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معیـن  روشن  خط مشـِی  انسان ها  برای  اسالم 
زندگی  کنند،  عمل  ناب  اسالم  به  گر  ا می کند. 
در  او  گریبان گیـر  مزمِن  دردهای  از  بشریت 
دردهای  کرد.    خواهد  پیدا  نجات  تاریخ،  طول 
و  ظلم  فقر،  بی عدالتـی،  چیست؟  بشریت  مزمن 
درگیـری های ناشـی از خودخواهی و خودپرستـی 
است. بشری  گروه های  میان  خودپسندی  و 
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ما  اجتماعی  نظریه های  از  بسیاری 
سیاست  عرصۀ  به  و  مانده   باقی  نظریه پردازی  حد  در 
تدوین  مرحلۀ  به  نیز  دیگر  بسیاری  نشده اند.  وارد 
اجرا  از  یا پس  نرسیده  اجرا  به  ولی  رسیده اند؛  سیاست 
به شکست خط مشی منجر می شوند. به نظر شما عوامل 
اصلی اجرایی ناپذیری خط مشی های عمومی و شکست 

خط مشی در ایراِن بعد از انقالب چه بوده است؟
ابتدا باید سه دوره را تعریف کنم تا بتوانم به سؤال شما 
پاسخ دهم. یک دوره قبل از انقالب است که چرا در این 
به خوبی جواب  راهبردها و حکمرانی  دوران سیاست ها، 
نداده است. دورۀ دوم دورۀ جنگ و دفاع مقدس است و 

دورۀ سوم هم دوران بعد از آن است.
چنین به ذهن من می رسد که در دورۀ قبل از انقالب 
نه تنها  ادبیات حکمرانی  بود که  این  شاید ضعف عمده 
در کشور ما بلکه در جهان هم شناخته شده نبود؛ لذا در 
این زمینه ضعف نظری داشتیم. نکتۀ دوم اینکه ساختار 
اجرای  برای  و  بود  خاصی  ساختار  گذشته  رژیم  دولت 
ما  پس  نمی داد.  اجازه  احسن  به نحو  سیاست ها  همۀ 

عالوه بر مشکل نظری، مشکل ساختاری هم داشتیم.
طبیعی است که اساسًا وقتی جنگ اتفاق می افتد، همۀ 
حوزه ها  این  بازسازی  یا  جنگ  صرف  کشور  انرژی 
جنگ،  دورۀ  در  انقالب  از  بعد  دربارۀ  لذا  می شود. 
نمی توان آن چنان به آن مقطع استناد کرد و پرسید که 
اساسًا فضا  اجرا نشده است.  چرا سیاست های ما خوب 
به این شکل بوده و بازیگران به گونه ای بودند که خیلی 
از امور آنان دست ما نبوده؛ لذا مدل تحلیل ما در حوزۀ 
زمان  از  بخشی  حتی  و  انقالب  اوایل  و  مقدس  دفاع 
مدل  باید  بیاییم،  بیرون  جنگ  آثار  از  ما  که  سازندگی 
منطبق  محیط  آن  موقعیت  با  که  باشد  خودش  خاص 
شود تا بتوانیم قضاوت های خود را انجام دهیم. بسیاری 
اوقات مشکل ما این است که می خواهیم دو دورۀ قبل 

را با موقعیت حال حاضر مقایسه کنیم. 
دورۀ  وارد  گفته شد،  که  مقدمه ای  دو  به  توجه  با  حال 
ایجادشده،  مشکالت  و  دوره   این  در  می شویم.  سوم 
چند عامل به ذهن من می رسد. اولین عامل این است 
ما در کشور  دارند.  که ساختارهای ما همچنان مشکل 
در  سیاست  یعنی  داریم؛  زیادی  موازی  ساختارهای 
جایی تدوین شده، در جای دیگر پیاده سازی شده و در 
ساختارها  این  و  می شود  انجام  نظارت  هم  دیگر  جای 
هم  این ها  کنار  در  و  دارند  تعارض  هم  با  فی حدذاته 

می دهد.  انجام  را  خودش  کار  دیگری  موازی  ساختار 
در  ارشاد  وزارت  نام  به  رسمی  ساختاری  مثال  برای 
فرهنگی  سیاست گذاری  که  دارد  وجود  فرهنگی  حوزۀ 
می کند. از آن طرف حوزۀ دیگری به نام سازمان تبلیغات 
اسالمی سیاست گذاری فرهنگی می کند. مجموعه های 
پایگاه های مختلف  و  مثل مساجد  دیگر هم  خصوصی 
این  هستند.  فرهنگی  سیاست گذاری  مشغول  فرهنگی 

موازی کاری، کار را خراب می کند.
ظاهراً شورای انقالب فرهنگی برای این بوده که جلوی 
این موازی کاری ها را بگیرد و در جای خودشان از ظرفیت 
همه استفاده کند؛ اما در عمل آن اتفاقی که باید، نیفتاده 
است. پس اولین مشکل، مشکل ساختارهاست. مشکل 
دومی که وجود دارد، فاصلۀ بین سیاست گذار تا محیط 
سیاست  گذاری  اتاق خودم  در  من  مثاًل  یعنی  اجراست؛ 
می کنم که امتحانات این گونه برگزار شود. فارغ از اینکه 
مثاًل سالن امتحانات، مالحظات خاص خودش را دارد و 
باید به آنجا رفت و دید آیا می شود این کار را انجام داد 
یا نه. بعضی اوقات مجریان و سیاست گذاران سیاستی را 
تدوین کرده اند؛ اما آن سیاست در مرحلۀ اجرا با واقعیت 
اآلن  دوره ای که  این  در  و  است  نبوده  منطبق  میدانی 
مثال  می دهد.  نشان  را  خودش  بیشتر  خیلی  هستیم، 
بارز آن هم سیاست هدفمندکردن یارانه هاست. به دلیل 
در  بود،  نشده  انجام  میدانی  مطالعات  از  بسیاری  اینکه 
دهک بندی دچار مشکل شدیم و بعد گفتیم مثاًل روی 
چند قلم کاال تأثیر می گذارد؛ اما روی کاالهای بیشتری 
تأثیر گذاشت. پس این ها نشان می دهد که نتوانسته ایم 

این سیاست گذاری را به نحو درست انجام دهیم. 
نتیجۀ  به  ما  مشکل سوم که نمی گذارد سیاست گذاری 
از  ما  یعنی  است؛  مبانی  ضعف  همان  برسد،  مطلوب 
داریم  انتظار  نخوانده،  سیاست گذاری  ادبیات  که  کسی 
سیاست گذاری کند و بعد هم مدل اجرا و تحلیل آن را 
بهترین حالت، مدتی  اینکه در  اعتبار  به  دربیاورد؛ فقط 
تجربۀ انجام آن کار را داشته؛ چون خیلی اوقات فردی 
برای حوزه ای در سطح سیاست گذاری انتخاب می شود 
است.  نداشته  را  کار  آن  تجربۀ  هم  روز  یک  حتی  که 
متولی  دربارۀ  ما  نادرست  انتخاب  به  بعدی  عامل  پس 
انسجام  نبود  و مجری آن کار برمی گردد. عامل بعدی 
فرهنگی،  حوزه های  یعنی  است؛  سیاست گذاران  بین 
سیاست گذاری  در  حوزه ها  دیگر  و  سیاسی  اقتصادی، 
به صورت یکپارچه جلو نمی روند و این اتفاق، مشکل ساز 
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بحثی  پزشکان  دربارۀ  اآلن  همین  مثال  برای  است. 
کار  اصل  شود.  اضافه  آن ها  سهمیۀ  که  است  مطرح 
کمتر  آن  مالحظات  به  شاید  اما  است؛  خوب  بسیار 
توجه می کنیم و یک دفعه می بینیم که سیلی از پزشکان 
ممکن  و  می سازند  را  تصویر  این  یا  می کنند  مهاجرت 
است تصویر من، تصویر واقعی نباشد؛ اما چون سیاست 
رسانه ای با سیاست اجرایی همگام نیست، این تصویر به 

