بگیری و سایر قوانین را فجرای قوانین سالمت و ایمنی کار و قوانین شغلی و قوانین مستمریشده را ندارند. اثبت

 کنید.

اند و همه های بزرگی داریم که ثبت شدهنشده هستند. همچنین شرکتها ثبتدرصد آن 09تا  09جوامعی داریم که 

آوری مالیات نیست و خدمات به مردم از اس جمعها درحال نقض کردن قوانین متفاوت هستند. فرایند سیاسی براسآن

رزی از طریق وشود چون پایه مالیاتی خیلی پایین است و تقاضاها بسیار باال هستند. سیاستطریق بودجه عرضه نمی

. به کنندشود. همه سیاستمداران از صدر تا ذیل، قوانین را نقض میپروری، از طریق مریدگرایی سازماندهی میحامی

 هرکس برخی قوانین را نقض میبیان 
 
ت آید و از شفافیت صحبکند. وقتی کسی میدیگر جوامعی داریم که تقریبا

کند خب همه چیز از قبل شفاف است. اگر به یک کشور در حال توسعه بروید راننده تاکسی از مسیر فرودگاه تا هتل می

دارد. آن ساختمان به فالن وزیر تعلق دارد، این نخست  این ساختمان به آن وزیر تعلق»همه چیز را به شما خواهد گفت. 

ها کامال  شفاف است به این معنا که مردم شاید ارقام دقیق و چیزهایی از این این« وزیر پول زیادی به جیب زده است.

 افتد خبر دارند.قبیل را ندانند، اما از آنچه اتفاق می

ید به خاطر داشته باش -فرایندهای انتخاباتی داریم، اما قدرتمنداناز حیث پاسخگویی، انتخابات هم داریم، همه نوع 

ه هستند در جایی ک -توانند قوانین را نقض کنند و مرتبط با نقض قوانین هستندقدرتمندان یعنی آن کسانی که می

نقض  قانون را. نقض قانون شاید خیلی عمیق در جامعه رسوخ نکرده باشد، اما هرکس خورندینممانند و تکان باقی می

 همه اینشود و مجازات میکند خیلی به ندرت به دادگاه کشیده میمی
 
ای های شبکهها به روششود چون که واقعا

خورد و هرکس چیزی برای از دست دادن دارد. بنابراین ها فالوده میکنندهافتد. هر ناقض قانونی با سایر نقضاتفاق می

عمال قانون نیز فاسد میافتد اینسرانجام آنچه اتفاق می ت شوند. کمیسیون مبارزه با فساد ابزار دسست که موسسات ا 

ا گفتن را، ب کنندینموکارهایی که با این بازی همراهی شود تا مخالفان را تعقیب و دستگیر کند، یا کسبدولت می
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ان با کند. سپس مخالفد میشود، تهدیکه درباره مالیات پرداختی شما یک کمیته تحقیق و بررسی تشکیل میاین

شود، ا میهها، کمیسیون مبارزه با فاسد که پول زیادی خرج آنکنند. به بیان دیگر، پلیس، دادگاهحکومت همکاری می

 شوند.خودشان منشأ مشکل می

را  ندرنگ ایکند بیکنم هرکس که در یک کشور درحال توسعه زندگی میو گمان می -کنیدها نگاه میوقتی به این

خواهد پاسخگویی باشد، حال خواهد شفافیت باشد، حال میبینید رویکرد از باال، حال میمی -تشخیص خواهد داد

عمال قانون باشد، کار می ار باید این ک مییگوینم. البته خیلی مهم است این نکته را روشن سازیم: ما کندینمخواهد ا 

 برای اینها نیاز اسمتوقف شود. به گمانم بخشی از این
 
ه گمانم که فشار بر سیستم حفظ شود. اما بت اتفاق بیفتد صرفا

 نیاز اآنچه باید متوقف شود این انتظار است که با چنین کارهایی کافی است تا به هر چه می
 
ست خواهیم برسیم. واقعا

جاهایی که منتظر اقدام است. کنم یعنی های دیگر مبارزه با فساد کار کرد که در ادامه درباره آن صحبت میروی جنبه

ها بدون مزاحمت هر کاری خواستند بکنند. نکته اینست که گیرم اما منظور این نیست که باید اجازه دهید این آدم

نخست وزیر فاسد را شناسایی کردید و از دست این نخست وزیر فاسد خالص شدید، اما چون این نظام یک نظام 

وزیر بعدی نیز به همین اندازه فاسد خواهد بود. پس نباید امیدهای خود را روی  غیررسمی قابلیت پایین است، نخست

عمال قانون از باال برای رسیدن به توسعه یا مبارزه با فساد گذاشت.  فرایند ا 

 کنیم؟ها را تعریف میچگونه قابلیت

کنیم. ه چه نوع سازمانی صحبت میتوانند چیزهای کامال  متفاوتی را توصیف کنند که بستگی دارد دربار ها میقابلیت

ترین نوع سازمان تولیدی در یک کشور در حال توسعه را در نظر بگیریم کارخانه تولیدکننده کاالی با ارزش بگذارید ساده

بسیار کم و حاشیه سود خیلی اندک که تولیدی کاربر است و فناوری پایینی دارد، چیزی مثل پیراهن یا توپ فوتبال. 

ای نباید چنین کاالیی را تولید کند؟ چرا معدود کشورهایی داریم که آن که چرا هر کشور در حال توسعهپرسش اینست 

 یک ای را تولید کنند؟ پاسخ اینست که برای اینچنین کاالی ساده توانندینمکنند و بیشتر کشورها را تولید می
 
که واقعا

 به راحتی دردسترس است، تحت هیچ نوع حق اختراع و پیراهن تولید کنید، تنها به چرخ خیاطی نیاز دارید ک
 
ه واقعا

دار در کشورهای در حال توسعه ها را به قیمت خیلی ارزان خرید. تعداد زیادی سرمایهتوان آنحق امتیازی نیست، و می

 ها از این چیزها وجود دارد.با پول کافی برای خریدن میلیون

 میون مهارتها هم نیست، چبحث ما حتی بر سر مهارت
 
توان کارگران را های موردنیاز آن خیلی ابتدایی است. واقعا

آالت کار کنند. کار کردن با فرایندهای مونتاژ کاالهای برقی نیز در عرض چند هفته مهارت داد تا با این نوع ماشین

س چرا لیه این چنین است. پای اوسخت نیست. فرایند تولید توپ فوتبال و پیراهن و همه نوع محصوالت تولید کارخانه

چون مشکل بزرگ واقعی همچنان باقی است که چگونه این تولید را در یک  افتدینم؟ این اتفاق افتدینمچنین اتفاقی 

ن آئیم؟ چگونه مطمئهایی از این قبیل که چگونه از پس تنگناهای تولید برمیکارخانه سازماندهی کنیم؟ پرسش

ترین بازدهی از مواد های متفاوت ما را به سریعها و ستاندهنحوی همسو هستند که نهادهشویم فرایندهای ما به می
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کاال  کنیم؟ چگونه موجودیدهیم؟ چگونه کنترل کیفیت را تضمین میرسانند؟ چگونه ضایعات تولید را کاهش میمی

 ساده است و به نظر میرا مدیریت می
 
ی یا مدیرسد اگر کنیم؟ این چیزها به نظر تقریبا م.بی.ا  ریت مثال  کسانی که مدرک ا 

 بکنم. چه کارها باید بتوانند به من بگویند وکار دارند را استخدام کنم، آنکسب

ها مربوط به این است که چگونه آموزید ندارد. اینوکار میخیر، در واقع این جور چیزها ربطی به آنچه در مدرسه کسب

رسد چنین وقفه در قالب یک موجود طبیعی زنده کار کنند. به نظر میبه صورت بی کل تیم افراد را سازماندهی کنید که

 بدیهی باشد، اما دستیابی به آن، کار بی
 
اندازه دشواری است. مثال بیمارستان در یک کشور در حال توسعه کاری تقریبا

اشق ها عدارند. در واقع، بیشتر آنها در کشورهای در حال توسعه پزشکان خیلی ماهری را در نظر بگیرید. بیمارستان

ها آن کنند.ها هم خیلی خوب عمل میترک کشور خود و داشتن شغلی در یک کشور توسعه یافته هستند جایی که آن

ها همه داروها، یا بسیاری از داروها را دارند. با همه نوع دستگاه و تجهیزات موردنیاز برای یک بیمارستان را دارند. آن

. دلیل خدمات سالمت خیلی ضعیف، شودینمها به تحویل خدمات سالمت خوب منجر فیت باالی آنحال ظر این

ها آن های بیمارستان نیست. دلیل آن به چگونگی سازماندهیکیفیت پایین کادر بیمارستان یا کیفیت پایین دستگاه

شود که ها چنان مدیریت مییشگردد. آیا تنظیف بیمارستان به درستی انجام شده است؟ آیا جریان آزمابازمی

 های درست در زمان درست به پزشک درست برای بیمار درست جریان یابد؟آزمایش

 به حد کافی پر باشد اما نه خیلی پر؟ آیا کنترل کیفیت و سفارش شود که تختآیا ورود بیماران چنان مدیریت می
 
ها دقیقا

خورد. این آورد و شکست میاهایی است که سیستم کم میشود؟ اینها همان جقطعات یدکی به خوبی مدیریت می

های برخی کشورها درست کار مانند، بیمارستانهای برخی کشورها در گل فرو میهمان جایی است که دانشگاه

راد اما اف کنندینمها خیلی خوب کار آیم که دانشگاه. نه چون که دانشگاه استاد ندارد. من از کشوری میکنندینم

آالت ری مثل من از آن کشور هستند که اساتید در کالس جهانی هستند. اما مشکل استاد نیست. مشکل ماشینبسیا

ند. ها را با هم ترکیب کرد تا کار کنکه چگونه همه اینیا میز و صندلی یا وایت بورد نیست. مشکل در سازمان است و این

 فکر و اندیشه زیادی صرف این نوع مسائل، از
 
ایم، صنعت بسیار ساده پوشاک گرفته تا خود سازمان دولت، نکرده ما واقعا

 چون که آن یک سازمان است. کندینمکه چگونه دولت چیزی بیش از یک سازمان نیست، دولت کار این

ها پیوسته در حال بازسازی و بازنگری هستند که چگونه کشورهای پیشرفته هر روز با این امور سروکار دارند. آن

د. این کننها کار میکنند، چگونه کارخانهها کار میکند، چگونه شرکتکنند، چگونه دولت کار میها کار میهدانشگا

 پایان است.یک فرایند بی

 های افقی کارآمدمثالی از نظارت

یند. بهای زیادی میها و باال آمدن سطح آب دریا آسیبپذیری است. این کشور از توفانبنگالدش کشور بسیار آسیب

 هایی مثل ساختن دیواره در سراسرهای فرونشانی شود. فعالیتصدها میلیون دالر، میلیاردها دالر باید خرج فعالیت



 

 

 

 

 

 

 

 16 –و جامعه  تیحاکم یتوانمندساز  یخیتار  - ینظر  یهاانیبن 13

ها برای جلوگیری از سیالب و ساختن پناهگاه توفان. بنگالدش صدها میلیون دالر، ها، در هر دو طرف رودخانهرودخانه

 میلیاردها دالر تاکنون برای آن
 
 ها هزینه کرده است.احتماال

های جهانی هم اینک در کنم برخی از بحث و جدلها شود. گمان میگذرد باید مبالغ بیشتری خرج آنهر چه می

دانیم فساد جریان درباره پشتیبانی از کشورهای در حال توسعه، درباره همین مساله باشد. اما ما همچنین می

مان که ساز« الملل شاخه بنگالدشسازمان شفافیت بین»افتد. اق میها اتفگذاریای در این نوع سرمایهگسترده

شده درصد از پول خرج 09همکار ما در این بررسی است، با استفاده از یک نمونه مطالعات برآورد کرد که چیزی حدود 

ت. اگر دقت کنید ها بسیار بد اسدرصد این پروژه 09شود. کیفیت ساخت گذاری اقلیم ناپدید میهای سرمایهدر پروژه

های وژهشوند، پر ها میشود. اینها منابع عظیم سیاستگذاری هستند که صرف ساختن این پروژهمبلغ عظیمی پول می

، هاشود. چگونه جلوی این فساد را بگیریم؟ همه این پروژهزیرساختی بزرگی که پول زیادی در این میان گم می

عمال های گزارشروش های اجتماع عمودی قانون داشتند و جلسات اجتماع محلی، هیاتدهی یکسان به شکل ا 

 های شفافیت هیچ اثری ندارد.شود. نظاممحلی، داشتند که همه اطالعات دست به دست می

ها و پناهگاه توفان پرداخت که فساد زیاد سازی رودخانههای دیوارهبه مقایسه بین دو نوع پروژه ACEموسسه پژوهشی 

های کلیدی و سامانه پایش متعلق به شتند. این تفاوت در فساد بر اساس چیزهایی بود که خبرچینو فساد اندک دا

ها الملل گزارش داده بودند. پرسشی که ما مطرح کردیم این بود که چرا میزان فساد در برخی از این پروژهشفافیت بین

یبات ها ترتکه همه آناند درحالیبد ساخته شده زیاد و در برخی دیگر اندک بود؟ چرا برخی خیلی بهتر و برخی بسیار

بوده است. آنچه ما فهمیدیم این بود که  0عمودی یکسانی داشتند؟ روشن شد تفاوت ناشی از نظارت و توازن افقی

هایی بودند که عنصر کاربری دوگانه گذاریسرمایه –حال چه تصادفی یا با قصد قبلی  –های خوب ساخته شده پروژه

های توفان به عنوان فروشگاه، شد به عنوان جاده هم استفاده کرد و پناهگاههای رودخانه میاز این دیواره داشتند.

 مرکز اجتماعات محلی و مدرسه نیز قابل استفاده بودند. 

شود. میه کنندای را به درستی طراحی کرده باشید، فایده کاربری دوگانه کامال  مهم و تعیینتوجه کنید که اگر پروژه

ثرات مندی مردم به منافع آنی پروژه بیشتر است تا به ادر کشور فقیر همانند کشور ثروتمند، اما حتی شاید بیشتر، عالقه

ای که ای منافع آنی دارد، مانند جادهبلندمدت فرونشانی اقلیم که شاید رخ دهد یا شاید هم ندهد. وقتی پروژه

ای که برای جامعه محلی فایده دارد، ناگهان درصد کند، یا مدرسهمتصل می های مهم فعالیت اقتصادی را به همبخش

های اقتصادی و سیاسی در جامعه محلی بروبیای بیشتری دارند در پایش پروژه دخیل بسیار بیشتری از مردم که از جنبه

ی متوسط ز افراد با درآمد باال شوند. بنابراین آنچه فهمیدیم این بود که وقتی پروژه منافع آنی داشت درصد بیشتری امی

دخیل شدند. این افراد در سطح جامعه محلی قدرتمند هستند، اگرچه در واقعیت امر وقتی به صورت مطلق نگاه 

 کنید، به شدت فقیر هستند.می

                                                           
1 horizontal checks and balances 
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جا گوییم قدرتمندان، همیشه معنای نسبی از آن جامعه و آنچه در آناین مثال خوب دیگری بود که چگونه وقتی می

های قدرت ها در ردهجریان دارد مد نظر است. در جوامعی که تعداد زیادی از مردم در پایش دخیل هستند اما آن

کنید. اما وقتی افراد دارای قدرت باالتر از متوسط، برحسب های کامال  فاسدی پیدا میتر از متوسط هستند، پروژهپایین

ها نآ –ها هنوز مردم خیلی فقیری هستند به یاد داشته باشید که آنو  –شوند داری و درآمد اقتصادی، دخیل میزمین

نیروی نظارت افقی خیلی کارآمدی هستند، چون پیمانکاران و سایرینی که در حال ساختن پروژه هستند نیز به همین 

ف قانون خیلی ضعیسازند. در بستری که اعمال رسمی ها را میها مردم محلی هستند که این پروژهگروه تعلق دارند. آن

عمال می  خانه با پیمانکار پروژه و گفتن این کهشود مثال  هنگام نوشیدن چای در قهوهاست، قانون به شکل غیررسمی ا 

کنی اصال  مرغوب نیست، ای که استفاده میکنی، شن و ماسهدانیم سیمانی که استفاده میحواست باشد ما می»

 مهمی است، تهدیدی « سازید به درد نخواهد خوردمیای که دارید کامال  روشن است جاده
 
این نوع تهدید، تهدید واقعا

ر کردن می« این جاده به درد نخواهد خورد.»که کسی در گروه شما باشد که بگوید 
 

ر غ
 

ند، کوقتی آن شخص شروع به غ

عمال قانون شروع به واکنش نشان دادن می  کند.پس نظام سیاسی، نظام ا 

 های غیررسمی و فشارهای غیررسمیکننده در کشورهای در حال توسعه همین واقعیت است که شبکهنیک جنبه تعیی

م و بنابراین مند بکنیدار را به این پروژه عالقههای قابلیتتر، آدمهای کارکشتهبسیار مهمتر هستند. بنابراین چگونه آدم

شوند. دوباره یک پاسخ خیلی ساده داریم: هنگامی طراحی ها با این معنای غیرمستقیم دوباره وارد پروژه میقابلیت

گذاری در مسائل اقلیمی، مطمئن شوید که این پروژه یک فایده آنی برحسب کاربری دوگانه داشته باشد که سرمایه

 که بگویید ببینید ما به این جنبه بلندمدتشود. کاربری پروژه به معنای انتزاعی، مثل ایننصیب اجتماع محلی می

اثیری دهد این عامل تکند، بلکه پروژه باید منافع آنی هم داشته باشد. شواهد ما نشان میایم کفایت نمیتوجه داشته

 گذارد.عظیم می

 کار کنیم؟ه وقتی نظارت افقی ممکن نباشد چ

ایم مواجه «پاالیش سنتی نفت»این مورد را در پروژه عجیب و غریب در دلتای نیجر کشور نیجریه دیدیم جایی که با مساله 

های محلی در حال دزدیدن نفت از شاه لوله نفت هستند. جامعه محلی یک پاالیش خیلی که در واقعیت امر گروه

یست بار زفروشد. این دزدی در ابعاد گسترده، پیامدهای زیانکند و سپس آن را میابتدایی روی نفت دزدیده شده می

کند. شاید شما هم تصاویری از دلتای نیجر و نشت محیطی عظیمی دارد و مشکالت سالمت بسیار شدیدی ایجاد می

عمال قانون بگیرد. انفت هنگام دزدیدن دیده باشید. دولت نیجریه هر سال تالش می تش ر کند جلوی این مشکل را با ا 

عمال قانون به آنشود. ارگانکند و ارتش فاسد میجا اعزام میرا به آن ند. شوها فاسد میشوند و آنجا فرستاده میهای ا 

افتد. دلتای نیجر به علت این نوع کشد و جنگ داخلی راه میبرخی اوقات کار به حمله و زدوخورد با جوامع محلی می

 گ داخلی یا نزدیک به جنگ داخلی است.ها اغلب اوقات در وضعیت جنفعالیت
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 به آن
 
 عملیات گذرد. فعالیتی که آنجا چه میجا رفتیم تا از نزدیک ببینیم در آنما شخصا

 
جا جریان داشت واقعا

وانستیم ها داشتند تجا داشتیم و ارتباطات خیلی قوی که آنپرریسکی بود. خوشبختانه با وجود شرکای محلی که در آن

 یک مثال کالسیک از فساد شبکه این پژوهش
 
 ای است، شرایطی که تقریبرا انجام دهیم. ما فهمیدیم که این واقعا

 
ا

های جایگزین شود و اصال  هیچ رفتار پیروی قانون وجود ندارد چون جامعه محلی روشهرکس از این فساد منتفع می

آورند ها از این پاالیش سنتی به دست مید که آنهایی باشها نزدیک به بازدهیاشتغال نداشت که میزان بازدهی آن

ها از این راه به جا جریان داشت(. سودی که آندرآوردی برای کاری بود که در آن)پاالیش سنتی اصطالح خودمانی من

آوردند اغلب باالتر از حتی مشاغل با دستمزدهای خیلی عالی برای مثال در ارتش نیجریه بود. این جامعه دست می

 داریهای بخش خدمات، که هتلداری و رستورانلی همچنین میزان زیادی پیامدهای بیرونی مثبت دارد. فعالیتمح

  ...های خریدوفروش که رونق گرفته است کنند، فعالیتایجاد کرده است، انواع مختلف خدماتی که زنان اداره می

تفاده شده برای تولید برق هم اسین از نفت دزدیدهشود. بنابراشده به قصد تولید برق فروخته میسپس نفت پاالیش

کند. در چنین نامیم کار میمی« ایفساد شبکه»شود. این یک چرخه کامل اقتصادی است که با کمک آنچه ما می

ر این چیزی د شودینمکه از قوانین رسمی پیروی کند. هیچ کس حاضر  دیکنینمجایی حتی یک نیروی خودی پیدا 

عمال قانون پشتیبانی نخواهد کرد. با وجودی که منافع این فساد شبکهباره گزارش د بر توزیع ای نابراهد. هیچ کس از ا 

عمال قانون از بیرون خشونت به بار می عمال قانون از بیرون است و ا  شود، کل جامعه محلی مخالف هر نوع فعالیت ا 

کرد؟ پاسخ ما اینست که در چنین جایی  چه کاریی باید کشاند. در چنین جاآورد و کار را حتی به جنگ داخلی میمی

عمال عمودی قانون را امتحان نکنید، بلکه تالش کنید راهبردهای خروج از این مساله را پیدا کنید. این ازجمله مواردی  ا 

 باید در توسعه یافتن جامعه محلی جستجو کرد. باید فرصت
 
ای مردم ر های شغلی موازی و رقیب باست که پاسخ را واقعا

تا  جا آوردپیدا کرد. باید خدمات سالمت و درمانگاه سالمت اولیه را بهبود بخشید. الزم است انرژی خورشیدی به آن

خرند منابع برق جایگزین داشته باشند. برای مبارزه با چنین فسادی، باید از این شده را میمردمی که این نفت پاالیش

 نوع کارها بکنید.

کردیم در آن منطقه عملی باشد و وابستگی این جامعه محلی را به ست کاملی از کارهایی که گمان میما توانستیم فهر 

دار کاهش دهد تهیه کنیم. به نظر ما به عنوان کارشناسان مبارزه با فساد، این یعنی راهکاری برای ای ریشهفساد شبکه

عتی یافتگی تا موتور حرکت فعالیت پاالیش صنه سمت توسعهجا وجود دارد، ایجاد فرایند جایگزین بمبارزه با فساد در آن

دهد چون انرژی خورشیدی به شکل جایگزین در حال رواج یافتن توان انجام داد و تدریجی رخ میاز کار بیفتد، که می

اکنان رای سخواهیم به آن فرایند شتاب بدهیم. ما توسعه ایجاد خواهیم کرد تا خارج شدن از آن فعالیت را باست. ما می

تر کند. این فقط یک مثال بود. به گمانم تعداد زیادی از چنین راهبردهای خروج وجود دارد که ما نیز محلی ممکن

ها در کشورهای در حال توسعه شبیه آن مثال هستند، جایی که فساد چنان کنیم، چون بسیاری از فعالیتشناسایی می

 هرکس در آن ریشه
 
 فعالیت فاسد حضور دارد.دار شده است که تقریبا
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روید ا میجها همه در حال نقض قوانین هستند. بنابراین وقتی آنها شاید به دالیل گوناگون فاسد شده باشند، اما آنآن

عمال قانون کنید هیچ . به گمانم روش دیگر اندیشیدن درباره آن اینست که مبارزه با کندینمکس از شما پشتیبانی تا ا 

کنند. ها به دالیل معقول و برخی دیگر به دالیل نامعقول قوانین را نقض میشود که برخی آدموفق میفساد هنگامی م

ها متحدان شان را حل کنید پس آنکنند شناسایی و مسائلاگر بتوانید آن کسانی که قوانین را به دالیل معقول نقض می

رسانید، کسانی که در مقایسه با دزدان صاف و ساده و ل میشما خواهند شد و با این کار تعداد دزدان واقعی را به حداق

درصد یا همین  09ها را به تعداد قابل کنترل مثال  بگیرها درصد اندکی هستند. وقتی توانستید آنسواری مجانی

عمال عمودی قانون شروع به کار خواهد کرد، چون حاال می عمال توانید به پایش افقی و حدودها، کاهش دهید آنگاه ا  ا 

 افقی قانون نیز متکی شوید. 

کنیم. تو فکر خب واقعیت اینست که ما همگی از قوانین پیروی می»آید ها در میچون در این حالت صدای همسنخ

 شبیه اتفاقی که در« خواهی جا بزنی و جلوی صف بروی؟ عقب برو و ته صف بایست.کردی کی هستی که می
 
 دقیقا

گیرد نوبتی کند. این پلیس نیست که جلوی تخلف فرد را میواهد در یک صف بیافتد وقتی کسی بخلندن می

 « آهای با شما هستیم، لطفا برو ته صف.»گویند ها در صف هستند که میهمردیف

 های گرفته شدهدرس

یلی خکنند. بگذارید برخی چیزهای های مختلف تفسیر میگویم را مردم به شیوهبه گمانم بسیاری از آنچه که می

اساسی که شاید ذهن مردم را متمرکز کند خالصه کنم. به گمانم اینک در سیاستگذاری توسعه بسیار رایج شده است 

هرکس این چیزها را خواهد گفت، از بانک جهانی « بستر اهمیت دارد. یک اندازه واحد مناسب همه نیست.»که بگویند 

 خارجه و موسسه اکسفام.گرفته تا دفتر وزارت

نم؟ چه ک چه کارچگونه بستر اهمیت دارد؟ قرار است من درباره این بستر »واقعی که باید از خودتان بپرسید: پرسش 

کنم اش صحبت میاینجا به گمانم همان جایی است که همه چیزی که من درباره« چیزی درباره این بستر اهمیت دارد؟

 مجموعه برنامهیابد. بستر به این شیوه اهمیت دارد. هرکموضوعیت مستقیم می
 
یا از  هایی داردها و سیاستس احیانا

کند از توسعه انسانی پشتیبانی خواهد کرد. به نظرم، در این حالت کند چون گمان میها پشتیبانی میبرخی فعالیت

شد؟ آیا  دها اجرا خواهها و غیر آن توجه کند. آیا تصورتان اینست که این سیاستها، سازمانبه ناگزیر باید به قابلیت

عمال قانون برای آنگمان می که بستر اهمیت ها عملی است؟ این همان جایی است که بستر اهمیت دارد. اینکنید ا 

عمال قانون و اجرای سیاست، با توجه به منافع و قابلیت  به این معنا است که ا 
 
 های خود بازیگران، به شدتدارد عمدتا

عمال قانون برخی دستگاه کند و وابستگی بسیار کمترنوسان می تر های باالدستی حاکمیتی مانند دفبه قابلیت ا 

 نخست وزیر، یا کابینه، یا پلیس، یا کمیسیون مبارزه با فاسد یا چیزی مثل آن دارد.

شان هایکنید، دقت در قابلیتها کار میآن کار اصلی که همیشه باید انجام دهید توجه کردن به کسانی است که با آن

ها هم ها کمک کند کارها بهتر انجام شود، آیا آندر این لحظه با این سیاستی که داریم تا به آن»و سپس بپرسید  است
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 از آن پشتیبانی خواهند کرد؟
 
ها نخواهند گفت ما پشتیبانی نخواهیم کرد، و هرکسی خواهد البته که آن« خودشان واقعا

خواهند. اما در واقعیت، از رفتار ها پول و امکانات شما را می، چون آنگفت ما هر آنچه شما بخواهید انجام خواهیم داد

عمال قانون، کنید این کاری است که آنهای آنها، آیا گمان میها و فعالیتگذشته آن  قادر به انجام دادن، ا 
 
ها واقعا

سی اجرای سیاستگذاری در های اساها، گزارش دادن هستند یا خیر، و آیا قابلیتصنفپاییدن همدیگر در نقش هم

عمال قانون کند؟  سطحی باالتر وجود دارد تا این را پایش و ا 

توانید آن سیاست را بازطراحی کنید تا اطمینان بیشتری بیابید که سیاست موفق اگر خیر، چندین گزینه دارید. می

ای وجود ای مسائل شبکهن پارهخورد چوها شکست میجا سیاستواقعیت اینست که این»توانید بگویید شود. میمی

ای پس شما باید به شیوه خالقانه« ها را درهم بشکنم.آن توانمینمدارد که چنان درهم تنیده و تودرتو است که من 

رآورده کنید به آن دست یابید را بدرباره یک راهبرد خروج فکر کنید که الزامات مبارزه با فقر شما یا هر آنچه که تالش می

توانم با ها را سریع و صریح بسازم؟ آیا میتوانم آن قابلیتآیا می»اینکه باید یک گام به عقب برگردید و بپرسید  کند. یا

 آن قابلیت
 
کنم با سیاست من همزیستی دارد؟ نباید فرض را بر سازند و من فرض میها را میکسانی کار کنم که واقعا

تر اید نیاز به سیاستی باشد که یک یا دو گام برحسب توالی باید از عقباین بگذارم که آن قابلیت وجود داشته است. ش

 «شروع کرد.

آیا »پرسید کند. وقتی از خودتان میها معنای عملی بسیار زیادی پیدا میهایی وجود دارد که همه اینبه گمانم روش

ن دهم و دیگراکنید که من انجام می توانید به کارهایی مراجعهالبته که می« جا نتیجه خواهد داد؟این سیاست این

ا ر  هاها دردسترس است. این منابع به شکل آنالین و رایگان دردسترس است. برخی از ایندهند. همه اینانجام می

دریک یا نورث، والیس و واینگست یا عجم اوغلو، جانسون و رابینسون، ای سواس بخوانید، یا کارهای ر توانید در تارنمامی

صی هایی که به قضیه سیاستگذاری خارا بخوانید. نه همه آنها، بلکه آن بخش میاکردهشان بحث نی که دربارهو همه کسا

مرتبط است و شما سرگرم رسیدگی هستید را بخوانید. به گمانم این نقطه شروع برای کارورزان توسعه است شروع به 

س در گام ت. سپکنید منطقی اسهایی که فکر میهای بهتر و سپس پاسخهای خود و رسیدن به پرسشپاالیش پرسش

های کوچک دست به آزمایش بزنید، ببینید چگونه های خود را در یک سبد نگذارید. با اجرای آزمونمرغنهایی همه تخم

 رود و فقط پس از اینکه نتیجه داد مقیاس و اندازه پروژه را گسترش دهید.کارها پیش می
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 وگوگفتشده در این های بحثمقاالت، کتب، و سایر رسانه

 کارهای اخیر مشتاق خان

• Political Settlements and the Analysis of Institutions 

• Power, Pacts and Political Settlements: A Reply to Tim Kelsall 

• Markets, States and Democracy: Patron-Client Networks and the Case for Democracy in Developing 

Countries 

• Institutions and Development 

• Digitizing Taxation and Premature Formalization in Developing Countries 

• Knowledge, Skills and Organizational Capabilities for Structural Transformation 

• Political Settlements and the Design of Technology Policy 

• Governance and Growth: History, Ideology and Methods of Proof 

• Making Collective Action Effective: Possibilism versus Strategic Realism (working paper) 

• Governance and Anti-Corruption Reforms in Developing Countries: Policies, Evidence and Ways Forward 

• Climate change investments in Bangladesh: leveraging dual-use characteristics as an anti-corruption tool 

(working paper) 

• Better jobs: A Strategy to End Fraud in Skills Training in Bangladesh (working paper) 

• Digital identities: a political settlements analysis of asymmetric power and information (working paper) 

• Anti-corruption in adverse contexts: strategies for improving implementation (working paper) 

• Illicit Financial Flows: theory and measurement challenges (working paper) 

 یدئوها با مشتاق خانو

• How to fight corruption in Nigeria 

• Why Nigeria’s Anti-Corruption Fight Seems Not To Be Working 

• Doing Anti-Corruption in Adverse Contexts: A Strategic Approach 

• Tackling Corruption through Productivity 

• Feasible Anti-Corruption and the Work of SOAS-ACE 

 سایر منابع و پیوندها

• Anti-Corruption Evidence Research Consortium 

• Mushtaq’s SOAS website with publications 

• Limited Access Orders in the Developing World: A New Approach to the Problems of Development  

• Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty 

• The Logic of Political Survival 

• Transparency International Bangladesh 

• Violence and Social Orders 

• In The Shadow of Violence 

• Mapping evidence gaps in anti-corruption: Assessing the state of the operationally relevant evidence on 

donors’ actions and approaches to reducing corruption 

• Report of the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee 

• Studying political settlements in Africa 

• Real Dictators 

  

https://eprints.soas.ac.uk/25450/
https://eprints.soas.ac.uk/25970/
https://eprints.soas.ac.uk/3684/
https://eprints.soas.ac.uk/3684/
https://eprints.soas.ac.uk/31595/
https://eprints.soas.ac.uk/35296/
https://eprints.soas.ac.uk/25971/
https://eprints.soas.ac.uk/17297/
https://eprints.soas.ac.uk/17299/
https://eprints.soas.ac.uk/33225/
https://eprints.soas.ac.uk/9920/
https://ace.soas.ac.uk/publication/climate-change-investments-in-bangladesh/
https://eprints.soas.ac.uk/33222/
https://eprints.soas.ac.uk/32531/
https://eprints.soas.ac.uk/32530/
https://eprints.soas.ac.uk/31112/
https://www.youtube.com/watch?v=a0XRxj4QpMU
https://www.youtube.com/watch?v=6H1SSyIxLLY
https://www.youtube.com/watch?v=tXEI3mfT5O4
https://theknowshow.net/2021/03/16/tackling-corruption-through-productivity/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4J-3X-G6JG8
https://ace.soas.ac.uk/
https://www.soas.ac.uk/staff/staff31246.php
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/7341
https://www.penguinrandomhouse.com/books/205014/why-nations-fail-by-daron-acemoglu-and-james-a-robinson/
https://mitpress.mit.edu/books/logic-political-survival
https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/
https://www.cambridge.org/core/books/violence-and-social-orders/F0EA15A67E790214408A7485DBC70F0D
https://www.amazon.com/Shadow-Violence-Politics-Economics-Development/dp/1107684919
https://open.cmi.no/cmi-xmlui/handle/11250/2474892?locale-attribute=no
https://open.cmi.no/cmi-xmlui/handle/11250/2474892?locale-attribute=no
https://indianculture.gov.in/report-industrial-licensing-policy-inquiry-committee-1
https://academic.oup.com/afraf/article/116/464/508/3867797
https://www.noiser.com/realdictators
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 وگوگفتمتن کامل 

 کننده ( مقدمه مصاحبه2

بودن دارم مصاحبه امروز برای من بسیار  یارحرفهیغبه عنوان کسی که در علوم اجتماعی احساس رابرت ویبلین: 

 بخش و بسیار متفاوت از آن چیزی شد که هنگام تعیین وقت مالقات با مشتاق خان انتظارش را داشتم.شادی

 به سراغ برخی از مرکزی
 
 علم سیاست، علم اقتصاد و توسعه رفتیم. ها درترین پرسشمشتاق خان و من مستقیما

 گذارند؟چگونه قدرتمندان بر چگونگی اداره یک کشور تاثیر می 

 چرا برخی کشورها ثروتمند و برخی دیگر فقیر هستند؟ 

 بینی کرد؟توان شیوه تکامل نهادهای یک کشور طی زمان را پیشچگونه می 

 که سایر جوامع بر سازوکارهای غیررسمی برای شوند، در حالیمیهای حقوقی هماهنگ چرا برخی جوامع با نظام

 ها متکی هستند؟سازی فعالیتهماهنگ

 های سیاستگذاری فاسد خواهد شد؟بینی کرد کدام ایدهتوان پیشها میآیا پیش از اجرای سیاست 

  کند؟به توسعه اقتصادی چقدر خوب کار می لسه فررویکرد 

های زیادی صرف د، چون مشتاق بیش از هر چیز اقتصاددان کاربردی است. او سالها اصال  تئوریک نیستناین

توانند موفق شوند و بسیار ها در عمل چقدر خوب میهای خود کرده است تا ببیند که آنهای میدانی ایدهآزمون

 ها صحبت کند.خوشحال است که درباره نتایج آن پژوهش

های خود را کنار گذاشتم و به روش هرچه پیش آید ها و پرسشنوشتهه دستهم وگوگفتدر همان پنج دقیقه اول از 

 قبال  کرده باشم. آورمینمخوش آید ادامه دادیم، کاری که به یاد 

است که منابع  SOAS-ACEتان آمد، اشاره کنم که مشتاق خان رئیس کنسرسیوم پژوهشی خوش وگوگفتاگر از این 

ها همیشه دنبال اما آن –کند می نیتأممور خارجی، منافع مشترک و توسعه انگلستان مالی آن را در حال حاضر دفتر ا

 های خود هستند. مالی برای ادامه یا گسترش پژوهش نیتأممنابع جدید 

 شود.جا شروع میوگوی من با پروفسور مشتاق خان از اینبسیار عالی، گفت

 ( شروع مصاحبه1

است، جایی که او  0«دانشگاه سواس لندن»ما مشتاق خان استاد اقتصاد در  یوگوگفتطرف  رابرت ویبلین:

را، با کمک مالی پژوهشی دریافتی از دولت انگلستان راهبری « محور مبارزه با فساد-کنسرسیوم پژوهش شواهد»

 موفقی طراحی و اجرا کنند. عالیق کند تا سردربیاورند چگونه پروژهمی
 
 پژوهشی اصلی ویهای مبارزه با فساد واقعا

                                                           
1 https://www.soas.ac.uk/ 
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جویی، فساد و مریدگرایی است. او با تأمل بر منافع شخصی قدرتمندترین شناسی نفوذ، رانتاقتصاد نهادی و پویایی

های دولت در نهایت تضعیف خواهد هایی را حدس بزند که برنامهخواهد روشافراد در یک وضعیت سیاسی خاص، می

های قدرتمند از نفوذ سیاسی خود برای اهداف مثبت به جای مخرب استفاده های را بیابد که گروهای بالقوهشد و روش

 کنند.

ای طوالنی خود، در های دور گرفت و طی مسیر حرفهمشتاق خان دکتری اقتصاد خود را از دانشگاه کمبریج در سال

د و نک جهانی، تدریس در تایلنالملل، سازمان ملل، بابین انواع کارهایی که انجام داد مشاوره به دپارتمان توسعه بین

بنگالدش، و پژوهش میدانی در کشورهای بنگالدش، تایلند، ویتنام، نپال، فلسطین، نیجریه، هند و تانزانیا قرار دارد. 

 کنم.تشکر می وگوگفتمشتاق از حضور در این 

 شرکت کردم. وگوگفتباعث خوشحالی است که در این مشتاق خان: 

ها باز هستند و نتیجه آزمایش منفی هم در نه هر دوی ما هر دو دوز واکسن را زدیم و پنجره: خوشبختارابرت ویبلین

 کدام از ما را نخواهد کشت.هیچ وگوگفتکه این دست داریم. پس با امید به این

د نفهمیم که عملی هستهای مبارزه با فساد که عملی است و چگونه میبسیار خوب، امیدوارم درباره آن نوع تالش

 کنید آن کار مهم است؟کنید و چرا فکر میصحبت کنیم. اما نخست، بگویید این روزها دارید چه کاری می

ها در کشورهای در حال توسعه کنیم اجرای واقعی سیاستیکی از موضوعات مهمی که ما روی آن کار می مشتاق خان:

ر شود. دسیاستگذاری آشکارا خیلی مهم میهای گسترده در سطح جهان روبرو هستیم است. هنگامی که با چالش

اندازی نیروهای اجتماعی کشورهای در حال توسعه به ویژه، اما نه فقط در این کشورها، اجرای سیاست اغلب با سنگ

 گیرند. آن سیاست هر چهشود که اهدافی متضاد با آن سیاست دارند و سیاستگزاران اغلب این را نادیده میمواجه می

توان اجرا اگر سیاست را ن ...د باشد، سیاست مبارزه با فساد، سیاستگذاری صنعتی، سیاست تغییر اقلیم خواهکه می

کرد، چنین سیاستی شاید روی کاغذ خیلی خوب باشد، اما آن سیاست خوبی نیست. بنابراین بیشتر پژوهش من در 

روژه جهانی با چندین شریک در انواع سطحی گسترده با موضوع عام اجرای سیاست سروکار دارد. ما روی تعدادی پ

 کنیم.متفاوت موضوعات اجرای سیاست کار می

فراموش کردم مکثی کنم و سیاستگذاری صنعتی که اشاره شد را به خوانندگان توضیح دهم. رابرت ویبلین: 

یشتر بشده برای تشویق رشد یک بخش از اقتصاد کشور است که گذاری صنعتی در اصل یک تالش حسابسیاست

اگرچه  دهندها این کار را با درجاتی از موفقیت انجام میاوقات هم آن بخش، بخش تولیدات صنعتی است. بیشتر دولت

 برخی بسیار بیشتر از دیگران انجام دادند.