افراد القا می شود.
نمونه ای از اجرای موفق یک خط مشی 

در ایران و اجرای ناموفق یک خط مشی را بیان کنید؟
شده،  اجرا  خوب  که  سیاست هایی  دربارۀ   خوشبختانه 
مثال کم نداریم. مثاًل با سیاستی بنا شد که در دوره ای 
کل  به طور  سیاست  این  اینکه  حال  شود.  کم  جمعیت 
خوب یا بد بود، بماند؛ اما هر چه بود، خوب اجرا شد و 
اثر آن را همچنان می بینیم که جمعیت ما کم می شود. 
البته همه چیز هم به خود سیاست گذار برنمی گردد و در 
آنجایی که جمعیت ما کم شد، مسائل اقتصادی هم در 
جمعیت  بخواهیم  اگر  هم  اآلن  همین  بود.  دخیل  آن 
خود را در مقابل آن سیاست اضافه کنیم، باید ببینیم که 
آنجا چه کار درستی انجام دادیم، بعد آن کار را در اینجا 
هم انجام دهیم. مثاًل روی خانواده و خانم ها و مادران 
آنجا روی  کار کنیم.  آن ها  اینجا هم روی  کار کردیم، 
کار  کنیم.  تربیت  روی  هم  اینجا  و  کردیم  کار  تربیت 
مثال ها در حوزه های مختلف زیاد است و سیاست های 
خوبی گذاشته و خوب هم انجام شد؛ اما درصد زیادی 
مثاًل  انجام شد.  اشتباه  یا  ماند  ناکام  ما  از سیاست های 
اما  می کنیم؛  سیاست گذاری  سال ها  خودرو  صنعت  در 
جوابی نمی گیریم و هر مدلی هم که با آن جلو می رویم، 
اصالح  آن  ساختاری  نمی رسیم؛ چون ضعف  نتیجه  به 
به سمت  که  عالی  آموزش  حوزۀ  در  مثاًل  یا  نمی شود. 
آموزش مهارت محور جلو برود، به ارتباط بین صنعت و 
دانشگاه به صورت عام نیاز است. لذا این گونه می شود که 

سیاست گذاری می کنیم؛ اما اتفاقی نمی افتد.
نظر شما دربارۀ نقش خألهای مربوط به 
خط مشی گذاری )فرایند خط مشی عمومی( اعم از خأل در 
مسئله شناسی، شناسایی راه حل ها، تصمیم گیری و تدوین 
اجرایی ناپذیری  در  ارزشیابی  در  خأل  نیز  و  خط مشی 

خط مشی ها چیست؟
دچار  نظری  و  تئوریک  منظر  از  ما  گفتم  که  آنجایی 
عبارت  به  است.  مطلب  همین  دربارۀ  هستیم،  مشکل 

آن  بر  تسلط  بدون  و  نخوانده اند  را  فرایند  افراد،  دیگر 
شما  سؤال  در  می شوند.  سیاست گذاری  فضای  وارد 
هم اشاره شد. وقتی قرار است سیاستی تعیین شود، از 
شود  دانسته  که  جایی  تا  می شود  شروع  مسئله شناسی 
الزامات آن به  آیا این سیاست اجراشدنی است یا نه و 
چه صورت است. اگر فکر کنید که سیاست گذاری فقط 
همچنین  کرده اید.  اشتباه  است،  دستوردادن  به معنای 
جایگاه  در  من  که  نیست  چیزی  سیاست گذاری 
تشخیص  فرایند  باید  می دهم.  تشخیص  سیاست گذار 
مسئله  تشخیص  فرایند  در  برود.  پیش  درست  مسئله 
فرایند  باید  باشد.  داشته  وجود  خبرگانی  دید  باید  حتمًا 
فرایند  در  شود.  بررسی  دقیق  به طور  آن  پیاده سازی 
اگر  اما  دارد؛  وجود  آن  فرهنگ سازی  حتمًا  پیاده سازی 
این ها نادیده گرفته شود، درنتیجه به خیال خود دستور 
می دهند از فردا قیمت بنزین فالن مقدار بشود. بعد هم 
که  فهمیدم  جمعه  و  نمی دانستم  هم  خودم  می گویند 
قیمت این مقدار شده و بعد کشور به هم می ریزد؛ به این 
یا  نبوده اند  فرایند سیاست گذاری مسلط  به  یا  دلیل که 
آن را شوخی گرفته  یا مالحظات آن را اجرایی نکرده اند. 
نام بردید، متأسفانه با ضعف  پس همۀ آن مراحلی که 
اجرا می شود. حتی آنجایی هم که سیاست ما در عمل 
می بینیم  باز  می شود،  اجرا  خوب  زدم،  که  مثالی  در  و 
در خود این مراحل آسیب هایی داشته ایم؛ اما حوزه های 
مطلوبی  نتیجۀ  به  و  داده اند  هم  دست به دست  دیگر 
رسیده اند یا حداقل به آن نتیجه نزدیک شده اند. لذا از 
لحاظ نظری و تئوریک در پژوهش و آموزش پشتیبان 
سیاست گذاری ضعف جدی داریم و دربارۀ اجرای آن هم 

که توضیح دادیم. 

چه  زیر  عوامل  از  هر کدام  شما  به نظر 
در  عمومی  خط مشی های  اجرایی ناپذیری  در  مقدار 
این  کیفیت  و  هستند  دخیل  ایران  اسالمی  جمهوری 
را  هر کدام  اهمیت  میزان  است؟  به چه صورت  دخالت 

چقدر ارزیابی می کنید؟
حوزۀ  	 در  عمومی  خط مشی گذاران  تسلط نداشتن 

آداب  و  هنر  و  عمومی  خط مشی گذاری  تخصصی 
حکمرانی کالن: 

در  که  طور  همان  است.  زیاد  بسیار  مورد  این  اهمیت 
زحمت  که  ما  دوستان  عمدۀ  دادم،  توضیح  مثال ها 
لذا  و  نیستند  آشنا  ادبیات خط مشی گذاری  با  می کشند، 

توجه به این نکته بسیار الزم است.
ضعف شایسته محوری در انتسابات و فقدان یا ضعف  	

نیروی متخصص: 
یک زمان  دید.  باید  جهت  دو  از  را  شایسته محوری 
سیاست گذاری  از  فارغ بودن  معنای  به  شایسته محوری 
در  اصاًل  من  مثاًل  است.  جدی  ضعفی  خود  که  است 
خودروسازی هیچ تجربه ای ندارم؛ اما مدیر عامل شرکت 
خودروسازی می شوم. یا مثاًل تا به حال در عمرم، یک بار 
دانشگاه  رئیس  اما  ندیده ام؛  نزدیک  از  را  دانشگاه  هم 
این ضعف  کنیم،  نگاه  منظر  این  از  اگر  حال  می شوم. 
بسیار مهم و جدی است. اما ضریب آن نسبت به جایی 
است،  سیاست گذاری  در  متخصص  فرد  منظورمان  که 
کمتر می دانم؛ یعنی یا تخصص عمومی آن حوزه مدنظر 
است یا تخصص دانش سیاست گذاری. اولی را از 100، 
نمرۀ 60 می دهم و به دومی نمرۀ 90 می دهم. ضعف 
دو  این  ترکیب  شامل  که  می افتد  اتفاق  اینجا  در  سوم 
مورد با هم است؛ یعنی دانش سیاست گذاری را ندارم و 
همچنین در آن حوزه هیچ تجربه ای ندارم و به همین 
دلیل شایستۀ این انتخاب نبودم. این یکی از ریشه های 

اصلی توفیق نیافتن  در سیاست هاست.
تفکر جدایی سیاست از اجرا:  	

من این مسئله را زیاد جدی نمی بینم و به نظر می رسد 
که اکثر مدیران ما می دانند که سیاست با اجرا هماهنگ 
به  که  یافت  می توان  را  مدیری  کمتر  اآلن  و  است 
هماهنگ نبودن میان این دو مورد با یکدیگر قائل باشد.