 کنند اینست که آیا چنین کهای کالسیک که اقتصاددانان در رابطه با سیاستگذاری صنعتی بررسی میپرسش
 
اری واقعا

ها را به بهترین وجه هدایت کنیم و چگونه جلوی وش خوبی برای تخصیص منابع است، چگونه هر کدام از یارانهر 
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های مناسب و مرتبط اما بد تخصیص یافته یا ضایع شده در تقویت صنایعی را بگیریم که در نهایت محکوم به حمایت

 م.گردیبرمی وگوگفتشکست و زوال هستند. بسیار خوب، به ادامه 

بنابراین تمرکز اصلی جاری شما در این کمک پژوهشی از موسسه کمک دولت انگلیس تالش به کار کردن روی 

های ها و مدلموضوعاتی است که در صحنه واقعی در بنگالدش و سایر کشورها آزمون کنید تا شواهدی به نفع نظریه

 موآوری شود و سردربیاورید کدام برنامهمختلف جمع
 
 طور است؟شوند؟ آیا همینفق میها احیانا

است، کنسرسیوم شراکتی پژوهشی « 0کنسرسیوم پژوهش شواهدمحور مبارزه با فساد»بله، یکی از اینها  مشتاق خان:

های بخش دانشگاه در سراسر جهان و سایر همکارانی که شرکا و ارگان 00کند. شراکتی با حدود هزینه می 1که سواس

ت، اس –به معنای اجراشدنی  –کنیم سردرآوریم کدام راهبردهای مبارزه با فساد شدنیخصوصی هستند. ما تالش می

ع و توسعه المنافگر نیز که دفتر امور خارجی، مشترککند. این یکی از کارهای من است. برنامه دیکه توسعه را ترویج می

مالی کرده است. این برنامه در نپال است و ما دنبال اجرای سیاست دوره گذار در نپال هستیم. نپال پس از جنگ  نیتأم

های غیرمتمرکز ایجاد کرده است. بنابراین یک جامعه در شرایط ساختار فدرال از سازمان یکداخلی طوالنی 

ن تواها و نهادهایی را میرگیری است. دوباره موضوع اجرای سیاستگذاری نقش حیاتی دارد: چه نوع سیاستپساد

 ها در بسترهای دشوار است.واقعا اجرا کرد؟ این بخشی از همان نوع پرسش درباره اجرای سیاست

با آن نوع چیدمان صحنه شروع  خواهمها برخواهیم گشت، اما میدر ادامه به برخی از آن موردکاوی رابرت ویبلین:

نم آیا کند. کنجکاوم بداکنم که به نظرم عینک اقتصاد نهادی است که مشتاق با استفاده از آن به موضوعات نگاه می

ام. پس ابتدا که برای این مصاحبه آماده ام یا شاید از طرف اشتباهی سردرآوردهاین ابزارها را به درستی درک کرده

های مبارزه با فساد تمرکز یافته است که به کنم بیشتر کارهای شما بر فساد و تالشهر که فکر میدر ظا ...شدم می

پیرامون آن شکل بگیرد. اما در  وگوگفتریزی کردم جالب و مهم است و این چیزی بود که در ابتدا برنامهخود خودی 

تر گسترده که نگاهیسازی کردم، اینمتفاوت مفهومشدم به جایی رسیدم که کار شما را اندکی حینی که بیشتر آماده می

ز شود شما مدلی اکه فقط درباره فساد صحبت کنیم. همچنین احساس میروی موضوعات داشته باشیم به جای این

ی که چگونه سیاستگذاری عمال  در جهان واقعبینی ایناید و پیشاثرات نفوذ سیاسی بر کل فرایند توسعه را ارائه داده

 یابد.آید و ادامه میاجرا در میبه 

ها یارانه بدهد، ظرفیت پس بر اساس نظر شما، به خودی خود مطلوب است که دولت منابع را عرضه کند، به بنگاه

دانیم کند، اما میهای پرهزینه تقویت کند در حینی که آن کشور توسعه پیدا میها را از طریق آزمایش کردنسازمانی آن

ها تالش خواهند کرد از نفوذ خود برای شوند که سازمانهایی میگیرد، رانتبع دردسترس قرار میهر زمان آن منا

مند های قدرتفهمید آدمها به هر طریق ممکن استفاده کنند. در برخی شرایط شما میدسترسی به/و باال کشیدن آن

                                                           
1 Anti-Corruption Evidence Research Consortium 

2 https://ace.soas.ac.uk/ 
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انجام هیچ کار واقعا مفید استفاده خواهند  ها از نفوذ سیاسی خود برای بیرون کشیدن آن منابع در عوضدرون سازمان

ها شاید تالش کنند هر گونه مبارزه با فاسد را تضعیف کنند، چون آنچه در عمل اتفاق شود که آنکرد. نتیجه این می

ها در آن مورد خاص است. در کشورهای ثروتمند با پدیده بالقوه مشابه مواجه افتد خدمت به منافع شخصی آنمی

رود کنند منابع را از جامعه بیرون بکشند، اما احتمال بیشتری میهای قدرتمند، تالش میها، بنگاهه سازمانشوید کمی

 ها این کار را از طریق البی کردن به جای غیر قانونی عمل کردن از طریق فساد انجام دهند.که آن

های مرتبطی هستند که به اجرا از پدیده جویی قانونی از طریق البی کردن، به یک معنا دو جلوهاما فساد و رانت

 چون کشورها به نحو متفاوتی سازماندهی میدرمی
 
 رود متوجه شویدهای دیگر احتمال میشوند. اما در زمانآیند دقیقا

ه هایی را تقویت کنند که باستتوانند پشت حاکمیت قانون به صف شوند و سیهای قدرتمند میها و گروهکه سازمان

کسانی که از سیستم سواری مجانی آن های خود است، سنخها نظارت بر رفتار همرساند، مهمترین آننفع می کشور کل

ها برند. بنابراین در چنین وضعیتی، آنکنند از وجود آن نفع میگیرند، و خواهان حفظ سیستمی هستند که فکر میمی

 برند که دوست دارند ببینند.بالقوه نفع شخصی از اجرای انواع قوانین و هنجارهایی می

 جلوهاما به هر صورت، همه این
 
ها و افراد قدرتمند تر هستند که سازمانهای خاصی از این پدیده کلیها صرفا

کشند، و چگونه یک دولت در حال گذرد هستند آنها را میشان میهایی دارند که وقتی خواهان تغییر آنچه اطرافطناب

 قرار است در کشورهای ثروتمند و خواهیم پیشکند. اگر میمیفعالیت است و چه کاری 
 
بینی کنیم چگونه امور واقعا

ها را بهبود بخشیم، پس به سنخکشورهای فقیر به یکسان رخ دهد و کارهایی مثل کاهش فساد بکنیم و پایش هم

 ها نیاز داریم.های آنها و محرکاندیشیدن درباره انگیزه

ما های کلیدی کار شکه از دستورکار پژوهشی شما ارائه دادم چقدر مرتبط بود؟ و غیر از آن ایده این تبیینی دانمینم

 اش بدانند؟مندان باید دربارهها چه بوده است که عالقهطی این سال

خالصه خیلی خوبی ارائه دادید و برش خوبی از آن درآوردید. بگذارید با برخی مفاهیم اساسی شروع  مشتاق خان:

د تری که پرسیدیهای خاصها به هم مرتبط هستند و سپس به پرسشدهد و چگونه آنکه تفکر من را شکل می کنم

 برخواهیم گشت.

کنم که آن هم با درک کامال  تاریخی از توسعه شکل گرفته است. اگر از من بپرسید من در یک سطح خیلی کلی فکر می

ست؟ گمان کند چیتر متمایز مییافته را از کشورهای توسعه یافتهتوسعه چیست؟ آن عامل اصلی که کشورهای توسعه ن

 دربارهمی
 
های . توسعه به نظر من توزیع گسترده قابلیتکنندینماش فکر کنم آن چیزی باشد که بیشتر مردم معموال

ر عام کلمه بکا را به معنای« تولید کردن»من  – کندخواهد تولید سازمانی است. چون یک جامعه برای هر چیزی که می

. نیازمند سازمان است –خواهد تولید فرهنگ یا تولید هنر باشد، تولید خدمات یا تولید خوراک باشد برم حال میمی

تر عه یافتههایی که کشورهای توستفاوت بین جامعه کمتر توسعه یافته و بیشتر توسعه یافته اینست که تعداد سازمان
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این سازمان بخش تر است. بنابر تر و متنوعتوانند تأسیس کنند بسیار پیچیدهته مینسبت به کشورهای کمتر توسعه یاف

 بسیار حیاتی از داستان من است.

ها در اینک، بحث جدی که درون بسیاری از علوم انسانی درگرفته اینست که چه چیزی جلوی توسعه یافتن سازمان

 ؟ اینجا تعامل خیلیکنندینمت خودجوش شبیه قارچ رشد ها خیلی ساده به صورگیرد؟ چرا آنکشورهای فقیر را می

بازارها در زمره نهادها هستند  وجود دارد. ند،یگویکه اقتصاددانان به آن نهاد م ،یقواعد بازها و پیچیده بین سازمان

ها پدیدار شوند و با همدیگر تعامل کنند چگونه سازمانها و سایر انواع قوانینی که راهنمایی میبه همچنین حکومت

ای که نهادها کار کند. به گمان من شیوهداشته باشند. اینجا همان جایی است که موضع من با دیگران تفاوت می

ه تالش ها پیوستکنند بلکه آنها نه فقط قواعد بازی را ایجاد میپذیرد، چون سازمانها تاثیر میانکنند نیز از سازممی

طور که توانند قواعد را تغییر دهند یا دستکاری کنند. همانکنند تا بر شیوه اجرای قواعد بازی تأثیر بگذارند و تا میمی

 افتد.ر حال توسعه میگفتید این اتفاق در هر دو کشورهای توسعه یافته و د

 افتد. این اتفاق از طریقدر کشورهای توسعه یافته، این اتفاق از مسیر البی کردن و از طریق فرایند سیاسی می

وجود  ها اگرافتد. در کشورهای در حال توسعه، این اتفاق از طریق همه آن روشها میتحصیالت و تبلیغات و اندیشکده

های غیررسمی، از میان فرایندهای غیررسمی، که گاهی نین از طریق بسیاری فعالیتافتد اما همچداشته باشد می

برای مثال از راه فساد. پس تفاوت بنیادی –اوقات بیرون از حاکمیت قانون است و گاهی اوقات کامال  در تضاد با آن است 

ن دهد. چومانی در جامعه بازتاب میهای سازدر این است. و به گمانم همین تفاوت است که خودش را در توزیع قابلیت

 سازمانقدرتمندترین سازمان
 
د های قدرتمندی هستند که نیاز به قوانین برای بازتولیها در کشورهای توسعه یافته اتفاقا

ی هاهمنابع مالی به شیو نیتأمها نیاز به قوانین برای های پیچیده دارند. آنها نیاز به قرارداد بستنخودشان دارند. آن

ند. ها شناخته شده نیستها نیاز به سازماندهی شمار بزرگی از مردم دارند کسانی که برای آن سازمانپیچیده دارند. آن

 ها مردم ناشناس و نامشخص هستند. بنابراین به نظام حاکمیت قانون قراردادمحور )قراردادبر( نیاز دارید.آن

ها خواهان حاکمیت قانون هستند. تفاوت با رتمندترین سازمانبنابراین در کشورهای پیشرفته، با بیانی کلی، قد

های هستند، شبکهها قدرتمند شبکه یهادر حال توسعه سازمان یکه در کشورهاکشورهای در حال توسعه در اینست 

 یهای دینی یا حتای، شبکههای قبیلههای مریدگرا، شبکههای خویشاوندی، شبکهپروری غیررسمی، شبکهحامی

ها با همدیگر نیازمند حاکمیت قانون نیست. بنابراین هایی که خودشان هیچ قابلیتی ندارند، و تعامالت آنشرکت

 کنمیمنگری، اعمال فشار و غیر آن به شکل غیررسمی است. بنابراین گمان ها در قالب البیهای آنبسیاری از فعالیت

 به ماهیتمثل آن پیدا کند اگرچه که آن اینها ارتباط خیلی زیادی به فرهنگ یا سایر چیزها
 
 ها هم مهم هستند. آن عمدتا

های فراوان هستند که نیازی به حاکمیت قانون شود، که کشورهای در حال توسعه دارای سازمانتوسعه مربوط می

عه ابلیت باال را از توسهای قتواند سازمانها به حاکمیت قانون نیازی ندارند میحال، این واقعیت که آنندارند. و با این

باقابلیت  هایها تاکنون نیازی به حاکمیت قانون ندارند جلوی توسعه یافتن سازمانیافتن باز دارد. این واقعیت که آن

 را گرفته است.
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 های با بازیگران زیاد که خواهان حاکمیت قانون نیستندبه محض درک این پیچیدگی، باید سردرآورید که چگونه به نظام

شان در حاکمیت قانون باشد، برخی بازیگران که خواهان هایی باشد که منافعجا کانونگر بزنید، اما شاید در آنتلن

ها است. چرا؟ چون هدف از آن یک هدف اخالقی نیست که باید کاری کرد قوانین باشند. وظیفه ما پشتیبانی از آن

لیت های دارای قابها و سازمانکمک کردن به توسعه قابلیتمردم از قوانین پیروی کنند یا اخالقی رفتار کنند. هدف 

 شود. سرانجام، دستاورد فرعی آن پدیدارهای بهتر منجر میاست که سرانجام به سطوح باالتر رفاه برای مردم، به زندگی

عمال عام و همگانی قانون برای منفعت خودشا ن نیاز شدن حاکمیت قانون است، زیرا همه این مردم سرانجام به ا 

 خواهند داشت.

کنم پیش از ادامه بحث بهتر است حاکمیت قانون را تعریف کنم که چیست به طوری که خوانندگان تفاوت آن گمان می

 را متوجه شوند.

 بله، پس معطلش نکنیم. رابرت ویبلین:

شود چه کسی در حال نقض کردن قوانین ای از قوانین داریم، که روشن میحاکمیت قانون یعنی سامانه مشتاق خان:

و هرکسی احتمال دارد بخواهد قوانین را نقض کند. چون همیشه انگیزه سواری مجانی وجود دارد. من  -است 

ار کنم، پس نخواهم پرداخت. این در همه خواهم هرکس دیگری مالیات بپردازد، اما اگر بتوانم از پرداخت مالیات فر می

کند که بسیار بیشتر از فایده خصوصی است. در یک ها رایج است جایی که اجرای قوانین فایده اجتماعی عاید مینظام

کشور پیشرفته هرکس خواهان قوانین است، اما همچنین خواهان نقض کردن قوانین از سوی خودش است. تفاوت در 

ت که اگر شما هنگام نقض قوانین گیر بیفتید، پس در کل، هر اندازه که قدرتمند باشید، یا هرکس کشور پیشرفته اینس

 خواهید باشید، جریمه خواهید شد. به بیان دیگر جریمه نقض قوانین به اینکه شما چه کسی هستید بستگی ندارد.می

شد  به محض گیر افتادن و اینکه روشن اینک، تفاوت در کشورهایی که حاکمیت قانون ضعیف یا غایب است اینست که

شما یک قانون را نقض کردید احتمال فرار کردن شما از مجازات بستگی به این دارد که شما چه کسی هستید. بستگی 

شناسید. بستگی به این دارد که به چه حزبی تعلق دارید. بستگی به این دارد که چه به این دارد که شما چه کسی را می

 گوییم کشور شما حاکمیتافتد به بیان تخصصی ما میها میکنند. وقتی این اتفاقاز شما حمایت می هاییسازمان

کنند، اما چه کسانی از قوانین پیروی قانون ندارد. چون شما قوانین دارید، و بسیاری از مردم از قوانین پیروی می

ها چه کسانی هستند. به محض تگی به این دارد که آنشود بسها اعمال و اجرایی میکنند و چگونه آن قوانین بر آنمی

 اینکه چنین اتفاقی بیفتد من خواهم گفت حاکمیت قانون نداریم.

حاکمیت قانون مستلزم توزیع قدرت در جامعه است، توزیع قدرتی چنان گسترده که حتی قدرتمندان هم از قوانین 

 دپیروی نکندارند که اگر یکی از قدرتمندان از قوانین  های قدرتمند بسیار دیگری وجودکنند، چون آدمپیروی می

ها کم ها نیازی به قوانین ندارند. اگر تعداد آنتحمل نخواهند کرد. اما اگر قدرتمندان قابلیت باالیی نداشته نباشند آن

ن را ودشان قوانیتوانند با همدیگر تبانی کنند و قوانین را بر هر کس دیگری تحمیل خواهند کرد اما خها میباشد آن
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نقض خواهند کرد. به محض اینکه چنین اتفاقی بیفتد حاکمیت قانون نداریم. به همین دلیل است که وضعیت بیشتر 

 کنیم.قانون توصیف می با حربۀکشورهای در حال توسعه را وضعیت حکومت کردن 

عمال می عمال می ها رویشوند حتی وقتی حاکمیت قانون نداشته باشیم اما آنقوانین ا  روی  توانشود که میکسانی ا 

عمال کرد. آنهایی که میآن  تمایل به فرار کردن دارند. شاید ها ا 
 
توانند از قوانین فرار کنند یا قوانین را دور بزنند معموال

عمال میبه نظر می د. یقانون داشته باش با حربۀخیلی قوی کردن شوند، اما احتمال دارد فقط حکومت رسد قوانین ا 

گیرند. حاکمیت قانون یک چیز خیلی خیلی خاص است. فقط تعداد مردم اغلب آن را با حاکمیت قانون اشتباه می

 —بسیار اندکی از کشورها به آن نزدیک هستند. و حتی در آن کشورها برخی اوقات آن 

 نامعلوم و نامشخص است.  رابرت ویبلین:

جا نامعلوم و نامشخص است. اما در بیشتر کشورهای در حال توسعه، نامعلوم و نامشخص نیست. در آن مشتاق خان:

 هیچ تردیدی اصال  وجود ندارد.حاکمیت قانون بی

 ( اقتصاد نهادی3

ین تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. بیاییم به نخست وگوگفتمطالب بسیاری هست که به تدریج در ادامه  رابرت ویبلین:

به از این مطلبی که توصیف کردید بپردازیم. شما در چارچوب یکی از مکاتب علم اقتصاد که اقتصاد نهادی نامیده جن

ا هها و چگونگی تحول و تکامل آنکنید. اقتصاد نهادی به مطالعه دولتاید و میای کردهشود کارهای گستردهمی

ای است و امکان یابند. جهان مکان پیچیدهتکامل میهای سازمان و قانون طی زمان پردازد و چگونه سیستممی

کنید استفاده کنید اندیشیدن های متفاوت وجود دارد، اما آن چارچوبی که شما تالش میسازی آن به شیوهمفهوم

 –هاوجود دارند و سپس سازمان –های حقوقی، هنجارهای اجتماعی و غیر آن ها، نظاممانند دولت –درباره چگونه نهادها

ها طبق نهادها عمل کنند. نیز وجود دارند که سازمان –های اجتماعی، روستاها های دینی، گروهها، گروهمانند بنگاه

 اما آن رابطه دو طرفه است.

عمال نفوذ میها اثر مینهادهای هر جامعه بر رفتار این بنگاه ها روی بهبود شوند بنگاهکنند، باعث میگذارند و ا 

ونه های دولت که چه باشند و چگدهی به سیاستها نیز در شکلتمرکز کنند یا نکنند. اما سپس آن بنگاهخود  یوربهره

کنند. پس یک چرخه رفت و های پرنفوذ در جامعه میکنند، همان کاری که همه دیگر سازماناجرا شوند نقش ایفا می

که  رسیم، جاییپذیری که بتوان در جهت مثبت حرکت کرد، جایی که به چرخه مطلوب میو امکان دبرگشتی وجود دار 

د به پشتیبانی منها عالقهطرفی بیشتری در نظام حقوقی دارید. سپس بنگاهیابد. بنابراین بیحاکمیت قانون بهبود می

کند و از این ها خدمت میچون به منافع آن ،دهندمیکنند و آن را افزایش میشوند و آن را تقویت از حاکمیت قانون می

افتید، جایی که حاکمیت قانون وجود قبیل. یا امکان افتادن در جهت منفی هست جایی که خیلی ساده در آن گیر می

های پرنفوذ در جامعه از چنین وضعی تا حدی ها بسیار فاسدند، در عین حال که همه سازمانندارد، نهادها و سازمان

 شحال و راضی هستند. آیا خالصه معقولی ارائه شد؟خو
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ها همان چیزی است که من در مفهوم خالصه خیلی خوبی بود. به گمانم بازخورد بین نهادها و سازمان مشتاق خان:

قشه کند. این یک نهای سازمانی را توصیف میکنم. آرایش سیاسی توزیع قدرت و قابلیتبررسی می 0«سیاسی شیآرا»

کنید تحلیل و توصیف ای است که شما تالش میب و ضروری در سطحی خیلی ناهموار برای درک آن جامعهخیلی خو

 به یک طرف داستان که قوانین است . آنکنندینمهای علوم اجتماعی چنین کاری کنید. بسیاری از تحلیل
 
ها صرفا

ت داشته هایی باید دولباشیم؟ چه نوع سیاست کنند. چقدر باید بازار داشته باشیم؟ چقدر باید رقابت داشتهنگاه می

 شوند؟ها موفق میباشد؟ کدام سیاست

 در کشور دیگر فاجعه به بار میآنگاه درمی
 
کشورهای  آورد ویابید یک سیاست که در یک کشور خیلی خوب کار کرد واقعا

بته یک معما یافتگی رسیدند. این الههای کامال  متفاوتی به توسعمتفاوتی که موفق شدند توسعه پیدا کنند با سیاست

ها کار کنید: اینکه آیا در واقعیت سیاستکنشی نگاه میشود وقتی به این درهمتر میاست اما معمایی که قابل توضیح

ها ها، منافع و قدرت بازیگران و چگونه آنکنند یا خیر، همگی به قابلیتکنند، قوانین کار میکنند، نهادها کار میمی

 بر مردمی اعمال توانینمکنند بستگی دارد. چون هیچ سیاستی را ها پیروی میها را اجرا و از آن سیاستسیاست آن

 از آن پیروی کنند. خواهندینمکرد که 

این ایده که یک سیاست یا بسته سیاستی، جعبه سیاه رازآلودی است که دولت فقط کافی است آن سیاست را اعالم 

پیروی از آن خواهد کرد اشتباه محض است. هر دولت چیزی بیش از یک سازمان در بین بسیاری  کند و هرکس شروع به

های کارگری، کلیساها، مساجد، ها، احزاب سیاسی، احزاب مخالف، اتحادیهها در جامعه نیست. بین دولتاز سازمان

کنند ها تالش میهمه آن ...ش وجود دارد ها کنش و واکنهای اداری و دادگاهنظامیان، عامه مردم، سایر انواع دستگاه

اگر اکثریت  کنند.آن را روزانه اجرا می–که نکته بسیار مهمی است  –داد این سیاست تاثیر بگذارند، اما همچنین تا بر برون

ار ، پس نباید انتظرندیگینمها و جامعه از نقض قوانین خرسند باشند و کارهای همدیگر را زیر نظر گسترده سازمان

 شدنی باشد.داشت چنین سیاستی پیاده

م نیاز اینجا به گمان ...کنندکم چند بازیگر قدرتمند آن را همراهی میهایی هستند که دستهای موفق سیاستسیاست

درصد باالیی به دقت و احتیاط خیلی زیاد است که منظورمان از قدرت و قدرتمندان چیست، چون قدرتمندان یک

، هاکه چه کسی قدرتمند است به سیاست مورد بحث بستگی دارد. در مورد برخی سیاستجامعه نیستند. این

ای بزرگ هها، قدرتمندان کسانی هستند که بنگاهقدرتمندان ساکنان درون یک روستا هستند. در مورد سایر سیاست

 کنند. اما هرکس که قانونی را نقض میرا اداره می
 
د به اندازه ناقضان قانون قدرتمنکند باید از سوی کسانی که دقیقا

ت انگلیسی حقوق عرفی، مفهوم قضاوت شدن از سوی  هستند زیر نظر گرفته شود. به همین دلیل است که در سن 

های شخص یعنی در هر سطح از های شخص وجود دارد. معنای آن چیست؟ قضاوت شدن از سوی همسنخهمسنخ

                                                           
1 political settlements 
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رند که به اندازه آن شخص خاص قدرتمند هستند. اگر هر شخصی از سوی ها وجود داجامعه، سایر مردم و سایر سازمان

 های خود زیر نظر گرفته نشود، رفتار پیروی از قانون نخواهد داشت.همسنخ

عمال  عمال شود و البد چیزی شبیه پلیس یا دستگاه ا  اشتباه محض است که گمان کنیم قانون همیشه باید از باال ا 

تان ه سراغها بکند. اگر قوانین را نقض کنید آنبانی میو هرکسی را زیر نظر گرفته و دیده قانون آن باال نشسته است

عمال عمودی قانونچه اغلب فراموش میخواهند آمد. آن درصد  99دهد که زمانی نتیجه می 0کنیم اینست که این نوع ا 

عمال قانون بدون آن اتفاق بیفتد. دست –درصد  99کم یا دست – عمال افقی  99کم ا  عمال قانون از طریق ا  درصد ا 

 گوییم قدرتمندان،هایی که در سطوح متفاوت جامعه هستند. وقتی میسنخهماز سوی افتد یعنی اتفاق می 1قانون

د. اگر کنند قدرتمند هستنهای مرتبط در آن سطح از فعالیت است که به اندازه کسانی که قوانین را نقض میمنظور آدم

زیر  ون باشند، و تنها امکانمند به نقض قانکنند عالقهدر وضعیتی قرار داریم که همه آن کسانی که قانون را نقض می

که نها از حیث قدرت هستند، یا ایتر نسبت به آننظر گرفتن ناقضان قانون از سوی کسانی باشد که در سطوح پایین

عمال قانون از بیرون و باال باشیم، در آن صورت به هیچ جا   .دیرسینمفقط متکی به ا 

خواهد است، آن سیاستی که دنبالش هستیم هر چه می 3افزاندکچه ما همیشه به دنبالش هستیم این فرایندهای اآن

های بین بازیگران، بین ها، به دنبال اختالفخواهد باشد، ما به دنبال شکافباشد، در هر سطحی از جامعه می

ی دادهابینند از برونقدرتمندان در آن سطح، هستیم تا ببینیم آیا برخی از بازیگران قدرتمند به نفع خویش می

ها است. اگر به تاریخ چگونگی ای به شیوه پیروی از قانون پشتیبانی کنند. کار ما تشویق و ترغیب آنتوسعه

یافتگی در کشورهای پیشرفته، چگونگی پدیدار شدن حاکمیت قانون در کشورهای پیشرفته نگاه کنید، همیشه توسعه

سطوح متفاوت جامعه به نفع خویش دیدند که شروع به افزا بوده است که مردمانی در از مسیر این فرایندهای اندک

خود تحمیل کنند. عجیب است که اقتصاددانان و اقتصاددانان نهادی  هایپیروی از قوانین کنند و قانون را بر همسنخ

عمال افقی قانون را به حد کافی بررسی نکرده عمال ا   ها اغلب خیلی بیشتر دغدغه راهبردهایاند. ما اقتصاددانفرایند ا 

 هم شکست میعمودی قانون را داشته
 
 خورد.ایم که معموال

من که از این چارچوب ارائه شده خیلی هیجانی شدم و خودم و شاید مخاطبان تشویق شدیم تا آن را  رابرت ویبلین:

ه چه ککردم کمی بیشتر استفاده کنیم. من در مقطع کارشناسی اقتصاد خواندم و مدت زیادی فقط به این فکر می

جرایی ها را اتوانستیم آندر اصل بهینه خواهد بود اگر می –در نظریه، یا شاید حتی در نتیجه مطالعات  –هایی سیاست

 هیچ وقتی را صرف این چارچوب اقتصاد نهادی نکردم، که با توجه به منافع و قابلیت
 
هایی ازمانهای سکنیم. اما تقریبا

 ف
 
 افتد.کنیم در عمل چه اتفاقی میکر میکه در جامعه وجود دارد، واقعا

                                                           
1 vertical enforcement 

2 horizontal enforcemen 

3 incremental processes 
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خام و  کنند به شدتهای سیاستی که اقتصاددانان و افرادی مانند من اغلب ارائه میچرا توصیه کهبه گمانم یک دلیل 

 ها یا کال  . آنکندینمها در تئوری خوب است اما در عمل کار این توصیه این است که شوداندیشانه مالحظه میساده

چون ما از این چارچوب  رسندینمخوابد و به اهداف مطلوب خود شوند و سپس بادشان میشوند یا اجرا میرد می

زنم قابل درک باشد، چون که انجام دادنش خیلی سخت است. انجام آن نسبت به و حدس می ... میکنینماستفاده 

 اجرای نظریه اصول علم اقتصاد 
 
است.  ترهایی داشته باشیم، بسیار سختفقط باید بفهمیم چه سیاستکه  090صرفا

 اجرا خواهد شد. میکنینماما ما اغلب به این مساله فکر 
 
 که فرایند سیاسی قرار است چگونه اجرا شود و چگونه واقعا

گذاری رباره سیاستکند تا دبنابراین چارچوب اقتصاد نهادی برای مبارزه با فساد مفید است اما کمک زیادی نیز می

 احتمال میتوسعه به طور کلی بیندیشیم و حتی درباره سیاست
 
وند یا رود به درستی اجرا شهایی بیندیشیم که واقعا

حتی از درون فرایند سیاسی در کشورهای ثروتمند بیرون بیایند. این فرایند در انگلستان و امریکا و استرالیا و سایر 

 های خاص در نهایت تضعیفتواند تبیین کند چرا سیاستکنم آن میتر اوقات فکر میها در جریان است. بیشمکان

 از میان فرایند سیاسی عبور شدند، و به اهداف خویش نرسیدند، یا چرا آن
 
ها در . چون آن سیاستکنندینمها صرفا

ن بینی من درباره ارزش ایا خوشها دارند. آیتضاد شدید با منافع کسانی است که بیشترین دغدغه و ارتباط را با آن

  ...چارچوب توجیه دارد؟ نظر شما چیست؟ امیدوارم شما هم فکر کنید چارچوب مفیدی است، اما 

به گمانم چارچوب مفیدی است اما حتی بدتر از روشی است که شما آن را بیان کردید. آن واقعا حتی  مشتاق خان:

یاست و بازارها وجود ندارد. این جایی است که به گمانم خیلی مفید بدتر است چون به گمان من تمایزی بین عرصه س

ژه در . در بسیاری از کشورها، و به ویبیاورمهای سازمانی فکر کنیم. بگذارید یک مثال ها و قابلیتنیست درباره سازمان

به دولت به شدت ناکارا و فاسدند.  های دولتی و وصلکشورهای درحال توسعه و نوظهور، کامال  آشکار است که سازمان

کند که بیاییم توسعه صنایع نوزاد را امتحان کنیم به این شکل که به صاحبان بنابراین وقتی دولت سیاستی را اعالم می

کنیم،  ها به هر شکل دیگری پشتیبانییافتن آنهای صنعتی بدهیم یا از توسعهتر یا شهرکصنایع یارانه یا زمین ارزان

گی آید که ویژ درنگ به چنگ هر قماش آدمی درمیهای سیاستی یا منابع سیاستی هستند بیها که رانتمایتاین ح

 است.« فرایند سیاسی»ها حضور در یک مشترک آن

کنند. بنابراین ناظرانی هستند که از فاجعه به بار آمده ناشی از سیاست و زدوبندهای سیاسی اغلب احساس پیروزی می

سازی کنیم، بیائید آزادسازی ها بیائید خصوصیکنیم؟ پاسخ آن ارچه کماندن از این زدوبندهای سیاسی برای دور 

خواهد سود کنیم، بیائید این را از کنترل دولت خارج کنیم چون بخش خصوصی خوب است و بخش خصوصی می

چه ما آنبازار را پیدا خواهد کرد. ا هایکه تولید کند فرصتکه سود کند برای اینکند. بنابراین بخش خصوصی برای این

یز های بخش خصوصی نهای بخش خصوصی نیز بسیار اندک است. بنگاهگیرند اینست که قابلیتها نادیده میآن

 هنوز قابلیت حضور فعال و رقابت کردن در سطح جهانی را ندارند. پس این
 
اسی ودعواهای سیگونه نیست که جنگواقعا

های های پایین است که ما را به سمت بسیاری از این فعالیتراند. اغلب اوقات قابلیتدن میما را به سمت فاسد ش

 راند.غیررسمی و غیرقانونی می
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کنید، و سپس ها را خصوصی میافتد؟ این بنگاهسازی و آزادسازی چه اتفاقی میبا اجرای مقدار زیادی خصوصی

و  کنندینمشان را بازپرداخت گیرند اما وامها وام میاز بانک های بخش خصوصی اکنونشوید این بنگاهمتوجه می

های خصوصی و کنند. بانکها تبانی میها با آنها وصول کنند. بانکطلب خود را از آن توانندینمها هم بانک

موم ع شان توی یک کاسه است، و اینجاست که بانک مرکزی به نمایندگی ازهای خصوصی در دزدیدن پول دستبنگاه

ازی هم سکل نظام بانکی فروبپاشد و بنابراین با خصوصی خواهدینمها را نجات دهد، چون که کسی شود تا آنوارد می

 رسید، اما این دفعه عامل محرک فساد بخش خصوصی بود.کاری دیگر میبه یک نوع گنداب و کثافت

وزیع شده است ت گرفته. آنچه نادیده رساندینماین تمایزگذاری بین بخش دولتی و بخش خصوصی ما را به مطلوب 

ها با هم در ارتباط و رفت و برگشت هستند. چون در بیشتر اوقات بازیگران یکی ها است و چگونه آنها و سازمانقابلیت

ند. داری نیز هستوکار و بنگاهورزی همان بازیگران عرصه کسبهستند. بازیگران حاضر در عرصه سیاست و سیاست

یت چیزی ها دارند. بنابراین در واقعوکار اغلب ارتباط عمیقی با نظامیان یا با قوه قضائیه و دادگاهان فعال در کسببازیگر 

چینی تر بگوییم با هم تبانی و دسیسهجز مشتی بازیگر با قابلیت پایین نداریم که هوای همدیگر را دارند یا درست

ی ها وجود ندارد. این فرایند خیلو کوتاهی برای باال بردن قابلیت جاست: هیچ روش سریعکنند. مشکل واقعی اینمی

انی است. گذاری محتاج پشتیبگذاری است و آن سیاستها مستلزم سیاستکند و بطئی است. فرایند باال بردن قابلیت

 برای این کار ساخته نشدهکه بگویید بنگاهمشکل اینست که به محض این
 
رهای اقتصاد د میتوانینماند، ما های ما واقعا

گذاران خارجی به یک را به روی تجارت خارجی باز کنیم و تولید ملی را در معرض رقابت جهانی قرار دهیم، و سرمایه

 گذاران خارجیسرمایه ...کنند ها را رقابتی میگذاری خواهند کرد و آنقابلیت سرمایهبی یهاطریقی در این شرکت

 این کار را نخواهند کرد.

ها خواهد بود که باعث سقوط مالی و اقتصادی ده و ورشکست اعالم کردن این شرکتاتفاقی که خواهد افتاد زیان

شود اگر دولت بگوید، قبول داریم که ما از همان ابتدا و نقطه . اما چه میکندینمخواهد شد. پس دولت چنین کاری 

اقلی حتی برای تولید پیراهن، حتی برای تولید توپ های حدهای زیادی داریم و قابلیتشروع و حرکت خود ضعف

 میدانینمکه  جاستآالت بخریم، بیائیم نیروی انسانی را آموزش دهیم. اما مشکل اینفوتبال نداریم، پس بیائیم ماشین

 از آن طرفآالت را با این آدمچگونه این ماشین
 
خط  های ماهر کنار هم درون یک سازمان چنان جای دهیم که واقعا

ت. چیزی است که غایب اس همانتولید یک توپ فوتبال بیرون بیاید که بتوان در سطح جهانی بازاریابی کرد، این 

های الزم هم خیلی آسان است. اما آالت که کاری ندارد. حتی آموزش دادن کارکنان و کسب مهارتخریدن ماشین

محصول باکیفیت، با قیمت مناسب و به موقع تولید کند، و بتوان تجمیع و ترکیب اینها در یک سازمان که در عمل بتواند 

 ها را دارند رقابت کند، کار بسیار بسیار دشوارتری است.با سایر کشورهایی که آن سازمان

در حال حاضر رقیب اصلی بسیاری از کشورهای در حال توسعه کشور چین است. پیش از آن رقیب اصلی کره جنوبی 

واهد خآمد. اما کشور بعدی فراتر از شما، هر کشوری که میاز آنها، رقابت از آلمان و انگلستان میو ژاپن بود. پیشتر 

آالت که ماشینباشد کشوری است که قابلیت سازمانی بسیار بهتر از قابلیت سازمانی شما دارد. بنابراین به صرف این
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تر ای پایینهس بگویید قبول است که ما شایستگیکه نیروی کار ماهر به دست آورید و سپتهیه کنید و به صرف این

تر است اما ما بسیار پایین یوربهرهتوانیم از پس این مشکل بربیاییم، کافی نیست. درست است که داریم اما ما می

در  شما یوربهره. دیتوانینمتوانیم رقابت کنیم، اما واقعیت اینست که تر است که ما میدستمزدهای ما به حدی پایین

 در مقیاس
 
ستمزدها ترین دهای چند برابر بدتر است. بنابراین حتی اگر پایینمقایسه با مزیت دستمزدی شما، معموال

 رقابت کنید. دیتوانینمدر جهان را هم داشته باشید 

 آن سازماناین همان جایی است که نیاز به سیاست
 
ست ایی اها ساخته شوند. اینجا البته همان جهایی است که واقعا

ر آید. اگها به احتمال زیاد به تسخیر صاحبان منافع خاص در میها اشتباه طراحی شوند، سیاستکه اگر سیاست

ها با های خاص مد نظر شما همسو نشده باشد پس آن بنگاههای خاص و بخشهای بنگاهها با منافع و قابلیتسیاست

دانیم که این پشتیبانی هیچ وقت ما را به کنیم اما همه مییافت میها را درگویند، بسیار خوب، ما آن حمایتخود می

 های خود و فشار سازمانی خودجایی نخواهد رساند تا رقیب چین بشویم. بهتر است از ارتباطات سیاسی خود و شبکه

چون که ما  را بچسبانیم مانها را دریافت کنیم و تا تنور گرم است باید نانو فساد خود استفاده کنیم تا فعال  این حمایت

 شود.جا برسیم. نقطه شکست سیاستگذاری از همین جا شروع میهرگز قرار نیست از اینجا به آن

 ها و ای برساند که آنها را به نقطهکم برخی از بنگاهدر واقعیت امر باید سیاست به نحوی طراحی شود که دست
 
اقعا

د گفت، کم برخی از آن بازیگران خواهنز آن سیاست بکنند و سپس دستبازیگران رقابتی بشوند، شروع به پشتیبانی ا

کنند. گیرند دارند آن را متوقف میهایی که سواری مجانی میکند اما آن بنگاهواقعا این سیاست دارد به نفع ما کار می

 شود.میشود و آن فشار افقی چیزی است که اغلب گم است یا نادیده گرفته آنگاه فشار افقی شروع می

 خیلی عامهاین
 
 جای تعجب دارد اینست که طراحان است. آن 0فهمهایی که گفته شد به محض درک شدن واقعا

 
چه واقعا

ما ارائه هایی به شتوانم مثالاند آنهایی که قرار است کمک کنند اصال  چه کسانی هستند. من میها دقت نکردهسیاست

دارد از مبارزه با فساد در جاهایی که فساد بسیاری وجود –اش صحبت خواهیم کرد و مطمئنم در ادامه درباره –دهم 

ها شود تا سازمانخیلی ساده چون که آن سیاست امیدی به موفق شدن ندارد چون به همه عوامل دیگری که باعث می

اه سیاستی شود، آنگکه شروع به توجه و رسیدگی به این چیزها میاید. به محض اینها رفتار کنند دقت نکردهبه آن شیوه

 کنیم انجام دهیم.ن خواهد داشت. این کاری است که ما تالش میخواهید داشت که شانس و امیدی برای موفق شد

 های مبارزه با فساد( سیاست4

گونه که امروز های مبارزه با فساد آنتر نگاه کنیم و بگویید درباره سیاستبسیار عالی، پس اندکی تجربی باب ویلبین:

ها در ظاهر معقول و پذیرفتنی هستند و شود آندانیم؟ آیا این درست است که گفته میوجود دارند چه چیزهایی می

                                                           
1 commonsensical 
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چون به این موضوعات  رسندینمکنند اما سپس در نهایت امر به اهداف مطلوب خود منابع مالی خوبی دریافت می

 اش صحبت کردیم توجهی نشده است؟انگیزشی نهادی که درباره

 هم اکنون در حال اجرا  مشتاق خان:
 
خب، به گمانم این مساله درباره بیشتر راهبردهای اصلی مبارزه با فساد که دقیقا

ها در آیند و باید موفق شوند، اما بیشتر آنها به نظر خیلی معقول و پذیرفتنی میکند. بسیاری از آنهستند صدق می

ها انجام شده است )برای نمونه این را ان کارامدی آنخورند. مطالعات تجربی بسیاری درباره میز عمل شکست می

 مایوسخواندن بیشتر آن 0بنگرید(.
 
کننده است. رویکردهای متعارف مبارزه با فساد که در حال اجرا هستند ها واقعا

نه وکارهای روزاها در کسبپذیری هستند. آنگیرند که بیشتر مردم در این کشورها شهروندان قانوناساسا فرض می

ادر به کنند، یا قکنند از قوانین پیروی کنند، و معدود افرادی که قدرتمند هستند اطالعات را کنترل میخود تالش می

نقض قوانین به نفع خود هستند. بنابراین فساد یعنی سوءاستفاده از قدرت. در این تعریف از فساد که هرکسی استفاده 

د. اگر کننکنند و منابع عمومی را تصاحب میشان سوءاستفاده میز قدرتکند، معدود افراد قدرتمندی هستند که امی

 چنین چیزی درست باشد پس پاسخ بدیهی شفافیت، پاسخگویی و مجازات کردن است.

به  گیرد. شفافیت یعنی تالششده مبارزه با فساد را دربرمیاین سه مورد اکثریت گسترده اقدامات و ابزارهای امتحان

دادهای آن تصمیمات، به طوری که مردم بتوانند شود و برونایندی که از طریق آن تصمیمات گرفته میشفاف ساختن فر 

آن  که چه کسی مسئولیت داردکند. پاسخگویی یعنی روشن ساختن اینببینند چه کسی از قدرت سوءاستفاده می

جود دارد، ها ود پاسخگو نگهداشتن آنتصمیمات را بگیرد، به طوری که بتوانید او را پاسخگو نگهدارید. سپس فراین

یی های مختلف. گام نهاها به شیوهها به دادگاه یا تعقیب کیفری آنحال چه از طریق انتخابات یا از طریق کشاندن آن

عمال قانون است آدم العموم ظاهر شوند و پیگرد قانونی هایی که قرار است در نقش مدعیتقویت کردن موسسات ا 

 کنند.

های ها، تقویت نیروی انتظامی شده است. بودجههای مبارزه با فساد، تقویت دادگاهیادی پول صرف کمیسیونمیزان ز

عمال قانون به یک معنا توصیفزیادی صرف تجهیز آن گر ها شده است. شفافیت به عالوه پاسخگویی به عالوه ظرفیت ا 

 ها نتایج وعده داده شده را که پایدار وکنیم تالشگاه میهای مبارزه با فساد است. اما در کل که ناکثریت وسیع تالش

ماندگار باشند تحویل نداده است. بنابراین برای مدتی محدود مثال  شش ماه یا چند ماه بیشتر شاید بهبودی حاصل 

 گردد.شود، اما سپس اوضاع به جایی که قبال  بودند باز می

ع منافع و ها، توزیشود وقتی توزیع قابلیتپرسش خیلی آسان می گونه است؟ پاسخ به اینپرسش اینست که چرا این

هایی در سراسر جامعه است توزیع قدرت را درک کنیم. چون آنچه در کشورهای در حال توسعه داریم مجموعه قابلیت

یت، قوانین مالکها، قوانین انتخاباتی، قوانین حقوق ها را از قوانین کشورهای پیشرفته، قانون شرکتبه این معنا که آن

اما در واقعیت، اکثریت گسترده مردم آن کشورها قابلیت رعایت یا پیروی از آن قوانین را ندارند.  ...ایم حکمرانی برگزیده

                                                           
1 https://open.cmi.no/cmi-xmlui/handle/11250/2474892?locale-attribute=no 



 

 

 

 

 

 

 32 هااستیموفق س یاجرا یبرا یسازمان یهاتیدولت کارآمد و قابل ،یاقتصاد نهاد

 

ها چنان های آندرصد جامعه غیررسمی است. بیشتر سازمان 09تا  09بینید اینست که چه که در عمل میآن

ده را شداقل منابع و امکانات برای ثبت کردن خودشان به عنوان سازمان ثبتهای پایینی دارند که حتی حقابلیت

 بگیری و سایر قوانین را فراموش کنید.ندارند. اجرای قوانین سالمت و ایمنی کار و قوانین شغلی و قوانین مستمری

اند و همه ثبت شده های بزرگی داریم کهنشده هستند. همچنین شرکتها ثبتدرصد آن 09تا  09جوامعی داریم که 

آوری مالیات نیست و خدمات به مردم ها درحال نقض کردن قوانین متفاوتی هستند. فرایند سیاسی براساس جمعآن

ورزی از طریق شود چون پایه مالیاتی خیلی پایین است و تقاضاها بسیار باال هستند. سیاستاز طریق بودجه عرضه نمی

. به کنندشود. همه سیاستمداران از صدر تا ذیل، قوانین را نقض میازماندهی میپروری، از طریق مریدگرایی سحامی

 هرکس برخی قوانین را نقض می
 
ت آید و از شفافیت صحبکند. وقتی کسی میبیان دیگر جوامعی داریم که تقریبا

ا هتل ز مسیر فرودگاه تکند خب همه چیز از قبل شفاف است. اگر به یک کشور در حال توسعه بروید راننده تاکسی امی

این ساختمان به آن وزیر تعلق دارد. آن ساختمان به فالن وزیر تعلق دارد، این نخست »همه چیز را به شما خواهد گفت. 

ها کامال  شفاف است به این معنا که مردم شاید ارقام دقیق را و چیزهایی از این این« وزیر پول زیادی به جیب زده است.