ناکارآمدی های نظام اداری )مثاًل بوروکراسی(:  	
آنجایی که بحث ساختارها را مطرح کردم، ناظر به این 
حوزه بود. این مسئله به یک معنا روزبه روز بهتر می شود؛ 
چون داریم سعی و خطا می کنیم و می فهمیم که کجا 

چون  اما  می دهیم؛  بهبود  را  سازمان  و  داشتیم  اشکال 
آزمون و خطایی جلو می رویم و از آن طرف هم زمان را 
از دست می دهیم، لذا این مورد هم به نظر من از عوامل 

مهم است.
منازعات سیاسی:  	

باید دید منظور شما از منازعات سیاسی چیست. گاهی 
منظور منازعات داخلی است که بسیار تأثیرگذار و مهم 
است ؛ چون هرکس فکر می کند که با نقد سیاست جناح 
مقابل خود یا مانع ایجادکردن در مقابل سیاست جناح 
مقابل خود به توفیق خودش دست پیدا می کند؛ اما اگر 
بین المللی  و  بیرونی  منازعات  منازعات،  از  شما  منظور 
باشد، تأثیر و اهمیت کمتری دارد؛ چون معتقدم آن قدر 
خودمان در داخل مشکالت داریم که جایی برای تأثیر 

منازعات بیرونی نمی گذارد. 
تعارض  	 و  ذی نفع  قدرتمند  مافیای  و  فساد  وجود 

منافع: 
در  دارد.  بستگی  خود  مخصوص  حوزۀ  به  مسئله  این 
برخی حوزه ها به نظرم این مسئله حتی از همۀ آن هایی 
تا اآلن گفتم مهم تر است و در برخی حوزه ها هم  که 
کم رنگ تر و باید در حوزۀ تخصصی آن متمرکز شویم. 
حوزۀ  نسبت به  فرهنگی  حوزه های  در  مورد  این  مثاًل 
اقتصادی کم رنگ تر است. در حوزۀ نظام بانکی مافیای 
مثل  دیگر  حوزه های  در  اما  می کند؛  پیدا  ورود  جدی 
آموزش وپرورش، نه اینکه مافیایی نباشد؛ اما تأثیرگذاری 
آن نسبت به حوزۀ اقتصادی کم رنگ تر است و لذا حوزه 

به حوزه فرق می کند.
حکمرانی جزیره ای و فقدان حکمرانی یکپارچه:  	

اشاره کردم که متأسفانه این موارد با هم یکپارچه جلو 
نمی روند و کاماًل تأثیر خود را می گذارد.

خأل و مشکالت قانونی و ساختاری )برای مثال وجود  	
مراجع تصمیم گیری مختلف(: 

دارد.  وجود  لذا  می بینم،  ساختار  در  را  موضوع  این 
به طور مثال در حوزۀ فرهنگ، شورای انقالب فرهنگی 
عام  و  خاص  نهادهای  همچنین  و  دولت  و  مجلس  و 
می خواهند سیاست گذاری کنند؛ در حالی که حضرت آقا 
در این زمینه بارها گفته اند که شورای انقالب فرهنگی 

باید قرارگاه باشد.
به  	 افراطی در خط مشی و توجه نکردن  ایدئال گرایی 

اقتضائات خط مشی گذاری در دوران گذار:
از دولت ها  بعضی  دارد.  بستگی  به دولت ها  این مسئله 

از  شود،  تعیین  سیاستی  است  قرار  وقتی 
دانسته  که  جایی  تا  می شود  شروع  مسئله شناسی 
و  نه  یا  است  اجراشدنی  سیاست  این  آیا  شود 
الزامات آن به چه صورت است. اگر فکر کنید که 
است،  دستوردادن  به معنای  فقط  سیاست گذاری 

اشتباه کرده اید. 
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جواب  اصاًل  سیاست های شان  که  منفعلند  آن قدر 
نمی دهد. لذا به صورت کلی تر باید گفت در اینجا بحث 
بر سر غلبۀ احساس بر دانش است؛ یعنی این احساس 
یک جایی به سمت ایدئال گرایی افراطی سوق می یابد و 
یک جا هم به سمت انفعال می رود و در هر صورت به این 

شکل مؤثر است. 
انتقال  	 و  خارجی  جریان های  هجمۀ  و  جهانی شدن 

خط مشی به کشور: 
زیاد  ما  داخلی  مشکالت  آن قدر  گفتم  که  طور  همان 
است که این مسئله به آن اندازه تأثیرگذار نیست. البته 
نه اینکه بی تأثیر باشد؛ اما تأثیرش اهمیت زیادی ندارد. 
حوزه  به  حوزه  امر،  این  که  است  این  هم  بعدی  نکتۀ 
بیگانه  هجمۀ  فرهنگی  حوزۀ  در  مثاًل  می کند.  فرق 
اما  اقتصادی؛  و  سیاسی  حوزۀ  تا  مؤثرتر می شود  خیلی 
اگر بخواهیم سرجمع نگاه کنیم، هرچه داخل را توانمند 

کنیم، هجمۀ خارجی کم اثرتر می شود.
در  	 خط مشی  دانشی  حوزۀ  به  مربوط  ضعف های 

دانشگاه ها و اندیشکده ها: 
اشاره شد که ما در بسیاری از موارد در حوزۀ علم تب 
می کنیم و در حال حاضر حس می کنم در حوزۀ حکمرانی 
از  بسیاری مواقع وقتی صحبت  یعنی در  تب کرده ایم؛ 
حکمرانی می شود، افراد بدون آنکه معنای آن را بدانند 

و تخصصی در این زمینه داشته باشند، بحث می کنند. 
دانشکده های خط مشی و اندیشکده های 
خط مشی  کارآمدتر  اجرای  به  می توانند  چگونه  مرتبط 

عمومی در کشور کمک کنند؟
اولین کاری که باید انجام دهند، این است که خود این 
بحث  بر  که  پژوهشکده ها  و  دانشکده ها  و  دانشگاه ها 
حکمرانی متمرکز هستند، در استفاده از افراد چه در دورۀ 
حفظ  را  قاعده  تحقیقات  و  سخنرانی ها  چه  و  آموزشی 
حکمرانی  حرمت  باید  خودشان  دیگر  عبارت  به  کنند. 
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را رعایت کنند. دومین کار این است که منسجم شوند؛ 
یعنی موازی کاری وجود نداشته باشد. به طور مثال شما 
و   امام صادق دانشگاه  را  پروژه ای  که  می بینید 
همچنین دانشگاه شریف کار می کند که این دو دانشگاه 
را اصطالحًا دانشگاه های هویتی می نامیم. البته ممکن 
است گفته شود که خیلی خوب است یک موضوع را از 
دو جنبه در دو دانشگاه بررسی می کنند. ما هم می گوییم 
خوب است به این شرط که منسجم باشند. مشکل ما 
این عدم انسجام و تخطئه کردن همدیگر است. وگرنه 
چه بسا خوب باشد که به یک حوزه از نظر فنی مهندسی 

و همچنین علوم انسانی نگاه شود. 
نکتۀ دوم این است که این مراکز باید با یکدیگر تبادل 
علمی داشته باشند و با هم جزیره ای کار نکنند و این 
خصلت باید در استاد و دانشجو و پژوهشگر و همچنین 
در جلسات نقد و گفت وگوی آن ها وجود داشته باشد. اگر 
آن ها خودشان حکمرانی درست انجام دهند، حکمرانی 
کشور درست می شود؛ اما اگر خود آن ها سطح حکمرانی 
تحت تأثیر  هم  کشور  وضعیت  طبیعتًا  بیاورند،  پایین  را 

قرار می گیرد.
در اینجا باید به دو نکتۀ مهم اشاره کنم. اولین مورد این 
است که حکمرانی موضوع مهم و رقابت پذیر و به نوعی 
سرمایه گذاری در جهان معاصر است. سرمایه گذاری در 
انسانی و ساختاری و سیاستی  معنای سرمایۀ  به  اینجا 
است. لذا ضرورت دارد که همۀ استادان دانشگاهی که 
توانمند هستند، با حفظ آن استانداردها در این حوزه کار 

کنند.
آینده حرکت  به سمت  که هر چه  است  این  بعدی  نکتۀ 
می شود  بیشتر  و مشکالت حکمرانی  اهمیت  می کنیم، 
و اتفاقًا برخالف آنچه خدمت شما گفتم، هرچه به سمت 
آینده حرکت می کنیم، مشکالت ناظر بر حکمرانی های 
جهانی بر حکمرانی های ملی اضافه می شود و این بدان 
داخلی  حکمرانی  در  ما  چالش های  بیشتر  که  معناست 
و  نشان می دهد  را  داخل خود  بر اساس محیط  و  است 
دور  که  دوره ای  در  نکنیم،  حل  را  مسائل  این  ما  اگر 
شده  اضافه  این ها  بر  هم  بین المللی  مشکالت  نیست، 
و لذا ممکن است سیستم حکمرانی ما به اختالل های 
در  باید  داریم،  فرصت  تا  بنابراین  شود.  دچار  جدی 
تعالی  و  توانمندسازی  کارآمدسازی،  بهینه سازی،  جهت 
حکمرانی خود کار کنیم که نه تنها دچار مشکل نشویم، 

بلکه بتوانیم با مشکالت هم مقابله کنیم.