 افتد خبر دارند.اما از آنچه اتفاق می قبیل را ندانند،

ید به خاطر داشته باش -از حیث پاسخگویی، انتخابات هم داریم، همه نوع فرایندهای انتخاباتی داریم، اما قدرتمندان

ه هستند در جایی ک -توانند قوانین را نقض کنند و مرتبط با نقض قوانین هستندقدرتمندان یعنی آن کسانی که می

. نقض قانون شاید خیلی عمیق در جامعه رسوخ نکرده باشد، اما هرکس قانون را نقض خورندینمنند و تکان ماباقی می

 همه اینشود و مجازات میکند خیلی به ندرت به دادگاه کشیده میمی
 
 ایهای شبکهها به روششود، چون که واقعا

خورد و هرکس چیزی برای از دست دادن دارد. بنابراین می ها فالودهکنندهافتد. هر ناقض قانونی با سایر نقضاتفاق می

عمال قانون نیز فاسد میسرانجام آنچه اتفاق می ت شوند. کمیسیون مبارزه با فساد ابزار دسافتد اینست که موسسات ا 

دید کند، با هرا ت کنندینموکارهایی که با این بازی همراهی شود تا مخالفان را تعقیب و دستگیر کند یا کسبدولت می

مت شود. سپس مخالفان با حکوکه درباره مالیات پرداختی شما یک کمیته تحقیق و بررسی تشکیل میگفتن این

 شود،ها میها، کمیسیون مبارزه با فاسد که پول زیادی خرج آنکنند. به بیان دیگر، پلیس، دادگاههمکاری می

 شوند.خودشان منشأ مشکل می

ن را درنگ ایکند بیکنم هرکس که در یک کشور درحال توسعه زندگی میو گمان می -کنیدمیها نگاه وقتی به این

خواهد پاسخگویی باشد، حال خواهد شفافیت باشد، حال میبینید رویکرد از باال، حال میمی -تشخیص خواهد داد

عمال قانون باشد، کار می ار باید این ک مییگوینمشن سازیم: ما . البته خیلی مهم است این نکته را روکندینمخواهد ا 

 برای اینکه فشار بر سیستم حفظ شود. اما به گمانم متوقف شود. به گمانم بخشی از این
 
ها نیاز است اتفاق بیفتد صرفا

 نیاز اآنچه باید متوقف شود این انتظار است که با چنین کارهایی کافی است تا به هر چه می
 
ست خواهیم برسیم. واقعا

کنم یعنی جایی که منتظر اقدام است. اما های دیگر مبارزه با فساد کار کرد که در ادامه درباره آن صحبت میجنبه روی

ها بدون مزاحمت هر کاری خواستند بکنند. نکته اینست که گیرم نخست منظور این نیست که باید اجازه دهید این آدم
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زیر فاسد خالص شدید، اما چون این نظام یک نظام غیررسمی وزیر فاسد را شناسایی کردید و از دست این نخست و

قابلیت پایین است، نخست وزیر بعدی نیز به همین اندازه فاسد خواهد بود. پس نباید امیدهای خود را روی فرایند 

عمال قانون از باال برای رسیدن به توسعه یا مبارزه با فساد گذاشت.  ا 

 ها( قابلیت5

مردم  هایاوصاف مفهوم قابلیت در این مدل نقش کامال  محوری و مرکزی دارد چون این قابلیتبا این  رابرت ویبلین:

ا را هدهند رانتخواهند در صحنه جهانی رقابت کنند یا که ترجیح میها میکند آیا آنها است که تعیین میو سازمان

کنید یکنید یا تصور مها را تعریف میقابلیتباال بکشند یا از روش دیگری برای پول درآوردن استفاده کنند. چگونه 

رسد به نظر می–ها چیستند، اگر بخواهید با جزئیات عملی برای ما شرح دهید و چرا این همه زمان دراز نیاز است قابلیت

 از دارند؟یها نهایی ایجاد کند که آن سازمانتر بگوییم قابلیتهایی ایجاد کند یا درستتا یک کشور سازمان –ها سال ده

 پرسش مهمی پرسیدید. به گمانم از یک جهت که نگاه کنیم پاسخ کامال  ساده است، اما قابلیت یک  مشتاق خان:
 
واقعا

توانند چیزهای کامال  متفاوتی را توصیف کنند که بستگی دارد درباره چه ها میشکل نیست. قابلیتامر متجانس و یک

تولیدی در یک کشور در حال توسعه را در نظر بگیریم ترین نوع سازمان کنیم. بگذارید سادهنوع سازمانی صحبت می

کارخانه تولیدکننده کاالی با ارزش بسیار کم و حاشیه سود خیلی اندک که تولیدی کاربر و با فناوری پایین است، چیزی 

را چای نباید چنین کاالیی را تولید کند؟ مثل پیراهن یا توپ فوتبال. پرسش اینست که چرا هر کشور در حال توسعه

ند؟ پاسخ ای را تولید کنچنین کاالی ساده توانندینمکنند و بیشتر کشورها معدود کشورهایی داریم که آن را تولید می

 به راحتی دردسترس است، اینست که برای این
 
 پیراهن تولید کنید تنها به چرخ خیاطی نیاز دارید که واقعا

 
که واقعا

دار ها را به قیمت خیلی ارزان خرید. تعداد زیادی سرمایهتوان آنیست، و میتحت هیچ نوع حق اختراع و حق امتیازی ن

 ها از این چیزها وجود دارد.در کشورهای در حال توسعه با پول کافی برای خریدن میلیون

 میها هم نیست، چون مهارتبحث ما حتی بر سر مهارت
 
 اتوان کارگران ر های موردنیاز آن خیلی ابتدایی است. واقعا

آالت کار کنند. کار کردن با فرایندهای مونتاژ کاالهای برقی نیز در عرض چند هفته مهارت داد تا با این نوع ماشین

. پس ای اولیه این چنین استسخت نیست. فرایند تولید توپ فوتبال و پیراهن و همه نوع محصوالت تولیدات کارخانه

چون مشکل بزرگ واقعی همچنان پابرجا است که چگونه این تولید را  افتدینم؟ این اتفاق افتدینمچرا چنین اتفاقی 

ونه مطمئن آئیم؟ چگهایی از این قبیل که چگونه از پس تنگناهای تولید برمیدر یک کارخانه سازماندهی کنیم؟ پرسش

سانند؟ ر ی مواد میترین بازدههای متفاوت به سریعها و ستاندهشویم فرایندهای ما به نحوی همسو هستند که نهادهمی

 کنیم؟ چگونه موجودی کاال را مدیریتدهیم؟ چگونه کنترل کیفیت را تضمین میچگونه ضایعات تولید را کاهش می

 ساده است و به نظر میمی
 
وکار رسد اگر مثال  کسانی که مدرک ام.بی.ای یا مدیریت کسبکنیم؟ این چیزها به نظر تقریبا

 بکنم. چه کارباید بتوانند به من بگویند  هادارند را استخدام کنم، آن
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آموزید ندارد. اینها مربوط به این است که چگونه وکار میخیر، در واقع این جور چیزها ربطی به آنچه در مدرسه کسب

رسد چنین وقفه در قالب یک موجود طبیعی زنده کار کنند. به نظر میکل تیم افراد را سازماندهی کنید که به صورت بی

 بدیهی باشد، اما دستیابی به آن، کار بی کاری
 
اندازه دشواری است. مثال بیمارستان در یک کشور در حال توسعه تقریبا

اشق ها عها در کشورهای در حال توسعه پزشکان خیلی ماهری دارند. در واقع، بیشتر آنرا در نظر بگیرید. بیمارستان

ها همه کنند. آنجا هم خیلی خوب عمل میفته هستند که در آنترک کشور خود و داشتن شغلی در یک کشور توسعه یا

حال ها همه داروها، یا بسیاری از داروها را دارند. با ایننوع دستگاه و تجهیزات موردنیاز برای یک بیمارستان را دارند. آن

ین کیفیت پای. دلیل خدمات سالمت خیلی ضعیف، شودینماین ظرفیت باال به تحویل خدمات سالمت خوب منجر 

گردد. آیا بازمی هاهای بیمارستان نیست. دلیل آن به چگونگی سازماندهی آنکادر بیمارستان یا کیفیت پایین دستگاه

در  های درستشود که آزمایشها چنان مدیریت میتنظیف بیمارستان به درستی انجام شده است؟ آیا جریان آزمایش

 ست جریان یابد؟زمان درست به پزشک درست برای بیمار در 

 به حد کافی پر باشد اما نه خیلی پر؟ آیا کنترل کیفیت و سفارش شود که تختآیا ورود بیماران چنان مدیریت می
 
ها دقیقا

خورد. این آورد و شکست میشود؟ اینها همان جاهایی است که سیستم کم میقطعات یدکی به خوبی مدیریت می

های برخی کشورها درست کار مانند، بیمارستانکشورها در گل فرو می های برخیهمان جایی است که دانشگاه

راد اما اف کنندینمها خیلی خوب کار آیم که دانشگاه. نه چون که دانشگاه استاد ندارد. من از کشوری میکنندینم

آالت ینماش بسیاری مثل من از آن کشور هستند که اساتید در کالس جهانی هستند. اما مشکل استاد نیست. مشکل

ند. ها را با هم ترکیب کرد تا کار کنکه چگونه همه اینیا میز و صندلی یا وایت بورد نیست. مشکل در سازمان است و این

 فکر و اندیشه زیادی صرف این نوع مسائل نکرده
 
ایم، از صنعت بسیار ساده پوشاک گرفته تا خود سازمان دولت، ما واقعا

 چون که آن یک سازمان است. کندینمیش از یک سازمان است، دولتی که کار که چگونه دولت چیزی باین

ها پیوسته در حال بازسازی و بازنگری هستند که چگونه کشورهای پیشرفته هر روزه با چنین اموری سروکار دارند. آن

د. این کننها کار میانهکنند، چگونه کارخها کار میکند، چگونه شرکتکنند، چگونه دولت کار میها کار میدانشگاه

 پایان است.یک فرایند بی

 و فرایند سختی است. رابرت ویبلین:

ر در حال از یک کشو افزا داریم. آنچه کهبله فرایند سختی است. اما نکته اینجاست که ما تغییرات اندک مشتاق خان:

 متکی بر کشاورزی روتوسعه می
 
ستایی و چیزهایی مثل آن، جایی که خواهیم انجام دهد اینست که از جامعه اساسا

زمان و انضباط و غیر آن معنای متفاوتی دارد یک جهش بزرگ به جهانی بکند که این چیزها معانی کامال  متفاوتی دارد. 

اگر تاریخ اروپایی یا تاریخ آلمان یا ژاپن یا کشورهای پیشرفته را بخوانید آن گذار یک گذار طوالنی و دردآور بوده است. 

وقفه در حال کار کردن هستند. این کار های متفاوت است که بیبر سر تبدیل جامعه به تعداد زیادی سازمان بحث

 آسانی نیست. این نیازمند منابع بسیار زیادی است.
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اینست که  هاها است. مساله توسعه دیرآمدهکنیم، مربوط به مساله توسعه دیرآمدهنکته دیگر در اینجا که ما فراموش می

ا تر بودند. آلمان بقتی انگلستان نخستین کشور صنعتی جهان شد سایر کشورها در اروپا فقط کمی از آن عقبو

های بیسمارکی و توجیه اقتصادی فردریک لیست در پشتیبانی از صنایع نوزاد خود، توانست شروع به همپایی سیاست

ر ش را به آلمان برساند که البته نیازمند کمک بسیاکند. شکاف چنان بزرگی هم نبود که همپا شوند. ژاپن توانست خود

بین چین و بنگالدش حتی در  یوربهرهکنیم شکاف زیاد حکومت در عصر میجی بود. اما در زمان حال که نگاه می

 چند درصد 
 
نیست. تفاوت بر سر هفت به یک یا هشت به یک است  یوربهرهتولید کاالهای ابتدایی مثل پوشاک، صرفا

ه داریم بیند. ما تاز گالدش با یک سوم یا یک پنجم دستمزد، هنوز هم رقابت کردن با چین را بسیار سخت مییعنی بن

 کنیم.درباره پوشاک صحبت می

برابر بیشتر در  09یا  09و  01شاید  یوربهرهتر شروع به صحبت کنیم آن شکاف به محض اینکه درباره چیزی پیچیده

جا نخواهد رسانید. این جایی است که به میزان زیادی ستمزدی هم شما را به آنکشور بعدی باشد. و هیچ مزیت د

 نیاز به برپاساختنیادگیری با انجام دادن در یادگیری با انجام دادن نیاز دارید. این مفهوم کلیدی دیگری است. 

ها دانش سپس باید راهی پیدا کنید که به آن کنید کامال  غیررقابتی هستند.ها را برپا میها دارید که وقتی آنسازمان

یست قرار ن هاکدام از اینترکیبی از هر دو. اما هیچ بدهید چه از طریق انتقال از بیرون، یا از طریق یادگیری خودشان یا

جا نچون در آهای بازار اتفاق بیفتد چون انجام چنین کاری برای هیچ کس ارزشی ندارد به طور خالص از طریق انگیزه

افتد پول زیادی نخوابیده است که با انجامش بتوانید به دست آورید. به همین دلیل است که آن یادگیری که اتفاق می

 از طریق انگیزه
 
بخش آن . آن نیاز به چیز دیگر دارد تا محرکافتدینمهای بازار اتفاق که خیلی هم حیاتی هست معموال

 باید روشی دیگر برای اندیشیدن وسعه دادن قابلیتباشد. به همین دلیل است که ت
 
ها این همه دشوار است. اساسا

 ها، داشته باشیم.درباره توسعه قابلیت، به عنوان مساله توسعه دیرآمده

 حاشیهوقتی شکاف بین سازمان
 
افزایی باشد آنگاه بازارها ای و اندکهای شما و کشور کناری در حدی بیش از صرفا

گذاری افزا است آنگاه کسی پیدا خواهد شد و سرمایهنخواهند کرد. اگر آن یک موضوع کوچک اندک مشکل را حل

تر است. اما اگر شکاف چنان آورید چون دستمزدهای شما پایینرود و پول زیادی درمیشما باال می یوربهرهکند، می

  ...های شما گذاری خیلی زیادی بکنند و دستمزدها باید سرمایهبزرگ باشد که آن

 حتی اگر دستمزدها صفر باشد. ویبلین:باب 

ها نخواهند گذاری خیلی پرریسک است و آنبله حتی اگر دستمزدها هم صفر باشد چنین سرمایه مشتاق خان:

 آن چیزی است که شما میتوانست پولی درآورند، پس آن
 
بینید. بیشتر کشورهای در حال ها نخواهند آمد. این واقعا

. دستمزدهای پایین کمکی ندیآینمها آناند اما گذاران نشستهتوسعه سیاست درهای باز دارند، منتظر ورود سرمایه

 غیبت قابلیتکندینم
 
 های سازمانی شما است.. قید محدودکننده شما واقعا

 ؟کندینم( چرا بازار مشکل را حل 6



 

 

 

 

 

 

 36 هااستیموفق س یاجرا یبرا یسازمان یهاتیدولت کارآمد و قابل ،یاقتصاد نهاد

 

به گمانم شاید  ،کندینماگر بخواهیم اندکی بیشتر در این باره فکر کنیم که چرا بازار این مشکل را حل رابرت ویبلین: 

خواهیم خواهیم وارد بازی بلندمدت بشویم. ما میخب، ما می» دیگوینمعلت این باشد که بنگاه در این کشورها با خود 

آموزی کنیم تا بتوانیم خودمان را به نحو مناسب سال نیروی کار خودمان را توسعه دهیم و مهارت 09سال یا  09

به گمانم مشکل « به رقابت کردن خواهیم بود. آنگاه پول زیادی درخواهیم آورد.سازماندهی کنیم و پس از آن قادر 

کارگزار را خواهیم داشت، که مالکان و مدیران آن بنگاه در آن زمان دنبال این هستند -اینجاست که مساله درونی عامل

ها یم وقتی است که بسیاری از این آدمخواهیم برسآن زمانی در آینده دور که می ...توانند پولی دربیاورند که هر طور می

د، مثال کار کند که چگونه کاال را بساز زنم این مشکل نیز باشد که بنگاه شروع به یاد گرفتن میاند. حدس میتغییر کرده

ها بدون هزینه آن را خواهند آموخت. پس سایرینی تولید پوشاک در بنگالدش، اما سپس خیلی راحت سایر بنگاه

ذاری گآورند به جای آن بنگاهی که ابتدا همه پول خود را سرمایهکه بیشتر فایده از این کار را بدست می خواهند بود

 زنم مساله ریسک گریزی را نیز داشته باشیم.کرد. حدس می

ینکه مت اآن گام بزرگ را به س کندینمگذار یا بنگاه واقعا حتی تالشی اما بله، کار سختی است تعیین کنیم چرا سرمایه

 از حیث سازماندهی یک بنگاه رقابتی جهانی بشود، بردارد.

شود. اگر شکاف بزرگ باشد همه مواردی که اشاره کردید دخیل است. این به ریسک هم مربوط می مشتاق خان:

ریسک عظیمی وجود دارد. بازده پذیرش آن ریسک یک فایده اجتماعی است. فایده اجتماعی اینست که شما 

یه گذار اولکنند اما سرمایهدهید که سپس بسیاری مشاغل و غیر آن خلق میرا در کشورتان توسعه میهایی سازمان

قرار نیست آن منافع را تصرف کند. نکته اینجاست که فایده اجتماعی خیلی زیاد است اما ریسک خصوصی نیز عظیم 

چه  دیدانینمعا فقط این نیست که شما است. باید روشی برای اشتراکی کردن آن ریسک داشته باشید. آن ریسک واق

 جاهای دراز زمان خواهد برد تا به آنکاری نتیجه خواهد داد. شما شاید حتی بدانید چه کاری موفق خواهد شد اما سال

 برسید.

 ها در حال زیان دیدن خواهید بود.و شمایی که ریسک کردید در کل این سال ویبلین:رابرت 

ها در حال زیان دیدن خواهید بود. به نظارت و توازن زیادی نیاز دارید تا این بله و شما در کل این سال مشتاق خان:

ای امعهباکانه یا بگوییم بدون فکر، وارد جگذار پیدا شود که به شیوه کامال بیکار موفق شود. بنابراین اگر یک سرمایه

گذاری توسط آیا این سرمایه داندینمزیادی وجود دارد، اصال های غیررسمی شود که هر چیزی غیررسمی است و رانت

جا هیچ ضمانت اجرای قراردادها وجود ندارد های غیررسمی ربوده نخواهد شد و برباد نخواهد رفت. در آناین شبکه

 خواهم پولم برگردانده شود.که بتوانید بگوئید اگر شما موفق نشدید من می

کنیم که به علت این غیررسمی بودن و حکمرانی ضعیف، ضمانت اجرای حبت میما همچنین درباره کشورهایی ص

شود مساله ضمانت اجرای قرارداد قراردادها نیز بسیار ضعیف است. در رأس هر چیز دیگری که به یادگیری مربوط می
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ا حکمرانی خوب شدنی بود اگر ضمانت اجرای بهتر قرارداد همراه بخب، این مساله حل»گوید را داریم. هرکس می

 این همان روش اندیشیدن یا دعوا بر سر اول مرغ یا تخم مرغ است.« داشتیم.

باید کاری کنیم سیاستگذاری ما در جهانی که هم اکنون با آن رودررو هستیم کار کند و نتیجه بدهد نه در آن جهانی که 

 اد است و میزان ریسک خیلی باال استدوست داریم باشد. اگر در کشوری حاکمیت قانون ضعیف است، فساد خیلی زی

 باید احمق باشید که بروید و پول –ای مثل تحویل مواد مثل ریسک قراردادها، همچنین ریسک در فرایند ساده –
 
واقعا

های خارج از کشور در اینجا گذاری کنید. بنابراین در واقعیت امر خواهید دید آنچه آدمجا سرمایهزیادی در آن

 توانند پولیکنند، چیزهایی هستند که میگذاری میهای درون کشور سرمایهکنند، یا حتی آدممیگذاری سرمایه

 ها از بازارهایهای قدرتمند و حمایتی که آنسریع به آسانی با نزدیک بودن به قدرت به چنگ آورند. از زدوبند با آدم

 دهید.تان را کاهش میشوید و ریسککنند، خیلی سریع پولدار میشما می

ی های گسترده که برای توسعه واقعی ضروراینجا کار خالفی نشده است به استثنای اینکه با چنین کاری آن قابلیت

گذاران و برخی سیاستمداران و غیر آن که برخی سرمایه 0، در مقابل محافل توسعهکندینمهستند توسعه و تکامل پیدا 

 کارهای خوبی میها واقعشوند. برخی اوقات آنبه هم متصل می
 
ها و گونه نیست که این نوع شبکهکنند. همیشه اینا

 آسان و بقها بیفزایند اما افزودن به ارزش در حوزهها شاید به ارزشها نابودکننده ارزش باشند. آنتبانی
 
یه های نسبتا

 در حوزههدارند. به گمانم مساله همین است. بنابراین باید روشمانده نگه میاقتصاد را عقب
 
هایی ایی پیدا کرد که واقعا

 به صورت خودکار به آنجاها نخواهند رفت. نیگذاران معقول و عقالقابلیت ایجاد شود که سرمایه

 گذاری صنعتی( سیاست7

ما زودتر از آنچه در برنامه داشتیم وارد موضوع سیاستگذاری صنعتی شدیم اما اینجا هم در این باره  رابرت ویبلین:

دریک که به گمانم بسیاری از مخاطبان ابیشتر صحبت کنیم. مطالب عالی در این باره وجود دارد. اقتصاددان دنی ر 

گذاری صنعتی کند که چرا سیاستز این قضیه دفاع میاسم وی را شنیده باشند تبیینی مرتبط دارد یا بهتر است بگوییم ا

خواهد حول آثار بیرونی نوآوری توسعه پیدا کند یک امر ضروری است. برای مثال به بنگالدش برای کشوری که می

باال داشته باشد.  یوربهرهکه میزان زیادی تولیدات منسوجات با نگاه کنیم پیش از این 0909یا  0909های دهه

توانم گوید من میوکاری یک تئوری داشته باشد که میدارد شما این تئوری را داشته باشید یا صاحب کسباحتمال 

 با 
 
باالیی کار کند. اما اگر شما یا او به بنگالدش بروید و همه  یوربهرهکاری کنم تولید منسوجات در بنگالدش واقعا

هنگ با تواند درون این فر تان میسعی کنید بفهمید آیا تئوری گذاری در این فعالیت کنید وهایتان را خرج سرمایهپول

توانند می درنگها بیکند، سایر بنگاهتوانید استخدام کنید کار کند و کشف کنید که آن کار میهایی که میانواع آدم

ای اولیه هایانکه ریسکی بپذیرند یا زیتجربه موفق شما را کپی کنند و مدتی بعد وارد این صنعت شوند بدون این

 کنند.اند استفاده میهایی که آموختهمتحمل شوند کسانی که کارکنان خود را پیوسته استخدام خواهند کرد و از درس

                                                           
1 pockets of development 
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روی موضوع آثار بیرونی دانش تمرکز  –هایی که از وی شنیدم کم در برخی از سخنرانیدست –طور که فهمیدم رادریک آن

ی را ها باید تحقیق و توسعه علمبه آزمایش کردن تشویق کرد. شبیه این فکر که دولت کند که ضرورت است مردم رامی

تقویت کنند چون پیامدهای بیرونی و کشفیات بزرگی داریم اما در کشوری مثل بنگالدش، شاید آن کشفی که شما 

 چه صنایعی در اینجا عملی هستند؟ چه صنایعی میمی
 
خت که موفق شوند؟ و توان ساخواهید این باشد که واقعا

 ها واقعا کار کنند؟ آیا به نظر شما این نیز یک تبیین مهم است؟کنیم که آن چه کارسپس 

زیادی  های. دنی تبییننمیبینماین تبیین بالقوه معقولی است اما در شرایط حال حاضر آن را معقول  مشتاق خان:

عمل  کنم این تبیین خاص خیلی خوبور است اما فکر میمح-دارد و به گمانم او یکی از پشتیبان بزرگ توسعه سیاستی

کند اما به گمانم دلیل اینکه چرا کسی که او کامال  اشتباه می کنمینمدهم چرا. گمان . همین جا توضیح میکندینم

آن  رکنند ما چیزی را کشف خواهیم کرد و اگها فکر میگذاری در این کشورها نیست این نیست که آنحاضر به سرمایه

کنند و شوند و سریع از ما کپی میرا کشف کنیم پول زیادی درخواهیم آورد، فقط مشکل اینست که دیگرانی پیدا می

شود تا آن پول زیاد از دست ما برود. به گمانم او یک قیاس خیلی نزدیک با نوآوری کرده است این کپی کردن باعث می

کند و سپس اگر آن نوآوری خیلی سریع کند رانتی ایجاد میی میزیرا نوآوری چیزی مثل این است. کسی که نوآور

 ...برداری شود کپی

 .ماندینمرانت کافی باقی  رابرت ویبلین:

اری اولیه گذها باید حمایت شود تا انگیزه برای سرمایهرود. برخی رانتپس انگیزه برای نوآوری از بین میمشتاق خان: 

 ت
 
ایده اینجا  آن کنمینمالش کرد آن ایده را کپی کند و برای یادگیری بکار بندد. اما فکر ایجاد کند. به گمانم او صرفا

جواب دهد، چون یادگیرنده موفق، بدون توجه به اینکه کسی در حال کپی کردن از او است یا نه، رانت زیادی ایجاد 

یا نوع جدید  09-داروی جدید کوید. در یک کارخانه پوشاک رانتی وجود ندارد. کارخانه پوشاک مثل کشف کندینم

د، در حال کندهد، نیست. کسی که در بنگالدش پوشاک تولید میگوشی تلفن که کارهای جادویی گوناگون انجام می

ما که خریداران پوشاک بدانند که شرقابت با بسیاری تولیدکنندگان دیگر پوشاک در سطح جهان است. به محض این

ها قیمت خریدی پیشنهاد خواهند داد که بیشتر آن سودی که اید، آنبنگالدش پیدا کردهراهی برای تولید پوشاک در 

 تان بیرون خواهد رفت.خواستید دربیاورید از دستمی

و رانتی  ندکنینمواقعیت اینست که تولیدکنندگان پوشاک در هر کشوری که مشغول کار هستند هرگز رانتی تولید 

ه رانتی کهای ارزش جهانی بسیار رقابتی هستند. کسی به قصد اینبخشی از زنجیرهها ، چون آنشودینمشان نصیب

. این قیاس با نوآوری کامال  اشتباه است. این نخستین اشتباه رادریک است. شودینمتولید کند وارد صنعت پوشاک 

رفت.  ش از بین خواهدکند سودهایاین نیست که فکر می کندینمگذاری که کسی در صنعت پوشاک سرمایهعلت این

جا هرگز سود خیلی باالیی وجود نداشته است. اگر موفق شوید سودی نرمال عایدتان خواهد شد. این همه چیزی در آن

ت در گذاری و کنترل کیفیکه سودآور شوید سازوکار قیمتتوانید انتظار داشته باشید. چون به محض ایناست که می

 ناممکن است.زنجیره ارزش جهانی برای شما چیز
 
 ی در حد رانت نوآوری باقی نخواهد گذاشت. چنین چیزی مطلقا
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تمزد به هایی را که دسکند چگونه آدمبه گمانم شاید ایده این بوده است که کارآفرین با خود حساب می رابرت ویبلین:

ن است. لی فقیر بسیار پاییگیرند به استخدام درآورد، چون هزینه فرصت آن کارگران درون آن کشور خیشدت پایینی می

ه هرکس را ککنید درحالیباال تولید می یوربهرهتوان رانتی کسب کرد، به این معنا که پوشاک با نرخ در این حالت می

 اندکی به آنکه استخدام می
 
 پردازید.ها میکنید دستمزد نسبتا

داند. خریدار محصول شما هزینه تولید شما میبله. اما نکته اینجاست که خریدار ]خارجی[ شما این را  مشتاق خان:

ند دانها می. آندهندینمدهند ها میها به چینیداند. خریدارها به تولیدکننده بنگالدشی همان قیمتی که آنرا می

 حساب کتاب میشود. آنتر تمام میکه تولید پوشاک در بنگالدش ارزان
 
و  گذاری چگونه باشدکنند قیمتها دقیقا

کنند که به حدی باال باشد که رقابتی باشد. این واقعیت درباره بسیاری از این محصوالت ها قیمت را چنان تعیین میآن

ه که گون. هماندیآورینمتر است پول زیادی در که دستمزدها در جایی پایینفناوری پایین صادق است. به صرف این

 که بفهمید چگونه در بنگالدش پوشاک تولید کنید به ایناینهنوز چشمگیر است.  یوربهرهپیشتر گفته شد تفاوت 

الدش را در بنگ یوربهرهرسید. معنایش اینست که چینی می یوربهرهمعنا نیست که با دستمزدهای بنگالدشی به 

 به اندازه
 
و بر سر هر  داید باال ببرید که با دستمزدهای بسیار اندک اولیه امکان ادامه بقا داشته باشیای توانستهصرفا

زنی خواهد سودی که در آن کشور وجود داشته باشد، در زنجیره خریدار، زنجیره ارزش، با شدت زیاد مذاکره و چانه

لی خی یوربهرهخواهد بیفتد شما در دنیای واقع سودی کسب نخواهید کرد. چون با شد، به طوری که هر اتفاقی می

 توانند بسازند.ید که بسیاری دیگر میکنکنید و محصولی تولید میپایین شروع می

 دهنده قابلیتافزا و توسعهوریهای بهرهمساله واقعی یک مساله متفاوت است. چگونه و چرا کسی در این فعالیت

طور که گفتم او در این تبیین خاص، همان –دریک داریم اکند؟ از یک جهت، مشکلی که با دنی ر گذاری میسرمایه

 آن فرایند را خوب تشریح  –های بسیاری دارد تبیین
 
 شبیه قچه او می. آنکندینماینست که او واقعا

 
ضیه گوید تقریبا

ف کش روم و آن را. پس من میداندینمکشف است. بنگالدش شاید در تولید پوشاک خوب باشد اما کسی هنوز آن را 

کنم. در واقع بنگالدش در تولید هرچیزی خوب یا بد نیست. کشور دیگری هم شاید نه خوب نه بد باشد. او این می

آورد که برخی کشورها در تولید کاله خوب هستند. برخی کشورها در تولید روتختی خوب هستند. هیچ مثال را می

 کشوری در تولید کاله یا در تولید روتختی خوب نیست.

توانستند کاله یا روتختی تولید کنند. این ربطی به مشکل کشف ندارد. این مساله کدام از این کشورهای فقیر می هر

 گذاری بسیار زیاد است، که در انتها به شما سود خواهد داد،توسعه قابلیت است و مساله توسعه قابلیت مستلزم سرمایه

 باره بیاورم؟ توانم مثالی دیگر در ایناما نه سودی هنگفت. می

 رسد.بله ادامه دهید. خیلی عالی به نظر می رابرت ویبلین:

 باعث شد بنگالدش در صنعت پوشاک در انتهای دهه  مشتاق خان:
 
موفق  0909و ابتدای دهه  0909اگر به آنچه واقعا

ها یشود. امریکای کرد وارد صنعت پوشاکشود نگاه کنید آن هیچ ربطی به کشف ندارد. در واقع، هر کشوری تالش می
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برخورد کردند،  0الیافی-ها با این توافق ترتیبات چندکردند صنعت پوشاک خودشان را حمایت کنند. سپس آنتالش می

تا از صنعت دولتی خود در برابر رقابت تولیدکنندگان پوشاک موجود در کره جنوبی و در ترکیه و بقیه، با محدود کردن 

ها باید این توافق را به بقیه جهان، به سایرینی رداتی از آن کشورها حمایت کنند. سپس آنهای واواردات، با وضع سهمیه

ها ساختند. بنابراین آنکه در آن زمان در سازمان گات بودند که پیشاهنگ سازمان جهانی تجارت بود، قابل قبول می

عه ورها داشته باشیم با گفتن اینکه کم توسگونه برخورد کردند که بگذارید مقداری رأی از برخی کشبا این توافق این

ها معاف باشند. برای کشورهایی که پیشتر صنعت پوشاک توانمندی داشتند سهمیه از این سهمیه 1ترین کشورهایافته

 ها از این معبر عبور کردند.ها را کسب کنند و آنها توانستند رأی آنگذاشتند. بنابراین امریکایی

ذیری خود را پها باید رقابتن کشورهای از همه کمتر توسعه یافته، پوشاکی تولید نخواهند کرد، آنانتظار این بود که ای

بردند و انجام چنین کاری زمان خیلی دراز نیاز خواهد داشت. اکنون آنچه که اتفاق افتاد یک توافق خیلی جالب باال می

ه کشورهای کمتر توسعه یافته این مزیت )دسترسی های درست در بنگالدش ایجاد کرد. همدرنگ انگیزهبود، که بی

بدون سهمیه( را داشتند اما تعداد بسیار اندکی از این کشورها توانستند وارد بازار امریکا شوند. آنچه در بنگالدش اتفاق 

ن با وهای خود بود چافتاد یک رویداد کامال  شانسی بود به این شکل که شرکت دووی کره جنوبی دنبال تخلیه پارچه

ها را صادر کند. شرکت دوو دنبال یک شریک در هر کشوری در جهان آن توانستینممحدودیت سهمیه پوشاک دیگر 

 گشت اما این کار پرریسکی بود.در حال توسعه می

گذار حضور داشت، یکی از این نوع افراد بسیار ثروتمند دارای آنچه اتفاق افتاد این بود که در بنگالدش یک سرمایه

آالت، خریدن زمین برای کارخانه، برپاساختن این کارخانه تباطات سیاسی گسترده حاضر به خریدن همه ماشینار 

 گونه نبود که کسی بیاید و کشفهای سازمانی وجود نداشت. اینآورد( اما قابلیتعظیم بود )نپرسید پول از کجا می

تواند انجام شود اما قابلیت می چنین کاریستند که دانها میکند نیاز به انجام چه کاری در بنگالدش است. آن

شنداشتند. بنابراین آن تا از  019 3ها این توافق را کردند. توافق این بود که شرکت بنگالدشی به نام گروه صنعتی د 

ار نشستند و سازماندهی کها در کارخانه میفرستاد. آنکارکنان میانی خود را به کارخانه بوسان دوو در کره جنوبی می

 بخش یادگیری با انجام دادن آن را را یاد می
 
گرفتند. این همان یادگیری با انجام دادن است. و آن بخش از آن، دقیقا

آمیز مالی خواهد کرد و اگر این کار موفقیت نیتأمگذار بنگالدشی چیز دیگری را سرمایه مالی کرد. هر نیتأمشرکت دوو 

درنگ مقداری، من ارقام دقیق را فراموش کردم، کرد. دوو بیگشتند و بنگالدش شروع به صادرات میها برمیبود آن

شمگیر است اما هیچ شباهتی با داشت که رقمی چدرصد از ارزش فروش را برای خود برمی 0درصد یا  0چیزی مثل 

 رانت نوآوری ندارد.

                                                           
1 multi-fiber arrangement 

2 least developed countries (LDCs) 

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Desh_Group 
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ها توانستند از عهده پرداخت درصد که در بازار کاالهای جهانی، مبلغ عظیمی پول است. اکنون چرا آن 0درصد یا  0

ها در بازار امریکا را باال برده بود باالتر از آنچه کره در امریکا، قیمت بر واردات های سهمیهآن بربیایند؟ چون رانت

گشت. سهمیه بود که قیمت را در بازار امریکا باال برد ها در حال تولید کردن بودند. اما کل نکته به سهمیه برمیجنوبی

ون پذیری کمتری داشتند چها رقابتتا از تولیدکنندگان امریکایی حمایت کند کسانی که نسبت به کره جنوبی

 کاری که امریکایی
 
ها دستمزدهای خیلی باالیی داشتند. پس سهمیه در امریکا قیمت پوشاک امریکایی را باال برد. اساسا

های بنگالدشی به حد کافی بود با توجه به دستمزدهای پایین در بنگالدش، که رانت سازمان یوربهرهکردند باال بردن 

این جریان اصال  از طریق بنگالدش اتفاق نیفتاد، به طوری که به اندازه کافی شد. ها ایداخت به کرهسهمیه برای بازپر 

مانی کرد تا دانش سازها ایجاد میهایی برای کره جنوبیکه انگیزه« های سیاستیرانت»این مشکل به وجود نیامد که 

ش منتقل کنند را افراد پرنفوذ و را دار در بنگالدش بتوانند بربایند و به چنگ خود درآورند. آن عامل بطهرا به شرکت د 

 نصیب کره
 
 شد.ها میایانگیزشی مستقیما

های سازمانی پیدا کردند بدون اینکه رانتی به تصرف کسی درآید. ها یک روش پرداخت بابت انتقال قابلیتبنابراین آن

دو سال زمان خواهد گرفت تا بیاموزند چگونه پوشاک تولید کنند، ها گمان کردند آن خیلی عالی کار کرد. بنگالدشی

جا ساکن ها در آندانستند که آنهایی که به کره رفتند میها شش ماه طول کشید. چون بنگالدشیاما برای آن

برند تیازی نمیدانستند که هیچ امها میایها بتوانند آن رانت را بربایند. کره. هیچ راهی وجود نداشت که آنشوندینم

ها میزان عظیمی کنند. آنها همان بازده را به هر طریق کسب میکه بخواهند این دوره را طول بدهند چون که آن

ها برگشتند و شرکت دش از آن به ها گنجاندند. بنگالدشیآموزش فشرده درون این دوره سازماندهی برای بنگالدشی

نفری که اکنون  019ین داستان اکنون خیلی مشهور شده است. از میان درصد در سال رشد کرد. ا 099بعد با نرخ 

 هایرفتند و کارخانه –زیادی  باورنکردنیتعداد خیلی –نفر یا همین حدود  009دانستند درباره الزامات سازماندهی می

کپی و تقلید کردن، پوشاک خودشان را برپا کردند. سپس رشد قارچی شروع شد. برخالف آنچه رادریک گفت این 

ش را اصال  کاهش نداد و این شرکت تالش نکرد جلوی این کار را بگیرد.  سودهای شرکت د 

ها که مساله کشف با مشکل رانتها وجود داشت، به جای اینجا انتقال دانش سازمانی با مجموعه خاصی از رانتدر این

ها رانت و حل کردن مسائل کند. در هر دوی آنصجبت می اشرا داشته باشیم، یعنی آن چیزی که دنی رادریک درباره

 کرد.کنم رادریک هدف اشتباهی را تعقیب میخاص وجود دارد. اما فکر می

ن که از قابلیت سازمانی خیلی پایین که قادر به رقابت کردپس با این نگاه، برای جهش کردن، برای اینرابرت ویبلین: 

 قادر به این کار باشیم، به چیزی مثل یارانه، به یک نوع رانت در همین در بازار جهانی نیستیم به جایی ب
 
رسیم که واقعا

زنم درون علم اقتصاد به این نوع اثنا نیاز داریم، تا سازمان را پروبال دهیم و آماده جلو رفتن شود. حدس می

شود ها فقط ربوده مین رانتشود چون اقتصاددانان انتظار دارند ایگذاری صنعتی تا حدی نگاه منفی میسیاست

زنم شما نیز نگرانش هستید چون داستان خیلی آشنایی است. بدون اینکه در عوض آن کاری انجام شود، که حدس می

ها، به نحوی طراحی کرد که خیلی ساده در عوض گذاری صنعتی را، با وجود همه این یارانهتوان سیاستچگونه می
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نکه ها بروند به جای ایهایی مواجه شوند که به سمت جهش در قابلیتها و مردم با انگیزههیچ چیزی ربوده نشود و بنگاه

 صرفا پولی را بردارند و فرار کنند؟

که به گمانم اکنون در اقلیت باشند اما مدتی نه خیلی  -اینجا دو مساله وجود دارد. برخی اقتصاددانان مشتاق خان:

ها یک نوع شوند، اصال  رانتها ربوده میکنند که مشکل این نیست که رانتل میاستدال –پیش کامال  در اکثریت بودند 

ها غیرضروری است. بنابراین، بازار کارا هیچ رانتی نخواهد داشت، چون رانت یعنی دارید اتالف منابع هستند، وجود آن

بابت  ت؟ پس چرا باید پول بیشترپردازید که باالتر از بهترین فرصت بعدی آن است. روشن اسپولی را بابت چیزی می

 کند؟تر تولید میجنس داخلی بپردازید که کشور دیگری آن را ارزان

وجود چنین عنصر و استداللی است که بسیاری اقتصاددانان بازارگرا، اقتصاددانان لیبرال، مخالف رانت هستند چون 

اشیم های بازار داشته برد که اگر تعداد زیادی شکستتوان استدالل اضافی آوبینند. اما میرانت را نشانه ناکارایی می

گذاری نخواهد بود چون یک چیزی عیب و ایراد دارد. مثال  هایی هست که کسی حاضر به سرمایهکنیم. مکان چه کار

نیم کقراردادها ضمانت اجرا ندارند یا مساله قابلیت را داریم یا مساله ریسک را داریم یا اگر از تحلیل رادریک استفاده 

گیرد، و سپس گذاری خصوصی را میمساله کشف را داریم. پس مشکالتی هست که جلوی هجوم آوردن سرمایه

 شود.های سیاستی ایجاد میگذاری پشتیبانی کند. اما با این کار رانتتواند از سرمایهسیاستگذاری می

ها تکه رانت ایجاد کردید، رانبه محض این شود کهگذاری صنعتی وارد میسپس الیه دوم استدالل در مخالف با سیاست

واهید رسید خواستید نختوانید برای آن سیاست پشتیبانی جلب کنید اما به هدفی که میربوده خواهد شد. بنابراین می

جاست که بیشتر . پس نکته همیندهندینمخورند و چیزی در قبالش تحویل چون مردم خیلی راحت آن یارانه را می

گذاری صنعتی پشتیبانی شود. به گمانم آن کسانی که از سیاستها در واقعیت امر ربوده میها و یارانهاین حمایت

به نظرم  .کنندینمکنند در واقع هیچ خدمتی به ما کنند یا کسانی که ردش میکنند، آن کسانی که آن را انکار میمی

رود. چالشی که داریم دانستن اینست که چرا ها هدر میهباید روراست باشیم و حقیقت را بگوییم که بسیاری از یاران

دهی را طراحی کنیم به طوری که نظارت و توازن و قابلیت اعمال قانون های یارانهروند و چگونه سیاستها هدر میآن

 خواستید دست یابید مناسب باشد.ای که شما میکشور مربوطه برای رسیدن به نتیجه

ها بوده است. مساله واقعی اینست ها ثابت خواهند کرد حق با آنخوانر را بکنید پس مخالفچون اگر نتوانید این کا

زی کنیم شود پس بیایید آزادساحل نیست. گفتن اینکه رانت سیاستی ربوده میکه در واقعیت امر بازگشت به بازار راه

گذاران هجوم نیاوردند پس به گمانم ما در هجا هم شروع کردیم و سرمای، چون ما با آن و از آنکندینممساله را حل 

نه، نه، سیاستگذاری صنعتی موفق خواهد شد. تنها کاری که »گویند ایم که یک دسته از مردم میوضعیتی گیر کرده

وده خواهد ها ربنکنید، نکنید، یارانه»گویند و آنهایی که می« الزم است بکنید هدفگذاری بهتر یا طراحی بهتر است.

شود در کشوری دیگر شکست هایی که در یک کشور موفق میکنند. سیاسته نظرم هر دو دسته اشتباه میب« شد.

 نیاز به درک این داریم که چگونه آن سیاست را برای آن بستر خاص طراحی کنیم، قابلیتمی
 
و  هاخورد، و ما واقعا
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پوشاک بنگالدش، که آن سیاست به طور  های مختلف را در نظر بگیریم. مانند داستان صنعتهای سازمانقدرت

 توسط امریکایی
 
 ها طراحی شده بود.آن 0ها و ترتیبات چند الیافیتصادفی طراحی شده بود چون که عمدتا

دار شبکه هایای طراحی شده بود که شرکتبه بنگالدش کمک کنند بلکه آن سیاست به شیوه کردندینمتالش  هاآن

های درست برای انتقال گسترده دانش این رانت را بربایند، و آن رانت انگیزه توانستندینمسیاسی در بنگالدش 

 یک تجربه 
 
سازمانی ایجاد کرد، که به بنگالدش کمک کرد تا اکنون دومین تولیدکننده پوشاک در جهان شود. این صرفا

که تحلیل کنم درحالیست. اما فکر میکنم منافع درست انجام دادن این کار خیلی عظیم اکوچک بود. بنابراین فکر می

یم توانتواند به شما بگوید چه چیزی بعید است موفق شود با توجه به آنچه در گذشته ربوده شده بود، و ما میمی

 موفق میآزمایش
 
ل ها، هدف تحلیها و قابلیتشود، با توجه به توزیع قدرتهای جالبی پیشنهاد دهیم از آنچه احیانا

 موفق خواهد شد.»بگوید  این نیست که
 
 «این یکی قطعا

های شها را با آزمایتوانیم به سیاستگذاران بدهیم یک بسته از کارهایی است که شاید موفق شود و آنپس آنچه ما می

کنید. اینجا من کامال  با دنی رادریک کنید و آنچه را که موفق شد در مقیاس بزرگتر اجرا میخیلی کوچک تجربه می

هستم. پس به گمان من رویکرد آزمایشی در قلب سیاست است و به تجربه کردن چیزهای متفاوت و تجربه کردن همراه 

 یک تحلیل خوب از آنچه آنچه نتیجه می
 
دهد نیاز است. و تراژدی واقعی اینست که کشورهایی مانند بنگالدش واقعا

قیت کنند علت آن موفبسیاری از مردم هنوز فکر میاند. واقعا در صنعت پوشاک بنگالدش نتیجه داد به دست نیاورده

تواند تا هر میزانی که آزادسازی و دستمزدهای پایین بود. آن موفقیت هیچ ربطی به این دو نداشت، دستمزدها می

های یتاند که چگونه قابلها واقعا آن درس را نیاموختهدوست دارید پایین باشد و شما توسعه نخواهید یافت. به گمانم آن

 سازمانی بسازیم و آن را به گام دوم، گام سوم، گام چهارم و جلوتر ببریم.