نقاط  به  مثبت  نقاط  برآیند  ک،  مال و  معیار 
مشکالتی  داریم،  ضعف هایی  ما  است.  منفی 
داریم،  هم  قوت هایی  داریم؛  بدی هایی  داریم، 
داریم.  هم  زیبایی هایی  داریم؛  هم  خوبی هایی 
برآیند  یکدیگر،  با  دو  این  موازنۀ  در  ببینید 
معیار.   شود  می  آن  شد؛  خواهد  چه  اینها 

بیانات مقام معظم رهربی 
در دیدار دانشگاهیان سمنان    1385/08/18
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آنچه در این یادداشت در پی تبیین آنیم، یکی از علل شکست خط مشی است که از قضا در کشور ما هم بسیار 
رایج است و آن ناکامی در اجرای خط مشی عمومی به سبب عدم بهره بردن از ابزارهای صحیح است.

در مقام توضیح باید گفت که خط مشی عمومی در فرایندی شکل می گیرد که به قرار زیر است:
• ادراک مشکل	
• مسئله یابی	
• شناسایی راه حل ها	
• انتخاب یک راه حل	
• مشروعیت بخشی	
• اجرا	
• ارزشیابی	

در هرکدام از مراحل فوق، از ابزارهایی استفاده می شود. درواقع ابزارهای خط مشی، نقطۀ تالقی عینیت بخشی به نظریات 
خط مشی در عرصۀ عمل است. برای مثال مسئله یابی جزئی از فرایند خط مشی عمومی است که به مدد استفاده از ابزارهایی 

که قباًل دیگرانی تجویز کرده اند، می تواند فعلیت بهتری بیابد.
اگرچه قطعًا نمی توان ادعا کرد که صرفًا اتکا به استفاده از ابزارهای درست به موفقیت خط مشی منجر می شود، مسلم است 
که انتخاب ابزار صحیح شرط الزم و ضروری انکارناپذیری در موفقیت خط مشی است و بهره بردن از ابزارهای صحیح در 

مرحلۀ اجرای خط مشی که در آن خط مشی به عینیت نزدیک تر می شود، اهمیت مضاعف می یابد.
در این یادداشت قصد داریم ابتدا ابزارهای رایج و متداول در خط مشی عمومی را به اختصار معرفی کنیم، سپس کاربرد آن ها 

را در حل مسائل مختلفی بیان کنیم که خط مشی گذاران عمومی در مراحل خط مشی گذاری با آن مواجه هستند.
ابزارهای خط مشی عمومی

ابزارهای خط مشی را در دسته بندی کلی می توان به دو دستۀ ابزارهای تحلیلی- شناختی و ابزارهای اقدام تقسیم بندی کرد. 
ابزارهای تحلیلی- شناختی ابزارهایی هستند که خط مشی گذاران را در ادراک بهتر خط مشی عمومی و کاهش پیچیدگی 
خط مشی در مراحل مختلف خط مشی گذاری مدد می رسانند و ابزارهای اقدام، ابزارهایی هستند که کاربرد آن ها غالبًا در 

عرصۀ اجرا و عینیت بخشی به دستاوردهای نظری است.
شایان ذکر است که تقسیم بندی ابزارهای خط مشی به دو دستۀ کلی ابزارهای تحلیلی- شناختی و ابزارهای اقدام تمایزی 
کامل و صددرصدی بین ابزارها ایجاد نمی کند، بلکه تمایزی کلی ایجاد می کند و قراردادن هرکدام از ابزارها ذیل یکی از 
این دو دسته به این معنی نیست که در دستۀ دیگر کاربرد ندارد، بلکه تبیین کنندۀ کاربرد غالبی ابزار در هرکدام از این دو 

ساحت است.
ابزارهای تحلیلی شناختی

• ابزارهای مسئله شناسی 	
مسئلۀ  بهتر  و  دقیق تر  شناخت  برای  عمومی  خط مشی  اندیشمندان  توسط  که  هستند  ابزارهایی  مسئله شناسی  ابزارهای 
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عمومی و تبدیل مشکل ادراک شده به مسئلۀ خط مشی کاربرد دارند. این دسته از ابزارها می توانند روش هایی مثل تحلیل 
مرز، تحلیل علّی، طوفان فکری، نگاشت احتجاج و تحلیل پیش فرض ها را دربربگیرند. تمام این روش ها در خدمت تحلیل گر 

خط مشی قرار می گیرند تا به او کمک کنند شناخت دقیق تری از مسئله در عرصۀ پیچیده ای پیدا کند.
• تحلیل شبکه	

در  درگیر  بازیگران  رویکرد  این  در  هستند.  توجه  کانون  در  خط مشی  شکل گیری  بر  مؤثر  عوامل  شبکه  تحلیل  در   
خط مشی گذاری و روابط بین آن ها بررسی می شود. در این تحلیل روابط بین بازیگران از منظر میزان سازگاری، تعارض یا 
چانه زنی بین آن ها بررسی می شود. بازیگران هم جهت شناسایی می شوند و در دسته های مختلف قرار می گیرند و در نهایت 
در تحلیل شبکه مشخص می شود که هر دسته از بازیگران چقدر بر جریان خط مشی نفوذ دارند و خط مشی را به کدام سو 
هدایت می کنند. همچنین از تحلیل شبکه می توان طرح های اجرایی نیز استخراج کرد. تحلیل گر با تأمل بر خروجی حاصل 
از تحلیل شبکه می تواند طرح هایی را برای افزایش نفوذ دسته ای از بازیگران و کاهش نفوذ دسته ای دیگر، ایجاد ائتالف 

میان دسته ای از بازیگران یا فرافکنی دسته ای دیگر، شکل دهی دستۀ جدیدی از ذی نفعان و... ایجاد کند.
تحلیل شبکه می تواند از توزیع ساختار قدرت در میان بازیگران تبیین خوبی ارائه دهد و میزان تمرکز و یا عدم تمرکز در 

کانون تصمیم گیری و اثرگذاری را مشخص کند.
نکتۀ شایان توجه دیگر این است که تحلیل شبکه خود به عنوان ابزاری مفید برای تحلیل های دیگر در خط مشی از قبیل 

حمیدرضا طاهری جانباز لو

در  آن ها  جایگاه  و  خط مشـی  ابـزارهای 
عمومی خط مشـی  کردن  پذیر  کاربست 

دانشجوی دکرتی تصمیم گیـری و خط مشـی گذاری عمومی
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تحلیل بازیگر، تحلیل ظرفیت و تحلیل تعارض منافع به شمار می آید.
همچنین در تحلیل شبکه استفاده از مدل های صوری و نمودارها برای به تصویر کشیدن شبکۀ خط مشی امری رایج 

است.
• تحلیل ظرفیت	

تعاریف مختلفی از ظرفیت خط مشی ارائه شده است. عده ای ظرفیت خط مشی را به بازیگران بالقوه ای تعبیر کرده اند که 
هر دولت برای طی فرایند خط مشی عمومی می تواند از آن استفاده کند. همچنین در تعاریف دیگر ظرفیت خط مشی را 
به توان دولت برای درپیش گرفتن گزینه های خط مشی بهتر نسبت داده اند؛ یا در تعریف دیگری شاخصۀ اصلی ظرفیت 
خط مشی را توانایی راهبری خط مشی توسط دولت دانسته اند. در تعریفی کلی می توان ظرفیت خط مشی را به منابع 
در اختیار دولت برای اجرای بهینۀ خط مشی عمومی نسبت داد. این منابع اعم از بازیگران، منابع نهادی، ساختاری، 
بودجه ای، قانونی و... است. تحلیل گر ظرفیت در واقع به دنبال این است که کشف کند چه منابعی برای اجرای بهینۀ 
خط مشی عمومی در اختیار دولت است. این منابع اعم از منابع بالفعل و منابع بالقوه است. از جملۀ این منابع می توان 

به این موارد اشاره کرد:
موفق  	 اجرای  تضمین کننده های  قوی ترین  جزء  عمومی  افکار  همکاری  و  عمومی  مشارکت  عمومی:  مشارکت 

خط مشی است.
زیرساخت های قانونی: هر چه زیرساخت های قانونی با خط مشی مدنظر سازگارتر باشند، اجرای خط مشی سهولت  	

بیشتری می یابد.
منابع مالی: منابع مالی گزینۀ اول خط مشی گذاران برای اجرای یک خط مشی عمومی است. هدایت جریان پول  	

به سمت یک خط مشی خاص، امید موفقیت را در آن خط مشی تقویت می کند.
بازیگران خط مشی: هرچه بازیگران مؤثر، هم راستایی بیشتری با خط مشی عمومی داشته باشند، امکان موفقیت  	

خط مشی افزایش می یابد.
توانایی تصمیم گیری و رهبری: مدیر و رهبر خوب می تواند از کمترین منابع بیشترین دستاوردها را به دست آورد و  	

در طرف مقابل نیز مدیر و رهبر ناکارآمد می تواند حداقلی ترین نتایج را از بیشترین منابع به دست آورد.
نهادها: نهادها قواعدی هستند که در میان اعضای جامعه پذیرفته  شده اند و به عنوان پیش فرض در ورای بسیاری  	

از انتخاب ها و تصمیمات آن ها نهفته است. هم راستایی بیشتر خط مشی عمومی با نهادها، موافقت اجتماعی بیشتری را 
به دنبال می آورد که اجرای بهتر خط مشی عمومی را تضمین می کند.

همان طور که مشخص است، تحلیل ظرفیت تحلیلی فراگیر است که هدف آن افزایش بینش خط مشی گذاران به منابع 
در دسترس برای اجرای بهتر خط مشی عمومی است. از این جهت تحلیل ظرفیت می تواند متضمن تحلیل های دیگر 

از جمله تحلیل بازیگر و تحلیل نهادی باشد.
• تحلیل سیستمی	

تحلیل های سیستمی یکی از متقدم ترین تحلیل های رایج در خط مشی است که هنوز رونق خود را در ادبیات موضوع 
این شاخۀ علمی از دست نداده است. خط مشی گذارانی که خط مشی را در عینیت آن درک کرده اند و به تکثر عناصر 
دخیل در خط مشی های عمومی واقف هستند، به خوبی اهمیت تحلیل سیستمی را درک می کنند. نگاه سیستمی به 
خط مشی گذاران کمک می کند که ضمن ادراک مجزای عناصر هر سیستم بتوانند آن ها را در ارتباطی کلی با هم دیگر 
نیز در نظر بگیرند. در تحلیل سیستمی به جای اینکه متغیرهای دخیل در خط مشی به عنوان جزایر جدا از هم تحلیل 
شوند، به عنوان اجزای به هم مرتبط از یک کل در نظر گرفته می شوند که در صورت عملکرد صحیح، هم افزایی خواهند 
داشت و عملکرد صحیح هر جزء بر اجزای دیگر اثر مثبت دارد و عملکرد منفی هر جزء نیز در کل سیستم اثر منفی 
دارد. در تحلیل سیستمی عمکلرد کل هر سیستم چیزی فراتر از جمع عملکرد تک تک عناصر و اجزای آن سیستم 

است.
علی رغم اینکه رد پای مبانی تحلیل سیستم را در نظریه های جمع گرا می توان دنبال کرد، به دلیل ارائۀ چهارچوبی برای 
امکان مدیریت یکپارچه و منسجم در محیط پیچیدۀ خط مشی عمومی، تجزیه و تحلیل سیستمی مورد توجه بیشتر 
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خط مشی گذاران و پژوهشگران خط مشی واقع شده است.
• تحلیل کّمی خط مشی	

بر  بیشتر  که  تحلیل ها  این  می کند.  به خط مشی گذاران کمک  تصمیم گیری  مرحلۀ  در  نوعًا  کّمی خط مشی  تحلیل 
روش های سلسله مراتبی و رتبه بندی مثل ahp, topsis, dematel استوار است، می توانند به خط مشی گذاران 
در رتبه بندی متغیرهای دخیل در خط مشی براساس میزان اثر گذاری کمک کنند. همچنین در انتخاب بین بدیل های 

خط مشی نیز تحلیل های کّمی می توانند به خط مشی گذاران یاری رسانند.
عالوه براین روش های مبتنی بر تحلیل کّمی در تحلیل های مرتبط با بودجه و مباحث مالی نیز غالبیت دارند.

و  تجزیه  در  پررنگی  بسیار  نقش  دربرمی گیرد،  را  کّمی  روش های  از  وسیعی  دستۀ  که  آماری  روش های  همچنین 
تحلیل های مرتبط با خط مشی دارند؛ چراکه جهان خط مشی عرصۀ بسیار وسیعی است که در آن روش های آماری 
به کسب داده و اطالعات از جهان خط مشی یا تعمیم پیامد های یک تصمیم از یک جامعۀ نمونه به جامعۀ خط مشی 

کمک شایانی می کند.
ابزارهای مرتبط با اقدام

این دسته از ابزارها برخالف ابزارهای دستۀ قبل بیشتر ماهیت اجرایی دارند و در مرحلۀ گذار از اندیشه و تحلیل به فعل 
و عمل بروز و ظهور بیشتری می یابند. در ادامه مهم ترین ابزارهای مرتبط با اقدام را مرور می کنیم:

• ابزارهای مالی	
که  هستند  ابزارهایی  ابتدایی ترین  مالی  ابزارهای  که  کردیم  بیان  خط مشی  ظرفیت  تحلیل  از  بحث  در  گذشته  در 
خط مشی گذاران در پی حل یک مسئلۀ عمومی به آن رجوع می کنند. گرچه ممکن است خیلی ساده و ابتدایی به نظر 
برسد، به هرحال گریزی از این واقعیت نیست که هرجا جریان پول بیشتر باشد، افراد بیشتری به دنبال آن کشیده 
خواهند شد. به همین دلیل است که نوعًا شاهد آن هستیم که بخش هایی از دولت که کنترل بودجه را در دست دارند، 
اثرگذاری شگرفی در جهت گیری خط مشی های عمومی دارند. به همین دلیل مدیریت جریان بودجه در دولت ها از 
اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بسیار دیده ایم که خط مشی هایی که محتوای خوبی داشته اند، به دلیل اینکه در 

آن ها تدابیر کافی و صحیح دربارۀ محل کسب اعتبارها پیش بینی نشده است، به شکست انجامیده اند.
• ارزشیابی	

ارزشیابی خط مشی از موضوعات بسیار پررونق در خط مشی عمومی است. ارزشیابی خط مشی که ترکیبی از روش های 
کّمی و کیفی را دربردارد، مسئول شناخت انحرافات خط مشی عمومی از جریان اصیل خود و اصالح آن است. از آنجا 
که ماهیت اصالحی بودن ارزشیابی حائز اهمیت فراوان است، ارزشیابی خط مشی را در زمرۀ ابزارهای مرتبط با اقدام 

گنجانده ایم.
ارزشیابی اگرچه در فرایند خط مشی به صورت پسینی و در آخرین مرحله از فرایند خط مشی عمومی ذکر می شود، کاربرد 
آن به صورت موازی در تمام جریان خط مشی عمومی متداول است. امروزه ارزشیابی به عنوان سرعت گیر خط مشی یا 
مانعی بر سر راه خط مشی مطرح نیست، بلکه ارزشیابی جریان موازی فرایند خط مشی است که در جهت تحقق هرچه 
بهتر خط مشی گذاری در خدمت خط مشی گذاران قرار می گیرد. امروزه ارزشیابی بیش از »نه«گفتن ها، دغدغۀ ایجاب 