 ( تجربه کره جنوبی8

 اشیک موردکاوی مشهور در سیاستگذاری صنعتی که عده زیادی از مردم اندک چیزهایی درباره رابرت ویبلین:

رسید که دولت کره مجموعه به نظر می گونهها همه جزئیات را ندانند کره جنوبی است. ایناند حتی اگر آنشنیده

های مرحله اولیه فراهم کرد. در عین حال با وجود این ریسک که بخشی از ها برای صنایع اولیه، بنگاهکاملی از یارانه

 نصها واقعهای ثروتمند و پرنفوذ برای خود بردارند، آن یارانهها به راحتی به شکل نامولدی ربوده شود و آدماین کمک
 
یب ا

گوید چرا آن هایی شد که درنهایت بسیار مولد و در صحنه جهان رقابتی شدند. به گمانم تبیین شما میبنگاه

ها اگر های دیگر موفق نشد. براساس انگیزهگذاری صنعتی در کره جنوبی موفق شد وقتی در بسیاری وضعیتسیاست

ها طراحی شده بود. آیا شما به چنین طرح ها برای آنیزهنگاه کنیم چه کسانی در آن مورد قدرتمند بودند و چگونه انگ

 دهید؟و آرایشی اهمیت می

                                                           
1 https://www.investopedia.com/terms/m/multi-fiber-arrangement.asp 
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گفتند کره جنوبی هیچ این یک مجادله خیلی جالب است. یک زمانی کسانی بودند که می مشتاق خان:

فتند آن گگذاری صنعتی نداشت و تجربه این کشور فقط داستان موفقیت بازار آزاد بود. دیگرانی هم که میسیاست

های هلدینگ بزرگ معروف به ها در این شرکتگذاری صنعتی خیلی موفق براساس ساختن قابلیتکشور سیاست

ها تا یادگیری با انجام دادن است. با دادن منابع به آن چائبولداشت. سامسونگ امروزی یک مثال از یک  0چائبول

 ند.خود را باال ببر  یوربهرهها یاد بدهید چگونه کنید و به آن های مولد ایجادها ایجاد شد. سازمانبکنند این قابلیت

 مشابه در هر جایی به نزدیکی کشورهای هند، پاکستان، بسیاری کشورهای آفریقایی و دیگران اما سیاست
 
های عینا

ست الزم نی – ها شروع کردمسیاسی و سازمان یهاشیآراو این روشی است که من کارم را درباره  -موفق نشد. تبیین من

ش هایی که قرار بود پشتیبانی شوند نگاه کنید. به گمانم بخها و قدرت سازمانبه سیاست نگاه کنید بلکه به قابلیت

ها پیش کامال  خوب بود، چون ها از مدتمتمایز داستان کره جنوبی اینست که نقطه شروع بسیاری از این سازمان

دانش فرایندهای صنعتی خلق کرده بود که نسبت به بیشتر کشورهای در  هاسازی کره جنوبی توسط ژاپنیمستعمره

 حال توسعه در آن مرحله از توسعه، بیشتر گسترش یافته بود.

های چائبولها مالکان های بسیاری را در کره جنوبی اداره کرده بودند و بسیاری از مدیران این سازمانها سازمانژاپنی

ها بود اما مدیریت بنگاه مقداری دسترسی ها در مالکیت ژاپنیها آنره استعمارگری ژاپنیآینده کره جنوبی شدند. در دو

ها در به آن دانش سازمانی داشت. بنابراین، این یک تفاوت ایجاد کرد، اما تفاوت واقعی به ماهیت استعمارگرایی ژاپنی

 ن بود که استعمارگرایی ژاپنی شکلگشت. علت ایهای سیاسی افقی در کره برمیدرهم شکستن بسیاری از شبکه

آن  ردکینماستعمارگری بسیار تهاجمی و سرکوبگر داشت. ژاپن از طریق طبقات میانجی در مستعمرات خود حکومت 

 از طریق زورگویی و درنده
 
نی ای یا هیچ فرد چیکرد به همین دلیل امروزه هیچ فرد کرهخویی عظیم حکومت میمستقیما

 ها داشته باشد چون که آن خیلی خشن بود.ه خاطره خوشی درباره استعمارگری ژاپنیپیدا نخواهید کرد ک

ها و اتحادیه هاوکارها سیاستمدارها و سایر گروهصاحبان کسب –های افقییک پیامد استعمارگری ژاپن این بود که شبکه

 در کره جنوبی از بین رفته بود. بنابراین، گروه –و غیر آن
 
های هار که در دوره پساژاپنی پدیدار شدند شبکوکهای کسبواقعا

 0999ها دارای ارتباطاتی با سیاستمداران نبودند. پس هنگامی که در دهه های خود نداشتند، آنکننده از رانتحمایت

این  میتوانینمپارک چونگ هی آمد او شروع به امتحان کردن چیزهایی کرد که به یک معنا کامال  بدیهی هستند. ما 

بهره ها وام کمها یارانه صادراتی ندهیم؟ چرا به آنها مقداری حمایت نکنیم؟ چرا به آنیزها را تولید کنیم پس چرا از آنچ

هایی که هر کشور در حال توسعه امتحان کرده است. این کار خیلی سخت و های دولتی ندهیم؟ سیاستاز بانک

ین شما پایین است، بیایید به ا یوربهرهاین چیزها را تولید کنید،  دیتوانینمای نبود. موضوع روشن است، پیچیده

 وکارها کمک کنیم.کسب

                                                           
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Chaebol 
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گذاری صنعتی را نوآوری کرده باشند. هر کشوری در آن زمان آن ها چیزی به نام سیاستتفاوت این نبود که کره جنوبی

د گرفته بود که نیز در آن زمان دولت نظامی را امتحان کرده بود. در واقع، کره جنوبی چیزهای زیادی از پاکستان یا

 همان کارها را می
 
، های بزرگبهره به بنگاههای کمهای صادراتی، حمایت در برابر واردات، وامکرد، یارانهداشت و دقیقا

دی نیاز اها کشف کردند که تالش خیلی زیها داده شد بنگاهو غیر آن. تفاوت در این بود که وقتی در پاکستان آن یارانه

پذیری جهانی تبدیل کنند. اینجا یک مساله واقعی است، شما خودتان باالتر در سطح رقابت یوربهرهاست تا آن را به 

اتان را از دست کنید و جایزه شما در انتهای کار اینست که یارانههالک می یوربهرهرا در تالش به رسیدن به این 

 رقابت جهانی شناور هستید و باید جان بدر ببرید.دهید، درست است؟ اینک در اقیانوس می

کنید که مجبور به انجامش این کار را انجام دهد. شما در صورتی آن کار را می خواستینمهیچ کس در ذهن خودش 

کنید ر شنا کنید. اگشوید یا شنا میدانید که فقط برای یک دوره زمانی کوتاه یارانه دارید. شما یا غرق میباشید زیرا می

ش این کار را بکند مگر اینکه مجبور به انجام خواهدینمپس برای بقیه عمرتان به شکل رقابتی شنا خواهید کرد. کسی 

دست  ها را بهها در جهان در حال توسعه که این یارانههای هندی، یا سایر شرکتهای پاکستانی یا شرکتباشد. شرکت

که به جایی برسند که من از ها تشخیص دادند که با این حمایت برای ایننآوردند این را کامال  سریع حساب کردند. آ

خواهم رقابتی بشوند به میزان گسترده تالش و کار سخت، ریسک زیاد نیاز است. من با مخالفت زیاد هرکسی ها میآن

 دهم.ام را از دست میام اینست که یارانهمواجه خواهم شد و جایزه

ام خواهم بود. من با آن سیاستمدار ارتباط دارم، با این ه من خواهم کرد استفاده از شبکهها، کاری کدر عوض این

اتحادیه کارگری ارتباط دارم، با این جناح ارتباط دارم، با این بوروکرات ارتباط دارم، با این بانک ارتباط دارم. چرا نیاییم 

ر را بکنند، آن کا توانستندینمها ی آن را برباید؟ کره جنوبیها را با هم تقسیم نکنیم و اجازه ندهیم کس دیگراین رانت

ها را داد و به ها، به سیاستمداران و غیر آن متصل نبودند. و بنابراین وقتی حکومت این یارانهها به بانکچون این شرکت

د داف برسند هیچ راهی وجوبه آن اه توانستندینمها اگر آن« شما باید به این اهداف صادراتی دست یابید،»ها گفت آن

 شان را حفظ کنند.هاینداشت که بتوانند رانت

هی رشوه بدهند. ما این را اکنون -ها کامال  خوشحال بودند که به رهبران ارشد، حتی اگر شده به پارک چونگاین شرکت

 همانمی
 
که درباره فساد در نظام  طوردانیم چون شواهد بسیاری درباره فساد آن نظام در آن زمان وجود دارد دقیقا

د هی باشی-دانیم وقتی به سرعت در حال رشد بود. تفاوت در این است که اگر شما پارک چونگمی 0909چین در دهه 

اما مایل است از یارانه خود به شما رشوه دهد، آیا  کندینم نیتأمدانید این شرکت اهداف صادراتی خود را و می

 خواهد کرد و بنابراین سودهای نیتأمن شرکت بدهید یا به شرکتی که اهداف صادراتی را خواهید این یارانه را به آمی

ای زیادی خواهد کرد و بنابراین قادر به دادن رشوه به شما به میزان بسیار بیشتری است؟ دوباره این کار سخت و پیچیده

اری از کند مقدتنها کاری که میاین شرکت که ورشکسته است و »هی باشید خواهید گفت -نیست. اگر پارک چونگ

دهد. چرا باید آن رشوه را بگیرم؟ من آن شرکت را تعطیل خواهم کرد و آن یارانه، پول خودم را به عنوان رشوه به من می

 «آن حمایت را به شرکت دیگر منتقل خواهم کرد.
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 دن بود. بنابراین در واقع، هیچهای کره جنوبی خیلی زود تشخیص دادند این چیزی بود که در حال اتفاق افتاشرکت

شرکت بود. این کاری است که  یوربهرهها وجود نداشت. تنها راهبرد باال بردن راهبرد آسان حمایت از رانت برای شرکت

ها که چرا این اتفاق در هند و پاکستان نیفتاد این نبود که کسی آن را تشخیص نداد آنها انجام دادند. دلیل اینآن

های هندی انجام گردد و بوروکراتبرمی 0999د. برخی مطالعات خیلی جالب وجود دارد که به دهه تشخیص دادن

که بوروکراسی هندی خودش به نظام حمایت، نظام  0999دادند. گزارش یک کمیته به نام گزارش کمیته دات در دهه 

جنوبی اندکی متفاوت بود اما اهداف کرد، به طوری که این کار در هند نسبت به پاکستان و کره مجوزدهی نگاه می

 یکسان بودند.

 میتوانینمهای دارای ارتباطات سیاسی ربوده شده است و ما ببینید همه این مجوزها توسط این شرکت»گفتند:  هاآن

 دانست چه چیزی در جریان بود. آناطالعی مطرح نبود هرکس میبحث بی« کاری درباره آن بکنیم.
 
ها صرفا

های سیاسی چنین کاری خیلی باال بود. دار بگیرند چون هزینههای ارتباطآن مجوزها را از این شرکت ندتوانستینم

گذاری صنعتی کره جنوبی در کره جنوبی کار کرد اما به ما چیزی در این باره بنابراین تبیین من اینست که سیاست

ه گذاری صنعتی در هند یا بنگالدش یا نیجریخواهید سیاستباید کرد. پس اگر می چه کارکه در جاهای دیگر  دیگوینم

ها ای که منابع را برای آن شرکتیا هر جای دیگر انجام دهید نیاز به طراحی آن به نحو کامال  متفاوتی دارید به شیوه

اگر »ها پیشاپیش یارانه بدهید و سپس بگویید این سازوکار که به آنشان باال برود اما نه با هایفراهم سازید تا قابلیت

 «فالن کار را نکنید یارانه را از شما خواهیم گرفت.

کره جنوبی،  هایهای متنفذ تهدید معتبر نیست، اما گرفتن یارانه از شرکتها از شرکتمساله اینست که گرفتن یارانه

ره سیاسی یا توزیع قدرت در ک شیآران کشور داشت، تهدید معتبری بود. سیاسی کامال  خاصی که ای شیآرابه دلیل 

 در نتیجه استعمارگری کامال  خاص ژاپنی  –جنوبی 
 
 بسیار متفاوت از کشورهایی بود که مستعمره انگلیس و فرانسه –عمدتا

 ردند که از طریق تجربهای کار کهای استعمارگر از طریق طبقات میانجی و واسطهبودند که طی دوره استعماری قدرت

 های افقی فشرده در سراسر جامعه بسط دادند.استعماری به شدت قدرتمند شدند و شبکه

کومت ها بر هند حها درباره استعماگری بریتانیا هست که هندیآن یک نوع حکومت غیرمستقیم بود. طنزی بین هندی

نی کردند. منظورم اینست که ما دوست نداریم خیلی در این کردند و بنابراین بسیاری از مردم با قدرت استعماری تبامی

باره صحبت کنیم اما در واقع، اگر به هند یا بسیاری کشورهای با سابقه استعمارگری انگلیس بروید، هنوز افراد مسنی 

 می
 
ع از طریق چرا؟ چون انگلستان در واق« ها آنقدرها هم بد نبودندانگلیسی»گویند را پیدا خواهید کرد که واقعا

ها ای تقسیم کرد که ژاپنیها به شیوهها کار کرد و منابع را با آنفرادستان قدرتمند محلی حکومت کرد، از طریق آن

تی رحمی ژاپن نبود، از جهتر بود و به بیداشتنیکه از یک جهت دوستچنین نکردند. پس، انگلستان در واقع درحالی

می های غیررسسیاسی با همه این شبکه شیآراها یک برجای گذاشت چون آن بارتردیگر پشت سر خود میراثی زیان

 مشکل بود اگر میوکار، سیاستمدارها و بوروکراتافقی بین صاحبان کسب
 
واستید خها و غیر آن ایجاد کردند که واقعا
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اما  ناممکن نیست،گذاری صنعتی جا اجرا کنید. اجرای سایر انواع سیاستگذاری صنعتی کره جنوبی را آنسیاست

 گذاری صنعتی کره جنوبی جواب نخواهد داد.سیاست

 ام تا داستان کره جنوبی را به درستی بهخواهم یک جمع بندی بکنم و ببینید آیا درست فهمیدهمی رابرت ویبلین:

یجه خاص نتگذاری صنعتی در این مورد خاطر داشته باشم. به نظر سه جنبه اصلی متفاوت وجود دارد که چرا سیاست

ها در معرض سازوکارهای صنعتی مولد و نوع که استعمارگری ژاپنی را داشتیم به این معنا که کره جنوبیداد. یکی این

صورتر ها قابل تها یا ساختارهای موردنیاز قرار گرفته بودند. پس این باعث شد تا برای این بنگاهها و سازمانقابلیت

 »بشود که بگویند 
 
 «قادر خواهیم شد در سطح جهانی رقابت کنیم. خب، ما واقعا

ها نیز چون ژاپنی –ها و سیاستمداران و غیر آن وجود داشت های بین بنگاهکه توانایی بازپس گرفتن حمایتسپس این

 که به کلی از میان رفته بود یا بسیار تضعیف شده بود. معنایش -های مریدگرایی موجود را از بین برده بودندهمه شبکه

در  نهایت ادامه دهیم و امکانات مفتها تا بیما قرار نیست به این یارانه»این است که برای دولت معتبر بود که بگوید 

 ها بتوانند از سیاستمداران پسای نداشتند که آنها لطف و احسان حاضر و آمادهچون این بنگاه« اختیار شما بگذاریم.

 بگیرند.

زنم نظام از طریق این فساد برپا شده بود چنان که به نفع سیاستمداران و حدس میکه این سپس، سومین جنبه این

نند که در مالی ک نیتأمهایی را کردند بود که بنگاهگذاری صنعتی را اداره میهایی که سیاستشاید به نفع بوروکرات

ها ند چون که در آن صورت آناندازهای خوبی از رقابتی شدن در سطح جهانی داشتحال مولدتر شدن بودند یا چشم

 رشوه
 
توانیم آن شان نیز بود که در این باره فکر کنند که چگونه میهای بزرگتری دریافت خواهند کرد. پس به نفعاساسا

ی و صادراتی به جای کنندینمهایی که خوب عمل مالی کنیم و آن بنگاه نیتأمدارتر هستند را هایی که آتیهبنگاه

 ا از دریافت کمک محروم کنیم؟ آیا داستان درست همین گونه بود؟نخواهند داشت ر 

تر از من بیان کردید اما در کلیتش درست است. بنابراین آخرین تر و به گمانم با حرارتشما خیلی رک مشتاق خان:

 ط نکهای ناکارا را منضبها چنان طراحی شده بود که فساد مانع نشد تا سیاستمداران بنگاهنکته که انگیزه
 
نند مطلقا

 ها نگاه کنید.زنی بین آنجویی و فساد در بستر این تصمیمات سازمانی و چانهدرست است. باید به رانت

ها لوحی است اگر فکر کنیم در هر سیستمی، حتی در یک کشور پیشرفته، سیاستمداران، بوروکراتبه گمانم واقعا ساده

ها همیشه به نحوی عمل کنند. آنک به شیوه خیرخواهانه عمل میوکارهای کوچوکارهای بزرگ، و حتی کسبو کسب

های کنند که چیزی هم برای خودشان بماند. اکنون تفاوت اینست که در کشورهای پیشرفته، آن منافع به شیوهمی

ه شوید کدهد تا منافع به چنگ آورده شود. پس شما متوجه میشود اما آن قوانین اجازه میپیروی از قوانین حاصل می

مالی  شان کمکهای بزرگ به حزب سیاسیهای بزرگ پشتیبانی خواهند کرد چون این شرکتسیاستمداران از شرکت

 به عنوان مشاور استخدام خواهد کرد پدیدهخواهد کرد یا آن
 
ای که ما در انگلستان همین اواخر مشاهده ها را بعدا

 ایم.کرده
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 کنند.ها را تهدید میارهای انتخاباتی علیه سیاستمداران، آناندازی کارز یا با راه رابرت ویبلین:

. پس ساده مشتاق خان:
 
ها لوحی است که فکر کنیم قدرتمندان از پول و قدرت خود برای به دست آوردن آنچه آندقیقا

وانایی بسیج معه تافتد. جاتر اتفاق میها اندکی شفافخواهند استفاده نکنند، به استثنای این تفاوت که اکنون اینمی

های سیاسی و احزاب سیاسی ایجاد کنید که جلوی تصویب قوانین توانید جنبشها را دارد و شما میشدن علیه آن

جوری بهتر است اما درست نیست که گمان کنید در کشورهای پیشرفته، قدرت و پول و نفوذ جدید را بگیرد. پس این

 اینست که در کره جنوبی، قدرتمندان خواهان ها هرچه بخواهید اهمیت داهمیت ندارد آن
 
ارد. بنابراین موضوع واقعا

 خواهان 
 
 مهم است که درک کنیم قدرتمندان هر جایی واقعا

 
دستیابی به توسعه به نفع خودشان بودند. به گمانم واقعا

 دستیابی به آن هستند.

 تالش این
 
ستان که اقتصاد کشورشان توسعه پیدا کند. پاک کردندینمگونه نبود که رهبران پاکستان یا حاکمان هند واقعا

قوی شود.  شانشان نیاز داشتند تا که ارتشها به توسعه یافتن اقتصادهایدیگر بودند. آنو هند در رقابت نظامی با هم

 مثل تهدیدی که کره جنوبی
 
 وگویند عاملی بو بسیاری می –کردند ها از کره شمالی احساس میبنابراین دقیقا

 
د که واقعا

د توانستند بایها میاند. پس اگر آنپاکستان و هند هم در جنگ و دعوا بوده -ها را به خود متمرکز کردذهن کره جنوبی

ها این ا آنکه چر کردند، چون به نفع خودشان بود. دلیل ایناز ظرفیت خودشان برای به پیش بردن اقتصاد استفاده می

وکار، گرفتار شده بودند که صاحبان کسب یترنییپاهای سطح هبران رده باال در دام شبکهکار را نکردند این بود که ر 

 آن را نادیده بگیرند. توانستندینمها ها و سیاستمداران برایشان چیده بودند و آنها، بانکبوروکرات

ها های مطبوعات و بوروکرات، گزارششدینمنباید فکر کرد رهبران هند و پاکستان احمق بودند یا که چیزی سرشان 

 به آن
 
ای خانواده 00ها در پاکستان پر از گزارش درباره به اصطالح گفت چه چیزی در جریان بود. روزنامهها میدقیقا

ه گونها کامال  شفاف بود. این. اینکردندینمشان را بازپرداخت هایها را به چنگ آورده بودند و وامبود که همه یارانه

ای هها را نداشت به همان شیوگونه بود که رئیس جمهور پاکستان قدرت سیطره بر آنها را نداند. ایننبود که کسی این

« برسم اممن نتوانستم به اهداف صادراتی»گفت توانست امتیازات آن چائبول که میکه رئیس جمهور کره جنوبی می

ها قدرت آن چائبول« دهم.ها را به کس دیگری میت من پولدر این صور»گفت را ابطال کند. رئیس جمهور می

ای از مردم علیه رئیس جمهور را نداشتند. پس تفاوت های سیاسی یا بسیج عدهجاروجنجال به پا کردن یا ایجاد هزینه

اد صاصلی در اینجاست. اگر محدودیت سیاسی وجود نداشته باشد همیشه به نفع قدرتمندان است که پیشران رشد اقت

 باشند.

 ها از این راه قدرت بیشتر یا پول بیشتری کسب خواهند کرد.چون به هر صورت آن رابرت ویبلین:

همیشه مفید است که از  کنندینمها چنین کاری آورند. پس اگر آنها قدرت بیشتری به دست میآن مشتاق خان:

 باید خیلیکه آنحتمالی وجود دارد. یکی اینو فقط دو پاسخ ا« ؟کنندینمها این کار را چرا آن»خود بپرسیم 
 
 ها واقعا

است،  های سازمانی دستشان بستهکه دچار محدودیت سیاسی هستند یا برحسب قابلیتاحمق باشند و پاسخ دیگر این
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 یا محدودیت دیگری دارند که باید شناسایی کنید. به گمانم تعداد بسیار بسیار اندکی رهبر در جهان داریم که احمق

 نه نهروی هند یا ایوب خان پاکستان، یا سایر رهبرانی که این دو کشور آسیایی را در دهه  –بوده باشند 
 
 0999و قطعا

 جلوی کسانی را بگیرند که در حال باال کشیدن توانستندینمهای سیاسی ها با توجه به محدودیتکردند . آنرهبری می

 ها بودند.رانت

ها ها و فرار کردن است و شما که رهبر باشید هم به آنشود که هرکس مشغول ربودن رانتآخرین ضربه زمانی وارد می

 به این دلیل دزدساالر شدند که هرکس پیوندید. برخی از رهبران این دزدساالریمی
 
ها در کشورهای در حال توسعه صرفا

ها هم مقداری پول برای خودشان یرند پس آنجلوی چنین جریانی را بگ توانستندینمها ها بود و آندر حال ربودن رانت

 های سوئیس انتقال دادند.بیرون کشیدند و به بانک

 شک-( تایوان دوره چیانگ کای9

 توانم مثال کالسیک دیگری در این باره بیاورم؟می مشتاق خان:

 بفرمایید.رابرت ویبلین: 
 
 بله، لطفا

شک رهبر تایوان است که تایوان را از مکان کامال  منزوی یک مثال کالسیک در این باره چیانگ کای  مشتاق خان:

ها حتی برانگیز تبدیل کرد، از بسیاری جهات و برحسب توزیع درآمد و داراییمتعلق به چین به داستان موفقیت تحسین

 تر از کره جنوبی است.جذاب

 ها در رایانه است بزرگتر از چین.هادیاین کشور هنوز بزرگترین تولیدکننده نیمه رابرت ویبلین:

. مشتاق خان:
 
 دقیقا

 این که محشر است، بله بزرگتر از امریکا. رابرت ویبلین:

. چگونه این تجربه را تبیین کنیم؟ چیانگ کای شک یکی از بزرگترین جنگ مشتاق خان:
 
 0999دهه  ساالران دردقیقا

رفت و با سایر ین بود. او در یک قطار پر از اسلحه و با ارتش شخصی خودش، از مکانی به مکان دیگر میدر چ

ساالران امروزی افغانستان نداشت. اما وی در جنگ جنگید. او در رفتار و در ترجیحات، تفاوتی با جنگساالران میجنگ

ابد. یرود و ناگهان تایوان توسعه میجزیره تایوان میها به خورد و به آن سوی آبهای چینی شکست میبا کمونیست

ترین ایهای حکومت اقتدارگرایی، یکی از توسعهترین دورهسال حکومت نظامی وی، یکی از طوالنی 99طی 

که در آن سوی آب چه اتفاقی افتاد؟ پاسخ اینست که در ها در آسیا به وجود آمد. چه اتفاقی افتاد. منظور اینحکومت

 دار کند. در شرایطی که هرکسچیزی را ضمانت اجرایی توانستینمساالرهایی بود که او یکی از بسیاری جنگ چین،

 دیگری در حال دزدیدن بود، پس چرا من هم شروع به دزدی نکنم.

ط ال  مسلتوانست بر آن جامعه کاماما در تایوان او کنترل کاملی بر اوضاع داشت. او همراه خود ارتشی آورده بود که می

بگویم که به هر کشور دیگری  خواهمینمجا دهید. اینشود. چرا باید از خانه خودتان دزدی کنید؟ پس آن را توسعه می
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 مهم این است که بیشتر حکومت
 
ست های اقتدارگرا شکتوصیه کنیم حکومت اقتدارگرا داشته باشید. نکته واقعا

  ها در عین حال که اقتدارگراخورند چون آنمی
 
آن درجه از کنترل کارامد بر جامعه خویش  توانندینمهستند اما واقعا

اند. بنابراین بدون درک آن کنترل کارامد، اقتدارگرایی ها و دیگران داشتهها و کره جنوبیرا داشته باشند که تایوانی

 بدی برای پیروی کردن است.
 
 الگوی واقعا

ها ما در پاکستان، نیجریه، جمهوری دموکراتیک کنگو و نظایر آن ترین شکل اقتدارگرایی آن شکلی است کهرایج

توانم همه این کارها را کند چون من حاکم اقتدارگرا هستم پس میایم. این حاکم اقتدارگرا پیش خود فکر میدیده

ات و اهداف خود ندآسا انجام دهم. او خیلی زود کشف میمعجزه ارد، چون در کند که وی هیچ ظرفیتی برای اجرای نی 

 در زیر وی است واقعیت امر آن جامعه
 
تواند جلوی هر کاری را که قدرتمندی شده است و می یسازشبکهای که دقیقا

ها همان حاکمانی شوند. آنخواهد انجام دهد بگیرد. سپس این حاکمان اقتدارگرا خودشان تبدیل به دزد میاو می

 مثل سیاستسوئیس میهای ها را پنهانی به بانکهستند که پول
 
رخی گذاری صنعتی که در بفرستند. دوباره دقیقا

شود و در دیگر ها باعث رشد میاقتدارگرایی در برخی مکان شودینمها موفق شود و در دیگر مکانها موفق میمکان

 ه اقتصاد سیاسیلوحانهای ساده. به گمانم یکی از خطرات واقعی در بسیاری از تحلیلشودینمها باعث رشد مکان

مورد از  9گذاری صنعتی با اقتدارگرایی ترکیب شود موفق خواهد شد. در واقع در گفتن این حرف است که اگر سیاست

 آید.تا از چنین ترکیبی فاجعه به بار می 09

 ( منطق بقای سیاسی21

مدل نظریه آمده است. طبق  0این توضیح من را یاد مدلی انداخت که در کتاب منطق بقای سیاسی رابرت ویبلین:

خواهد انجام دهد. اما در تواند هر کاری که میرئیس جمهور یا نخست وزیر میعوام از قدرت درون عرصه سیاسی 

 زیر خودشان پاسخگو هستند کسانی که اگر بخواهند میواقعیت، این قدرتمندان به گروه 
 
ن به توانند ایمردم دقیقا

ها در ها برای حفظ جایگاه خویش، باید همه کسانی را که یک پله زیر آنندان را بیرون بیندازند. آناصطالح قدرتم

ور شان کودتا نشود. تصکم علیهها دوباره انتخاب شوند یا دستنردبان قدرت هستند راضی نگه دارند به طوری که آن

 بخواهد کشور توسعه پیدا کند اما وی کنم طبق شرحی که دادید در پاکستان، نخست وزیر پاکستان شایمی
 
د واقعا

کند. چون اگر این کار را  ناراضیتر از خودش هستند را کسانی را که یک رده پایین تواندینممحدودیت دارد چون او 

 خیلی محدود است.
 
 بکند از قدرت حذف خواهد شد. بنابراین میزان آزادی عملی که وی دارد واقعا

آزادی عمل و صالحدید شخصی خیلی زیادی داشت چون  0919شک در تایوان در دهه -چیانگ کایاز طرف دیگر، 

به طوری  –که نظام کنترلی متمرکزی داشت. تعداد رقبای سیاسی بسیار اندک بود و هیچ رقیب نظامی پیرامون وی نبود 

ای دهانجامد اما عه توسعه اقتصادی میهایی باشد که بکه او آزادی عمل خیلی زیادی داشت. اگر نیاز به اجرای سیاست

ها را دوست ندارند، پس او ظرفیت انجام این کار را داشت. این به نفعش هم بود چون او مطمئن بود در دهه آن سیاست

                                                           
1 https://mitpress.mit.edu/books/logic-political-survival 
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آید که پس باید ای پیش میکنندهجا موضوع ناراحتبعدی هم در قدرت خواهد بود و نفوذ همه جا غالبی دارد. این

کنند دا میتر و متمرکزتر دارند بهتر توسعه پیتر، مسلطکه اقتدارگرایی قوی –مانند چین  –ته باشیم کشورهایی انتظار داش

 تر دارند.های زمانی درازمدتها افقباقی باشد. آندر قدرت ها سال رهبر دهکه رود که حزب، چون انتظار می

باج بدهند تا سال بعد یا سال بعد از آن از قدرت کنار گذاشته بینند به سایر مراکز قدرت درون کشور ها نیازی نمیآن

ای کنندهگیری ناراحتتر فکر کردن و اهداف گسترده را تعقیب کردن دارند که نتیجهها آزادی عمل بلندمدتنشوند. آن

ود نسبت منجر ش رود به توسعهثبات احتمال کمتری میگویید که این با شواهدی که اقتدارگرایی بیاست. آیا شما می

 زنم تایوان و کره جنوبی در گذشتهتر متمرکز شده مثل آنچه شما در چین دیدید یا حدس میبه اقتدارگرایی باثبات

 سازگار است؟

ای است و به گمانم تعدادی قطعات در این پازل وجود دارد. وقتی درباره اقتدارگرایی این مساله پیچیده مشتاق خان:

های شیوه کنم، آن را بهسیاسی می شیآراکنیم. در تحلیلی که من از کنیم اغلب خیلی غیردقیق صحبت میصحبت می

م با چقدر رقابت افقی از سوی کسانی که در ائتالف جا بحث بر سر اینست که ائتالف حاکام. در آنمتفاوت برش داده

فیت آئیم چقدر ظر حاکم نیستند مواجه است و ائتالف حاکم هنگامی که به شکل عمودی به سمت پایین ائتالف می

 ها چیست؟ به گمانم وقتی ازهای آندهند و انگیزههای پایینی به فرامین و دستورات از باال گوش میاجرا دارد. آیا رده

کنیم، یعنی داشتن ائتالف حاکم که هم افق زمانی درازی دارد، چون با مخالفان خیلی معتبر افقی این منظر نگاه می

سپاری به فرامین و دستورات به شکل عمودی تا پایین زنجیره وجود پذیری و گوشمواجه نیست، و هم ظرفیت اطاعت

د که ها یا با همدیگر تشکیل ندهنهای مستقلی با بیرونیئتالفهای پایین زنجیره هستند او کسانی که در رده –دارد 

 چنین چیزی به شدت نادر است. -جلوی اجرای فرامین و دستورات را بگیرند

هایی از آن را دارند و برای درک آن باید به تاریخ نگاه های مختلف تکهبه گمانم اکنون کشورهای شرق آسیا به شیوه

ی های سیاسدهی سازمانگوید فقط به سازمانسیاسی می شیآرابخش دیگر داستان کنید. اما چیز دیگری هست، 

د، گونه که اندکی پیشتر گفته شهای اقتصادی هم نگاه کنید. دوباره هماندهی سازماننگاه نکنید، باید به سازمان

یین و ه شکل از باال به پاهای کره جنوبی از گذشته مقداری قابلیت داشتند. پس این نوع پروراندن قابلیت بسازمان

وجود  وکاریوکاری یا قابلیت تولیدی در بخش کسبشود که مقداری قابلیت کسبمحور زمانی موفق می-سیاستی

ارد. اما ای وجود دهای حمایت گلخانههای سازمانی به وسیله سیاستداشته باشد و امکان توسعه بیشتر این قابلیت

 سیاستهای اقتصادی چنان پیچیده میسازمانسرانجام به جایی خواهید رسید که 
 
ه های صالحدیدی بشود که واقعا

ها نها تبدیل شود آآید. وقتی صالحدید سیاستی به محدودیت بر سازمانها درمیشکل بار و محدودیت بر فعالیت آن

ها هم با دیگر سازمان های افقیبه حاکمیت قانون و قرارداد رسمی نیاز دارند چون که اکنون نیازمند ساختن شبکه

 المللی و هم ملی هستند.بین

های پیشین حسابی پروبال که تحت رژیمهایی چائبولافتاد. وقتی  0999این اتفاقی بود که در کره جنوبی در دهه 

با  بیش از این میتوانینمخواهیم. چون عمال  دیگر ما حاکمیت قانون می»گرفته بودند شروع به شکایت کردند که 
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 چه چیزی نیاز داریم، نیازهای ما خیلی صال
 
حدیدهای شما کار کنیم، چون شما هیچ روشی ندارید تا بدانید ما دقیقا

ها همه چیزهایی را که نیاز داریم برای شما بیان کنیم. ما به انعقاد میلیون میتوانینمپیچیده و انبوه شده است. ما 

ها اکنون قدرتمند و پیچیده شده چون آن سازمان« میت قانون نیاز داریم.قرارداد افقی نیاز داریم. بنابراین ما به حاک

بودند و پول بسیار زیادی داشتند، شما دیدید چه اتفاقی در کره جنوبی افتاد، گذار به سمت حاکمیت قانون شروع شد. 

ن ت شده است. چین تازه ایاند به طوری که کامال  غیرقابل برگشها در مسیر حاکمیت قانون راه درازی را پیش رفتهآن

خودشان را کامال  محدودشده در سطح  آنجا 0هایرسد که هواویای میسفر را شروع کرده است، چین دارد به نقطه

 ها مقید به قرارداد و قانون نیستند.شود آنجهانی خواهند یافت اگر که تصور می

ها هنوز به حد کافی زیاد نشده است. منظورم اینست که به محض داشتن هزاران هواوی، و به علت اندازه اما تعداد آن

ها نیاز است. اما من مطمئنم آن زمان فرا خواهد ها باید خیلی زیاد بشود، به بسیاری از آنبزرگ اقتصاد چین تعداد آن

اند. ز آن فروبپاشد که خیلی بعید است، اگرچه بسیاری به آن امید بستهرسید، مگر اینکه چین به دالیلی دیگر پیش ا

 همان فشارهای از پایین را در چین خواهیم دید. فشارهای اما اگر تعداد این سازمان
 
ها زیاد شود، مطمئنم ما دقیقا

که چین به سوی  خواهیم و آن زمان استگویند ما حاکمیت قانون میهای قدرتمندی که میافقی از سوی سازمان

ود توجه شهای اقتصاد سیاسی میحاکمیت قانون حرکت خواهد کرد. به گمانم کل اشتباهی که در بسیاری از تحلیل

 به حاکمیت قانون نیاز است، و سپس به 
 
و بررسی نیازهای یک کشور پیشرفته است، محیطی که برای رشد کردن واقعا

هم همان نیازها را دارند.  0999و  0909، 0999های های دههه جنوبیها و کر ای تحلیل کردن که گویی چینیگونه

ها چگونه رشد کردند پس احتمال دارد در آینده جا یک معمای واقعی داریم که آنگویند خب ایناین تحلیلگران می

، برای پروراندن لهفروبپاشند. به گمانم علت این تحلیل اشتباه، اشتباه گرفتن مراحل متفاوت توسعه است که در هر مرح

 های خود به انواع متفاوت پشتیبانی نیاز دارید.قابلیت سازمان

ا در ها در توسعه اقتصادی یآورترین موردکاویترین و شگفتپدیده جالبی است که در برخی از جالب رابرت ویبلین:

رود بینیم که از قوانینی که گمان مییهایی از کشورهای با رشد انفجاری مها، مثالعلم اقتصاد به طور عام در همه زمان

در انگلستان یا امریکا ضروری است تا مقدار زیادی ثروت تولید شود پیروی نکردند. این کامال  در تضاد با آن تئوری است 

که چه چیزهایی ضروری است. کنیم و اینکه ما داریم، یا با داستان متعارفی که درباره توسعه اقتصادی تعریف می

 دیتوانیمنصورت گوید باید حاکمیت قانون داشته باشید، باید از شر فساد خالص شوید. در غیر ایننی که میداستا

ها ا همه آنخوانی کامل بهایی که شما گفتید مخالفرشد کنید. این دیتوانینمصورت بنگاه داشته باشید، در غیر این

 بود.

چه در جریان است کار یاد صحبت کرد چون که سردرآوردن از آناش زدر عین حال این چیزی نیست که بشود درباره

زنم این همان چیزی است که شما بسیار سختی است. آن نیازمند داشتن چارچوب کامال  متفاوتی است. اما حدس می

کی از یه یرسد شبکنید ارائه دهید. مطمئن نیستم که این تبیین درستی باشد، اما به نظر میتان تالش میو همکاران
                                                           

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Huawei 
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 میمهمترین پرسش
 
چون نشان  افتد؟توانیم در همه علم اقتصاد بپرسیم، چگونه این اتفاق میهایی باشد که ما احتماال

برای مدت زمان کامال  دراز، اشتباه  –کم در آن سطح از توسعه دست –دهد شیوه اندیشیدن ما درباره توسعه اقتصادیمی

 بوده است.

فتید و چالش واقعی همین است. بیشتر مطالب علم اقتصاد از تجربیات انگلستان و صددرصد درست گمشتاق خان: 

 نمونه
 
نونی گونه که کره جنوبی و چین کهایی پرت برحسب توسعه جهانی بودند همانامریکا گرفته شده است که دقیقا

کومت توسعه نیاز داریم یک ح های پرت هستند. اگر فقط به کره جنوبی و چین نگاه کنید خواهید گفت آنچه براینمونه

اقتدارگرا با سیاستگذاری صنعتی است. اگر به انگلستان و امریکا نگاه کنید خواهید گفت از همان ابتدای حرکت به 

های محدود با دستان بسته شده توسط انواع ابزارهای نظارت و توازن نیاز است. سمت توسعه به بازارهای آزاد و دولت

های توان برحسب توزیع قابلیتهاد اشتباه است و به گمانم آنچه در هر دو مورد نتیجه داد را میبه گمانم هر دو پیشن

های سیاسی درک کرد. من توانستم به شما یک روایت خیلی جالب بدهم که چرا آن در امریکا و سازمانی و قدرت

 انگلستان کار کرد و چرا آن در کره جنوبی و چین کار کرد.

س که نیجریه چه کار بکند. چون پ دیگوینمها چیزی به ما جا بگیرم اینست که پس اینخواهم اینمیای که یک نتیجه

آن  های سیاسی و اقتصادی نیجریه،ها در سراسر سازماناز آن باید از خودتان بپرسید، با توجه به توزیع قدرت و قابلیت

این  ای را برانگیزد تا منافع خود را دردارتر و توسعهقابلیتهای گذاری که سازمانافزا در سیاستتلنگر، آن تغییر اندک

ببینند که شروع به پشتیبانی از توسعه بیشتر کنند، چه خواهد بود؟ نه مدل انگلستان و امریکا یا مدل چین و کره 

 نیاز به درک اقتص
 
از  090اسی اد سیجنوبی چیز زیادی ندارند تا به شما بگویند. بنابراین چالش واقعی این است. واقعا

ما ها البته جالب هستند اهای پرت هستند. این مثالمبانی اولیه آن است و بگوییم کشورهای مورد بحث همگی نمونه

 هماننباید تجربه آن
 
 بیگونه که تعمیمها را عمومیت ببخشیم. دقیقا

 
عتی داریم فکرانه سیاستگذاری صنبخشی تقریبا

 بیکه از تجربیات آسیای شرقی گرف
 
فکرانه آزادسازی و نظارت و توازن و حکمرانی خوب و ته شده است تحلیل تقریبا

سازی افراطی تجربه امریکا و انگلیس گرفته شده است. به گمان من چالش حاکمیت قانون داریم که از بدخوانی یا ساده

 اصلی این است.

ما به عنوان اقتصاددان دگراندیش و تکثرگرا شما خیلی خوب روی آن انگشت گذاشتید. به گمانم بخشی از کاری که 

هایی که بر اساس فروض ناپیدایی ها است، مدلها و کنار گذاشتن آندهیم خالص کردن خود از قیود این مدلانجام می

ها برای آن موارد خاص درست بودند، اما در اند که در حالت کلی بسیار غیرواقع بینانه هستند. این مدلساخته شده

 عام برقرار نیستند و اعتباری ندارند. حالت

 به آناینها موردکاوی ویبلین:رابرت 
 
ها از این دید که در سطح باالتری قرار دارند های بسیار جالبی هستند که صرفا

 یک دانش آشفته و درهم و برهمی است. یا شبیه این 
 
دوباره فکر کنیم. به گمانم در این داستان، توسعه اقتصادی اساسا

حظه و بررسی کرد. در این رویکرد نیاز است در کره جنوبی است که بگوییم هر کشوری را باید انفرادی و جداگانه مال

 های قدرتمند در اینجا چه کسانیهای قدرتمند یا گروهآدم»دقیق شوید، در نیجریه دقیق شوید و با خود بیندیشید: 
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که چرا نیبه گمانم یک دلیل ا« توانیم به آن منافع تلنگر بزنیم؟ها چیست؟ چگونه و با چه روشی میهستند؟ منافع آن

ر ، و چرا مردم اغلب از رویکردهای بسیاشودینمها و تحلیل وقایع استفاده از این لنز، از این نوع نگاه، برای دیدن پدیده

شما  که در این روشی کهکنند، این تصور باشد که بازارهای آزاد و تجارت آزاد تنها راه هستند، درحالیتر استفاده میعام

ای زیادی انجام شود. باید دانش محلی خیلی زیاد داشته باشید، با این کشور خاص آشنایی زیادی شرح دادید باید کاره

 بخشی بزنید و بگویید خب ما باید از آنچه اینخیلی راحت دست به تعمیم دیتوانینمداشته باشید. در چنین روشی 

 برداری کنیم.کشور دیگر انجام داده است کپی

ماند که شما داستانی ارائه فرسا است؟ مثل این میه عمق واقعیات چقدر سخت و تواندر این مکتب فکری رسیدن ب

ها سازی از مراکز قدرت متفاوت درون یک کشور در ذهن داشته باشید و سپس بخواهید بفهمید آندهید یا یک مدل

 به نظر می
 
 تالداللت بر چه چیزی دارد که واقعا

 
ه ای هم خواهد بود کش بیهودهرسد کار خیلی مشکلی باشد. احتماال

 بینی کنید؟اوضاع را جلو جلو پیش

کنید قدر هم ناامیدکننده باشد. به گمانم اگر شما فرد دانشگاهی باشید و تالش میاین کنمینمفکر  مشتاق خان:

اش هر های تحلیلی تحویل بدهید کار سختی در پیش دارید. چون باید وارد موضوعات زیادی بشوید که درباتعمیم

اه گویند اشتباند خواهند آمد و به شما میهای زیادی که عمر خود را صرف گفتن چیزی دیگر کردهصحبت کردیم. آدم

تان بکنید که مشاغل خود و شهرت و اعتبار خود را در ارائه کنید و شما باید وقت زیادی را صرف جنگیدن با همکارانمی

گمانم این یک بخش از تصویر است. اما اگر شما به این موضوع واقعی برسید اند. به داستانی اندک متفاوت صرف کرده

 عامهکند بسیاری از آنچه که من میکه چگونه توسعه در صحنه واقعی و عمل کار می
 
 فهم است. با درک آنچهگویم واقعا

 ادله و مباحث نکنید.توانید کار کنید و خودتان را خیلی درگیر مجگویم میفهم میکه من به شیوه خیلی عامه

استی . ابزارهای سیکندینمقضیه در سطح کف جامعه خیلی ساده اینست: شما در کشوری هستید که خیلی خوب کار 

ی جا تاریخهرچیزی را درهم بشکنید و از نو شروع کنید. آن دیتوانینمکنید محدود هستند. شما ها کار میکه با آن

هستند. آن تاریخ خاص یعنی تعداد معینی بازیگر، سازمان، سیاستمدار، احزاب  کند مردم در کجادارد که تبیین می

 ای کاش اوضاع متفاوت و جور»که ها را مفروض بگیرید. شما ظرفیتی برای گفتن اینباید آنسیاسی حضور دارند. 

کنند. های معینی رفتار میبه شیوه گویید این بازیگرانمیگاه جا است. آنندارید. نقطه شروع شما از این« دیگری بود

گویید بسیار خوب، من کنند. سپس میها چگونه رفتار میجا بنشینم و مشاهده کنم آنپس اجازه دهید فقط این

جا رسیدیم که اهداف هنجاری شما از توسعه چیستند. من هدف هنجاری خودم ها برسم. حال به اینخواهم به اینمی

های سازمانی را ببینم. چون تری از قابلیتخواهم طیف گستردههدف هنجاری من اینست که می را به شما ارائه دادم.

 هرچیز دیگری آن است. حتی اگر فکر می
 
خواهان مبارزه با فقر هستید، من خواهم پرسید کنم که پایه و شالوده تقریبا

ید کردن چیزی بدون کمک دیگران و مشغول شدن به های الزم برای تولچگونه مردم فقیر را به جایی برسانم که قابلیت

ها صدقه بدهیم. صدقه شاید مدتی کوتاه و برای کمک که صرفا به آنفعالیتی بدون کمک دیگران را دارند به جای این

 توسعه قابلیت
 
 ها است.به تعداد اندکی ضروری باشد، اما راهکار بلندمدت واقعا
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ها شود که در این کشور فاقد قابلیت در همه بخشآن وجود دارد. آنگاه پرسش این میبه گمانم توافقی کامال  گسترده در 

 حیاتی که میاز کدام بخش شروع کنیم. شما برخی بخش
 
آن  کنید.ها کار کنید را انتخاب میخواهید در آنهای واقعا

ی ورهای مختلف ترکیبات متفاوتای یا کشاورزی باشد. کشتواند سالمت، آموزش، تولید کارخانههای حیاتی میبخش

ه تان باشد نکته این نیست کجا غایب هستند. حواسها اینگویید بسیار خوب، قابلیتمیها دارند. سپس از اولویت

ها روانه کنیم. نکته اصلی غایب بودن ها غایب است پس منابع فراوانی به سمت آنسرمایه غایب است و مهارت

. اکنون چگونه من از آن پشتیبانی کنم؟ منابع مالی را به چه کسانی بدهم؟ به چه کسانی های سازمانی استقابلیت

خواهم به ها چه خواهد بود؟ چون من میهای احتمالی آنمقداری منابع بدهم تا آن قابلیت را ایجاد کنند؟ واکنش

یل پذیری بیشتر تبدو رقابت یوربهرهبه  ها راها مجبور خواهند شد با تالش بسیار آنگروهی از مردم منابعی بدهم و آن

 کنند.

د ها باید بداننها را کسب کردند پشتیبانی من متوقف خواهد شد. هم خودم و هم آنها این قابلیتکه آنبه محض این

 به آن هدف رسیدند پشتیبانی متوقف خواهد شد. که آنکه پشتیبانی روزی متوقف خواهد شد؛ به محض این
 
ها واقعا

فهم حالجی کنید، نباید وارد بشوید. این آن را به شیوه عامه دیانتوینمجا نظارت و توازن معتبر چیستند؟ اگر در این

 عامه
 
فهم درباره آن است، که به مقدار زیادی تئوری نیاز ندارد. تنها چیزی که نیاز دارد میزان یک روش اندیشیدن واقعا

توانم این سازمان یا این یجا در سر صحنه و میدان عمل بودن و دیدن. بسیار خوب، آیا من مزیادی فهم عامه است و آن

ها بودم ی آنکند؟ اگر من جاگروه را تصور کنم که در یک بازه زمانی پنج ساله با پشتیبانی من به نحو متفاوتی رفتار می

ی نها در اختیارم بود و کسی بود که به من پول بدهد، رفتار عقالها بودم و آن شبکهکردم؟ اگر من جای آنمی چه کار

 آن سازمان را به همان روشی که مید؟ آیا تالش میبومن چه می
 
 خواهم بسازم؟کردم آن پول را بگیرم و واقعا

یا کلیات و مبانی اقتصاد  090ی است که به شیوه متفاوت رفتار کنند؟ این همان اقتصاد سیاسی نها عقالیا برای آن

وانید بروید تآن را انجام دهید. اگر گیر کردید، میتوانید سیاسی است. شما بدون نیاز به دانش تحلیلی خیلی زیاد می

و  ...توانید راهی دراز بروید ها هم مینویسند را بخوانید، اما به گمانم بدون آنو برخی مطالبی که کسانی مثل من می

گذاری چگونه حتی بدون پرسیدن این پرسش جالب است بدانیم که باورنکردنی است موسسات کمک یا سرمایه

اش فکر کرده بودند ها فقط پنج دقیقه دربارهکنند، که اگر آنمیلیون دالر را در یک پروژه خرج میها دهی، اساس

 کنند پایان یابد، پایان خواهد یافت.ها فکر میای که آندادند که بعید است نتیجه کار به آن شیوهتشخیص می

خواهید فعال توسعه اقتصادی باشید که از این روش برای گویید اگر میماند که شما میشبیه این می رابرت ویبلین:

ین دهد، چنها میهای کمک کننده یا دولتکند، پیشنهادات بهتری به دستگاهگذاری استفاده میبهبود سیاست

کاری تا حد زیادی یک هنر است، اما آن شبیه هنری است که از طریق مطالعه تعداد زیادی موردکاوی، آشنا شدن با 

که چگونه ممکن است دریابید هایی از گذشته که چگونه اوضاع به سمت خوب شدن پیش رفت و دانستن اینمثال

توان چیزهای زیادی آموخت و وظیفه خود را معقول انجام داد. حدس ها چیست و چقدر پرنفوذ هستند، میمنافع آن

از  های بسیار مشابه در کشور پسویید پرسشگشما دارید می ...هایی بپرسید که چه نوع پرسشزنم دانستن اینمی
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 با پرسیدن پرسشگویید میزنم که میشود. حدس میکشور دیگر پرسیده می
 
 اساسی های واقعتوان راه دراز رفت صرفا

 
ا

درباره چیزهایی مثل این که آیا به نفع کسی هست که بتواند چوب الی چرخ این سیاست بگذارد؟ چون که در آن حالت، 

 امیدی ندارید.شما و 
 
 اقعا

 مراکز قدرت نیستند. همانآن مشتاق خان:
 
 حتی سازمانگونه که گفتهها صرفا

 
کنید هایی که پشتیبانی میام، واقعا

 باید به این معنا تفسیر شود که هر ها انجام میهایی که آنبرحسب فعالیت
 
دهند قدرتمند هستند. قدرتمندی اساسا

ی در مسیر سیاست شما یا تحویل دادن نتایج آن را دارد. با توجه به چنین تعریفی، برخی اندازسازمانی قابلیت سنگ

 نه خیلی قدرتمند داریم، اگر که آنسازمان
 
رای ها که برای مثال بکنند. بیشتر این سیاستها با شما کار میهای واقعا

شان هایشود یا خدمات سالمت و غیر آن، رانتهای آموزش مهارت در کشورهای در حال توسعه استفاده میارائه برنامه

یلی های خها رانتها داشته باشد. مواردی داریم که سیاستای به ربودن آنقدر زیاد نیستند که نخست وزیر عالقهآن

 قدرتمند
 
 دخیل هستند. –به معنای معمول کلمه، افراد در راس جامعه  -چشمگیری دارد و سپس افراد واقعا

 ها تعامل داشت.شود با آنخیلی سخت میهایی که بخش

 نفت، معدن. رابرت ویبلین:

ها ها و سیاستهای بزرگ مناقصه و تدارکات و غیر آن. اما بیشتر برنامهنفت، معدن. اما همچنین پروژه مشتاق خان:

 نه به یا قط تر، جایی که بازیگران فقط برحسب آن سیاست اما نه به معنای ملی قدرتمند هستند.در سطوح پایین
 
عا

کنید ها تهیه میها را نیز درک کنیم. بنابراین وقتی منابع مالی برای این سازمانالمللی. مهم است که آنمعنای بین

 چه چیزی میها چیست و آنهای آنقابلیت
 
 کنند آیا آنها قوانین را نقض میخواهند؟ اگر برخی از آنها واقعا

 
ها واقعا

 از این قوانین به نفع خودشان پیروی خواهند دهند؟ آیا آنکنند و به همدیگر گزارش میهمدیگر را پایش می
 
ها واقعا

آید. اما باورنکردنی و عجیب است که چقدر کار اندکی صرف این کرد یا خیر؟ منظورم اینست که این به نظر بدیهی می

ها های عمومی آنگویند و آنچه در بیانیهمایت میهای خواهان حچه افراد و سازمانها شده است. مردم فقط به آنروش

 گویند نگاه کنید.ها نه به آنچه میکنند، اما این کافی نیست. باید به رفتار آنآمده است گوش می

و بروید  اکتفا نکنید ...دهم ها مشارکت دارم و این نتایج را تحویل میگوید من در این فعالیتکه کسی میبه صرف این

ها در گذشته چه اند؟ آنها در گذشته چه چیزی به دست آوردهو ببینید رفتار وی در گذشته چگونه بوده است. آن

 ها واکنش نشانها و مشوقها چگونه به انواع متفاوت انگیزههایی دارند؟ آنها چه شبکهاند؟ آنچیزهایی تحویل داده

. های قابل جواب دادن هستندها پرسشمنظورم اینست که این آسان نیست اما این ...باشد دهند؟ و آن باید نسبی می

ر کنید و ها کاریزی کردید با آنهایی که برنامهیک ایده خوب از انواع سازماناگر بنشینید و به مدت شش ماه کار کنید 

 که آیا سیاست شما عملی است یا خیر خواهید داشت.این

 با فساد در طراحی سیاست دیده شود ( مبارزه22
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 چه نوع تحلیلی بکنند تا که سردرآورید آیا آن برنامه رابرت ویبلین:
 
ها ی که آنابسیار خوب، انتظار دارید عوام واقعا

 با انگیزهدرباره اجرایش فکر می
 
های افراد دخیل سازگار است و بنابراین احتمال واقعی برای پیدا کردن جواب کنند واقعا

 دارد؟

اد کنیم آنچه را که مبارزه با فساری کامال  رادیکال انجام دهیم. ما تالش میبه گمانم ما در تالش هستیم کمشتاق خان: 

عمال قانون معنا می  قابل تحویل، عملی و از باال به پایین، شفافیت/ پاسخگویی/ ا 
 
دهد به چیزی تغییر دهیم که واقعا

کنیم می گوییم اینست که تالشه ما میدهیم. بنابراین آنچای باشد. این یعنی نیاز به بازاندیشی آنچه انجام میتوسعه

و تلف  و منابعی که ربوده کنندینمای دست یابیم با بازیگرانی که در حال حاضر از قواعد پیروی دادهای توسعهبه برون

های مختلف و کشورهای های مختلف و فعالیتشود. گام نخست درک این نکته است که چرا چنین چیزی در بخشمی

غیرمنتظره  هایکه آیا برخی بازیگران به شیوهافتد. دالیل آن کامال  متفاوت است. گام دوم گفتن اینیمختلف اتفاق م

تار کنیم آیا برخی افراد رفتوان تفاوتی در رفتار دید؟ در آن بخشی که ما بررسی میکنند؟ آیا میاز قانون پیروی می

هستند یا نه؟ گام سوم اینست که بپرسیم چرا. چرا برخی افراد  ای و پیروی از قانون دارند و دیگران ناقض قانونتوسعه

 دهند؟ای بهتری تحویل میدادهای توسعهکنند و برونبهتر از دیگران از قوانین پیروی می

 بینید این اتفاقاینست که وقتی می –ها درباره آن به شما خواهم داد که تایید شده است و برخی مثال –فرضیه ما

 همیشه به این علت است که افرادی که بهتر از دیگران از قوانین پیروی میافتد، تقمی
 
های مرتبط کنند قابلیتریبا

ها ها یا با سایر بازیگران بازار سروکار دارند که در حال نظارت آندارند و نوعی نظارت و توازن افقی در کار است. یعنی آن

 کنند، کسانی که عالقه بهها هستند مواد و منابع عرضه مینظارت آنها به دیگر بازیگرانی که در حال هستند، یا آن

دهند. آنهایی که فاسد هستند آن نظارت و توازن ها چیزهای درستی تحویل میها دارند تا مطمئن شوند آننظارت آن

 جالب از آن است. سپس به گام بع
 
 رسیم کهدی میافقی را در همان بخش و در همان فعالیت ندارند. این بخش واقعا

های افقی بر آنهایی که از قوانین پیروی آیا یک سیاست عملی وجود دارد که از طریق آن بتوانیم نظارت»بپرسیم 

 «کنند؟ها مانند کسانی بشوند که از قوانین پیروی میوضع کنیم به طوری که آن کنندینم

توان انجام داد یا نه و اگر آیا این کار را می کنیم کهپذیری است. سپس به شواهدی نگاه میاین یک پرسش امکان

ساد راهبرد مبارزه با ف« یافتم، یافتم! پس یک راهبرد مبارزه با فساد اینجا وجود دارد.»گوییم توان انجام داد ما میمی

 وگیرید. هر کشوری دادگاه، پلیس اینست که شما ساختارهای موجود عمودی شفافیت و اعمال قانون را مفروض می

 دستگاه اداری مبارزه با فساد دارد. ما آن
 
ست که این کنندینمها کار گیریم اما علتی که آنها را ثابت در نظر میاحتماال

ها تبانی ، آنکنندینمافتد. بازیگران از اعمال قانون پشتیبانی که چه اتفاقاتی می دهندینمبازیگران خودشان گزارش 

که فهمیدیم گیر کار کجاست، آن سامانه اعمال قانون شروع به کار سازند. به محض اینیکنند و واقعیات را پنهان ممی

. کنند. این راهبرد مبارزه با فساد استکند که از قوانین پیروی میکردن روی مردم بیشتری نسبت به عده معدودی می

های ما شواهدمحور است. ما به ژوهششود. همه پاکنون، فاز بعدی آن فراتر از پژوهش بوده و وارد مرحله اجرا می
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یم که کنکنیم چرا این مهم است و توجه میدهیم. ما توجه میکنیم. ما یک تحلیل ارائه میها در رفتار توجه میتفاوت

 آیا تغییر دادن پیوندهای افقی عملی است.

و این جایی است که اکنون  –ی دهیم. گام بعدتوانیم انجام بدهیم انجام میبه عنوان یک سازمان پژوهشی آنچه می

 آنچه ما میهای توسعهها به دستگاهها و فروختن آنتهیه این ایده –هستیم 
 
با  گوییم اینست که مبارزهای است. اساسا

اسازی های شما جها و پروژهفساد چیزی نیست که به پروژه خودتان بیفزایید. مبارزه با فساد باید در طراحی سیاست

ها را در نظر بگیرد و در حال حل برخی مسائلی ر سیاست را چنان طراحی کردید که توزیع قدرت و قابلیتشده باشد. اگ

وکاری انجام دهند و با پیروی از قوانین خواهند کسبکند و به افرادی که میاست که مردم را مجبور به نقض قوانین می

 از رفتار پیروی بی برای آندهید انجام آن کاسکنید و تضمین میپولی درآورند کمک می
 
ها سودآور است پس شما واقعا

ض شوند که ناقها اکنون متحدان شما در گزارش دادن کسانی میکنید. این افراد و سازمانها پشتیبانی میقانون آن

ل نکته کتوانم به شما به شایم که میقانون هستند. این یک اصل کلی است و به نظرم ما نتایج زیادی به دست آورده

 دوم توضیح دهم.

 کنیم که این گونه نیست. جایی کههایی پیدا میها و فعالیتهای زیاد از بخشنکته دوم اینست که ما همچنین مثال

 هرکس قوانین را نقض می
 
 تقریبا

 
کنند متوجه ها به چه دلیل قوانین را نقض میکنیم که آنکند. وقتی تحقیق میواقعا

 گوییم تالش برای مبارزه با فاسد در این فعالیت دقیها بسیار دشوار است. آنگاه ما میدن رفتار آنشویم که تغییر دامی
 
قا

خواهید جا هر طور که میکنم نیاز به شجاعتی است که بگوید این همه پول که اینپذیر نیست. من فکر میاکنون امکان

نفی گوییم اگر این فعالیت فاسد اثرات بسیار مهمچنین می کنید، قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد. اما سپسپمپاژ می

گذاریم. نخستین راهبرد حل را راهبرد خروج میحل دیگری داریم. ما نام این راهبر مردم فقیر دارد نیاز به یافتن راه

 در برخی است جایی که ما در حال بلند کردن صدای بازیگران افقی در جنگ با فساد هستیم. اما« راهبرد اعتراض»

اثرات  داریم تا به« راهبرد خروج»جا ما موارد، هیچ بازیگر افقی وجود ندارد که بتوان این نقش و کارکرد را بازی کند و این

 فساد در آن فعالیت رسیدگی کنیم.

رات مغایر ه اثبار این فساد را از طریق راهبرد خروج عالج کنیم، کاینجا به راهکار ابتکاری نیاز است تا برخی اثرات زیان

آن بر فقرا را کاهش خواهد داد. هر دو راهبردهای صدا و خروج بخشی از پیشنهاد پژوهشی ما هستند. ما به 

 عملی کاهش دهند و در کجا ها کجا میکنیم تشخیص دهند آنسیاستگزاران کمک می
 
توانند فساد را به شکل واقعا

د و تحویل همان چیز یا حل مساله به روشی دیگر است. سرانجام های مستقیم مبارزه با فاسنیاز به خروج از تالش

 مهم هستند، اما امکان نظارتهایی را معرفی میحوزه
 
های افقی در آن لحظه بعید است و شاید حتی کنیم که واقعا

ح سطآمیز پیرامون آن مساله هم وجود نداشته باشد. بعید است نظارت افقی فساد در راهبرد عملی خروج موفقیت

جا نیازمند وجود سایر رهبران رهبران ارشد سیاسی در کشورهای در حال توسعه رخ دهد. چون نظارت و توازن در این

دار باشند. حمله به این نوع فساد از همه سیاسی است که به اندازه کسی که نظارت خواهند کرد قدرتمند و شبکه

 تر است مگر که توزیع گسترده قدرت پدیدار شود.سخت
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  مییگوینم
 
 میای دارد. بلکه صرفکه این به یک معنا، منافع توسعه مییگوینماین فساد مورد تایید است و قطعا

 
گوییم ا

گمان نکنید با تهدید به پیگرد قانونی نخست وزیر سابق، نخست وزیر جدید رفتار متفاوتی خواهد داشت. البته که اگر 

/ طور که پیشتر گفتم به گمانم باید این تهدیدهای شفافیتکمه کنید. همانتوانستید باید آن نخست وزیر فاسد را محا

پاسخگویی/ اعمال قانون را در دستور کار داشته باشیم. اما هر زمان به نظر رسید که این کارها هیچ اثری ندارند، نباید 

 دالیل تئوریک خوبی هست که یکسره ناامید شویم و روحیه
 
ند. ها نباید اثری داشته باشچرا آنمان را ببازیم. چون واقعا

ا، هم هافزا بر آن حوزههای عملی گذاشت که اثری محسوس داشته باشد. با تکیه اندکباید عمده تمرکز را بر آن حوزه

رط زنید که به گمانم شزنید و هم این جوامع را به سمت پیروی هر چه بیشتر از قانون تلنگر میبه توسعه تلنگر می

ه مدنی است. اگر در جامعه مدنظر هرکس هر زمان که خواست بتواند قوانین را به راحتی نقض کند جامعه اساسی جامع

امنی نداریم و مکان مناسب برای زندگی نیست. قوانین چه خوب یا بد باشد، پیروی از قوانین یک باید است و اگر خوب 

 ال توسعه صحت ندارد.نبودند تغییرشان دهید. چنین چیزی در بسیاری از کشورهای در ح

گویید قرار نیست فساد در سطح باال را برای همیشه تحمل کنیم یا انتظار داشته پس شما با اینکه می رابرت ویبلین:

 اید. طبق این رویکرد به جای پیگرد قانونی نخست وزیرباشیم برای همیشه ادامه یابد اما رویکرد دوربرگردان را برگزیده

تید، ها هسهای سازمانای بهبود قابلیتاین کار اوضاع رو به اصالح رود، طرفدار فرایند چند دههپیشین و امید که با 

ها د، آنتر برونوکارهای ارزشمندتر و پیچیدهها سراغ کسبهای بازیگران به نحوی که آنکارهایی مانند تغییر انگیزه

شوند. ها خواهان حاکمیت قانون درست و دقیق میتر انجام دهند. در آن صورت است که آنکارهای قانونی پیچیده

سپس این نسیم به تدریج در کل جامعه وزیدن خواهد کرد تا جایی که دیگر از نظر مردم، تحمل کسانی که در سطوح 

 شوند، پذیرفتنی نباشد.باال مرتکب فساد جدی می

اما نکته اینجاست که وقتی به بسیاری از در همین اثنا، به فشار بر آن نخست وزیر فاسد ادامه دهید.  مشتاق خان:

با  ها گفته شده استاند چون به آنها روحیه خود را کامال  باختهکنید خواهید دید که آنفعاالن مبارزه با فساد نگاه می

های قدرت تمیز خواهد شد و کشور شما شفافیت/ پاسخگویی/ اجرای قانون همه دهلیزها و داالن« فشار بزرگ»یک 

. اصال  قرار هم نیست چنین اتفاقی بیفتد. آنچه از طریق آن افتدینمدانمارک خواهد شد و سپس آن اتفاق شبیه 

 اتفاق میپیام
 
پس شوند. سبازند و سرخورده میافتد اینست که مردم هر چه بیشتر روحیه خود را میدهی دروغین واقعا

اشکال از فرهنگ ما است. اشکال از ژنتیک ما است. اشکال »گویند شوند و میمردم از هر نوع فعالیت سیاسی خارج می

 «از خود ما است. یا توطئه جهانی علیه ما وجود دارد. چون ما همه این کارها را انجام دادیم و هیچ پیشرفتی نداشتیم.

 خطرناک است. وقتی به علت یک تحلیل دروغین می
 
گویید ها میبه آنتوان کرد و گویید این کار را میبه گمانم این واقعا

شود. با چنین کاری خسارت اصلی به تاروپود انجام داد این فقط پول نیست که تلف می توانینمکاری را بکنند که 

تر از قبل ها سرخوردهدهند. آنشود چون مردم امیدشان را از دست میاخالقی، معنوی و سیاسی این کشور وارد می

 شوند.می
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 شوندهای در انواع مختلف میهایی هدف آسان تندرویرسد که چنین آدمبه چنان جایی میبه گمانم ادامه این وضع 

 اند تا ما را این گونه نگهدارند. رهبرانها توطئه کردهها است آنها توطئه غربیهمه این بدبختی»گویند کسانی که می

انقالب کامل نیاز است، باید زیر همه چیز شوند. پس به یک ها پشتیبانی میما همه فاسد هستند چون از سوی خارجی

کنند چنین کاری ( فکر می0ای حتی در کشورهای پیشرفته )مثال  بو روستیندر ضمن عده« بزنیم و از نو شروع کنیم.

کنند فساد در این کشورها چنان النه کرده و همه را آلوده کرده و ها فکر میدر کشورهای در حال توسعه الزم است. آن

و کن فیکون کردن وضعیت باقی نمانده  1ل تعادل سطح پایین درآمده است که هیچ راهی به جز انفجار بزرگبه شک

 خطرناکی است.دهدینمافزا جواب است و تغییرات اندک
 
 . به گمانم این ایده واقعا

د. اما خور ها شکست مینهای اعمال قانون از باال به پایین باشد موافقیم که آافزا تالشاگر منظور از تغییرات اندک

 –گیرد که از پایین به باال است و اجرای افقی قانون را به بازی می –کنیم افزایی که ما از آن صحبت میتغییرات اندک

ارند. ما ها نیاز به پشتیبانی دکنند. آنشود. در این کشورها همیشه بازیگرانی هستند که از قوانین پیروی میموفق می

افزا شکست های اندکشود. اینکه بگوییم این سیاستش آن فضاهایی داریم جایی که از قوانین پیروی مینیاز به گستر

 —خورد و به یک انفجار بزرگ نیاز است، یعنی نیاز به سرنگونی کل این تعادل استمی

 نفهمیدن کل قضیه است. رابرت ویبلین:

 ای حتی بدتر از وضع فعلی خواهدسوءبرداشتی که عواقب بسیار خطرناکی دارد. چون نتایج چنین ایده مشتاق خان:

 که فساد رژیم مبارک را نشانه گرفته بود، رژیمی –بود. مصر و بهار عربی مثال خیلی خوب از این ایده است. کل آن فرایند 

های فقیر بدبخت به دامن یک رژیم مشابه اما مصریبه هیچ چیزی دست نیافت.  –که به شدت مورد نفرت مردم بود

 از آن پرهیز کنیم و ایدهاقتدارگراتر و غیرلیبرال
 
رائه دهیم که ای اتر افتادند. به گمانم این چیزی است که الزم است واقعا

 خورد.ت میهای جادویی باشیم که در عمل شکسحلکه دنبال راهکند. نه اینافزا بهتر میشرایط را به طور اندک

 های مبارزه با فسادهای امیدبخش از برنامه( نمونه21

د یا کنید موفق خواهد شافزا دارید که فکر میبله. چه مثال خاصی از یک برنامه مبارزه با فساد اندکرابرت ویبلین: 

 امیدهای خوبی به آن دارید؟

 —آن چیزی مثل. گذارمینمخب من اسم آن را برنامه مبارزه با فساد  مشتاق خان:

 ها است.طراحی انگیزه رابرت ویبلین:

. بگذارید با مثالی شروع کنم که با آنچه درباره قابلیت مشتاق خان:
 
رتبط های سازمانی به شکل مستقیم گفتم مدقیقا

کنند چون کارفرماها ها میهای آموزش مهارتاست. کشورهای در حال توسعه هر سال میلیاردها دالر خرج برنامه

                                                           
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Bo_Rothstein 

2 big bang 
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شود گویند ما کارگر ماهر نداریم و کمبود مهارت داریم. وقتی این میلیاردها دالر خرج آموزش مهارت مییم

ها تقریبا هیچ اثری نداشته است. شوند آنروند اثرات آموزش مهارت را بررسی کنند متوجه میپژوهشگرانی که می

 به همان اندازه کسانی کهکسانی را که آموزش داده
 
 اثر آموزش ندیده اند دقیقا

 
اند احتمال یافتن شغل دارند. اصطالحا

گونه درصد است. چرا این09شانس باشید اثر فقط که اگر خیلی خوشدرمان یا مداخله نزدیک به صفر است. منظور این

وال عمها بد طراحی شده بودند. آموزشگرها که مهای ارائه شده این بود که چون برنامهاست؟ نخستین دور از تبیین

 وقت و تالشی شود تا این آموزشها پول داده میهای بخش خصوصی هستند که به آنشرکت
 
ها را ارائه دهند واقعا

 خواهد.تا تشخیص دهند بازار چه می کنندینمصرف 

 شغلهای انگیزشی را دادند که میسپس کشورها پیشنهاد طرح
 
 یگوید اگر آموزش مناسبی بدهید و کارآموز شما واقعا

. آوریدبه دست آورد در انتهای کار پاداش زحمات خود را دریافت خواهید کرد. یا در انتها بخشی از سود را به دست می

د عجب کنیک سوم دریافتی شما تابع اینست که کارآموز شما شغلی به دست آورد. خب اینک هرکس با خود فکر می

ز آور ااین یک بخش شگفت ...در این سیاست عمیق شدیم  سیاست خوب و عالی که مشکل را حل خواهد کرد. اما ما

دهنده آموزش بود که با سازمان کمک پژوهشی بود که در بنگالدش با یک شریک انجام دادیم. شریک ما موسسه ارائه

. مکرد. بنابراین ما همگی بخشی از برنامه کمک انگلستان بودیم و به اطالعات درونی دسترسی داشتیانگلستان کار می

ت ها در واقع شغلی به دسگفتند چه تعداد از کارگران آندهندگان آموزش به دروغ میآنچه که یافتیم این بود که ارائه

 که پولشان آزاد شود.اند برای اینآورده

های این خدمت خاص نگاه کردیم، دریافتیم که این مساله عمومیت دارد و هرکس به دهندهسپس وقتی به سایر ارائه

کرد. پس تصمیم گرفتیم بفهمیم چرا چنین اتفاقی ت آشکار درباره این کار به عنوان یک رویه عمومی صحبت میصور

ها های مورد نیاز را برای این بنگاهد که ما کمبود مهارت داریم از طرف دیگر شما مهارتنها شکایت دار افتد. بنگاهمی

دهندگان خدمات آموزشی که ای از ارائهغین است. چرا؟ ما نمونهکنید و در عین حال تعداد اعالمی شما دروفراهم می

 یکسانی ارائه می
 
ند. دادها کارگران موردنیاز برای صنعت پوشاک را آموزش میانتخاب کردیم. آندادند آموزش دقیقا

دهندگان آموزش را انتخاب کردیم چون ها از سوی کارفرمای یکسانی انتخاب شده بودند. ما این ارائههمه آن

و  کردندرضه میها خدمات خود را به صنعت یکسانی عای یکسانی داشتند. آنهای پایهها صالحیتآموزشگرهای آن

ها را دادند و ساختارهای انگیزشی یکسانی داشتند چون حقوق و پاداش آنکارگران یکسانی تحویل آن صنعت می

 کرد.یکسانی پرداخت می کنندهنیتأم

 توانست تفاوت در رفتارها را تبیین کند کنترل کرده بودیم. با توجه به دسترسی کهبه بیان دیگر، ما همه عواملی که می

 بازی و گزارشدهندگان آموزش در حال حقهبه اطالعات ردیابی درون سازمانی کارگران داشتیم فهمیدیم برخی از ارائه

هایشان درست بود. در برخی ها و گزارشدرصد کارگران بودند و دیگرانی بودند که همه لیست 99دروغ دادن حتی تا 

ها باید شماره تلفن و شمارت کارت ملی این دام نشده بودند. آندرصد کارگران گزارش شده جایی استخ 99موارد، تا 
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گویند ها میو آن« آیا شغلی دارید؟»ها تماس بگیرید و بپرسید توانستید با آندادند بنابراین میکارگران را گزارش می

 ها را به عنوان کسانی که شغل دارند گزارش داده بودند.اما آن« خیر.»

یروی شوند که از قوانین پای پیدا میاکنون پرسش اینست که چرا در صنعتی یکسان، در بخش تولیدی یکسان، عده

ن ها تالش کرده بودند ایو دغلکار هستند؟ آن کنندینمای دیگر از قوانین پیروی کنند و درستکار هستند و عدهمی

عمال ع مودی قانون، با اجرای نظام نظارت تصادفی، حل کنند. با مشکل دغلکاری و پیروی نکردن از قوانین را با ا 

شود اما ها لغو میتوان مچ چند موسسه آموزشی را گرفت. قرارداد با آنهای تصادفی، فقط میاجرای نظارت

 همان کار را میموسسه
 
هایی که از سر ناچاری تقلب کنند. با این شیوه امکان جداسازی موسسههای جدید هم دقیقا

 متقلب هستند وجود ندارد. پس ما به غور و بررسی پرداختیم که چرا این موسسهکنند با موسسهمی
 
ها هایی که ذاتا

کس تا پیش از آن دقت نکرده بود، و مربوط به طرف تقاضا اند؟ به علت جالبی رسیدیم که هیچمتقلب و فریبکار شده

شود چه کسانی هستند؟ این همان پیوند و ارتباط افقی رضه میها عهایی که نیروی کار ماهر به آنشود. آن بنگاهمی

 است.

های دهندگان آموزش مهارت که خدمات خود را به خوشهبرای کوتاه کردن این داستان دراز، همین قدر بگویم آن ارائه

درنگ بی دادندحویل میها تکردند اصال  تقلب نکردند چون همه کارآموزانی که آنهای باال عرضه میهای با قابلیتبنگاه

ها خطوط تولید خیلی سریع فعال بود. سازماندهی کردند. چرا؟ چون در آن بنگاهشدند و شغلی پیدا میجذب می

ها شود. پس آنها کارگر سرچهارراه بیاورند خط تولیدشان کند میها خیلی خوب بود. اگر آندرونی کارخانه در آن

 ها خیلی گران تماماولیه را گذرانده باشد چون کند شدن خطوط تولید برای آن هایگردند که آموزشدنبال کسی می

های با خطوط تولید سریع مستقر شده بودند آوردند و در نزدیکی بنگاهدهندگان آموزش که شانس میشود. آن ارائهمی

 هایموزش که در مجاورت خوشه بنگاهدهندگان آکردند و همه چیز عالی بود. اما آن ارائهشان کار پیدا میهمه کارآموزان

تی قابلیت هم به دنبال کارگر هستند اما وقهای کمشدند. بنگاهتر مستقر بودند با مشکل مواجه میبا قابلیت پایین

ر کرد پس این کارگشد که خطوط تولیدشان در هر صورت کند حرکت میها فرستاده میدیده برای آنکارگر ماهر آموزش

کارگر شما آموزش مناسب ندیده است چون من نتوانستم با »گویند ها می. آنکردینمها اضافه ولید آنبه سرعت خط ت

دهم کسی را از جلوی در . من ترجیح میافتدینمتر اتفاق استخدام وی پول بیشتری دربیاورم. هیچ چیزی سریع

 «کارخانه با دستمزد کمتر استخدام کنم.

ه گمان کردند کها واقعا کسانی را از جلوی در کارخانه استخدام میکه بفهمیم آنتا این باری بودنیاز به پژوهش مشقت

 به اندازه این افراد با اندکی دستمزد بیشتر مهارت دارند درحالیمی
 
 به خط تولیکردند دقیقا

 
د که مشکل اصلی واقعا

ده های قابلیت پایین مستقر شیک این بنگاهدهنده آموزش باشید و از بدشانسی نزدشد. اگر ارائهخودشان مربوط می

های ها آدمهدهندها شغلی پیدا کنید. این ارائهبرای آن دیتوانینمباشید هر تالشی که صرف آموزش نیروی کار بکنید 

ند گویدیده خود میها به کارگران آموزشاند. آنها هم زحمت زیادی برای آموزش دادن کارگران کشیدهبدی نیستند آن

 به او بگویید شغلی پیدا کرده
 
اید. پس ما برای آموزش شما خیلی زحمت کشیدیم. اگر کسی با شما تماس گرفت لطفا
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ا شما ب خواهمینمنه، نه، من »که ما این پژوهش را برای مدتی انجام دادیم با کسانی که تماس گرفتیم گفتند از این

 ده بود چنین بگویند.ها گفته شچون از طرف آموزشگرها به آن« صحبت کنم

عمال عمودی قانون و مجازات حل خیلی ساده است. راهحل چیست؟ راهدر چنین وضعیتی راه حل این نیست که ا 

ای )کم ههای این خوشه بنگاهداشته باشید. با این کارها مشکل حل نخواهد شد. مشکل اینست که چگونه قابلیت

توان این کار را کرد چون این کار در بنگالدش انجام شده است. ما این نه میدانیم چگوقابلیت( را باال ببریم؟ و ما می

ای ترکیب کرد که مشاور از ترکیه آورد، ها را با برنامهای آلمانی پیدا کردیم که آموزش مهارتمثال را از یک بانک توسعه

گر ماهر و را اصالح کند. از ترکیب کار قابلیت تر پوشاک است، تا ساختار کارخانه کممشاوری که تولیدکننده پیشرفته

 درصد باال رفت.09آور به میزان شگفت یوربهرهکارخانه اصالح ساختار شده، 

وام باشد.  توانست یکای آلمانی نشان داد، میگونه که وام توسعهگذاری برای پشتیبانی از تولید، آنآن بخش از سرمایه

 یارانه داده شود. ای به شوجوه توسعه نیتأملزومی ندارد که 
 
کل اهدایی و کمک بالعوض باشد. لزومی ندارد که حتما

های بنگاه با آموزش تر( برای باال بردن قابلیتای با نرخ بهره پایینبلکه نیاز به ترکیب کردن یک وام تجاری )یا وام توسعه

اکنون آن بنگاه، شریک افقی شما، که –بینی است و این یک پیش –چه خواهید یافت ها است و سپس ناگهان آنمهارت

 ها بفرستید این کارگراندیده برای آنکند. چون اگر کارگران بد آموزشدهنده آموزش میخودش شروع به پاییدن ارائه

ای دهدهندرنگ استخدام خواهند شد. پس آموزشدیده بفرستید بیپذیرفته نخواهند شد. اگر کارگران کامال  آموزش

شوند. ای برای دروغ گفتن ندارد چون همه کارآموزان وی جذب شغل میدهد انگیزهدرست انجام میکه کار خودش را 

ها دهندهدهیم که برخی آموزشبینی براساس گام یک، گام دو، و گام سه، است و ما شواهدی نشان میبنابراین آن پیش

عمال قانون افقی دارند. ما عملی ها نظارتدهندهدهیم که آن آموزشفاسد نیستند. ما شواهدی نشان می های افقی و ا 

ه مالی هم دهیم. سیاستی که از جنبهایی که اکنون قابلیت پایین دارند را نشان میهای آن بنگاهبودن باال بردن قابلیت

 شود.ای اجرا میای، بلکه از طریق وام دادن توسعههای بالعوض توسعهپذیرتر است چون نه از طریق کمکامکان

ن کار بینی ما اینست که اگر آپیش –شود و همان جایی که به یک برنامه سیاستی تبدیل می –سپس گام چهارم را داریم 

یابید. اکنون آخرین بخش آن یک پیشنهاد به هرکسی را بکنید با فساد مبارزه خواهید کرد و به توسعه هم دست می

 بیایید و تالش کنید یک آزمایش کوچک با دکند. اگر شما موسسه کمکاست که به اینها گوش می
 
هنده هستید لطفا

ما در مکانی مانند بنگالدش انجام دهید و بگذارید ما یک مطالعه مناسب انجام دهیم و به شما نشان دهیم، به شما 

ی بوده ریخایم نگاه کردن به شواهد تاشود. چون همه کاری که ما تاکنون انجام دادهاثبات کنیم که این شیوه موفق می

 چگونه رفتار میکه بنگاهاست، نگاه کردن به این
 
یوندهای کنیم اگر بتوانیم برخی از این پبینی میکنند و پیشها واقعا

ن سنجی ما نشاها تغییر خواهد کرد. تحلیل امکانهای افقی تغییر دهیم رفتار آنافقی را به انواع خاصی از سازمان

 ا انجام داد.توان این کار ر دهد که میمی

جویی خواهد شد اگر بتوانید آن را در مقیاس جهانی این مثال اول بود. در این مثال نه فقط صدها میلیون دالر پول صرفه

ها در کشورهای در حال توسعه آنچه رود. چون در بخش آموزش مهارتباال می یوربهرهاجرا کنید، با این کار در واقع 
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 کنندینمها به طرف تقاضای افقی آن دقت کنند اما آنگذاری میها سرمایهرها در مهارتافتد اینست که کشواتفاق می

ها سوار قایق شده و شوند و جرات کنم بگویم برخی از آندیده اکنون دچار سردرگمی میو این افراد ماهر آموزش

ها نه فقط به هدف اصلی، که خلق مشاغل باشد، خواهند کشور را ترک کنند. چنین روش آموزش دادن مهارتمی

الت . فسادی که در این حدیکنینممعادله نگاه  شود چون شما به طرف دیگربلکه باعث سردرگمی می کندینمکمکی 

 شود ناشی از نداشتن تحلیل پیوند افقی است.حادث می

 تا حدودی جنبه اتفاقی دارد چون کل قضیه بر  رابرت ویبلین:
 
جالب است که در این مثال، اثر مبارزه با فساد تقریبا

بدفهمیده شده  –ها در مورد برخی از این سازمانکم دست –سر اینست که این سیاست آموزشی شاید از همان آغاز 

 مورد نیاز نیست یا بنگاههایی آموزش داده میاست، چون مهارت
 
 اطرافتان هستند شود که واقعا

 
هایی که دقیقا

ها بکنند. بنابراین فساد یک نوع عارضه از این سیاست آموزشی بد طراحی استفاده مفیدی از این آموزش توانندینم

شوید، اما مهمتر از هر چیز اینست که با فهمانیدن بد فهمیده شده است. با چنین اصالحی از شر فساد راحت می شده و

بسیار  یورهرهبتر و با های باالتر استفاده کنند و رسیدن به قابلیت سازمانی قویها که چگونه از این مهارتبه این بنگاه

 کشور را هم به سمت توسعه
 
 برید، که هدف اصیل اولیه هم همین بود.یافتن پیش می بیشتر، پس واقعا

 چگونه اما مساله بدتر از آن است، چون سیاستی ایجاد کردید بدون این مشتاق خان:
 
که از خود بپرسید مردم احتماال

ا گیج م»گفتند دهند. فساد آن مشکل را پنهان کرد. قبل از اینکه ما وارد این موضوع شویم مردم میواکنش نشان می

ایم. گویند ما اشتغال ایجاد کردهافتد. ساختار انگیزشی که وجود دارد. آموزشگرها میشدیم که چرا این اتفاق می

هم که در حال افزایش نیست. وقتی پس از چند سال  یوربهرهگویند ما هنوز کمبود کارگر ماهر داریم. ها میبنگاه

جا شود اثرش نزدیک به صفر است. اینم دهید، یعنی اثر مداخله، روشن میبیائید و یک مطالعه ردیابی و اثرگذاری انجا

 چه اتفاقی افتاده است؟
 
این معما وجود داشت چون فساد مشکل را پنهان کرده بود. پس فساد اثرات زیادی « واقعا

ل ن فساد بر مشککه در حال اتالف منابع هستید چو دیدانینمرود شما حتی دارد. فقط این نیست که منابع هدر می