دارند.
علمی  جهان  توجه  مورد  بسیار  که  است  عمومی  خط مشی  ارزشیابی  از  پراهمیتی  بسیار  شاخۀ  خط مشی  اثرسنجی 
خط مشی عمومی قرار گرفته است. اهمیت اثرسنجی از آن جهت است که به خط مشی نه فقط در افق کوتاه مدت و 
در افق تحقق خروجی ها، بلکه در افق بلند مدت و افق تحقق اثرات بلندمدت توجه می کند. اثراتی که نوعًا ناخواسته 
و پیش بینی نشده هستند و دامنۀ آن به سایر حوزه های خط مشی عمومی کشیده می شود. امروزه اثرسنجی خط مشی 
به منظور تقویت یکپارچگی و کل نگری به جریان خط مشی عمومی و صیانت از حریم بسیاری از حوزه های خط مشی 

از اثرات نامطلوب سایر خط مشی ها، بسیار پراهمیت و پرکاربرد است.
• ابزارهای تنظیمی	

در  می شوند.  مجهز  تنظیم گری  ابزار  به  عمومی،  اجرای  و  تصمیم گیری  در  اختیارداشتن  سبب  به  خط مشی گذاران 
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خط مشی عمومی از لحظۀ پیشنهاد خط مشی تا آخرین مراحل اجرای آن منافع ذی نفعانی تحت الشعاع قرار می گیرد. 
عده ای از خط مشی عمومی منتفع می گردند و عده ای از خط مشی عمومی متضرر می شوند. به هرحال ذی نفعان برای 
اینکه از منافع حاصل از خط مشی بهره مند شوند یا از ضررهای آن در امان باشند و منافع خود را حفظ کنند، رفتارهای 
خاصی می کنند. به این اثر، اثر تنظیم گری خط مشی عمومی گفته می شود. این اثرگذاری رفتاری وقتی به مرور زمان 
تکرار شود و با مقاومت نهادی روبه رو نباشد، رفته رفته به قواعد پذیرفته شدۀ اجتماعی تبدیل می شوند و بدین ترتیب 
اقتدار دولت برای  از اعمال  ابزارهای تنظیمی، ناشی  نهادهای جدیدی را پدید می آورند. براین اساس می توان گفت 
کنترل رفتار عمومی است. نکتۀ شایان توجه در ابزارهای تنظیمی این است که تنظیم رفتار کانون توجه این ابزارهاست 
و با پیدایش ادبیات تنظیم گری در خط مشی عمومی، خط مشی گذاران به جای نادیده گرفتن رفتار عمومی و اکتفا به 
جریان سخت خط مشی باال به پایین، به همراه کردن مخاطبان، با جریان خط مشی عمومی التفاط ورزیده اند؛ اگرچه 
هنوز هم فرد مقهور محیط خود پنداشته می شود و بنای تنظیم گری بر این است که با اعمال تنظیم گرهایی که افراد 

با آن ها در ارتباط هستند، رفتار آن ها را دستخوش تغییر کنیم.
به  که  نحوی  به  گرفت.  قرار  خط مشی گذاران  توجه  مورد  نیز  خط مشی  تنظیم گری  اثرسنجی  رفته رفته  همچنین 

تنظیم گری هایی که معلول اثرات بلندمدت خط مشی عمومی بودند نیز توجه شد.
• ابزارهای رفتاری	

ابزارهای رفتاری از بدیع ترین ابزارهای مورد توجه خط مشی گذاران است. رفتارگرایان اتکای چشمگیری به مطالعات 
روان شناسی، به خصوص روان شناسی اجتماعی کاربردی دارند. رفتارگرایان نیز همانند تنظیم گرایان به دنبال تغییر رفتار 
هستند؛ ولی به  جای آنکه بر تنظیم گرهای سخت اتکا کنند، برای تغییر رفتار افراد از درون به ابزارهای نرم می پردازند. 
درواقع می توان چنین گفت که تنظیم گرایان با متغیرهای محیطی مستقیمًا فعل انسان را مورد توجه قرار می دهند؛ 
ولی رفتار گرایان با متغیرهای محیطی در تالشند برای تغییر فعل انسان، بر فکر و روان انسان اثر بگذارند. آن ها اعتقاد 
دارند که رفتار آدمی تجلی نظام فکری و روانی اوست. درنتیجه برای تغییر رفتار مخاطبین خط مشی از مجرای القائات 
فکری و روانی می کوشند. اگر ابزارهای خط مشی را در طیفی سخت به نرم طبقه بندی کنیم، رفتارگرایان در منتهاالیه 
ابزارهای نرم خط مشی قرار دارند. در رفتارگرایی دیگر از قهر و اجبار خبری نیست. آن ها قائلند کنشگری انسان در 

مواجهه با محیط خود بیش از آن چیزی است که سنت گرایان خط مشی می پنداشتند.
 خط مشی گذار در رفتارگرایی به نوبۀ خود روان شناسی خبره است. او از سازوکار رفتاری انسان شناخت دقیقی دارد و 
به خوبی می داند که طی چه سازوکاری فکر و روان انسان به رفتار منتهی می شود. درنتیجه می کوشد بر فکر و روان 
انسان اثر بگذارد تا از مجرای آن به رفتار مورد نظر خود دست یابد. البته روان شناسی مورد بحث در خط مشی رفتاری، 
انتزاعی درگیر در نظریات روان شناسی نیست، بلکه نوعی از روان شناسی است که انسان را در جامعه  روان شناسی 
تحلیل روانی می کند و با استفاده از تکنیک های روان شناسی به دنبال تغییر رفتار اجتماعی اوست و نکتۀ جالب توجه 
دربارۀ خط مشی رفتاری این است که در خط مشی رفتاری به جای القای مستقیم و آشکار فکر یا خصیصۀ روانی به 

مخاطب، بیشتر به تغییر فکر و روان آدمی از مجرای میانبرهای ذهنی و تلنگرهای رفتاری می پردازند.
• ابزارهای ساختاری	

ابزارهای ساختاری سخت ترین و رسمی ترین نوع ابزارهای دراختیار خط مشی گذاران است. ابزارهای ساختاری شامل 
اعمال نفوذ و قدرت خط مشی گذاران با تکیه بر اختیارات و قدرت قاهرۀ خود بر مخاطبان خط مشی، از طریق مجاری 
رسمی و مشروع قانونی است. ابزارهای ساختاری پرکاربردترین ابزار در خط مشی گذاری سنتی است و ماهیتی کاماًل 

باال به پایین دارند.
• ابزارهای نهادی	

مطالعات نهادی یکی از پرکاربردترین و پربحث ترین حوزه های مطالعاتی در علوم اجتماعی است که به فراخور، کاربرد 
گسترده ای نیز در خط مشی عمومی یافته است. تعاریف مختلفی از نهاد ارائه شده است؛ ولی آنچه در اینجا مدنظر 
ماست، اینکه نهاد به آن دسته از قواعد اجتماعی گفته می شود که مقبولیت عمومی دارند و در جامعه رسوخ یافته اند. 

به اختصار می توان گفت نهاد قواعد اجتماعی جامعه پذیر شده است.

خط مشی ها نهادساز هستند و همچنین تحت تأثیر نهادها نیز قرار می گیرند. نهاد متغیر میانجی در خط مشی عمومی 
است. لذا نهادها شتاب دهندۀ خط مشی هایی هستند که سازگاری بیشینه با آن ها داشته باشند و همچنین محدودکنندۀ 

خط مشی هایی خواهند بود که ناسازگار با نهادها باشند.
در مطالعات نهادی تأثیر متقابل خط مشی ها بر جامعۀ خط مشی از مجرای نهادها بررسی می شود. خط مشی ها اگرچه 
ابتدائًا خود متأثر از نهادها هستند، درنهایت خط مشی هایی که بتوانند قاعده ای اجتماعی ایجاد کنند که به مرور زمان 

جامعه پذیر شود، خود نهادساز هستند.
قائلین به تفکر نهادی تالش می کنند که از نهادها به عنوان ظرفیت خط مشی استفاده کنند تا اثرگذاری خط مشی را 
بیشینه کنند و همچنین از چهارچوب ها و سازوکارهای نهادی در خط مشی گذاری استفاده می کنند و به عبارت دیگر 

خط مشی جدیدی را به مثابه نهادی جدید مورد توجه قرار می دهند.
در آثار علمی مرتبط با ابزارهای خط مشی، دسته بندی های بسیار متنوعی از این موضوع ارائه شده است. ما در این 
یادداشت تالش کردیم ضمن مد نظر قراردادن این دسته بندی ها، از ابزارهای خط مشی عمومی تعریف مختصری ارائه 
ابزارهای خط مشی عمومی  اندیشمندان خط مشی برای تدوین خط مشی کاربردی تر باشد. موضوع  کنیم تا رهنمون 
حوزۀ مطالعاتی بسیار پر رنگ و پر رونقی در مطالعات خط مشی عمومی در جهان است که مع األسف در کشور ما توجه 
درخوری به آن نشده است. امید است که با عطف نظر بیشتر اندیشمدان و فعاالن خط مشی عمومی به این حوزه از 

مطالعات خط مشی، زین پس شاهد تدوین خط مشی های کاربست پذیرتری در کشور عزیزمان باشیم.
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 لطفًا قدری دربارۀ معنا و اهمیت موضوع 
یکپارچگی خط مشی ها مطالبی را بیان بفرمایید.