 اصال  مشکل چیست. دیدانینمگذارد. شما سرپوش می

توان آن را حل کرد مجبور شدیم یک پژوهش برای شناسایی چه چیزی علت فساد بود و چقدر بزرگ است و چگونه می

 می
 
توسعه  مساله خواهیم بهمستند اختصاصی مبارزه با فساد انجام دهیم. بنابراین، بله، حق با شما است که ما واقعا

اله ما به هدف توسعه برسیم و مس گذاردینمبپردازیم اما باید به فساد هم توجه کنیم چون فساد آن گردوغباری است که 

کند. تحقیق درباره فساد هرگز به خودی خود کار جالبی نیست. من هم مبارز اصول اخالق نیستم که دنبال را پنهان می

 اساسی برای من مساله توسعه است که در این میان فساد باعث توقف آن گردد. مساهرکس که فاسد است می
 
له واقعا

 شود.می

 ( اهمیت تاثیرگذاری عوامل بیرون از مرزها23
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دهید ها میها و تجهیز و تقویت سازمانساز را به قابلیتپس در داستان شما از توسعه، که نقش سرنوشت رابرت ویبلین:

 مولد ب
 
رسد چیزی شبیه این است که مدیران میانی شوند و در سطح جهانی رقابت کنند، به نظر میکه بتوانند واقعا

های بنگالدشی از سایر کشورها بازدید کنند، مانند آنهایی که از صنعت پارچه کره جنوبی بازدید کردند، یا آدم

 می
 
از  شود و سپستر اداره میعه یافتهها با کارایی باال در کشورهای توسدانند چگونه کارخانهکارشناسی که واقعا

توانند یها مشان تبیین کنند چگونه آنها در بنگالدش یا نیجریه یا هر جای دیگر بازدید کنند، و به مدیرانکارخانه

نبه کلیدی انگار که ج ...کارخانه را سازماندهی کنند به نحوی که بتوانند به میزان تولید بسیار بیشتری دست یابند 

 مرکزی که چگونه مردم را از فقر بیرون آوریم همین باشد. یا حدس میتوسعه 
 
زنم همین است، یا انگار که بخش مطلقا

ه آن کشور اند، بتر، آنهایی که بهتر سازمان یافتهیافتههایی از کشورهای توسعهمدل جایگزین این خواهد بود که بنگاه

 روش
 
 کنند در این مکان جدید پیاده کنند.می هایی را که در خارج استفادهبیایند و صرفا

یافته شویم چیزهایی مثل انتقال کنند تا توسعهاش صحبت میآن موضوع اصلی که مردم درباره رسدینماما به نظر 

ن توسعه باید فضای بیشتری به ای یوگوگفتها، یا انتقال درک و فهم مدیریتی باشد. آیا قبول ندارید که در مهارت

 موضوع اختصاص داده شود؟

توان طور که در باال گفتم به گمانم میبله، اما مشکل نه انتقال مهارت و نه انتقال مدیریت است. همان مشتاق خان:

رد انتظار نرسند. داد موتوان مدیران خوب داشت اما هنوز به آن برونها را باال برد و هنوز بیکار باشند. میمهارت آدم

 به تجدید ساختار سازمانی برمی
 
ین . اما به گمانم اشودینمگردد که کار واقعا سختی است و اصال  بحث موضوع واقعا

های سازمانی بدانیم. آن نکته اصلی که ما در برنامه مستندسازی مبارزه با طور نیست که مسئول هر چیزی را قابلیت

 های افقی مهم هستند.نظارت سازیم اینست کهفساد روشن می

های شود. نظارتهای افقی مربوط میبگذارید مثال دیگری بیاورم که ربط زیادی به سازمان ندارد و تمام آن به نظارت

 مهم در بستر تغییر اقلهای سازمانی بستگی دارد اما همیشه تقلیلافقی به قابلیت
 
یم پذیر به آن نیست. این مثال واقعا

ای که برای فروکش کردن برخی اثرات تغییر اقلیم نیاز است. بنگالدش کشور های گستردهگذاریسرمایه جهانی است و

 بیند. صدها میلیونهای زیادی میها و باال آمدن سطح آب دریا آسیبپذیری است. این کشور از توفانبسیار آسیب

ها، ههایی در سراسر رودخانهایی مثل ساختن دیوارهتهای فرونشانی شود. فعالیدالر، میلیاردها دالر باید خرج فعالیت

 ها برای جلوگیری از سیالب و ساختن پناهگاهدر هر دو طرف رودخانه
 
های توفان. بنگالدش صدها میلیون دالر، احتماال

 ها هزینه کرده است.میلیاردها دالر تاکنون برای آن

های جهانی هم اکنون در کنم برخی از بحث و جدلان میها شود. گمگذرد باید مبالغ بیشتری خرج آنهر چه می

 دانیم فسادجریان درباره پشتیبانی از کشورهای در حال توسعه، مربوط به همین مساله باشد. اما ما همچنین می

مان که ساز« الملل شاخه بنگالدشسازمان شفافیت بین»افتد. ها اتفاق میگذاریای در این نوع سرمایهگسترده

شده درصد از پول خرج 09ر ما در این بررسی است، با استفاده از یک نمونه مطالعات برآورد کرد که چیزی حدود همکا

ها بسیار بد است. اگر دقت کنید درصد این پروژه 09شود. کیفیت ساخت گذاری اقلیم ناپدید میهای سرمایهدر پروژه
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های وژهشوند، پر ها میری هستند که صرف ساختن این پروژهگذاشود. اینها منابع عظیم سیاستمبلغ عظیمی پول می

، هاشود. چگونه جلوی این فساد را بگیریم؟ همه این پروژهزیرساختی بزرگی که پول زیادی در این میان گم می

عمال عمودی قانون و جلسات اجتماع محلی، هیاتهای گزارشروش های اجتماع محلی، دهی یکسان به شکل ا 

 های شفافیت هیچ اثری ندارد.شود. نظامهمه اطالعات دست به دست می داشتند که

ها و پناهگاه توفان با فساد زیاد و فساد اندک را مقایسه سازی رودخانههای دیوارهدو نوع پروژه ACEموسسه پژوهشی 

الملل ینبه شفافیت بهای کلیدی و سامانه پایش متعلق کرد. این تفاوت در فساد بر اساس اطالعاتی بود که خبرچین

اد ها فسها فساد زیاد و برخی از آنگزارش داده بودند. پرسشی که ما مطرح کردیم این بود که چرا برخی از این پروژه

ها ترتیبات عمودی که همه آناندک داشتند؟ چرا برخی خیلی بهتر و برخی بسیار بد ساخته شده بودند درحالی

های خوب بوده است. آنچه فهمیدیم این بود که پروژه 0ر نظارت و توازن افقییکسانی داشتند؟ روشن شد تفاوت د

های های دارای عنصر کاربری دوگانه بودند. از این دیوارهگذاریسرمایه –حال چه تصادفی یا با قصد قبلی  –ساخته شده 

گاه، مرکز اجتماعات محلی و مدرسه های توفان به عنوان فروششد به عنوان جاده هم استفاده کرد و پناهگاهرودخانه می

 نیز قابل استفاده بودند. 

شور شود. در کشور فقیر همانند ککننده میتوجه کنید با طراحی درست پروژه، فایده کاربری دوگانه کامال  مهم و تعیین

نشانی اقلیم مدت فرومندی مردم به منافع آنی پروژه بیشتر است تا به اثرات بلندثروتمند، اما حتی شاید بیشتر، عالقه

های مهم فعالیت اقتصادی را ای که بخشکه شاید رخ دهد یا شاید هم ندهد. وقتی پروژه منافع آنی دارد، مانند جاده

ای که برای جامعه محلی فایده دارد، ناگهان درصد بسیار بیشتری از مردم که از کند، یا مدرسهبه هم متصل می

همیدیم شوند. بنابراین فمعه محلی بروبیای بیشتری دارند در پایش پروژه دخیل میهای اقتصادی و سیاسی در جاجنبه

وقتی پروژه منافع آنی داشت درصد بیشتری از افراد با درآمد باالی متوسط دخیل شدند. این افراد در سطح جامعه 

 فقیر هستند.کنید، به شدت محلی قدرتمند هستند، اگرچه در واقعیت امر وقتی به صورت مطلق نگاه می

جا جریان گوییم قدرتمندان، همیشه معنای نسبی از آن جامعه و آنچه در آنمثال خوب دیگری که چگونه وقتی می

تر از های قدرت پایینها در ردهدارد، مد نظر است. در جوامعی که تعداد زیادی از مردم در پایش دخیل هستند اما آن

کنید. اما وقتی افراد دارای قدرت باالتر از متوسط، برحسب پیدا میهای کامال  فاسدی متوسط هستند، پروژه

ها نآ –ها هنوز مردم خیلی فقیری هستند و به یاد داشته باشید که آن –شوند داری و درآمد اقتصادی، دخیل میزمین

ه همین تند نیز بنیروی نظارت افقی خیلی کارامدی هستند، چون پیمانکاران و سایرینی که در حال ساختن پروژه هس

عمال رسمی قانون خیلی ضعیف ها را میها مردم محلی هستند که این پروژهگروه تعلق دارند. آن سازند. در بستری که ا 

عمال می  خانه با پیمانکار پروژه و گفتن این کهشود مثال  هنگام نوشیدن چای در قهوهاست، قانون به شکل غیررسمی ا 

کنی اصال  مرغوب نیست، ای که استفاده میکنی، شن و ماسهسیمانی که استفاده میدانیم حواست باشد ما می»

 مهمی است. این تهدید « سازید به درد نخواهد خوردای که دارید میکامال  روشن است جاده
 
این نوع تهدید، تهدید واقعا

                                                           
1 horizontal checks and balances 
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ر کردن وقتی چن« این جاده به درد نخواهد خورد.»که کسی در گروه شما باشد که بگوید 
 

ر غ
 

ین شخصی شروع به غ

عمال قانون شروع به واکنش نشان دادن میمی  کند.کند، آنگاه نظام سیاسی، نظام ا 

 های غیررسمی و فشارهای غیررسمیکننده در کشورهای در حال توسعه همین واقعیت است که شبکهیک جنبه تعیین

م و بنابراین مند بکنیدار را به این پروژه عالقههای قابلیتآدم تر،های کارکشتهبسیار مهمتر هستند. بنابراین چگونه آدم

گذاری شوند. دوباره یک پاسخ خیلی ساده داریم: هنگام طراحی سرمایهها به شکل غیرمستقیم وارد پروژه میقابلیت

ع محلی تمادر مسائل اقلیمی، مطمئن شوید این پروژه فایده آنی برحسب کاربری دوگانه داشته باشد که نصیب اج

کند، ایت نمیایم کفشود. کاربری به معنای انتزاعی پروژه، مثل اینکه ببینید ما به این جنبه بلندمدت توجه داشتهمی

 گذارد.دهد این عامل تاثیری عظیم میبلکه پروژه باید منافع آنی هم داشته باشد. شواهد ما نشان می

ا در رفتار است. پیشنهاد سیاسی چیست؟ اینکه در عمل بیاییم برخی هبینید که این براساس مقایسه تفاوتدوباره می

ت که فساد بینی ما اینسها را چنان طراحی کنیم که عامدانه میزان باالیی منافع کاربری دوگانه داشته باشند. پیشپروژه

 تر خواهد بود. این یک مثال جالب دیگر از نظارت و توازن افقی است.بسیار پایین

عمال قانون بسیار بیشتری از سوی مردمی به دست می لین:رابرت ویب جا زندگی آورید که آننکته جالب اینست که ا 

 موفق میکنند کسانی که میمی
 
شود یا توانند پروژه را مستقیم ببینند، کسانی که برایشان مهم است آیا آن پروژه واقعا

های سیاسی محلی خبر دهند یا فساد یا شکست پروژه را گزارش مها قدرت و نفوذ دارند تا به آدخیر. از قرار معلوم آن

انی که شناسند، کسها در موضع بسیار بهتر بگومگو و مشاجره کردن با کسانی هستند که هم را میدهند. بنابراین آن

ه ساکن ک شود فاسد نبود و از این قبیل چیزها. در صورتی که کسیفهمند میکنند، کسانی که میروی پروژه کار می

 تری برای عملی ساختن این چیزها است.کند در جایگاه بسیار ضعیفرسانی کار میلندن است و در آژانس کمک

 رسید؟( چگونه به عامل و اثر اصلی می24

هر دو پژوهش و موردکاوی باال به نظر کار خیلی سختی باشد چون قطعات متحرک متفاوت بسیاری در  رابرت ویبلین:

ل گذرد، اما احتماجا میدارد. از قرار معلوم باید تیمی باشد که برود و مصاحبه کند، تالش به درک آنچه در آنها وجود آن

 عوامل پیشبردی بسیاری وجود دارد. سخت است که بدانیم آیا دارد هرکس به تبیین
 
های متفاوتی برسد، و احتماال

 به همان عاملی که درست است رسیده
 
 ایم. دقیقا

عمال افقی قانون در سطح محلی نقش اصلی را دارد، اما احتمال  فرض که به این نظریه بسیار قابل تأمل برسیم که ا 

پس اند و ستلفنی گوش کنید که مردم در گوشه و کنار با هم داشته یوگوهاگفتدارد نتوانسته باشید در عمل به 

یابید کنید و اطمینان میگیرند. چگونه شروع به بررسی اینها میاندازند و جلوی وقوع فساد را میجاروجنجال به راه می

 به اثر اولیه و اصلی دست
 
 دنبال نعل وارونهیافتهکه واقعا

 
وده و ای راه افتاده باشید که مهم نباید به جای اینکه احتماال

 حتی شما را گمراه کرده باشد؟
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 مهمی است. تحقیق و بررسی در  مشتاق خان:
 
زمینه مبارزه با فساد خیلی دشوار است چون باید با تعداد پرسش واقعا

 اندکی از موارد و سوژه
 
ها کار کرد. شواهد معتبر در مقیاس خیلی بزرگ وجود ندارد، بنابراین همه این مطالعات، نسبتا

وجود  گذارندمیمطالعاتی با تعداد مشاهده اندک هستند. اما امکان کنترل کردن سایر عواملی که احیانا بر آن تاثیر 

ای که رضایت پژوهشگران معتقد به آزمایشات کنترل شده تصادفی و چیزهایی تا یک حدودی، البته نه به آن اندازه–دارد 

هایی را انتخاب کردیم که از حیث گیر، ما آن دیوارههای سیلمثل آن را جلب کند. برای مثال، در پروژه مقایسه دیواره

 یکسا
 
 مشابه بودند که در همه موارد کامال  دور از شهر مرکز کشور باشد. ارزش پروژه تقریبا

 
ن بودند، در مناطق تقریبا

هایی که در دوره زمانی یکسان اجرا شده باشند به طوری که همان دولت در قدرت بوده باشد. دستگاه اداری که پروژه

نی آمده بود. سازوکارهای گزارش دهی دقیقا یکسان ها را اجرا کرده بود دقیقا یکسان بود. منابع مالی از منبع یکساآن

  —توانستند بر بروندادها تاثیر بگذارندبود. به عبارت دیگر، بسیاری عوامل دیگر که می

 تا این حد باورنکردنی کنترل شده بودند. رابرت ویبلین:

ا تعداد ب میتوانینمکنیم اما ما کنیم. ما تا باالترین حد ممکن کنترل میبله ما همیشه این کار را می مشتاق خان:

آورید و با یک رگرسیون مشاهدات بزرگ مطالعه خود را انجام دهیم جایی که تعداد زیادی متغیر را تحت کنترل در می

را با برگزیدن تصادفی  0شده که همه این عوامل اختالطیکنید، یا با یک آزمایش تصادفی کنترلچندمتغیره آزمون می

نی دهیم، چنین کاری شدهای مبارزه با فساد، در انواع کارهایی که ما انجام میکنید. در بررسیسازی میافراد تصادفی

 همه این تا واقایم مان را کردهداریم که بگوییم، ببینید، ما حداکثر تالشنیست. ما نتایج خود را این گونه عرضه می
 
عا

یک  شود که بتوانیم بهچیزها را کنترل کنیم. آن هنوز یک فرضیه است. در واقع فرضیه ما در عمل و هنگامی اثبات می

تر برای طراحی سیاست است نسبت به آنچه که تاکنون طراحی دستگاه مجری طرح بگوییم این یک مبنای قوی

ه جا یک ایده است که چگونایم. پس اینایم و پول زیادی را به هدر دادهکرده گذاریایم، مبنایی که روی آن سرمایهکرده

 پروژه بعدی را طراحی کنید.

ها مقایسه هها را با سایر پروژتوانستیم آنها را دارند میتوانستیم تعدادی پروژه انتخاب کنیم که این ویژگیسپس اگر می

ن را بگوییم. اما هرگز به یک آزمایش کنترل شده تصادفی مناسب تری داشتیم تا ایکنیم. آنگاه مبنای حتی قوی

تعداد زیادی از  توانینممیلیون دالر باشد،  099این کار را بکنیم. اگر هزینه پروژه ما  میتوانینمنخواهیم رسید، چون 

ص، که کاربرد دوگانه کرد و گفت خب، این چیز خا یسازیتصادفها انجام داد و سپس همه متغیرهای درهم و برهم را آن

 معنادار است. این کار را 
 
کرد چون مقیاس آزمایش ارزشش بیشتر از چیزی است که شما در آن  توانینمباشد واقعا

 کنید و از این قبیل.گذاری میکشور دارید سرمایه

را به شیوه  پردازد که سایر عوامل اختالطی چیستند، اما این کارپژوهش شواهدمحور ما به این پرسش شما می

است  آیند، و بنابراین الزمها بسیار سخت به دست میهای اندکی که داریم، دادهکند، با توجه به بودجهبینانه میواقع

                                                           
1 confounding factors 
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 توانیم بررسی کنیم اندک است،ها ایجاد کنیم. و معنایش اینست که تعداد مواردی که میهای دسترسی به دادهنظام

 دهندگانکنیم. در مورد ارائهضیح داده شد همه آن چیزهایی را که بتوانیم کنترل میطور که تواما در عین حال همان

های ها یکسان، صنعت یکسان، صالحیتمالی یکسان، انگیزه کنندهنیتأممهارت هم به همان شیوه عمل کردیم، یعنی 

ایم ردهاری چیزها را کنترل کعلمی آموزشگران یکسان، سپس آموزش برای نیروهای در سطح صفر کیلومتر باشد. ما بسی

 به یک نمونه بسیار بزرگتر نیاز داشتیم. اما کسی که نمی میکردینمکه اگر کنترل 
 
ا بپذیرد خواهد این داستان ر قطعا

 با نتایتواند دالیلی برای نپذیرفتن پیدا کند. نکته اینهمیشه می
 
ج جاست که ما به سیاستگزاران، کسانی که واقعا

شوند، یک تحلیل شواهدمحور قوی با تئوری بسیار آورند، با بروندادهای ضعیف تغذیه میها به دست میضعیفی که آن

 به اینها میدهیم و به آنقابل تأمل پشت آن می
 
 ها خیلی با دقت نگاه کنید.گوییم شما باید واقعا

 همین است یا که این مهمترین پشود حدس زد رسیدن به اطمینان بسیار باال که داستان دقیقمی رابرت ویبلین:
 
دیده ا

 درکی از آنچه که محرک و عامل  ردیگینماست، بسیار سخت باشد. اما آن مقایسه این چیزها را اصال  در نظر 
 
یا واقعا

 ندارد. بنابراین شما تکه
 
وید کنید تا به حد کافی مطمئن شهای بیشتر و بیشتری از شواهد را جمع میفساد است واقعا

 کم ارزش دارد که این مالحظات را در طراحی سیاست مالحظه کنیم.که این کار ارزش امتحان کردن را دارد، یا دست

رود که با تعقیب این دستورکار پژوهشی طی یک دوره زمانی دراز، به طور بالقوه بتوان حدس زد امید می شودمی

پذیرتر از مطالعه نخست شاید این باشد که همیشه باید انتظار تری را آموخت. یک درس بالقوه تعمیمهای عامدرس

 چیزهایی آموزش می دهید که به کارآموزانهای آموزشی انجام میداشت هر جا برنامه
 
دهد که صنعت محلی واقعا

راتی که از کم اثها بکند، آنگاه باید انتظار داشت که نتیجه امر فساد باشد، یا دستاستفاده معناداری از آن تواندینم

 شود نادرست باشد.برنامه گزارش می

که  های زیرساختی به افرادیتن پروژهشوید در بسیاری کشورها واقعیت اینست که اگر ساخبر همین منوال، متوجه می

توانند عمال  فساد را مشاهده کنند و توانایی وارد کردن فشار برای توقف آن فساد را دارند، جا هستند، کسانی که میآن

م دادهای ضعیفی داشته باشیها نفعی نرساند، پس احتمال بیشتری است بروناگر آن پروژه به آن ...نفعی نرساند 

 دغدغه و منافعی در آن پروژه داشته جایی که مردمی که مینسبت به 
 
بیند آن پروژه در حال ساخت است مستقیما

گونه نیست که در هر مورد خاص مجبور باشید جداگانه وارد شوید و همه چیز را از صفر بیاموزید. در باشند. البته این

اد جلوتر از زمان پیش بروید و بفهمید احتمال دارد چه رود تصویری ساخته شود که اجازه خواهد داین رویکرد امید می

 چیزهایی درست و چه چیزهایی نادرست پیش برود.

د کنیتری وجود دارد. این درس قابل تعمیم که اگر تالش میبه گمانم اینجا درس قابل تعمیم ساده مشتاق خان:

و نظارت همدیگر و غیر آن ارتقا دهید، این کار را با ای را با وادار کردن مردم به پیروی از قوانین دادهای توسعهبرون

دهی/شفافیت /پاسخگویی انجام ندهید. این پرسش را از های مبارزه با فساد و گزارشاتکای انحصاری به دستگاه

کنم کار کنم آیا شواهدی از تفاوت در رفتارها پیش از این مشاهده ای که من تالش میدر آن حوزه»خودتان بپرسید: 

ه هایی که خیلی بد ساخته شدهایی پیدا کنم که خیلی خوب ساخته شده باشد و پروژهتوانم پروژهده است؟ آیا میش



 

 

 

 

 

 

 70 هااستیموفق س یاجرا یبرا یسازمان یهاتیدولت کارآمد و قابل ،یاقتصاد نهاد

 

ی اند و دیگراناند و مشاغلی ایجاد کردههایی ارائه دادهدهندگان آموزش را پیدا کنم که آموزشتوانم ارائهاست؟ آیا می

های برق با هزینه ساخت پایین و تولید برق سبزتر و توانم نیروگاهمی اند؟ آیاکه از عهده چنین کارهایی برنیامده

کنم  ها را پیداها پیدا کنم؟ اگر بتوانم آنکننده هوا با هزینه ساخت باال در همان کشور با همان نظامهای آلودهنیروگاه

 پس یک برگ برنده در دست دارم.

 «کنند؟قدر متفاوت از هم رفتار میها اینبر است؟ چرا این آدمجا چه خاین»پرسم سپس من پژوهشگر وارد شده و می

که مثال آن کسانی که در شویم در بسیاری موارد، در سطح افقی چیزی در حال رخ دادن است. اینآنگاه متوجه می

دارند،  رابریها قدرت بشوند، و آنکنند نظارت میحال ساختن پروژه هستند از سوی کسانی که آن پروژه را استفاده می

مند به کارنامه کارآموزان هستند نظارت یا مثال  کسانی که در حال آموزش دیدن هستند از سوی کسانی که عالقه

ار پیدا دارد. اگر هیچ تفاوتی در رفتشوند. منظور این است که ببینیم چه چیزی این سیستم را پایدار و فعال نگه میمی

ها را پیدا کنید ما خواهیم گفت که این اری هستید. اگر بتوانید تفاوتنکنید برای شروع کار در وضعیت دشو

د بود را پذیر خواهتوان تعداد مواردی که این نظارت افقی امکانترین شیوه اندیشیدن درباره آن است. آیا میسیاستی

اه ستند، به نظر ما، آنگها عملی هبیشتر کرد؟ اگر چنین کاری عملی باشد، در مواردی که من به شما تبیین کردم آن

شما ابزار قدرتمندی در باالی سایر ابزارهای موجود خود خواهید داشت. اما بدون داشتن این ابزار، شما حتی مساله را 

 کشف نخواهید کرد که بخواهید با آن شروع کنید و سرانجام هیچ روشی هم برای حل آن نخواهید داشت.

ر و قشقرق به پا کردن ندارند. نکته مهم دیگر درباره این شیوه پایش 
 

ر غ
 

افقی اینست که پایشگران افقی فقط توانایی غ

ل شود باید به شکلی قابها همچنین در بهترین مکان برای افشا کردن اطالعات هستند. این اطالعات که آشکار میآن

 مسئول است. کسانی پیدا می
 
ردوغبار مدی میزان زیادی گشوند که تعاستفاده باشد که شناسایی کند چه کسی واقعا

که  دانند، و تنها کسانیو اختالل ایجاد خواهند کرد تا جلوی روشن شدن واقعیت را بگیرند. تنها کسانی که چیزی می

 می
 
 جا در سر صحنه حضور دارند.توانند شما را به منبع و ریشه مساله هدایت کنند همان کسانی هستند که آنواقعا

گیرد و چه چیزی گیرد، چه چیزی جلوی تقلب را میاید که چه چیزی جلوی جرم و جنایت را میاگر به این فکر کرده

العاتی گوید اطاش را داریم، شواهد میشود که ما تجربهباعث موفقیت مبارزه با فساد در کشورهایی مثل انگلستان می

را من  پردازدینمیات بر ارزش افزوده فالن شرکت که مال»گوید: آید مهم است. آن شرکت میها میسنخکه از هم

و هرکس  –تان را ندهیداما اگر من مالیاتم را ندهم، شما هم مالیات« توانم شاهد و مدرک ارائه دهم.شناسم. من میمی

 مالیات دادیم»پس ما همه به دروغ خواهیم گفت،  – دهدینمدیگری هم مالیات 
 
ای نکردیم ما اصال  معامله»یا « ما واقعا

یا یک چیز دیگری خواهیم گفت تا جلوی ادامه تحقیقاتی که از باال « آالت خراب شده بودماشین»یا « که مالیات بدهیم

ها دانند هرکس در حال نقض قانون است، و آنشود میگیرد را بگیریم. در واقع، تحقیقاتی که از باال میصورت می

توانند بکنند گرفتن مقدار اندکی پول مام کاری که آن ماموران دولت میهمه خالفکاران را به دام اندازند. ت توانندینم

 شود.ها است و سپس راه خود را بگیرند و بروند. به بیان دیگر دستگاه دولتی این چنین فاسد میاز همه آن
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باشد بگویند  بازیگران هایی را پیدا کنید که به نفع شخصیها اتفاق بیفتد، باید آن حوزهکدام از اینهیچ دیخواهینماگر 

 وظیفهخیلی خوب می« »کنی درست نیست.می این کاری که تو»
 
اش را به عنوان آموزشگر دونی که موسسه من واقعا

دهند که تو کارت را خوب انجام ها گزارش میکنم. اما آن شرکتدهد. من نهایت تالشم را میها خوب انجام میمهارت

 .«یدهینم

عمال قانون میم علیه آن آموزشگر از زیر کار دررو شکل میاینک ائتالفی عظی آید و گیرد. بنابراین وقتی دستگاه ا 

عمال قانون لزومی ندارد دولت باشد، آن می -« اینجا تقلب گزارش شده است»گوید می تواند شریک آن دستگاه ا 

 به آن اطالعات دسترسی خواهند داشت، چونآن –ای باشد توسعه
 
ها آن اطالعات را خواهد داد. هرکس به آن ها واقعا

کند، های رودخانه استفاده میای که پیمانکار محلی از سیمان یا شن غیراستاندارد برای ساختن دیوارهبه همان شیوه

دانم چنین چیزی صحت دارد چون من در همان گروه اجتماعی به عنوان من خوب می»اگر جامعه محلی بگوید 

های وحشتناک کامال  آشنا هستم، این دیواره به هیچ دردی ام و با این آت و آشغالکنم، من نیز این کارهپیمانکار کار می

عمال قانون بسیار دشوار است که بگویند برای دستگاه« ...نخواهد خورد 
 
شواهد کافی وجود ندارد. این »های اداری ا

این بنابر « اینها حرف مفت و چرند است.»که بگوید  برای پیمانکار متقلب خیلی دشوار است« ها مزخرف است.حرف

 شود.جلوی تمایل طرفین به تبانی کردن گرفته می

دهد، اما اینک فشار کارامدتری دارید. چون ها نتیجه میدرصد زمان099معنای آنچه گفتیم این نیست که این روش 

دهند، مطمئن شوند که ات عالقه نشان میجا در بیرون موجود است. این مردم به پیگیری این اطالعاطالعات آن

افتد اینست که چیزی گزارش شده است و انجامد. چون اتفاق رایج دیگری که میها به نتایج مثبتی میپیگیری آن

نهایت یو آن ب« اینجا چه خبر است؟»گویند . اما اکنون کسانی را داریم که یکریز میردیگینمسپس پیگیری صورت 

مهم است. تصورش را بکنید پلیس انگلستان چگونه انجام وظیفه خواهد کرد اگر کسی نباشد که پیگیری کند و بگوید 

مایل ت« ؟دیکنینمها اقدام آناین شواهد است. این اطالعات است. چرا طبق »اگر کسی نگوید « اینجا چه خبر است؟»

 دردسر داشتن است. اینجا هم همان است.طبیعی انسان به زندگی راحت و بی

ه شود. به کسی نیاز است کها و از این قبیل، بیشتر آنها به این تحقیق و تفحص دشوار مربوط میدر راس همه تبانی

ست؟ و چرا مند اکسی به راهبرد مبارزه با فساد شما عالقهچه »که مند به تعقیب آن باشد. روش دیگر پرسیدن اینعالقه

ها باید از منزلت و برابری اجتماعی، و آن آدم« بینند که چه چیزی را تعقیب کنند؟ها به نفع شخصی خود میآن

یست نکنید. و مراد ما از قدرت همین است. نیازی اقتصادی، سیاسی برابر با کسانی برخودار باشند که شما تعقیب می

 های شما شما را نظارتسنخها باشند. اگر همسنخها باید از همها قدرتمندترین افراد در کشور باشند، بلکه آنکه آن

 بنیادی، مشترک و تعمیمرسد. فکر می، کارها به نتیجه نمیکنندینم
 
ال پذیر است. دنبکنم این یک درس واقعا

شانس  ای که داریدها را پیدا کنید این برنامه، این پروژهآن دیتوانینمگر مند هستند. اهایی بگردید که عالقهسنخهم

 موفقیت ندارد.

 شاید بتوان کاری دیگر انجام داد. رابرت ویبلین:



 

 

 

 

 

 

 72 هااستیموفق س یاجرا یبرا یسازمان یهاتیدولت کارآمد و قابل ،یاقتصاد نهاد

 

 رگیدکنند و برخی ها پایش میها بپرسید چرا برخی از آنها را پیدا کنید از آنو اگر توانستید آن مشتاق خان:

روع شان را به شیوه عملی تغییر داد تا شهایتوان انگیزهمی کنندینمهایی که پایش آیا آن» کنند. سپس بپرسیدنمی

 و اگر بتوانید، یک راهبرد مبارزه با فساد دارید.« به پایش کنند؟

 دهی در کشورهای کمتر توسعه یافته( طراحی موفق یارانه25

صنعتی ،  گذاریی مثل بنگالدش یا هند توانستند سیاستاید که کشورباره آموختهچه چیزی در این رابرت ویبلین:

ای را تقویت کند به ج یوربهرهها یا صنایع، را به چنان روشی طراحی کنند که در واقع افزایش ها برای بنگاهیا یارانه

 به تصرف درآید و ربوده شود؟این
 
 که صرفا

عت پوشاک بود جایی که یارانه به یک شرکت خارجی ها مثال صنها. به گمانم یکی از آنبسیاری روش مشتاق خان:

 متفاوت 
 
داده شده بود تا بیاید و دانش سازمانی را به یک شرکت محلی انتقال دهد. به گمانم که این یک داستان واقعا

 سرمایه« دست آوریم.گذاری مستقیم خارجی بهبگذارید سرمایه»است از گفتن 
 
م گذاری مستقیوقتی شما صرفا

ا هکنند اما برای محلیها شاید چیزهایی تولید میگذار خارجی یک جزیره است. آنکنید، سرمایهجذب میخارجی 

 دهید کپی کنند. شکاف اغلب خیلی بزرگ است.بسیار دشوار است تا آنچه را که شما انجام می

 به جذب سرمایهسیاست
 
ه یافتن یک شرکت شود. آن دربار گذاری خارجی محدود نمیگذاری صنعتی موفق صرفا

 در حال خروج از یک بازار معین  –خارجی 
 
های ها به داخل است. و انگیزهبرای انتقال دانش فنی سازمانی آن –احتماال

ها را ربود. به گمانم در کشورهایی که ها و رانتای انجام دهند که نتوان حمایتها تا این کار را به شیوهکافی دادن به آن

تر وکار است، جایی که سطوح باالهای سیاست و کسبهای افقی فشرده بین عرصهسیاسی به شکل شبکه یهاشیآرا

ها دچار جنگ و دعواهای شدیدی هستند و بنابراین افق زمانی کوتاه دارند، از جنبه سیاسی ضعیف هستند چون آن

رود پیش ارائه شده است و سپس انتظار میها پیشاگذاری صنعتی از نوع کره جنوبی، جایی که حمایت یا یارانهسیاست

 پذیری برسند بسیار بعید است موفق شود.ها به رقابتبنگاه

مثال صنعت پوشاک در بنگالدش مثال خیلی خوبی است. مثال خیلی خوب دیگر از راهبردی که شاید در یک کشور 

تالش کرد صنعت خودروسازی است. هند  0909نوعی در حال توسعه موفق شود صنعت خودروسازی هند در دهه 

بود. اما تولید  0919داخلی داشته باشد و خودرویی به نام آمباسادور تولید کرد، که کپی یک خودروی انگلیسی دهه 

ای خیلی باال همراه بود. خودرویی که قدرت رقابت در سطح جهانی نداشت اما با این خودروی وطنی با حمایت تعرفه

ی شد. این تمام انتخابهای هندی به خرید از بین دو یا سه برند محدود میکنندهخاب مصرفحال یک خودرو بود. انتاین

گذاری صنعتی در هند ها داشتند. اما این خودرو هرگز به سمت رقابتی شدن پیش نرفت. سیاستبود که آن

رقابتی  تا در عرصه جهانی کردینمخود و بهتر کردن کیفیت و قیمت خود مجبور  یوربهرهتولیدکنندگان را به باال بردن 

ه الدوام بها علیگذاری صنعتی به تولید خودرو دست یافت اما سپس در همان جا متوقف شد. یارانهشوند. سیاست

 درصدی یا همین حدودها حفظ شدند. 099ای شکل دیوارهای تعرفه
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شد چون تولیدکننده سرازیر می کننده به جیبای، در عمل یارانه عظیمی از جیب مصرفبا آن نوع مانع تعرفه

نون آن پرداخت. اککننده باید قیمت بسیار بیشتری برای این خودرو تولید داخل نسبت به آنچه نیاز بود میمصرف

 ها شروع به ته کشیدن کرد و مصرف کنندگان شروع به شکایتسیستم به دالیلی چند به تدریج دچار مشکل شد، یارانه

 جالبی در صنعت خودرو در هند اتفاق افتاد که آنکردن کردند. اما چیزی و 
 
 وادار کرد به یک دگرگونی اقعا

 
ها را واقعا

، 0909اساسی در تولید خودرو دست بزنند. اینجا هم دوباره برحسب یک تصادف بود. تصادف این بود که در دهه 

ی در هند بسازد و شرکتی به نام پسر نخست وزیر هند ایندیرا گاندی تصمیم گرفت یک کارخانه خودروساز 0سانجای

جا یک کارخانه بزرگ خالی وجود داشت. هیچ سازمان تولید نداشت. آن دربارهای تاسیس کرد. اما او هیچ ایده 1ماروتی

. این یک شرمساری واقعی برای خانواده گاندی بود. سپس او در تصادف هواپیما افتادینمجا اتفاق چیز دیگری در آن

 ک کارخانه بزرگ خالی با آبروی سنگین از دست رفته برای خانواده گاندی برجای گذاشت.کشته شد و ی

خندیدند. پسر گاندی ها میمادر وی تصمیم گرفت این کارخانه را به راه اندازد، چون مردم داشتند به ریش آن

ود. های سازمانی نبون قابلیتجا چیزی به غیر از یک فضای خالی بدای برپا کرد و هیچ اتفاقی نیفتاد. آنکارخانه

روند های خود را مامور کرد تا بایندیرا کارخانه را ملی کرد و به شرکت بخش عمومی تبدیل شد سپس بهترین بوروکرات

گذاری خارجی بروید. اما هیچ ها بروید. به دنبال جذب سرمایهو کارخانه را راه بیندازند. به دنبال شراکت با خارجی

ها تشخیص دادند قرار است علیه منافع داخلی خیلی قدرتمند رقابت ای نشان نداد. چون آنقهشرکت خارجی عال

گذاری موفق خواهد شد. به استثنای یک تولیدکننده کوچک به نام سوزوکی کنند و هیچ تضمینی نبود که این سرمایه

ها مدتهای زیادی بود که در ما آنکه عمده تولید آن موتورسیکلت بود و خط تولید خیلی کوچک خودروسازی داشت. ا

دانستند دولت در این مورد جدی است. ها میکردند و تالش کرده بودند وارد بازار موتورسیکلت شوند. آنهند کار می

 باید این کار را بکنند.دانستند که آنها میآن
 
 ها واقعا

گران نیز ام و دیمن در این باره مقاالتی نوشتهمدیران سوزوکی با دولت جلسه گذاشتند و یک معامله پیشنهاد کردند. 

اند. آن معامله به اختصار به شرح زیر بود: سوزوکی باید وارد شراکت با ماروتی شود، و یک خودرو به نام ماروتی نوشته

ما اای گسترده منتفع خواهد شد. سوزوکی تولید کند. خودرو در بازار هند فروخته خواهد شد. خودرو از حمایت تعرفه

از ارزش افزوده باید داخلی  –درصد  99یا چیزی در همان اندازه مثال  –درصد  19به جبران این امتیازات داده شده، 

 ها باید در عرض چند سال به آن برسند. به گمانم زمانباشد. به بیان دیگر، بیشتر محصول تولید باید هندی باشد و آن

ت. سوزوکی این امتیاز را پس از اینکه آن خودرو را تولید کرد نه پیش از تولید اسپس از وقوع پنج سال بود. اینجا پاداش 

 رقابتی » گفتینمو  دادینمآورد. دولت پول را به تولیدکنندگان هندی آن به دست می
 
بفرمایید این پول، حال لطفا

 این تهدید معتبری نیست.« بشوید. اگر نشوید ما آن پول را از شما خواهیم گرفت.

                                                           
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Sanjay_Gandhi 

2 https://en.wikipedia.org/wiki/Maruti_Suzuki 
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ید برای تول ...شود شود. حال سوزوکی وارد میاما اینجا پول نه به تولیدکنندگان هندی بلکه به سوزوکی داده می

استفاده کرد. واقعیت اینست که  0و الیه  0سازهای الیه خودرویی که بیشتر آن ارزش افزوده داخلی باشد، باید از قطعه

همه  0شود. در الیه شوند تولید مینامیده می 0و الیه  0لیدکنندگان الیه خودرو، نه در کارخانه نهایی، بلکه در آنچه تو

ها نهاده 0های موتور. سپس الیه شود مانند کاربراتور و گیربکس و باکسشود ساخته میهایی که سوار خودرو میقطعه

و غیر  9، الیه 0سازد. و سپس الیه میشود را می 0هایی که سوار الیه قطعه 0خرد که الیه می 0و مواد تولیدی را از الیه 

 در کارخانه
 
شود. مونتاژ نهایی چیزی جز سرهم تر ساخته میو پایین 0، الیه 0های الیه آن وجود دارد. بیشتر خودرو واقعا

کار کند که مقداری ظرفیت  0و  0های های هندی الیهبندی کردن اینها نیست. سوزوکی تشخیص داد باید با شرکت

ها هرگز قطعات باکیفیت موردنیاز برای خودروی شود. اما آندانستند چگونه آمباسادور ساخته میداشتند و میاضافی 

 برند سوزوکی نساخته بودند.

شد خودروی آشغال تولید کند چون برندش نابود می خواستینمجا بود. سوزوکی ها سوار کردند اینای که هندیحقه

ها را زهکرد. ترکیب عالی انگیبسیار بیشتر از هر سودی باشد که در بازار هند کسب میتوانست که تأثیر مخرب آن می

کرد، و ( سوزوکی باید با تولیدکنندگان هندی کار می0ساخت، ( سوزوکی باید خودروی باکیفیت می0جا ببینید: این

 اتفاقی بود ک0
 
های ه افتاد. مدیران سوزوکی لشکری از آدم( جایزه بزرگ سوزوکی قرار بود در انتها داده شود. این دقیقا

کار کردند. به نیروهای  0و الیه  0ها با الیه ژاپنی به هند گسیل داشتند. آن 0موقعخود را با فناوری سازمانی تحویل به

ن ساکنیم. مهندگذاری می. ما روی شما سرمایهدیآورینمشما هیچ پولی پیشاپیش به دست »گفته شد  0و الیه  0الیه 

تان را برپا سازید، کنترل کیفیت را اجرا کنید، مدیریت موجودی گویند چگونه کارخانهها به شما میآیند. آنما دارند می

ها فقط ها با فناوری تولید خودرو بیگانه نبودند. آنهندی« کاال داشته باشید، مشخصات تولیدی را رعایت کنید.

 خودرویی با مشخصات روز و کیفیت باالی مدرن استفاده کنند. چگونه از فناوری برای تولید دانستندینم

که  ایما به هزینه خودمان به شما آموزش خواهیم داد چگونه قطعات را تولید کنید. جایزه»گفتند ها مرتب میژاپنی

آن به  شکه ارز« شویدقطعه برای سوزوکی می کنندهنیتأمفروشید. شما تان را به ما میگیرید اینست که جنسمی

المللی برای فروش خواهید داشت. شوید بازاری بینقطعه برای سوزوکی می کنندهنیتأماندازه طالست چون وقتی 

دانستند آن تالش، به کسب سود در بازار ها میشکستند، زیرا آنسازها برای فروش به سوزوکی سرودست میهمه قطعه

کند با رانت فروش در بازار ی که برای تولید خودروی هندی میدانست تالشجدید تبدیل خواهد شد. سوزوکی هم می

را پایش  0و  0دانیم. سوزوکی تالش شرکای الیه شده داخلی پاداش خواهد گرفت و بقیه ماجرا را که همه میحمایت

 چند سال رگذارد. ماروتی طی تقو سر کارشان نمی کندینمها اطمینان یافتند که سوزوکی وقتشان را تلف کرد و الیه
 
یبا

 وکار خودرو بیرون رانده شد. سپسها، یک چند سال پیش، آمباسادور از کسبکل بازار هند را تسخیر کرد. همین تازگی

 ها همانشدند تکرار شد. به هر کدام از آنگذاران خارجی دیگری که وارد هند میتجربه سوزوکی با تعدادی از سرمایه

 شرایط پیشنهاد شد.

                                                           
1 just-in-time 
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و سایر  0ها شروع به ربودن جوایز دمینگخیلی زود به استاندارد جهانی رسیدند. آن 0و الیه  0هندی الیه  سازهایقطعه

های خودشان توانستند صادرکننده بشوند. و سپس سرانجام در ها با تالشالمللی برای مهندسی کردند. آنجوایز بین

هند توانست این کار را بکند چون تولیدکنندگان هندی  ، هند شروع به تولید خودروهای با برند خودش کرد.0999دهه 

های ملی محلی کوچک سروکار با شرکت خواستندینم 0و  0داشت. چون تولیدکنندگان جهانی الیه  0و الیه  0الیه 

 ها شهرتی نداشتند و سایر انواع موضوعات و قراردادهایی که با برندهای بزرگ داشتند مانع ازداشته باشند، چون آن

وکار شد. هند یکی از معدود کشورها در جهان شد که خودروهای برنددار مخصوص به خود دارد چون انجام این کسب

 در مالکیت داخلی ایجاد کرده بود. 0و الیه  0سازان الیه قطعه

 در همین اعداد تقریبی. اما این کشور خودروی با برنتایلند همان تعداد خودرو تولید می
 
ندی ندارد د تایلکند یا تقریبا

ها ها در مالکیت هندیکه در هند این بنگاههای چندملیتی هستند. درحالیتایلندی نیز شرکت 0و الیه  0چون الیه 

به  های سازمانی را انتقال داد و با توجهتوان قابلیتهای مناسب میهستند. این یک مثال عالی بود که چگونه با انگیزه

 شوند.ا کجا موفق میهتوزیع قدرت موجود سیاست

اندازی کارخانه خودروسازی باکیفیت، باعث شد تا او خودروسازهای هند را به عالقه شدید نخست وزیر هند به راه

 
 
خدمت خود درآورد کسانی که مخالف شدید چنین کاری بودند. او این کار را با دادن پیشنهادی به سوزوکی کرد که واقعا

« درصد ساخت داخل برسید. 99باید در عرض پنج سال به تولید خودروی »سید. ر خیلی سخت و جدی به نظر می

 می توانستینمهیچکس 
 
خواهید خودروی ملی بهتری بسازید بگوید این سیاست، سیاست ضدملی است چون واقعا

 ضد ملی علیه آن بنگاه ...
 
 غیررقابتی بود که همه البته که این سیاستی دقیقا

 
شان خوردن فکر های خودروساز نسبتا

 مییارانه
 
خواهیم صنعت ملی خودروسازی داشته باشیم و با اجرای های حمایتی بود. نخست وزیر با گفتن اینکه ما واقعا

 خوب دیگر وجود دارد. اگر اندازیآن به این شیوه، توانست فرایند سنگ
 
ها را تضعیف کند. اینجا هم یک درس واقعا

ا در کشوری که خیلی مریدگرا است اجرا کنید در هر زمان روی یک چیز، صنعت گذاری صنعتی ر خواهید سیاستمی

 به صنعت، مساله به مساله تمرکز کنید. سپس همه توجه خود را روی حل آن متمرکز کنید.

ها سپس در بنگالدش، آن صنعت، صنعت پوشاک بود. در مثال باال، آن صنعت، صنعت خودروسازی بود. هندی

های انتقال ام. اینها همه داستانصنعت داروسازی داشتند که من نیز درباره آن تحقیق کرده داستانی مشابه در

ها جلو و امیدوارانه نبود که به شرکت پیش از وقوعکدام بخشی از سیاست بزرگ سازماندهی و انتقال فناوری بود، هیچ

ها خوب عمل نکنند، با های خود را تقویت کنند. اگر شرکتها قابلیتدهیم و امیدواریم آنجلو مقدار زیادی پول می

ر این اگ»شود، که راهبرد کره جنوبی است. کره جنوبی به این شکل عمل کرد. تهدید و به زور آن پول پس گرفته می

های خوبی برای پول درآوردن خواهید داشت و به شما کمک خواهیم کرد به بلیت خود را حل کنید فرصتهای قاضعف

خارجی متصل شوید. دولت محیط قانونی برای آن کار ایجاد خواهد کرد، اما قرار نیست از پیش هیچ  کنندگاننیتأم

 رکیبی از این دو در بسیاری کشورها نتیجه خواهدها دو مثال افراطی هستند. به گمانم تاین« پولی به شما پرداخت شود.
                                                           

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Deming_Prize 
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ها و ها را در بسترهایی بسازیم که نقاط شروع خیلی خاص برحسب قابلیتکه چگونه قابلیتداد. اما فهمیدن این

 سیاسی دارند بسیار مهم است. یهاشیآرا

هایی که از گذشته دارای شتند بنگاهوجود ندا 0و الیه 0سازهای الیه خورد اگر قطعهبرای مثال راهبرد هند شکست می

کند ها را ندارد، و تالش میمقداری قابلیت بودند. چنین راهبردی در اتیوپی یا هر جای دیگری، که این نوع قابلیت

گذاری صنعتی اجرا کند موفق نخواهد شد. باید درک خوبی از نقطه شروع خود داشته باشید و باید با بنگاه سیاست

های نگاههای بکننده دانش سازمانی باشد. سوزوکی با قابلیتکننده فناوری، ارائهبرسید که ارائه خارجی به توافق

ای که در قبال آن به ها از نقطه الف به نقطه ب وجود دارد و جایزهدانست امکان ارتقا دادن آنهندی آشنا بود و می

آن  دیآینماری انجام دهد که برای او سودی ندارد او آورد ارزش چنین کاری را دارد. اگر از کسی بخواهید کدست می

گیریم اینست کار را انجام دهد. خود شما هم که امکانات اجرای زوری آن را ندارید. پس به گمانم درسی که از اینها می

ل نتقاگذاری، مسائل اگذاری صنعتی باید این مسائل قابلیت سازمانی، مسائل سرمایهشدن سیاستکه برای عملی

هایی حل کنید که نفع شخصی بازیگران تا حد زیادی عامل نظارتی باشد، و سپس فقط در فناوری و غیر آن را به شیوه

ه گذاری صنعتی درست است برای مبارز حاشیه از نیروی بیرونی استفاده شود. این شیوه همان اندازه که برای سیاست

 با فساد نیز درست است.

 م؟یکار کنه نباشد چممکن  ینظارت افق یوقت( 26

ها ممکن نباشد، آیا رویکردهای دیگری هست اگر در تالش برای مبارزه با فساد، نظارت افقی همسنخ رابرت ویبلین:

 ها عملی باشد؟که در عمده زمان

درون فعالیت  –هایی های زیادی مجامع یا سازمانخیر. این پرسش بسیار مهمی است. به گمانم در حوزه مشتاق خان:

. کنندینمکنند و دیگرانی باشند که از قوانین پیروی ای از قوانین پیروی میرا پیدا نخواهید کرد که عده –ان یکس

شود مردم از قوانین پیروی کنند شاید جواب ندهد. در بیشتر بنابراین رویکرد تقویت پیوندهای افقی که باعث می

د گویسوم است. وقتی چنین اتفاقی بیفتد تحلیل ما میها در کشورهای در حال توسعه این حالت کامال  مر حوزه

ست گونه نیهایی یک تحلیل داریم و یک یا دو مثال از جاهایی که اینراهکارهای ساده وجود ندارد. ما برای چنین بخش

 شکست خواهد خورد و شاید واقخواهم آورد. سپس می
 
 گوییم راهبردهای متعارف اعمال عمودی قانون از باال قطعا

 
عا

های نوآورانه خروج از مساله باشیم به این شکل که اثرات مخرب فساد را اوضاع را بدتر کند. بنابراین باید به دنبال روش

 فرو بنشانیم و راهکارهایی کامال  خالقانه بیابیم.

ایم که در ی مواجهاین مورد را در پروژه عجیب و غریب در دلتای نیجر کشور نیجریه داریم جایی که با مساله پاالیش سنت

های محلی در حال دزدیدن نفت از شاه لوله نفت هستند. جامعه محلی یک پاالیش خیلی ابتدایی واقعیت امر گروه

ی بار زیست محیطفروشد. این دزدی در ابعاد گسترده، پیامدهای زیانکند و سپس آن را میروی نفت دزدیده شده می

کند. شاید شما هم تصاویری از دلتای نیجر و نشت نفت هنگام دی ایجاد میعظیمی دارد و مشکالت سالمت بسیار شدی
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عمال قانون بگیرد. ارتش به آندزدیدن دیده باشید. دولت نیجریه هر سال تالش می جا کند جلوی این مشکل را با ا 

عمال قانون به آنشود. ارگانشود و ارتش فاسد میفرستاده می ی شوند. برخها فاسد مینشود و آجا فرستاده میهای ا 

لب ها اغافتد. دلتای نیجر به علت این نوع فعالیتکشد و جنگ داخلی راه میاوقات کار به حمله به جوامع محلی می

 اوقات در وضعیت جنگ داخلی یا نزدیک به جنگ داخلی است.

 به آن
 
 عملیات آنگذرد. فعالیتی که جا چه میجا رفتیم تا از نزدیک ببینیم در آنما شخصا

 
جا جریان داشت واقعا

وانستیم ها داشتند تجا داشتیم و ارتباطات خیلی قوی که آنپرریسکی بود. خوشبختانه با وجود شرکای محلی که در آن

 یک مثال کالسیک از فساد شبکه
 
 ای است، شرایطی که تقریباین پژوهش را انجام دهیم. ما فهمیدیم که این واقعا

 
ا

های جایگزین شود و اصال  هیچ رفتار پیروی قانون وجود ندارد چون جامعه محلی روشد منتفع میهرکس از این فسا

آورند ها از این پاالیش سنتی به دست میهایی باشد که آنها نزدیک به بازدهیاشتغال نداشت که میزان بازدهی آن

ها از این راه به جریان داشت(. سودی که آن جا)پاالیش سنتی اصطالح خودمانی من درآوردی برای کاری بود که در آن

آوردند اغلب باالتر از حتی مشاغل با دستمزدها خیلی خوب برای مثال در ارتش نیجریه بود. این جامعه محلی دست می

داری ایجاد های بخش خدمات، که هتلداری و رستورانهمچنین میزان زیادی پیامدهای بیرونی مثبت دارد. فعالیت

  ...های خریدوفروش که رونق گرفته است کنند، فعالیتانواع مختلف خدماتی که زنان اداره می کرده است،

تفاده شده برای تولید برق هم اسشود. بنابراین از نفت دزدیدهشده به قصد تولید برق فروخته میسپس نفت پاالیش

کند. در چنین نامیم کار میمی« ایفساد شبکه»شود. این یک چرخه کامل اقتصادی است که با کمک آنچه ما می

ر این چیزی د شودینمی پیروی کند. هیچ کس حاضر که از قوانین رسم دیکنینمجایی حتی یک نیروی خودی پیدا 

عمال قانون پشتیبانی نخواهد کرد. با وجود توزیع نابرابر منافع این فساد شبکه ای، کل باره گزارش دهد. هیچ کس از ا 

عمال قانون از بیرون خشونت به بار می عمال قانون از بیرون است و ا  ا و کار ر آورد جامعه محلی مخالف هر نوع فعالیت ا 

عمال عمودی  چه کارکشاند. در چنین جایی باید حتی به جنگ داخلی می کرد؟ پاسخ ما اینست که در چنین جایی ا 

قانون را امتحان نکنید، بلکه تالش کنید راهبردهای خروج از این مساله را پیدا کنید. این ازجمله مواردی است که پاسخ 

 باید در توسعه یافتن جامعه محل
 
های شغلی موازی و رقیب برای مردم پیدا کرد. باید ی جستجو کرد. باید فرصترا واقعا

جا آورد تا مردمی که این خدمات سالمت و درمانگاه سالمت اولیه را بهبود بخشید. الزم است انرژی خورشیدی به آن

 بکنید. خرند منابع برق جایگزین داشته باشند. شما باید از این نوع کارهاشده را مینفت پاالیش

کردیم در آن منطقه عملی باشد و وابستگی این جامعه محلی را به ما توانستیم فهرست کاملی از کارهایی که گمان می

دار کاهش دهد تهیه کنیم. به نظر ما به عنوان کارشناسان مبارزه با فساد، این یعنی راهکاری برای ای ریشهفساد شبکه

یت یافتگی ایجاد کنیم تا موتور حرکت فعالکه فرایند جایگزینی به سمت توسعهاین جا وجود دارد،مبارزه با فساد در آن

دهد چون انرژی خورشیدی به شکل جایگزین توان انجام داد و تدریجی رخ میپاالیش صنعتی را از کار بیندازیم، که می

د خواهیم کرد تا خارج شدن از آن خواهیم به آن فرایند شتاب بدهیم. ما توسعه ایجادر حال رواج یافتن است. ما می

تر بسازد. این فقط یک مثال بود. به گمانم تعداد زیادی از چنین راهبردهای خروج فعالیت را برای ساکنان محلی ممکن
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ها در کشورهای در حال توسعه شبیه آن مثال هستند، کنیم، چون بسیاری از فعالیتوجود دارد که ما نیز شناسایی می

 هرکس در آن فعالیت فاسد است.چنان ریشهجایی که فساد 
 
 دار شده است که تقریبا

روید ا میجها همه در حال نقض قوانین هستند. بنابراین وقتی آنها شاید به دالیل گوناگون فاسد شده باشند، اما آنآن

عمال قانون کنید هیچکس از شما پشتیبانی  ه مبارزه با ه آن اینست ک. به گمانم روش دیگر اندیشیدن دربار کندینمتا ا 

کنند و برخی دیگر به دالیل نامعقول ها به دالیل معقول قوانین را نقض میشود که برخی آدمفساد هنگامی موفق می

شان مسائل کنند شناسایی کنید وکنند. اگر بتوانید آن کسانی که قوانین را به دالیل معقول نقض میقوانین را نقض می

رسانید، کسانی که در ا متحدان شما خواهند شد و با این کار تعداد دزدان واقعی را به حداقل میهرا حل کنید پس آن

کنترل  ها را به تعداد قابلوساده و سواری مجانی بگیرها درصد اندکی هستند. وقتی توانستید آنمقایسه با دزدان صاف

عمال عمودی  09مثال   قانون شما شروع به کار خواهد کرد، چون حاال درصد یا همین حدودها، کاهش دهید آنگاه ا 

عمال افقی قانون نیز متکی شوید. می  توانید به پایش افقی و ا 

 کنیم. تو فکر کردیخب واقعیت اینست که ما همه از قوانین پیروی می»آید ها در میسنخچون در این حالت صدای هم

 شبیه اتفاقی که در لندن « و و ته صف بایست.خواهی جا بزنی و جلوی صف بروی؟ عقب بر کی هستی که می
 
دقیقا

ها در سنخمگیرد هنوبتی کند. این پلیس نیست که جلوی تخلف فرد را میافتد وقتی کسی بخواهد در یک صف بیمی

 برو ته صف.»گویند صف هستند که می
 
، ندیگوینمهای شما هیچ چیز به شما سنخاگر هم« آهای با شما هستیم، لطفا

توانید جا بزنید و جلوی صف بایستید و هرکس دیگری که قانونی را نقض کرده ر شما چنان قدرتمند هستید که میاگ

  ...کنند است پس بقیه فقط سکوت می

های معقول و منطقی وجود دارند هایی که انسانبنابراین یک راهبرد سازماندهی و تقویت صدای افقی است. در حوزه

شوند، امکان رسیدگی به مساله نقض قوانین از طریق همه انواع تمهیدات و ابزارها وجود نین میکه مجبور به نقض قوا

ند ها کسانی هستهای صادق و باشرف بدون نقض قوانین فعالیت کنند. آنکند که آدمدارد که این امکان را فراهم می

 کنند.که فشار افقی بر متخلفان واقعی وارد می

 هرکس قواعد را نقض میم در حوزهطور که دیدیاما همان
 
ن کند و امکان چنیهای دیگر وضعیت چنان بد است که تقریبا

ها همه به یک اندازه نامعقول جا امکان تشخیص بین افراد معقول یا نامعقول وجود ندارد. آندر آن ...کاری وجود ندارد 

 معقول هستند، زیرا آن ها همه دزدانیا به یک اندازه معقول هستند. در دلتای نیجر، آن
 
ها هیچ جایگزین دیگری واقعا

 همه به یک اندازه معقول یا به یک کند. آنگفت گروهی هست که سواری مجانی می توانینمجا ندارند. در آن
 
ها واقعا

ار شید راهکاندازه نامعقول هستند. در آنجا، هیچ راهکار آنی مبارزه با فسادی اکنون وجود ندارد. آنچه باید داشته با

 مهم است قادر به تمایز بین این انواع توسعه
 
ای است، راهبرد خروج که دنبال راهکارهای نوآورانه باشد. به گمانم واقعا

ید کنید و سپس هر کاری بکنصورت همه مسائل را با هم قاطی میمتفاوت رویکردهای مبارزه با فساد باشیم در غیر این

 خورید.شکست می
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 ا حاکمیت قانون یا توسعه اقتصادی است؟( اولویت ب27

شود. این دیدگاه عام دیرینه وجود دارد که حاکمیت قانون و جلوگیری از فساد باعث توسعه اقتصادی می رابرت ویبلین:

زنم این مکتب فکری تا حدی عکس آن را و حدس می –خواهید از عکس این ایده دفاع کنید زنم شما میاما حدس می

بگوییم، توسعه اقتصادی باعث کاهش فساد  تر باشد کهکه به همان اندازه درست است، شاید حتی درست –گویدمی

 شود.شود و توسعه اقتصادی باعث حاکمیت قانون میمی

ت دو طرفه است، اما علیت قوی مشتاق خان: تر از توسعه به سمت حاکمیت قانون است. در عین حال باید پذیرفت علی 

این  شوند، که باید با، قفل و متوقف میهای خیلی مهم سیاستگذاری و توسعه، در نبود حاکمیت قانونکه زیرمجموعه

پذیریم امکان رسیدن به ها رسیدگی شود، در عین حال که میهای رفتاری پیروی از قانون در هر بخش به آنشیوه

گوییم اینست که غیبت حاکمیت قانون، به معنای موافق بودن با وجود فساد حاکمیت کامل قانون را نداریم. آنچه ما می

ت گیرد که قرار نیست با حاکمیها را میساز برخی حوزهی حرف ما اینست که فساد جلوی توسعه سرنوشتنیست. معنا

توان با رفتار پیروی از قانون در هر بخش خاص آن را حل کرد، یعنی با صدا کردن قانون آن مشکل حل شود، بلکه می

ر را نظارت کنند و به قول خود عمل کنند و نتایج ها در آن بخش که توافق کنند به نفع خودشان است که همدیگسنخهم

نون اول حاکمیت قانون را برقرار کنید، یا حاکمیت قا»مثبتش را ببینند. پس چنین چیزی متفاوت است از گفتن اینکه 

 «را فراموش کنید و کاری به آن نداشته باشید.

د به حاکمیت کامل قانون برسید شکست خواهید کنیگوییم اگر تالش می. ما میمییگوینمکدام از اینها را ما هیچ

گیرید شما نیز شکست خواهید خورد. باید این راهکارهای میانی خورد. اما اگر فساد و رفتار پیروی از قانون را نادیده می

تلنگر  تافزا را پیدا کنید که جامعه را بخش به بخش، فعالیت به فعالیت به سمت رفتار پیروی از قانون در آن فعالیاندک

ای برسید های باالیی داشته باشید و به لحظهزنید، تا زمانی برسد که تعداد بسیار زیاد از افراد دارای چنین قابلیتمی

د کنو هرکس که قانون را نقض می« ما حاکمیت عام و همه شمول قانون داریم.»ها یکدل و یکزبان بگویند که همه آن

خواهد باشد، ما آن را قبول نخواهیم کرد. رسیدن به چنین جایی ه هر چیزی میحتی اگر یکی از ماها باشد و دربار 

 البته که راهی دراز است.

به کسی در بین مخاطبان ما که نسبت به این دیدگاه بدبین است چه خواهید گفت؟ به کسی که  رابرت ویبلین:

شود نه عکس آن. این ایده که پذیرد در واقع این توسعه است که باعث برقراری و گسترش حاکمیت قانون مینمی

کند شهودی هم با آن همراهی می آور توسعه است نظریه کامال  جریان اصلی است که حسحاکمیت قانون پیشگام و پیام

هید ها اشاره کنید و نشان داند. آیا واقعیات کلیدی دارید که به آنو به همین دلیل است که تعداد زیادی آن را پذیرفته

 چرا در واقعیت امر عکس آن درست است؟

ا نقض ی که هرکس قانون ر اگر با تعریف من از حاکمیت قانون موافق باشید، حاکمیت قانون یعنی وضعیت مشتاق خان:

 با احتمال برابر مجازات شود. اگر توانستید کشوری که توسعه نیافته یا کمترین توسعه یافته طبقه بندی 
 
کند تقریبا
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شود را به من نشان دهید که چنین وضعی داشته باشد پس من خواهم گفت اشتباه کردم. اما یک کشور هم وجود می

، والیس نورث« های دسترسی محدودنظم»و به گمانم این در قلب تحلیل  ...کنید اینست یندارد. به گمانم آنچه پیدا م

گوییم اینست که واقعا مبنای تاریخی ندارد و واینگست نیز است. برخی اشتراکات با هم داریم، چون آنچه ما داریم می

 توانیم حاکمیت قانون را هر جایی که بخواهیم داشته باشیم.که بگوییم می

دالر دارد  09999دالر تا  0999گر کشورهای با رانت نفت یا منابع طبیعی را کنار بگذاریم، کشوری که درآمد سرانه ا

رود حاکمیت قانون سربرآورد ها وجود دارد. در آن جوامع است که احتمال مییعنی در آن جامعه تقسیم گسترده قابلیت

ک ای پیدا کنم، شاید یجامعه توانمینم. عکس آن درست نیست. من شده باشدبتدریج، اگر قدرت در آن جامعه توزیع –

 های رقابتی بسیار اندک در سطح جهانی، و در عینهای بسیار اندک، بخشیا دو جامعه را نادیده گرفته باشم، با قابلیت

د. این به و مجازات شو حال حاکمیت قانون داشته باشد، به این معنا که هرکس قانون را نقض کند با احتمال برابر توبیخ

 مند شده است.این جامعه دچار تحوالت کامال نظامای بیفتد گوید چنین اتفاقی اگر در جامعهما می

ها حاکمیت چون اگر آن دیکنینمای پیدا خب، چنین جامعه»ای خواهند گفت زنم عدهحدس می رابرت ویبلین:

اما با این فرض که اگر کانال اصلی از حاکمیت قانون به سمت توسعه « ودند.ها ثروتمند هم شده بقانون داشتند آنگاه آن

رفت برخی کشورها در حاکمیت قانون پیشرفت زیادی کرده باشند اما هنوز از جنبه اقتصادی باشد پس انتظار می

 
 
 یم.هر دو جهت دارکم اینکه اثرات چشمگیر در . دستمینیبینمتوسعه نیافته باشند. در واقع چنین چیزی را واقعا

 اینست ها گام به گام بهبود میبه گمانم آن مشتاق خان:
 
یابند. شواهد زیادی از آن وجود دارد، اما به گمانم مساله واقعا

ت قوی تر از کدام سو است؟ و به گمانم چنین چیزی درنهایت یک مجادله غیرضروری است. چون من با که جهت علی 

یا شود. تنها اختالف نظر اینست که آسیاری موارد توسعه با رفتار ناقض قانون متوقف میاین نکته هم موافقم که در ب

توان این مساله را با اصالحات عام در حکمرانی خوب حل کرد که از درون آن رفتار پیروی از قانون هم کنیم میفکر می

جا مردم انجام داد با یافتن فضاهایی که در آن آید، یا اینکه باید این کار را بخش به بخش، فعالیت به فعالیتبیرون می

ه گمانم شود. ببینند. این گونه است که به تدریج حاکمیت قانون پرورانده مینفع شخصی خود را در عمل به قانون می

یک کدام»مجادله واقعی اینجاست که آیا گذار به حاکمیت قانون یک رویداد یا فرایند بسیار کند است، نه اینکه بگوییم 

 ها گرایش به با هم جلو رفتن دارند.کنم هرکس موافق باشد که آنچون فکر می« آید، حاکمیت قانون یا توسعه؟اول می

 های اجتماعی( خشونت و نظم28

شما از داگالس نورث، جان والیس و بری واینگست نام بردید پژوهشگران دیگری که در اقتصاد نهادی  رابرت ویبلین:

ها یا ترین مصاحبهداشتنیها را وارد بحث کنم، چون یکی از دوستخیلی مشتاق هستم نظرات آنفعال هستند. من 

 خشونت وبا واینگست بود درباره آن کتابی که سرانجام با عنوان  0990ها مصاحبه سال اپیزودهای پادکست همه زمان

ها، اشتراک زیادی با ها درباره پدیدهزنم شیوه اندیشیدن آنمنتشر شد. حدس می 0999در سال  های اجتماعینظم

های دسترسی باز مانند آن نوع که در انگلستان ها بین نظمکار شما دارد اما یک کمی متفاوت است. در آن کتاب آن
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تند. با حاکمیت ضعیف قانون، تمایز گذاش، وضعیت اقتصادی کمتر توسعه یافته «های طبیعیحکومت»شود با پیدا می

عمال خشونت بر دیگران وجود دارد که مشکل و های ذینفع متفاوت با قابلیتها گروهدر مدل آن های متفاوت برای ا 

انداختن جنگ داخلی دارند با احتمال برنده شدن یا که مردم دستشان را از قدرت کنند، قدرت راهدردسر ایجاد می

 کوتاه کنند.

های توان از درون جامعه بیرون کشید، و بین این گروهشود، سودهایی که میهای جامعه ختم میهمه اینها به رانت

ها در مشکل ایجاد کردن و باعث خشونت شدن و سایر مردم را تهدید کردن و ترساندن ذینفع متفاوت به نسبت توانایی آن

آورد. ه خشونت موضوع اصلی آن است و ساختار اجتماعی را پدید میرسیم کتقسیم کرد. بنابراین به یک نوع تعادل می

 نباید از خشونت استفاده کرد چون به آرایشی می
 
ها را دهند نسبت خاصی از رانتها ترجیح میرسید که آدماما لزوما

 شود.های ذینفع متفاوت برقرار میبردارند و پیمان صلح بین این گروه

عمال کم تا جایی که من دیدهدر کارهای شما، دست اما عمال نفوذ، و ا  ام، خشونت مضمون مرکزی نیست. شما درباره ا 

ها این همه روی خشونت به عنوان محرک کلیدی ساختار اجتماعی کنید. اما چرا آنقانون و از این قبیل صحبت می

 کنید؟صحبت می کنید یا کمتر درباره آنکه شما کمتر درباره آن فکر میکنند درحالیتمرکز می

 چارچوب مفهومی آن مشتاق خان:
 
های مهمی با آن موافق نیستم در عین پسندم اگرچه در جنبهها را میمن واقعا

ام در موسسه همکار پژوهشی 0من با پاالوی روی ...ام همکاری داشتهدر سایه خشونت ها هم در تهیه کتاب حال که با آن

نیم در کسیاسی که استفاده می یهاشیآراکنیم نشان دهیم چگونه چارچوب سواس مقاالتی نوشتیم که تالش می

های مهمی نیز دارد. ویژگی مشترک هر دو ما شباهت با چارچوب نظم دسترسی محدود نیست اما تفاوتواقع خیلی بی

در  یک معناکنیم که به های اجتماعی کشورهای در حال توسعه به چشم اموری ارگانیک نگاه میاینست که به نظم

ها حکمرانی خوب ندارند یک بیماری نیست. بحث بر شناسی نیست، اینکه آنتعادل قرار دارند. این شیوه نگاه آسیب

ها خالص رانند و اگر بتوانیم از شر این آدمهای شریر فاسد نیست که نظم اجتماعی را به چنین مسیری میسر وجود آدم

مندی که چگونه این جوامع حث بر سر ساختار است، ویژگی طرح قاعدهشویم هرچیزی خوب و عالی خواهد شد. ب

 که حجم باالی غیررسمی بودن و حجم باالی رانت دارند.کنند در حالیسازماندهی پیدا می

 مانند نظم دسترسی محدود، 
 
ی چیزی سیاس شیآرابه گمانم این وجه مشترک ما با نظریه نظم دسترسی است. و دقیقا

 متناسب با توزیع قدرت باشد در غیر اینگوید که توزیع رانتمیکامال  مشابه 
 
چار عدم صورت آن سامانه دها باید تقریبا

شود. پس تفاوت ما بر سر چیست؟ تفاوت اینست که شود و سپس به سمت یک نوع تعادل جدید تعدیل میتعادل می

شوند یها پرورانده مها و سازمانچگونه قابلیت های سازماندهی اقتصادی ورویکرد من تاکید خیلی بیشتر بر قابلیت

د. به گمانم شونیز صحبت می یوربهرهدرباره پتانسیل  شودینمدارد. در رویکرد ما فقط درباره پتانسیل خشونت بحث 

ها در واقع خیلی زیاد به وابستگی متقابل قدرت بینیم، اینست که آنگونه که من مییک محدویت چارچوب آنها، آن

                                                           
1 https://www.soas.ac.uk/staff/staff62595.php 
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ندی یابد اما از طریق فرایها بسط میهای اقتصادی در مدل آن. قابلیتکنندینمهای اقتصادی دقت یاسی و قابلیتس

 که به روشنی تصریح نشده است.

ها که آنهای تولید کردن و ایناست، قابلیت یوربهرهکه به نظر من، حتی مهمتر از پتانسیل خشونت، پتانسیل درحالی

ن دو همیشه در تعامل هستند. این یک تفاوت دو دیدگاه است. به گمانم آن فرایندی که از طریق آن آید. ایاز کجا می

شوند همیشه از طریق تهدید خشونت نیست، اگرچه های ناهمسو و ناسازگار با توزیع قدرت محدود و متوقف میسیاست

ت هم داریم که این به هم ریختن و از هم تهدید خشونت استعاره خوبی است. در نهایت با به هم ریختن اوضاع، خشون

های پیشین بوده است که خیلی مانده است تا به خشونت برسیم. مسبب به پاشیده شدن اوضاع ناشی از بسیاری گام

خواهم از این قوانین پیروی کنم. اصال  من می خواهمینممن »تواند چیزهایی مثل این باشد هم ریختن اوضاع می

اگر تعداد زیادی از مردم قوانین را نقض کنند « توانید بکنید.خواهم ببینم شما چه غلطی میو می ها را نقض کنمآن

ار خواهم من به شما فش»ها با تهدید کردن به خشونت فاصله زیادی دارند. یا بکنید هر چند که آن دیتوانینمشما کاری 

 «کنم شما را از قدرت بیرون بیندازم. این بیرون انداختن از قدرت شاید فرایندی بدون خشونت باشد.آورد و سعی می

 به خشونت قابل تقلیل مخالفان تاکتیک
 
زند و های سازمانی حرف اول را مینیست. قابلیتهای زیادی دارند که لزوما

های قوی های سازمانی قوی و شبکههای سازمانی مخالفان چه بسا سیاسی باشد، و مخالفان چه بسا قابلیتقابلیت

 ازمانی شماهای ستواند اینها باشد. یا قابلیتها میداشته باشند که کارها را متوقف سازند. روش شما برای گرفتن رانت

خواهید از آن قابلیت برای تولید کردن استفاده کنید و به آن شیوه پول چه بسا مولد بودن باشد، که در آن حالت می

 پتانسیل خشونت است. اما به تر از قابلیتدربیاورید. این یک تفاوت بزرگ در درک گسترده
 
ها است که فراتر از صرفا

 قابلیت مهمی است اما آن تنها قابلیت نیست.گمانم پتانسیل خشونتی که تندروها دارند نیز 

شود تا چسبی باشد که جلوی بروز خشونت را بگیرد با هایی که ایجاد میتفاوت دیگر اینست که در چارچوب آنها، رانت

ها هنوز هم بسیار زیاد را داریم. آن« نظم دسترسی محدود»شوند. بنابراین اصطالح محدودکردن دسترسی خلق می

ود. اما به شکنند، که با محدود کردن بازارها و خلق انحصارات، رانت ایجاد میاددانان نئوکالسیک فکر میشبیه اقتص

 براساس محدود کردن دسترسی به بازارها ایجاد ها داریم. رانتتر از رانتنظر من، ما درکی بسیار گسترده
 
ها صرفا

ود وج هاکنند که بدون آن سیاستکه منابعی ایجاد میهایی هستند ها براساس همه انواع سیاست. رانتشوندینم

هایی که توانند بازارها را باز و آزاد کنند. آن رانتهای یادگیری، میها، مانند رانت. در واقع برخی رانتداشتندینم

نابر نداشتند. بگشایند که قبال  وجود هایی هستند که در واقع بازارهایی را میکنند رانتها را جذب میگذاریسرمایه

ها تصور کنید، برای تبیین واقعیت سیاسی ها را فقط به عنوان درآمدهای اضافی خلق شده با محدودیتاین اگر رانت

کشورهای در حال توسعه کار سختی در پیش خواهید داشت. چون واقعیت اینست که اگر به هر کشور در حال توسعه 

 آسان است.شامل سازمان ها،اندازی سازماننگاه کنید تاسیس و راه
 
 های غیررسمی نسبتا

 هیچ
 
ها انتوانند سازمهای قدرتمند میاین سازمان را تاسیس کنید؛ فقط آن آدم دیتوانینمشما » دیگوینمکس واقعا

در  الهدر واقع عکس آن درست است. مس« کنند.ها را دریافت میها با احتکار و انحصار در بازار، رانترا ایجاد کنند و آن
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تواند وارد بازار سیاسی شود. بسیاری از کشورهای در حال توسعه اینست که ورود خیلی آزاد است. هر آدم خبیثی می

شوند. به یک معنا اینها یک های دیوانه داریم که برای کسب قدرت روی دست هم بلند میهمه نوع احزاب و سازمان

ودی شوند، اصال  دسترسی خیلی محدمحدود، آنگونه که توصیف می های دسترسیثباتی هستند. در واقع نظممنبع بی

 همانهای متفاوت خلق میها به شیوههای کامال  باز هستند، و رانتها دسترسینیستند. آن
 
عداد طور که تشوند. دقیقا

 کنم منکنند، گمان میهای دسترسی باز در کشورهای در حال توسعه هستند که رانت خلق میبسیاری فعالیت

وند و شهای جدیدی که وارد میها همیشه توسط سازمانگویند در کشورهای پیشرفته رانتهمچنین با آنهایی که می

د و های دیرپا و ماندگاری دارنبرند، مخالف باشم. کشورهای پیشرفته رانتکشند و از بین میها را به چالش میآن رانت

 شود.ها میزیع قدرت باعث بازتولید آن رانتکنند چون توها را دائم بازتولید میآن

های کشاورزی در اروپا گرفته تا حمایت از صنایع مختلف و حمایت از های سیاستی هستند که از یارانهاینها رانت

هایی مانند حق اختراع و غیر آن ادامه دارد. به نظرم تنها تفاوت بین کشورهای پیشرفته و کشورهای درحال سیاست

کومت حن نیست که یکی دسترسی باز و دیگری دسترسی محدود است. یکی حاکمیت قانون دارد و دیگری توسعه ای

دارد. به عبارت دیگر از نظر من تفاوت در کشورهای پیشرفته اینست که فرایند اعمال نفوذ و رقابت  قانون حربۀکردن با 

کنند و قوانین را به نحوی گیرد که از قوانین پیروی میهای قدرتمندی صورت میها از طریق سازمانبرای کسب رانت

ید دهد. مثال گوگل را در نظر بگیرهای بسیار زیادی میها رانتها باشد و آن قوانین به آنکنند که به نفع آنتعیین می

ها برای به دست هایی را به دست آورند. آندهد چنین رانتها اجازه میهای عظیمی دارد چون قوانین به آنکه رانت

ز تعریفی اگوید گوگل رانت ندارد تعریفش از رانت متفاوت اما هرکس که می کنندینمها قوانینی را نقض آوردن آن رانت

 کنم.است که من استفاده می

عمال نفوذی که آنرودینمهای گوگل از بین رانت شود. آن ها حمایت میها بر سیاستگذاری دارند رانت، چون با ا 

کمیت کند. اما آن همه درون بستر حاگیران سیاسی را منتفع میافزاید که تصمیمها به شکوفایی و ثروت امریکا میرانت

کننده است که بگوییم امریکا یا کشورهای پیشرفته دسترسی باز هستند به طوری افتد. به گمانم گمراهتفاق میقانون ا

تواند یک سازمان تأسیس کند، ها پیوسته در حال از بین رفتن با رقابت است چون هرکس میها همه رانتکه در آن

 همان
 
ه سازمان تأسیس کنند و ب توانندینمل توسعه همه مردم گونه که اشتباه است بگوییم در کشورهای در حادقیقا

دارد. به گمانم این بدتصریح کردن مساله این دلیل برخی مردم رانت دارند و همین رانت است که جوامع را با هم نگه می

 ا در معرضههای ماندگار دارند و رانتاست. به گمانم هر دو کشورهای پیشرفته و در حال توسعه انواع متفاوتی رانت

نیم ها را تأسیس کانواع متفاوت رقابت در هر دو هستند. در هر دو نوع کشور، از جنبه تکنیکی کامال  آسان است سازمان

 تواند چنین کاری بکند.که هرکس در هر دو نظم میاما نه این

گردد. چون با های سازمانی برمیهای مولد یا قابلیتتواند یک سازمان تأسیس کند یا نه، به قابلیتکه آیا کسی میاین

تواند یک گوگل تاسیس کند اما آن شود. هرکس میها است که یک سازمان جدی گرفته میوجود داشتن این قابلیت

های سازمانی برای تأسیس یک گوگل دیگر را ندارد. موضوع اینست که گوگل، گوگل نخواهد بود چون هرکس قابلیت
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تر رود در کشورهای پیشرفته پایه گستردههر جامعه یکدست نیست، اما احتمال میهای سازمانی در توزیع قابلیت

کنند، به همین دلیل داشته باشد که چرا تعداد زیادی سازمان قدرتمند وجود دارد که همدیگر را نظارت و توازن می

عه، ه در کشورهای در حال توسکدهد. درحالیجویی بیشتر به شیوه پیروی از قانون رخ میاست که کل این فرایند رانت

کند که قابلیت اندک دارند، عالقه کمتری به تولید دارند و به حاکمیت قانون نیازی هایی کار میآن فرایند با سازمان

 کننده قانون است.گیرد که نقضندارند. بنابراین بسیاری از این توافقات و قرارومدارها شکل زدوبند به خود می

 که در کشورهای پیشرفته هیچ رانتی وجودسیاسی این دو نوع کشور است نه این یهاشیآرابزرگ در به نظر من، تفاوت 

های زیادی ها دسترسی باز هستند و در کشورهای درحال توسعه رانتهای زیادی وجود ندارد یا که آنندارد یا رانت

اشتباه است. اما آن جایی که با نورث، بندی ها دسترسی محدود هستند. به گمانم چنین چارچوبوجود دارد و آن

اسی ها خدمت بزرگی به علوم سیو به گمانم آن –ها مشارکت علمی کردیم والیس و واینگست موافقم و دلیل اینکه ما با آن

 هماناینست که آن –اند و اقتصاد سیاسی کرده
 
 مرانیایم که غیبت حکطور که ما اشاره کردهها خاطر نشان کردند، دقیقا

شناسی نیست. حکمرانی بد توطئه گروهی اقلیت نیست. حکمرانی بد خوب در کشورهای در حال توسعه یک آسیب

 به همین خاطر است که من کار آنویژگی قاعده
 
 کنم.ها را تحسین میمند این نوع جوامع است. دقیقا

 این شاید علت تمرکز اندکی بیشتر آن رابرت ویبلین:
 
ر آنها، باشد که بخشی از دستورکار بزرگتها بر خشونت احتماال

رن کنند چون اگر بخواهید انگلستان قها درباره خشونت بیشتر صحبت میتبیین جهان پیشاصنعتی بوده است. آن

های پانزدهم را تبیین کنید به گمانم استفاده از خشونت عریان در آن زمان احتمال بیشتری داشته است تا این روش

 تالش برای برکنار کردن یک مقام منتخب و مدیریت کارزار افشاگری علیه  تر مانندنامحسوس
 
نافرمانی مدنی، یا صرفا

 وی یا چیزی مثل آن.

. مشتاق خان:
 
 دقیقا

 ها در کشورهای توسعه یافته( کاربست این سیاست29

چون برخی  مند هستمحال بیاییم درباره کشورهای توسعه یافته صحبت کنیم. من کامال  به این عالقه رابرت ویبلین:

های کنند فقر جهانی را کاهش دهند، اما بسیاری هستند که در حوزهکنند و تالش میمخاطبان در حوزه توسعه کار می

 خواهند توصیه سیاستی خوبها میکنند. آنسیاستگذاری، علم اقتصاد و علم سیاست در کشورهای ثروتمند کار می

ها در طیف گسترده چیزهای متفاوت، مثل تغییر اقلیم یا حل هر مساله دیگری در امریکا یا انگلستان ارائه دهند. اگر آن

هایی هایی باید بپرسند درباره سیاستبخواهند چیزهای بیشتری از این چارچوب به دست آورند، بفهمند چه پرسش

ت توانایی ها باید شروع به تقویطلبی در کشوری مانند انگلستان، چگونه آنکنند یا برای حمایتها پشتیبانی میکه آن

 های سیاستی بکنند؟ کاربست این عینک علوم سیاسی یا اقتصاد سیاسی به درون پرسش

 هم به چارچوب تحلیل اقتصاد سیاسی آن مشتاق خان:
 
ی فرد و نیز به اهداف ارزش پرسش عالی کردید. به گمانم واقعا

گردم. من خواهان های هنجاری خودم بازمیدهیم؟ دوباره من به اولویتوی بستگی دارد. چرا ما این تحلیل را انجام می
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های مولد سازمانی پایه گسترده هستند. به گمانم یکی از مسائلی که در کشورهای جامعه برابرتر هستم جایی که قابلیت

کنند اینست که بسیاری از داده است به رغم اینکه حاکمیت قانون دارند و از قانون پیروی میتوسعه یافته رخ 

 حتی گمان های اقتصادی در سالسیاست
 
های اخیر از سوی کسانی هدایت شده است که قدرتمند بودند و احتماال

 ها به نفع عامه خواهد بود که در واقع نبودند.کردند این سیاستمی

این فکر کنید که چگونه به وضعیت حاضر رسیدیم، که در سرتاسر کشورهای توسعه یافته شاهد رشد  ای بهلحظه

ند. تجربه یابکه هر روز قدرت بیشتری می–و در اروپا بدون تعارف به فاشیسم رسیدیم  –های پوپولیسم هستیم جنبش

 داشت خط پایانی بر حاکمیت قان
 
 به آن مرحله خیلی نزدیک شون میترامپ را در امریکا داریم، که تقریبا

 
ده کشید. واقعا

وی های اقتصادی لیبرال ر های مشابه دیگری در سراسر جهان دارید. دلیل آن به گمانم اینست که سیاستبود. پدیده

های ها توسعه یافته بودند قائل نبود. سیاستها هیچ تمایزی بین کجا آن قابلیتکاغذ خیلی معنادار است. آن سیاست

آید، برای ها مییبرالی با اجازه دادن به حجم زیاد تولید جهانی شده، و توجه کافی نکردن به اینکه چه بر سر قابلیتل

ی این چه اتفاقی خواهد افتاد وقت»مثال در شمال انگلستان جایی که مناطق طبقه کارگری صنعتی قدیم بود، نپرسید 

 «دهیم؟آید را از دست میهای مولد و همه قدرت سیاسی که با آن میقابلیت

کرد یک قرارداد ضمنی بین طبقات کارگر و را توصیف می 0999پیمان سیاسی که اروپای غربی و انگلستان در دهه 

دار براساس این واقعیت بود که ثروتمندان برای تولیدات خود به فقرا نیازمند هستند. در قبال آن قرار طبقات سرمایه

تر خواهد شد و به تدریج هرکس جزو طبقه متوسط و اد شود. توزیع سالمت و آموزش عادالنهبود که یک دولت رفاه ایج

ن فرادستا»مرفه خواهد شد. آن فرایند با آزادسازی که محرک آن هم بخش مالی بود و با آنچه که اکنون با تسامح به 

اری چیزها دیدند، حتی اگر تولید بسیمشهور شده است تضعیف گردید، کسانی که آزادسازی را منفعتی آنی « متروپلیتن

 به بیرون از کشور منتقل شود.

افتد افتاد. اما آنچه همچنین باید اتفاق میبگویم چنین کاری اشتباه بود. به گمانم باید همین اتفاق می خواهمینم

د و این اتفاق هایی بود که مشاغل از دست رفته بوها در بخشهای حمایت و تجدید انرژی قابلیتمجموعه سیاست

 نیفتاد.