یکپارچگی خط مشی به صورت کالن یعنی هدفی که از 
یکپارچگی خط مشی پی گرفته می شود، با اصطالحات 
دنبال  خط مشی گذاری  حوزۀ  در  که  متفاوتی  کلمات  و 
به  می توان  حوزه  این  نمونۀ اصطالحات  از  است.  شده 
سه مورد اشاره کرد؛ هم سانی و هم نوایی خط مشی بین 
دستگاه های اجرایی، انسجام و هم سویی خط مشی ها و 

مفاهیم عدم انسجام و ناهم سویی.
دارد  وجود  مشترک  دغدغه ای  برای  مختلفی  کلمات 
که همۀ این ها به وجهی، در سطحی و به سبکی، این 
نیستند.  هم  مثل  و  داده اند  قرار  توجه  مورد  را  موضوع 
مثاًل بعضی ها همکاری را الیۀ اول دانسته و هم سانی 
را در الیۀ باالتر می بینند یا مثاًل یکپارچگی خط مشی را 
در قله ای می بینند؛ اما در هر صورت تصور من این است 
برای  علمی  مفهوم پردازی های  و  مفاهیم  این  که همۀ 
هدف واحدی اتفاق افتاده و آن هدف چیزی نیست جز 
خط مشی ها  اثربخشی  برای  خط مشی ها  هم راستابودن 
نیستند، همدیگر  اگر هم افزا  حداقل  یا  نحو هم افزا.  به 
شاهد  را  منابع  اتالف  از  نوعی  دیگر  و  نکنند  خنثی  را 

نباشیم.
در  رئیس جمهور  کنید  فرض  می زنم.  مثالی  اینجا  در 
جایگاه عالی ترین مقام اجرایی کشور، مطلبی را در حوزۀ 
حجاب ابالغ می کند و از آن طرف این مسئله امواجی 
نشان  واکنش  آن  به  بسیاری  که  دارد  جامعه  در  هم 
که  اینجاست  خط مشی  انسجام  عدم  مسئلۀ  می دهند. 
مثاًل در مجموعه ای مثل وزارت فرهنگ و ارشاد ممکن 
است به یک سری فیلم ها مجوز داده شود و به یک سری 
از مجموعه ها هم مثل شبکه های نمایش خانگی مجوز 
داده شود که خود این ها ترویج بی حجابی هستند؛ یعنی 
انگار برخی کارهای خود دولت با برخی کارهای دیگر 
آن همخوانی ندارد. یا بیلبوردهایی در بزرگراه ها مشاهده 
می شود که ممکن است تصاویری از هنرپیشه های زن 
مطلب  این  گویای  به نوعی  که  شده  داده  قرار  آن  در 
به رسمیت  را  حجاب  نوع  این  مملکت  در  ما  که  است 
می شناسیم و به این فیلم مجوز داده ایم؛ در حالی که این 
این طرف هم  از  ندارند.  مناسبی  اصاًل حجاب  خانم ها 
اسالمی  باید حجاب  حجاب  می گوییم  که  کنید  فرض 
باشد و ارزش های اسالمی باید رعایت شود و اگر رعایت 

نشود، بنیان خانواده سست می شود و... .

این نکته چیزی است که احساس می کنیم همۀ مردم 
هم می دانند که اصاًل مسئلۀ حجاب برای دولت جدی 
نیست. در اینجا منظور از دولت، شخص رئیس جمهور و 
غیر ایشان نیست؛ بلکه منظور این است که همه وضع 
موجود را پذیرفته اند و ما فقط داریم یک سری منابع را 
اتالف می کنیم. از یک طرف به یک سری مجموعه ها 
به   امر  متصدی  و  متولی  که  مجموعه هایی  باعنوان 
از  و  می دهیم  بودجه  هستند،  منکر  از  نهی  و  معروف 
طرف دیگر هم ممکن است برخی دستگاه ها خودشان 

به نحو سیستمی منکرات را ترویج کنند. 
ایدۀ  این  و  است  هزینه  اتالف  به نوعی  این ها  همۀ 
هم نوایی و همکاری و انسجام و هم سویی و یکپارچگی 
به دنبال این است که جلوی اتالف هزینه ها را بگیرد تا 
خط مشی ها به هدف برسند و به تعبیری خط مشی های 
دولت همدیگر را نخورند و  اگر هم بشود که این ها با 

یکدیگر هم افزا شوند، خیلی عالی خواهد شد.
عوامل کاهش سطح انسجام خط مشی ها 

چیست؟
انسجام خط مشی  یا موانع  اگر بخواهیم عوامل کاهش 
را نام ببریم، این موارد در کارهای تحقیقی به 50مورد 
البته  هم رسیده است. واقعًا موانع خیلی متعدد است و 
به  اما  می کند؛  فرق  یکدیگر  با  آن هم  اهمیت  ضریب 
هر حال این عوامل وجود دارند و وقتی که وجود دارند، 
شاهد آن هستیم که اختالفاتی به وجود می آید و این ها 

مانع انسجام خط مشی ها می شوند. 
و  کرده  بیان  تیتروار  به صورت  را  این ها  از  برخی  من 
این  سراغ  به  بعد  تا  می کنم  اشاره  آن ها  مهم ترین  به 
مسئله برویم که چگونه می شود این ها را برطرف کرد. 
این  مانع  را  آن  من  که  تفاوت ها  اصلی ترین  از  یکی 
انسجام می دانم، تقابل مبانی فلسفی و تفاوت مشی های 
فکری است که خط مشی گذاران به آن دچارند. در اینجا 
ما  چرا  مثاًل  زد.  مثال  را  مختلفی  موضوعات  می توان 
باألخره  نمی رسیم؟  جمع بندی  به  جمعیت  موضوع  در 
جمعیت  تا  بیندازیم  جریان  به  را  خط مشی هایی  باید 
ایران رشد چشمگیری کند. اولین مسئله این است که 
تعدادی می گویند چه کسی گفته ما در مسئلۀ جمعیت 
دچار مشکل هستیم؛ یعنی شاید برای شما این موضوع 
آن قدر عجیب باشد که باور نکنید تعدادی معتقدند که 
ما اتفاقًا روند مطلوبی را طی می کنیم و ایران یک مقدار 
حدی  تا  اصاًل  ما  و  دارد  ظرفیت  و  خاک  آب،  معینی 
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بیهوده توسعه پیدا کرده ایم و جمعیت باید حتی مقداری 
کمتر شود و جمعیت فعلی هیچ مشکلی ندارد. باألخره 
در دوره ای موالید زیاد بود و ممکن است در دورۀ دیگر 
آن  برای  باید  و  باشیم  داشته  زیادی  پیرزنان  و  پیرمرد 
دائمًا  ما  اینکه  صورت  این  غیر  در  کنیم.  فکر  موقع 
آب  نه  چراکه  نیست؛  درست  می زنیم،  توسعه  از  حرف 
زیادی داریم و نه ظرفیت تولید غالت داریم و وقتی که 
بخواهیم در همۀ این ها وابسته باشیم، اصاًل نمی توانیم 
به پیش برویم و لذا مسئلۀ جمعیت اصاًل مشکلی ندارد. 