درآمد سرانه این کشورها افزایش یافت، شکوفایی افزایش یافت اما توزیع درآمدها به نحو عجیبی بدتر شد. بسیاری از 

سیاسی نیز  شیآراشان به دریافت اعانه وابسته شد. در حینی که این اتفاق افتاد مردم به طور دائم بیکار شدند و زندگی

دادند که دیگر به فقرای کشورهای ثروتمند برای بازتولید خودشان نیاز تمندان حاال تشخیص میتغییر کرد. چون ثرو

های باال برای سالمت و ها حاال دیگر مایل به پرداخت مالیاتافتاد. آنندارند. همه تولید در چین و شرق دور اتفاق می

ای که در حال اتفاق افتادن بود وجود داشت. ضربهآموزش و خدمات عمومی نبودند. فشار تدریجی بر میزان بازتوزیعی 

شد چون ما تر میمایهسهمگین وارد شده بود. به گمانم فقرا هم شغلشان را از دست دادند و هم خدمات دولت رفاه کم

یگر دادند تا خوشحال باشند دبه ازای سیاسی که ثروتمندان کشورهای ثروتمند باید به فقرای کشورهای ثروتمند می
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ها نیازی نداشتید که نگران اعتصاب وضوعیتی نداشت. حاال دیگر نیازی نبود به فقرا اهمیتی داده شود. به آنم

 .کردندینمها حاال دیگر چیزی تولید شان باشید چون آنکردن

ضای فهای پوپولیستی و از این قبیل بود. آنچه اکنون داریم قیمت پرداختی برای آن سنگین بود. قیمت آن رشد جنبش

اریخی زنند که از نظر تسیاسی خیلی عجیبی است که فقرای کشورهای ثروتمند زیر پرچم احزاب و شعارهایی سینه می

دت شود پشتیبانی طبقه کارگر برایش به شها نیست. منظورم حزب کارگر در انگلستان است که متوجه میمتعلق به آن

توانند پشتیبانی طبقه کارگر را به دست آورند. حزب کارگر می کارانکه عجیب است محافظهدشوار شده است، درحالی

کند افراد به شدت تحصیل کرده که خواهان جهانی شدن هستند کسانی که اکنون از متروپلیتین پشتیبانی کسب می

 اروپا را دوست دارند کسانی که ادغام شدن را دوست دارند. این پارادوکس عجیبی است.

 درک ها و سیاسته ما این به هم وابستگی بین قدرت، قابلیتبه گمانم چالش اینست ک
 
. مساله در میکنینمها را واقعا

های قدرت و کشورهای توسعه یافته متفاوت از کشورهای درحال توسعه است اما این رابطه نزدیک بین قابلیت

های ه وضعیتی هستیم که سیاستخواهی، اگر ما خواهان برگشت بسیاستگذاری مهم است. به گمانم که از منظر ترقی

دمان را از خو میتوانینمخواهانه سیاسی داشته باشیم باید روشی برای ارتباط دادن آن پیدا کنیم. ما فراگیر مترقی

کرد  آن کاری که ترامپ شروع« ای را باال خواهیم برد. گور بابای بقیه کشورها.ما موانع تعرفه»جهان جدا کنیم و بگوییم 

 دهد.رسد تا حدی دارد ادامه میهم به نظر می اما بایدن

 همان
 
 ها در جهان در حالطور که باید نگران توسعه دادن قابلیتما باید نگاه جهانی شده و باز داشته باشیم. دقیقا

ر ها دها در کشورهای پیشرفته خودمان و ساختن آن قابلیتتوسعه باشیم باید نگران توسعه دادن یا حفظ کردن قابلیت

اند باشیم. سازوکارهای سنتی قدیمی سیاستگذاری صنعتی و بسیاری دیگر شاید کار نکند. ما آن مناطقی که جا مانده

ه طوری اند بها در مناطقی داریم که تاکنون جا ماندهتر ساختن قابلیتتر و ماهرانههای هوشمندانهنیاز به یافتن روش

ها واقعا به رسد منتفع شوند. آنم و فناوری که این کشورها به فکرشان میها از همه مخارج علآن رودینمکه انتظار 

 های فناوری میانی نیاز دارند.اندازی فعالیتپشتیبانی بیشتر در سطح میانی برای راه

کنیم، یا چه مسائل سیاسی پشت آن است و چگونه آن منابع در عمل گمان نکنم که ما فکر خیلی جدی درباره آن می

ها کردن درباره این پرسش وگوگفتتوانیم شروع به ای هستیم که میداده خواهد شد. اما به گمانم در مرحلهتحویل 

 مهم هستند. و چگونه واقعا از سیاستگذاری برای ایجاد یا پشتیبانی از توزیع بکنیم. به گمانم آن پرسش
 
ها اکنون واقعا

شان اندازی کسانی که قدرت دستای انجام دهید که با سنگه شیوهقدرتی که مترقیانه باشد استفاده بکنید و آن را ب

افزا به سمت آن هدف را طراحی کنید که بخشی از آن تفاوتی با های اندکبوده است مواجه نشود. مسیر برداشتن گام

 م.دا کنیوضع کشورهای درحال توسعه ندارد. به گمانم که ما باید آن مسیرها را نیز در کشورهای توسعه یافته پی

 های جاماندههای کمک به گروه( سیاست11
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 ، اما به تازگی درباره تاریخدانمینماش بسیاری مسائل در اینجا وجود دارد که من چیز زیادی دربارهرابرت ویبلین: 

 های دولت انگلستان برای کمک به توسعه در شمال انگلستان خواندهدراز تالش
 
خرج  جاچقدر آن دانمینمام و دقیقا

تر یک مساله شده بود که این منطقه به نظر در حال عقب افتادن از بقیه یا شاید حتی قبل 0909شده است اما از دهه 

 ...ها شکست خوردند رسد بیشتر آناند اما به نظر میهایی اجرا کردهها یکی پس از دیگری برنامهکشور است. دولت

 هدف کلی تحقق نیافته
 
است. من در جایگاهی نیستم که بگویم کجا باید رفت و چگونه باید رفت. اما آیا به  خب قطعا

شود؟ اما با دانش های جامانده در عمل موفق میهای واقعی برای کمک به گروهاین فکر شده است که چه سیاست

دفگذاری ها، به هن مکانکه در بیشتر ایمحدودی که دارم گمان کنم آن به نظر شبیه سیاستگذاری صنعتی باشد، این

 ها بتوانند در سطح جهانی رقابتی بشوند.روی فناوری سطح میانه نیاز است که آن

گذارند که اگر زیرساخت بسازیم و یک شبکه خوب ریلی، به گمانم سیاستگذاران هنوز فرض را بر این می مشتاق خان:

طق جامانده خواهند رفت. مساله در کشورهای در حال وکارها به این مناو تعداد زیادی جاده داشته باشیم، پس کسب

 همین است. کسب
 
 به آن مناطق نخواهند رفت. دستمزدها شاید پایینتوسعه دقیقا

 
شاید  تر باشد، ارتباطاتوکارها لزوما

شود، هایی که داده میهایی که وجود دارد و یارانهها غایب است. با وجود همه مزیتکامال  خوب باشد، اما قابلیت

 پول کمتری در آنصاحب کسب
 
در  های سازمانیها، قابلیتتوزیع موجود قابلیت»آورد. باید پرسید جا در میوکار واقعا

 میجا چیست؟ مردم محلی چه نوع بنگاهآن
 
ید، ای جدجا تاسیس کنند تا از این ارتباطات جادهتوانند در آنهایی واقعا

 «سازیم، منتفع شوند؟بندر جدیدی که داریم مییا این ارتباط ریلی جدید یا این 

فاده و ها به واسطه سالها سوءاستاحتمال دارد پاسخی خیلی دلسردکننده دریافت کنید. شاید متوجه شوید آن قابلیت

 تضعیف شده است که مردم فراموش کرده
 
اند فرایند تولید کارامد چیست. پس مجبورید از کمتر استفاده کردن، واقعا

ید های قدیمی تولها شاید حاال دیگر فعالیتتوانید انجام دهید چیست. آنن بپرسید کارهای احتمالی که میخودتا

ا هر های زنجیره جهانی یهای بخش خدمات یا فعالیتای نباشد. آن شاید فعالیت کامال  جدیدی باشد: فعالیتکارخانه

دیک افزا هستند، که نز هایی شود که ارزشخت آن فعالیتچیز دیگری. اما به گمانم بخشی از این فکر باید صرف شنا

س ها دارند، و پهای سازمانی که آنبه یا قابل دسترس به جایی باشد که مردم درحال حاضر هستند، برحسب قابلیت

اید ها بها نیاز است؟ آنکه به انجام چه کارهایی برحسب پشتیبانی سیاستی برای ساختن آن سازماناز آن فهمیدن این

های محلی باشند که مهارشان در دست مردم محلی باشد نه چند تا آدم غریبه که به خاطر معافیت مالیاتی و سازمان

 شوند.آیند و پس از چند سال وقتی معافیت مالیاتی ناپدید شد گم و گور میاشتغال چند تا آدم می

گذاری هستند، از هر جایی های جذب سرمایهروشها دنبال مطمئن نیستم که کسی این کارها را بکند. به گمانم آن

که چگونه که نقطه شروع از کجا باشد و نه پرسیدن اینها به شکل محلی، نه دنبال اینکه بیاید، نه دنبال توزیع قابلیت

 ساختن جاده و دادن یک معافیت مالیاتی
 
ه ب ما از اینجا به گام بعدی برسیم، که شاید مسیری بسیار متفاوت از صرفا

کنم کند. آن بهتر از هیچ چیز است. اما فکر میگذاری باشد که از جای دیگری میآید و بنگاهی تاسیس میسرمایه

های محلی با توانستیم بهتر عمل کنیم. چون تغییر واقعی در توزیع قدرت زمانی داریم که بسیاری سازمانمی
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ورزی محلی، اجتماعات م برای نظارت و توازن سیاستبوها محیط محلی، زیستهای محلی تاسیس شوند. آنقابلیت

 گذاری خارجی پرخرج قابل تقلید نیست.کنند که با یک چند سرمایهمحلی، و همه چیزهای دیگر ایجاد می

 ( برای یادگیری اقتصاد نهادی چه چیزهایی بخوانیم؟12

ک وجود دارد که در همه جا آموزش داده از آن موضوع خاص که بگذریم، مکتب فکری اقتصاد نئوکالسی رابرت ویبلین:

هی شوید. آیا مجموعه مشابها استفاده کرد برنده میدان میتوان برای تحلیل پرسششود. با ابزارهای خاصی که میمی

های خاص را بخواند یا این مجموعه از مطالب اقتصاد سیاسی یا اقتصاد نهادی وجود دارد که کسی بتواند این کتاب

ا این های سیاسی بوزشی را شرکت کند و سپس به این آرامش خاطر برسد که گویی مجهز به تحلیل انتخابهای آمدوره

 دلبخواهی اثرات مختلفی که هر چیزی ممکن است داشته مند شده است، به جای اینعینک به شیوه قاعده
 
که صرفا

توانستم تحلیلی مثل این انجام م میکنباشد متوجه شده باشد؟ این یک مانع ذهنی برای من است که احساس می

 
 
های که مهمترین داللتچگونه انتخاب کنم، مثل این دانمینمدهم اما گویا چیزهای بسیاری در جریان است که واقعا

 چه چیزی مطالعه کنم تا به نقطهاقتصاد سیاسی این پرسش
 
رسم که ای بها چیست؟ من حتی مطمئن نیستم دقیقا

های بینی داللتام و قادر به پیشبیشتری یافتم که یک قضیه سیاستی را به درستی تحلیل کردهاحساس کنم اطمینان 

 احتمالی آن باشم.

که  –هایی دارد این یک محدودیت جدی است. مزیت اقتصاد نئوکالسیک اینست که مجموعه تکنیک مشتاق خان:

یدی برای اند ابزارهای مفاددانان نئوکالسیک موافقشاید از حیث توصیف جهان کامال  غیرواقعی باشد، اما بیشتر اقتص

بخرید  توانیدتوانند درباره آن کتاب بنویسند، که شما میها میاندیشیدن و حالجی کردن هر چیزی دارد. بنابراین آن

چون  .ایمجا نرسیدهو بخوانید، و یک کتاب درسی کامال  مشابه کتاب دیگر خواهد بود. ما در مکتب دگراندیش به آن

ها توافق کنند. برای مثال، ما درباره نورث، درباره آن تفاوت گذاردینمهایی در مواضع وجود دارد که این مواضع تفاوت

ها موافقیم اما چیزهای زیادی هم هست که با ایم. چیزهای بسیاری هست که با آنوالیس و واینگست صحبت کرده

م و یک کتاب درسی بنویسیم. منظورم اینست وقتی من دارم درباره با هم بنشینی میتوانینمها مخالفیم. ما آن

ها را در کشورهای در حال توسعه پرورش گویند چگونه باید قابلیتکنم که میسیاستگذاری با کسانی صحبت می

رسم، و چه چیزهای موفق خواهد شد و سیاسی می شیآرابدهید، چیزهای زیادی هست که ما موافق هستیم تا ما به 

 شویم چیزهای زیادی است که ما با هم اختالف نظر داریم.چه چیزهایی شکست خواهد خورد. آنگاه متوجه می

فقط »ویم شد که بگبه گمانم پاسخ به پرسش شما اینست که باید تکلیف منزل زیادی انجام دهید. خوش به حال من می

شما  .کنمینماما خیر، من چنین کاری « اهی فهمید.های من را بخوانی، و هرچیزی که الزم باشد را خوکافیست نوشته

کنم موضعی خاص درباره ها کار میباید خودت تصمیم بگیری. من موضعی خاص درباره امور دارم و کسانی که با آن

کست ها شمنظورم اینست که اگر من کتاب چرا ملت ...شود مسائل دارند. و هر چه دورتر بروم اختالف مواضع بیشتر می

ها موافق باشم. اما هنوز جا حتی چیزهای کمتری است که با آنخورند عجم اوغلو و رابینسون را مطالعه کنم آنمی
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ها موافق باشم. به گمانم اینها دوایر هم مرکز هستند. هر کدام از این نویسندگان و این مطالبی هست که حتی با آن

 »اب تاریخ خودتان و روزنامه خودتان را بخوانید و بگویید دهند. اما شما مجبورید کترویکردها به شما چیزی می
 
آیا واقعا

« رسم؟فهمی باید بپهای عامهافتد؟ اگر خیر، چه پرسشکند چه چیزی در کشور الف، بخش ب اتفاق میاین تبیین می

ل آن که شروع به ح های متفاوتی خواهید یافتباشند. آدم کردهها فکر گردید که به آن پرسشآنگاه دنبال افرادی می

 اند. به نظرم رویکردی که باید داشت اینست.مسائل کرده

 حتی امکان
 
پذیر باشد یک کتاب درسی اقتصاد سیاسی داشته باشیم چون دامنه و گستره موضوع خیلی فکر نکنم واقعا

 درباره چگونه کبزرگ است. پرسش
 
. ار کردن جهان استهای متفاوت بسیار زیادی وجود دارد. اقتصاد سیاسی اساسا

امکان جای دادن آن در یک کتاب درسی نیست. در عمل به مواضع متفاوتی برخورد خواهید کرد. آن مواضع متفاوت 

. ددانینمکس پاسخ درست را . هیچداندینمکس حقیقت را ها چیزهای خوبی هستند. چون هیچمشکل ما نیست. آن

توانیم چیزهای زیادی را تبیین کنیم اما برداشت خودمان را داریم. ما میاما ما هر یک زاویه دید خودمان را داریم، 

توانند چیزها را به شیوه اندکی متفاوت تبیین کنند. پس بیائیم این طور بگوییم که یک سیاستگذار خوب دیگران می

ائل، رویکرد های متفاوت و غیر آن آگاهی داشته باشد. در مورد برخی مسباید از مکاتب فکری متفاوت، روش

 کامال خوب باشد. برای سایر مسائل، آن شاید نه فقط بی
 
رویکرد  فایده بلکه خطرناک هم باشد.نئوکالسیک شاید واقعا

 نئوکالسیک در آن مورد شاید واقعا اوضاع را حتی بدتر کند.

 چیز مفیدبگویم اقتصاد نئوکالسیک نخوانید، چون با توجه به ابزارهایی  دهمینممن به خودم اجازه 
 
ی که دارد واقعا

کنم باید کارهای همه این نویسندگانی که بحث کردیم را بخوانید و شاید برخی طور که گفتم فکر میاست. اگرچه همان

قل سلیم واقعیت عده نکنیادآوریاز مطالب من را نیز بخوانید و سپس خودتان تصمیم بگیرید. چون در نهایت، بهترین 

 خود شما است.

عینک اقتصاد سنتی اما همچنین عینک اقتصاد سیاسی ها آدمجا دوست دارم در جهانی باشم که در آن برت ویبلین:را

دارند. سپس این چیزها را ترکیب و یکپارچه کرد به طوری که با چرخیدن بین این اقتصاد سنتی و اقتصاد سیاسی به 

سد یک مانع بزرگ به چشم زدن عینک اقتصاد سیاسی وجود داشته ر این مسائل از زوایای مختلف نگاه شود. به نظر می

 یسازساده، چون به کار رود هاپرسشهمه این  رایبمنظم و سیستماتیک و  که به شکل باشد انجام کارهای کاربردی

های برید مثل منحنیپرسید یا ابزارهایی که بکار میهایی که یکی پس از دیگری میها به صورت مجموعه پرسشآن

ها کار سختی باشد. کنجکاوم بدانم آیا خالصه کردن همه اینها به شکل جعبه عرضه و تقاضا، برای همه این پرسش

دهم.  کنم چیزی را پیشنهادمن یک بوروکرات هستم و تالش می . مثال   ...ابزاری که سیاستگزار استفاده کند وجود دارد 

با  خواستمکردم از ما خواسته شد درباره صنعت برق کاری بکنیم. اما اگر من میزمانی که در دولت استرالیا کار می

 نمی
 
ارهای ک دانستم از کجا باید شروع کنم چونعینک اقتصاد سیاسی/ اقتصاد نهادی مسائل را تحلیل کنم واقعا

ید ای است که تصمیم بگیرکنید تا حد زیادی سلیقهتوانستید انجام دهید و احساس میبسیار زیادی هست که می

 های داستان باشید.ها و کدام رشتهدنبال کدام سرنخ
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ای از مشکل کردید اما به گمانم این طور هم نیست که اقتصاد نئوکالسیک توصیف واقعی و صادقانه مشتاق خان:

ای داشته باشد. چون اگر دقت کنید که چگونه حتی درون اقتصاد نئوکالسیک هم این جموعه ابزارهای توافق شدهم

ها وجود دارد. درباره اقتصاد سیاسی هم همین است. رود، خواهید دید تفاوت های عظیمی بین آنابزارها به کار می

دهد. ها پاسخ میکند و سپس به روشی خاص به آنمیها را مطرح های اساسی دارد که آنهر چارچوبی برخی پرسش

ها و تعامل بین قدرت سازمانی و سیاسی نگاه کنید تعدادی پرسش درباره اجرای سیاست یهاشیآرااگر به چارچوب 

 افزا را عملیای جایگیر کنید که تغییرات اندکخواهد سیاست خود را به شیوهپرسد، و سپس از شما مینهادها می

جزای سازنده متفاوت زیادی آید. برای عملیاتی ساختن آن به اخواهد ساخت. سپس هر چیزی دیگر به دنبال آن می

های بتوان به سایر چارچوتوان به اقتصاد نئوکالسیک متوسل شد، مینیاز دارید. همانطور که به درستی گفتید می

 اقتصاد سیاسی متوسل شد.

ی هادهاآیا ن»ها اینست دار آنبه همین ترتیب، اگر به کار عجم اوغلو، جانسون و رابینسون نگاه کنید، پرسش چارچوب

چرخد. یا آیا کشور مورد بررسی و سپس هر چیز دیگری حول آن می« مورد بررسی شما استثماری یا فراگیر هستند؟

دسترسی محدود چیستند و شرایط  یهانظمشما نظم دسترسی محدود یا نظم دسترسی باز است؟ انواع متفاوت 

 چیست؟ یاآستانه

 کند. هر نظریه اقتصاد سیاسی یک مجموعه اصولو سردرگم می اینطور نیست که بگوییم اقتصاد سیاسی شما را گیج

خواهد بگویید آیا پرسش شما قابل اتصال و ارتباط با این اصول سازمانده دهد و سپس از شما میسازمانده به شما می

 —گویمپرسید چرا یک اصل سازمانده وجود ندارد. من میاست یا خیر؟ حال شما می

 چون مردم موافق نیستند. رابرت ویبلین:

چون واقعیت پیچیده است. مردم موافق نیستند. شاید موافق بودن حتی مطلوب هم نباشد. چون این — مشتاق خان:

رقابت یک نظارت و توازن خیلی خوب است. به گمانم اقتصاد نئوکالسیک مدت زمان طوالنی در یک مسابقه بدون 

چالش  بار اشتباه بوده است و به یکری چیزها رسیده است که به طرز فاجعهرقیب شرکت کرده بود. آن به بسیاری بسیا

 رسیده است.

زی کنند. بازار چیها توافقات خود را در سطح فردی مذاکره میدر اقتصاد نئوکالسیک، اصل سازمانده اینست که آدم

 امکان تبیین بسیاری چیزها برحسب کنند نیست.به جز مجموعه قراردادها بین افرادی که داوطلبانه با هم معامله می

توانند آن قراردادهای داوطلبانه ها نمیبندند وجود دارد و دالیلی که چرا آنای که مردم با هم میقراردادهای داوطلبانه

کنند؟ کدام قراردادها اجرایی گونه رفتار میچرا مردم این»پرسید تر، شما نمیرا منعقد کنند. اما در سطح عمیق

توانید به کنید دیگر فقط نمیبه محض اینکه شروع به پرسیدن اینها می« آیند؟ند؟ کدام قراردادها به اجرا درنمیشومی

 باید به جامعه نگاه کنید. شما باید به تاریخ نگاه کنید.افراد نگاه کنید. شما باید به ساختارهای قدرت نگاه کنید. 
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پرسد، ین این زنجیره غذایی قرار دارد که درباره قرارداد بستن فردی میبا این برداشت، اقتصاد نئوکالسیک در پای

های جالب در این باره است که چرا آن قراردادها اجرایی موضوعی واقعا مهم و مفید، اما در واقع بیشتر پرسش

راردادها الکیت و قبود با گفتن اینکه حقوق م نورث شوند. این همان سفر اقتصاد نهادی است که آغازگر آن داگالسنمی

 شوند.ها اغلب اجرایی نمیشاید وجود دارد اما آن

عمال قانون است که ما را به همه آن پرسش عمال قانون است. ا  اند رسهای اقتصاد سیاسی میبه گمانم عامل کلیدی ا 

ف اقتصادی سیاسی های مختلهای مختلف در آن سهم و نقش دارند. اما اگر به همه چارچوبکه افراد مختلف به شیوه

ار دهی جمعی چگونه روی رفتسازمان جامعه چگونه است و سازمان»پرسند بینید یک پرسش اساسی میدقت کنید می

فروض ترجیحات را م»گوید کند و میکه اقتصاد نئوکالسیک از انتهای دیگر شروع میدر حالی« گذارد؟افراد تأثیر می

این کار »ید گواقتصاد سیاسی می« کنند.حال ببینید افراد چگونه رفتار می ها را مفروض بگیرید.بگیرید. محدودیت

جا رسیدیم، را فراموش کردید. چگونه ای است. مهمترین بخش های داستان، که چگونه به آنپاافتادهمبتذل و پیش

 « بخش داستان است. نیترپاافتادهشیپبندند ها درنهایت قرارداد میآن

 مهم درباره چگونه سازمان اجتماعی یا قدرت همه این چیزها به هم مرتبط است. اما به گمانم پرسش
 
های واقعا

ها قوانین را بر همدیگر گذارد، چگونه آنها دارند تأثیر میهای باور که آناجتماعی بر رفتار افراد، قراردادها، نظام

د های خاصی هستنکنند، اینها از جنبه تاریخی پرسشرا مجازات می ها همدیگرکنند، چگونه آندار میضمانت اجرایی

ند کنیم مهم هستهایی از آن را که فکر میها داشته باشیم. هر کدام از ما جنبهتوانیم یک نظریه عام برای آنکه نمی

 به همین دلیل است که همه چیز را کنار داریم. همه آنبرمی
 
هم قرار دادن، ناممکن ها تا یک حدی مهم هستند. دقیقا

دهد که با جویی آن ابزارهایی را به شما میکنید با بیشترین صرفهخواهد بود. باید چارچوبی را برگزینید که فکر می

 رسید بدون اینکه مجبور شوید بگویید هر چارچوب دیگری اشتباهبینانه از شرایط میبیشترین احتمال به تحلیل واقع

 است. 

زنم در این عامل اشتراک نظر دارید که تباط بین کار شما و نظریه انتخاب عمومی چیست؟ حدس میار رابرت ویبلین: 

ها به عنوان جمعی از افراد نگاه کنید که هر کدام خواهید سر از کار مثال  دولت یا نهادها درآورید و سپس به درون آنمی

ی بر جریان امور دارند. این احتمال هم هست که آخر کار های خودشان را برای تاثیرگذارهای خودشان و تواناییانگیزه

کنم نظریه انتخاب عمومی همان اقتصاد دادی تولید کنید که در ابتدا اصال  چنین قصدی نداشتید. احساس میبرون

 اما شود،که هرکس متقاعد نمیآزادی هستند. درحالی-بازاری و بازار-نهادی است اما برای کسانی که خیلی اقتصاد

 در سبک تحلیلی کامال  مشابه است.

طور که گفتید اقتصاد سیاسی بیرون به گمانم تفاوت اساسی اینست که نظریه انتخاب عمومی همان مشتاق خان:

بله ساختارها مهم است. اما باید ساختارها را برحسب »گوید آمده از درون تفکر نئوکالسیک است. انتخاب عمومی می

کند کنند و سپس ساختار است که فرد را ایجاد میبه بیان دیگر، افراد ساختار را ایجاد می.« تصمیمات فردی تبیین کرد

گرداند. تفاوت بنیادی اقتصاد نهادی با انتخاب عمومی و های فردی بازمیاما در نهایت شما را به انگیزه ...و افراد نیز 
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گیریم. گفتن اینکه همه ساختارها را افراد ایجاد می تقریبا هر نوع دیگر اقتصاد سیاسی اینست که ما تاریخ را جدی

ی فردی هاکنند و بنابراین اگر ساختار جامعه در هند با ساختار جامعه در امریکا متفاوت است، پس باید به انگیزهمی

ن یکه آن ساختارها را ایجاد کردند توجه کرد، به گمانم یک نوع اعالم شکست بدون وارد شدن به مسابقه است. چن

ه امروز در کند. کسانی کگیرند قاطی میسخنی، وابستگی به مسیر تاریخ را با پیچیدگی چگونه ساختارها شکل می

هند هستند شاید هیچ ظرفیتی برای تغییر دادن آن ساختار را ندارند تا شبیه ساختار امریکا یا نروژ به نظر رسد نه به این 

د آن دارند، بلکه به این علت که ساختار به تنهایی یک واقعیت و یک معنی ها کمبود اطالعات یا چیزی ماننعلت که آن

 گذارد.دارد که بر شیوه رفتار افراد تاثیر می

داند. ما باید درک کنیم چگونه آن ساختارهای کنم هر دو عامل را مهم میبه گمانم این اقتصاد سیاسی که من ترویج می

گذارند که سپس به آن ساختارها بازخورد ونه بر تصمیمات فردی تاثیر مییابند و چگسازمانی به تدریج تکامل می

ها قادر نیستند آن ساختارها را به طور کامل تغییر دهند. به گمانم چنین چیزی را آن مرد ریشوی متعلق کند. اما آنمی

ا اریخ متعلق به خودشان ر ها تانسان»به زمان گذشته به نام کارل مارکس خیلی خوب در این عبارت خالصه کرده است 

 همانسازند، اما آنمی
 
ها چه کارهایی را درک این واقعیت که آن« سازند.شان باشد نمیگونه که باب میلها آن را دقیقا

 آنگونه که باب میل
 
توانند انجام دهند خیلی مهم است، و چنین درکی در ارتباط بسیار زیاد با شان است نمیدقیقا

 ی قدرت از پیش موجود است.شناخت ساختارها

بسیار  گونه است که عاملیت فردیگونه هم نیست که اقتصاددانان سیاسی بگویند عاملیت فردی اهمیت ندارد. ایناین

ها نیز با عاملیت فردی قابل تبیین نیست. اگر اهمیت دارد، اما عاملیت فردی مهار و محدود شده است و آن محدودیت

کنیم آن های تاریخی دارند و ما تالش میها ریشهد در این دور کامل هستید. محدودیتدرون آن دام گرفتار شوی

های متفاوت بازنمایی و ها بحث کردیم روشهای تاریخی را بازنمایی و ترسیم کنیم. همه کسانی که ما با آنریشه

تصاد شود و اقتصاد سیاسی شروع میجایی است که اق« تاریخ اهمیت دارد»از آن تاریخ را دارند. به گمانم  یرسازیتصو

رف نئوکالسیک متوقف می شود. از نظر اقتصاد نئوکالسیک به تاریخ نیازی نداریم. امکان مدل کردن هر چیزی به ص 

عمالهای افراد وجود دارد. به نظر ما، مهمترین نکته این است که آن ظرفیتتغییر دادن ترجیحات و محدودیت  های ا 

 آید؟ت، آن باورها از کجا میقانون، آن ترجیحا

 هاآموختهدرس( 11

کنند تان که در حوزه توسعه جهانی کار میهایهایی هست که مایل باشید مخاطبان صحبتآیا درس رابرت ویبلین:

هادها و کنند بتوانند در پیشندر ذهن خود داشته باشند یا اگر فرض کنیم کسانی که در کشورهای ثروتمند نیز کار می

 ها هنگام پیش رفتن چه چیزهایی باید در ذهن خود نگهدارند؟های سیاستی خود استفاده کنند؟ آنیهتوص

برخی  کنند. بگذاریدهای مختلف تفسیر میها به شیوهگویم را آدمبه گمانم بسیاری از چیزهایی که می مشتاق خان:

نم. اینک در سیاستگذاری توسعه خیلی رایج جا خالصه کنکات خیلی اساسی که شاید ذهن مردم را متمرکز کند این
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 هرکسی از بانک جهانی گرفته تا دفتر« بستر اهمیت دارد. یک اندازه واحد مناسب همه نیست.»شده است که بگویند 

 گوید.وزارتخارجه و موسسه اکسفام این چیزها را می

ها درست کشم نه به این دلیل که آنام را اندکی درهم میشنوم همیشه قیافهمن وقتی این جمالت را می رابرت ویبلین:

 اند.ای شدهشود شبیه شعارهای تکراری و سخنان کلیشهنیستند، بلکه چون احساس می

؟ من قرار است چگونه بستر اهمیت دارد»ها است: های واقعی که باید از خودتان بپرسید اینپرسش مشتاق خان:

اینجا به گمانم همان جایی است که همه « کنم؟ چه چیزی هست که در این بستر اهمیت دارد؟ چه کاردرباره این بستر 

 کنم موضوعیت مستقیم میاش صحبت میچیزی که من درباره
 
یابد. بستر به این شیوه اهمیت دارد. هرکس احیانا

 کند از توسعه انسانیکند چون گمان میها پشتیبانی میبرخی فعالیتهایی دارد یا از ها و سیاستمجموعه برنامه

تان ها و غیر آن توجه کند. آیا تصور ها، سازمانپشتیبانی خواهد کرد. به نظرم، در این حالت به ناگزیر باید به قابلیت

عمال قانون برای آنها اجرا خواهد شد؟ آیا گمان میاینست که این سیاست است؟ این همان جایی  ها عملیکنید ا 

عمال قانون و اجرای سیاست، با توجه است که بستر اهمیت دارد. این  به این معنا است که ا 
 
که بستر اهمیت دارد عمدتا

عمال قانون برخی های خود بازیگران، به شدت نوسان میبه منافع و قابلیت کند و وابستگی بسیار کمتری به قابلیت ا 

اکمیتی مانند دفتر نخست وزیر، یا کابینه، یا پلیس، یا کمیسیون مبارزه با فاسد یا چیزی مثل های باالدستی حدستگاه

 آن دارد.

شان هایکنید، دقت در قابلیتها کار میآن کار اصلی که همیشه باید انجام دهید توجه کردن به کسانی است که با آن

هتر ها کمک کند کارها بخواهیم اجرا شود تا به آنه میدر این لحظه با توجه به این سیاستی ک»است و سپس بپرسید 

 از آن پشتیبانی خواهند کرد؟انجام شود، آیا آن
 
ها نخواهند گفت ما پشتیبانی البته که آن« ها هم خودشان واقعا

را  ها پول و امکانات شمانخواهیم کرد، و هرکسی خواهد گفت ما هر آنچه شما بخواهید انجام خواهیم داد، چون آن

ها کنید این کاری است که آنهای آنها، آیا گمان میها و فعالیتخواهند. اما در واقعیت، با توجه به رفتار گذشته آنمی

عمال قانون، پاییدن همدیگر در نقش هم  قادر به انجام دادن، ا 
 
ها، گزارش دادن هستند یا خیر، و آیا صنفواقعا

عمال قانون کند؟های اساسی اجرای سیاستگذاری دقابلیت  ر سطحی باالتر وجود دارد تا این را پایش و ا 

توانید آن سیاست را بازطراحی کنید تا اطمینان بیشتری بیابید که سیاست موفق اگر خیر، چندین گزینه دارید. می

ای وجود ای مسائل شبکهخورد چون پارهها شکست میجا سیاستواقعیت اینست که این»توانید بگویید شود. میمی

ای پس شما باید به شیوه خالقانه« ها را درهم بشکنم.آن توانمینمدارد که چنان درهم تنیده و تودرتو است که من 

رآورده کنید به آن دست یابید را بدرباره یک راهبرد خروج فکر کنید که الزامات مبارزه با فقر شما یا هر آنچه که تالش می

توانم با ها را سریع و صریح بسازم؟ آیا میتوانم آن قابلیتآیا می»ه عقب برگردید و بپرسید که باید یک گام بکند. یا این

 آن قابلیت
 
کنم با سیاست من همزیستی دارد؟ نباید فرض را بر سازند و من فرض میها را میکسانی کار کنم که واقعا

تر باشد که یک یا دو گام برحسب توالی باید از عقاین بگذارم که آن قابلیت وجود داشته است. شاید نیاز به سیاستی ب

 «شروع کرد.
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آیا »پرسید کند. وقتی از خودتان میها معنای عملی بسیار زیادی پیدا میهایی وجود دارد که همه اینبه گمانم روش

ن دهم و دیگراتوانید به کارهایی مراجعه کنید که من انجام میالبته که می« جا نتیجه خواهد داد؟این سیاست این

ا ر  هاها دردسترس است. این منابع به شکل آنالین و رایگان دردسترس است. برخی از ایندهند. همه اینانجام می

دریک، یا نورث، والیس و واینگست یا عجم اوغلو، جانسون و اتوانید در تارنمای سواس بخوانید، یا کارهای دنی ر می

هایی که به قضیه را بخوانید. نه همه آنها، بلکه آن بخش میاان بحث کردهشرابینسون، و همه کسانی که درباره

سیاستگذاری خاصی مرتبط است و شما سرگرم رسیدگی هستید را بخوانید. به گمانم این نقطه شروع است. این نقطه 

هایی که پاسخ های بهتر و سپسهای خود و رسیدن به پرسششروع برای کارورزان توسعه است شروع به پاالیش پرسش

های های خود را در یک سبد نگذارید. با اجرای آزمونمرغکنید منطقی است. سپس در گام نهایی همه تخمفکر می

وژه که نتیجه داد مقیاس و اندازه پر رود و فقط پس از اینکوچک دست به آزمایش بزنید، ببینید چگونه کارها پیش می

 را گسترش دهید.

 099کنم شبیه زندگی شخصی ما است که مثال  اگر من در یک سازمان لب است. احساس میبله جارابرت ویبلین: 

رای دهد که در اصل برای حل این مساله بآید کسی یک سیاست پیشنهاد میکنم و مشکلی برایم پیش مینفره کار می

یزان زیادی اطالعات محلی مثال تالش به تغییر رفتار مردم، خیلی خوب است. در بستری مانند آن، جایی که شما م

شود چون واحد بازاریابی آن را تعطیل خواهد نه، چنین چیزی موفق نمی»گویید دارید با گوش کردن به این ایده می

شناسم. این پیشنهاد بایگانی من این سازمان را کامل می»یا « ها کاری خواهند کرد که آن هرگز اجرا نشود.کرد. آن

 «گیرد.گیرد. هیچ کس آن را جدی نمینادیده میخواهد شد و هرکس آن را 

کنیم، چون که ما شناخت به حد شناسیم با همان دقت و صراحت طرح نمیاما ما چنین پرسشی را در بستری که نمی

 بتوانیم چنین چیزهایی بگوییم. در حالیکه طرح این پرسشکافی از مردم و بازیگران و تاریخ رفتار آن
 
ها ها نداریم تا واقعا

اینکه  ها، یابینیم شخصی بدون هیچ گونه شناختی از آدمهای بیگانه بسیار اساسی و حیاتی است. ما میدر محیط

شود و خیلی راحت پیشنهاد فالن تغییر و فالن کنند وارد یک سازمان میها چگونه کار میخواهند، یا آنها چه میآن

وارد سایر  دقیقا مانند زمانی که تمال زیاد روزگار بدی را رقم خواهد زد،زنم به احطور که حدس میدهد، آناصالح را می

 چیزی را از آموختهها و کشورها میسازمان
 
 کشیم.های کتاب درسی خود بیرون میشویم و صرفا

 لپ کالم را گفتید. ما خیال می مشتاق خان:
 
. دقیقا

 
دادن به دفتر کار کوچک ده نفره خودمان کنیم سروساماندقیقا

 دشواری است در عین حال به خود اجازه می
 
میلیون نفری مشورت بدهیم با  099دهیم تا برویم و به کشوری کار واقعا

نیست هیچ اتفاقی بیفتد. توسعه یک فرایند دشوار است.  آثار و تبعات خیلی زیادی که خواهد داشت. با این شیوه قرار

تی ها است. چنین کاری فرایند دراز مدتوسعه در واقعیت و در نهایت و دقیقا درباره تغییر رفتار، تغییر نحوه کار سازمان

مند قهن را عالمند هستید، باید خودتان را برای سفری طوالنی آماده کنید، باید خودتااست. اگر شما به توسعه عالقه

ن فروشید. سپس بهترین روش فروختها ایده میبه درک واقعی بازار خودتان بسازید: منظور کسانی است که شما به آن

ها را در توانید همه اینای که روی هوا قاپیده خواهد شد و استفاده خواهد شد یاد بگیرید. اگر نمیاین ایده را به شیوه
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اه کنید و اگر خودتان را در جایگاگر شما چنین کارهایی نمی ...از این ایده استفاده کند  نظر بگیرید، چرا کسی باید

 خورد.کنید. از قرار آن ایده شکست میآیا سعی بیهوده نمیخریدار بگذارید، پس 

زنم حدس می .ها کردیمهای زیاد کاملی درباره قابلیت. ما صحبتوگوگفتپرسش نهایی پیش از پایان رابرت ویبلین: 

ا دارد. اما هآور در همه انواع روشهای شگفتما به مسامحه و سرسری از انگلستان گذشتیم گویی که این کشور قابلیت

منظور که  ...کنجکاوم بدانم، آیا زمانی بوده است که به دوربرتان در انگلستان نگاه کنید و چیزی غیرعادی دیده باشید 

 امید و انتظارش را داشتید، و به چیزی که ناتوان از داشتن قابلیتهایی را دیده باشید سازمان
 
هایی باشند که احیانا

های من کارشناس اداره شکایات از خدمات بنگاه« این هم اثبات بزرگی از مساله مشکالت سازمانی.»مثل این برسید که 

 ها باورنکردنی بد است.اوقات رفتار آنها است چون گاهی هایی مانند آنبزرگ آب و برق و گاز و تلفن و سازمان

های دولتی و خدمات عمومی بروید. شیوه اداره ها. شما حتی نیازی نیست به بنگاهدر همه زمان مشتاق خان:

گیرد، چون کند. انجام کارهای ساده اداری زمان طوالنی از شما میتان میها گاهی اوقات به شدت عصبانیدانشگاه

 اند.تنظیم نشده ها به درستیسامانه

های مبادالتی بین باشیم. ما هرگز به یک سازمان انسانی دست نخواهیم یافت که هزینهباره واقعاما به گمانم باید در این

 سریع اتفاق بیفتد. این یکی از مشاهدات پدران بنیانگذار 
 
صفر داشته باشد، که چنان کارا باشد که هر چیزی واقعا

های معامالتی خیلی باالیی دارد. تفاوت واقعی کشورهای پیشرفته با در حال سازمانی هزینه اقتصاد نهادی است. هر

تند. های انگلستان ناکارا هستوسعه، تفاوتی کوچک در آن هزینه مبادالتی است. بحث بر سر این نیست که دانشگاه

ت ار کاراتر هستند. به گمانم این جایی اسهای کشور بنگالدش بسیها نسبت به دانشگاهها فوق ناکارا هستند اما آنآن

خواهم سازمان با هزینه مبادله صفر یعنی که تفاوت قرار دارد. به گمانم محک و معیار را نباید این گرفت که من می

آدم مختلف توضیح  09وقفه دایر و کارآمد داشته باشم، شرایطی که من مجبور نباشم چیزی را پنج بار به سازمانی بی

نفر توضیح دهم که همه در حال  099بار به  099ا که کارم راه بیفتد. بلکه باید جایی را که من همان چیز را باید بدهم ت

ای برای کاری انجام دادن ندارند، با جایی مقایسه کنم که اگر من اندازی در کار من هستند چون که هیچ انگیزهسنگ

 ه دارند کاری انجام دهند و آخر کار هم کارم را راه خواهند انداخت.ها انگیز بار توضیح دهم آن 09آن را به پنج نفر 

 مهمان امروز ما مشتاق خان بود. سپاس خیلی زیاد برای شرکت در این برنامه. رابرت ویبلین:

 سپاسگزارم رابرت. مشتاق خان:

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

موفق  یاجرا یبرا یسازمان یهاتیدولت کارآمد و قابل ،یاقتصاد نهاد
 خان نیوگو با مشتاق حسگفت در هااستیس

 رخواهانی: جعفر خمترجم - نیبلیکننده: رابرت ومصاحبه
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 140030شماره مسلسل:  – 182کد گزارش: 

 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
 

 شده است. هیته یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یمعاونت رفاه اجتماع تیگزارش با حما نیا
 
 

 


	درآمد
	گزیده نکات اصلی گفتوگو
	اقتصاد نهادی چیست؟
	قابلیتهای سازمانی
	سیاستهای مبارزه با فساد
	چگونه قابلیتها را تعریف میکنیم؟
	مثالی از نظارتهای افقی کارآمد
	وقتی نظارت افقی ممکن نباشد چه کار کنیم؟
	درسهای گرفته شده
	مقالات، کتب، و سایر رسانههای بحثشده در این گفتوگو

	متن کامل گفتوگو
	1) مقدمه مصاحبهکننده
	2) شروع مصاحبه
	3) اقتصاد نهادی
	4) سیاستهای مبارزه با فساد
	5) قابلیتها
	6) چرا بازار مشکل را حل نمیکند؟
	7) سیاستگذاری صنعتی
	8) تجربه کره جنوبی
	9) تایوان دوره چیانگ کای-شک
	10) منطق بقای سیاسی
	11) مبارزه با فساد در طراحی سیاست دیده شود
	12) نمونههای امیدبخش از برنامههای مبارزه با فساد
	13) اهمیت تاثیرگذاری عوامل بیرون از مرزها
	14) چگونه به عامل و اثر اصلی میرسید؟
	15) طراحی موفق یارانهدهی در کشورهای کمتر توسعه یافته
	16) وقتی نظارت افقی ممکن نباشد چه کار کنیم؟
	17) اولویت با حاکمیت قانون یا توسعه اقتصادی است؟
	18) خشونت و نظمهای اجتماعی
	19) کاربست این سیاستها در کشورهای توسعه یافته
	20) سیاستهای کمک به گروههای جامانده
	21) برای یادگیری اقتصاد نهادی چه چیزهایی بخوانیم؟
	22) درسآموختهها