یک نگاه این است.
نگاه دیگری که می گوید جمعیت مشکل دارد، باز هم در 
افتراقات جدی دارد؛ مثاًل جریانی می گوید  اجرا  مرحلۀ 
که این غربالگری ها باعث می شود مقدار زیادی از افراد 
و  می شوند  حذف  غربالگری  اسم  به  و  بروند  دست  از 
بالفاصله دیگری که سابقۀ وزارت هم دارد و شخصی 
حذف  با  دارید  شما  می گوید  است،  زیاد  مطالعات  با 
می دهید  تحویل  جامعه  به  را  بیماری  نسل  غربالگری، 
و اتفاقًا اگر پای صحبت های هر دو طرف هم بنشینید، 
می بینید که واقعًا نکاتی جدی در حرف های آنان وجود 
دارد. این بحث شبیه به تقابل میان موافقان و مخالفان 
این ها  که  بگویید  نمی توانید  شما  کروناست.  واکسن 
هیچ کدام ادله ای برای خود ندارند؛ بلکه بسیاری از آن ها 
برای حرف خود دالیل شایان توجهی دارند و لذا مسئله 

به این سادگی نیست.
حال وقتی این تفاوت در مبانی فکری وجود داشته باشد، 
پیش  واحد  نمی توانیم خط مشی  ما  که  بود  متوجه  باید 
اگر هم پیش گرفتیم، معمواًل نمی توانیم آن  بگیریم و 
را اجرایی کنیم. این یکی از اصلی ترین مشکالت است.

است  این  خط مشی  در  انسجام  بحث  در  مانع  دومین 
باید  جامعه  در  که  خود خط مشی های کالنی  بعضًا  که 
کنید  فرض  نمی سازند.  هم  با  شود،  رجوع  آن ها  به 
درنظر  قبل تر  و  انقالب  اول  از  را  توسعه ای  برنامه های 
داشتیم و بعضًا شما احساس می کنید که شاید خود این 
برنامه های توسعه، هم نوایی های الزم را نداشته باشند و 
وقتی برنامه های کالنی که برنامۀ ساالنۀ دولت ها باید 
بر اساس آن ها بسته شود، خودشان با یکدیگر هم نوایی 
الزم را نداشته باشند، طبیعتًا در خط مشی های عملیاتی 

هم شاهد این موضوع خواهیم بود. 
سومین عامل بحث فقدان زبان مشترک است؛ یعنی ما 
دربارۀ موضوعات مختلف در کشور، زبان واحدی برای 
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صحبت کردن نداریم. مثاًل وقتی حوزوی ها دربارۀ یک 
از یک  دغدغۀ فرهنگی صحبت می کنند، ممکن است 
منظر و مبانی و مبتنی بر یک سبک نگاه، مثاًل موضوع 
زنان را تحلیل کنند که در آن فضای حوزوی هم کاماًل 
تحلیل درستی است. بعد تعداد دیگری در دانشگاه، همین 
فمینیسم  مبتنی بر فضای  و  دیگر  به گونه ای  را  موضوع 
که  می شود  این  امری  چنین  خروجی  می کنند.  تحلیل 
دربارۀ  دیگری  شکل  به  آن ها  می کنید  احساس  شما 
دانشگاه،  خود  در  حتی  می کنند.  صحبت  موضوع  این 
وقتی موضوع زنان تحلیل شود، جامعه شناسان به یک 
سبک صحبت می کنند و روان شناسان به سبک دیگر و 
کسانی که در حوزۀ مردم شناسی کار می کنند، به سبک 
دیگری حرف می زنند. در اینجا احساس می شود ادبیات 
مشترکی نیست تا مفاهمۀ عمیقی اتفاق بیفتد. لذا نبود 
زبان مشترک می تواند یکی از آن عوامل و موانع باشد.

وجود  بیرونی  نحو  به  که  است  چالش هایی  دیگر  مانع 
می خواهیم  را  خط مشی  یک  ما  بعضًا  مثاًل  یعنی  دارد؛ 
در پیش بگیریم؛ اما ناخودآگاه فشارهای بیرونی که بر 
ما،  خط مشی های  می شود  باعث  می شود،  وارد  کشور 
خط مشی های متعارضی شود. فرض کنید از یک طرف 
می خواهید تجارت را رونق دهید، طبیعتًا باید زمینه سازی 
کنید که صادرات فراهم شود. از یک طرف ممکن است 
پیدا  رونق  تجارت  اگر  که  روبه رو شوید  تحریم هایی  با 
از  صادرات  که  باشد  به نحوی  ارز  قیمت  مثاًل  یا  کند، 
سیاست های  می کنید  احساس  باشد،  صرفه  به  ایران 
و  شده  مشکل  دچار  داخلی  مصرف کنندۀ  از  حمایت 
دستشان  ما  مردم  اما  می شود؛  صادر  داخلی  کاالهای 
اوضاعی  در  یعنی  کنند.  تهیه  را  کاال  این  تا  نمی رسد 
هستیم که فشارهای پیرامونی بر ما بسیار جدی است و 

این مسئله کار را بسیار سخت می کند. 
یکی دیگر از موانع این است که دربارۀ خط مشی گذاری، 
امر  متولی  که  نهادهایی  و  داریم  جزیره ای  تفکر 
خط مشی گذاری هستند، جدای از هم فکر می کنند. مثاًل 
شورای انقالب فرهنگی یک مدل فکر می کند و مجلس 
شواری اسالمی به مدل دیگری فکر می کند و ممکن 
است در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شاهد جریان 
دیگری باشیم. البته این مسئله تا حدی طبیعی است؛ اما 
به طور کل احساس می شود که جریان واحدی در کشور 

وجود ندارد.
قلمروهای  که  است  این  مشکالت  از  دیگر  یکی 

خط مشی ها  یعنی  نمی شود؛  تعریف  درست  خط مشی ها 
هم پوشانی  یکدیگر  با  که  می شوند  وضع  به نحوی 
در  خط مشی  یک  می شود  باعث  مسئله  این  و  دارند 
هم  را  این  البته  می شود.  وارد  دیگری  خط مشی  حوزۀ 
بگویم که این مسئله زیاد هم اجتناب پذیر نیست و مثاًل 
یک خط کشی اقتصادی، الجرم ابعاد اجتماعی هم پیدا 
من  بگویید  اینکه  به محض  اآلن  همین  شما  می کند. 
دارم فشار می آورم که قیمت گوشت را برای مردم پایین 
نگه دارم، این خط مشی در حوزۀ حمایت از مصرف کننده 
برایش  می بییند  وقتی  ناخودآگاه  تولیدکننده  اما  است؛ 
گوسفند  گوشت  قیمت،  آن  با  بخواهد  که  ندارد  صرفه 
را عرضه کند، شروع به کشتن همۀ گوسفندها می کند 
و در این میان گوسفندهای ماده و گوسفندهای کوچک 
هم کشته می شوند و در اینجا تولیدکننده در این گمان 
است که نگه داشتن آنان برایش صرفه ندارد و هر روز 
که پیش می رود، برایش هزینه می تراشد. لذا شروع به 
کشتن گوسفندان می کند تا برایش تبدیل به پول شود. 
می شود  دیده  یک سال  و  شش ماه  ظرف  یکدفعه  بعد 
گوسفندی  دیگر  چون  داریم؛  اینجا  در  قیمتی  قلۀ  که 
نداریم که بخواهیم در بازار عرضه کنیم و قیمت گوشت 
هم به طرز ناگهانی نوسان پیدا می کند و خروجی آن از 
مصرف کننده  به ضد  مصرف کننده،  از  حمایت  سیاست 
تبدیل می شود و این داستان می تواند در حوزۀ مسکن 

و... نیز اتفاق بیفتد.
فضای  واقعًا  که  برمی گردد  این  به  کار  از  بخشی 
با بخش خصوصی همراه شود و  نتوانسته  دولتی هنوز 
چالش های  و  که مشکالت  چنین می شود  آن  خروجی 
به وضع  این مسئله  و  بخش خصوصی درک نمی شود 
بخش  وقتی  بعضًا  که  می شود  منجر  خط مشی هایی 
این  می بیند،  این ها  با  مواجهۀ  در  را  خصوصی خودش 
خط مشی ها به ضد خودش تبدیل می شود. دستگاه هایی 
را هماهنگ  این کارکرد که خط مشی ها  با  دارند  وجود 

کنند.
مثاًل موضوع قاچاق، موضوعی فرادستگاهی است، انتظار 
بر این است که خط مشی های نظامی و انتظامی، حوزۀ 
تولید و مصرف و مبادی رسمی مانند گمرک درگیر این 
مسئله باشند. یا موضوعی مثل اعتیاد که وزارت بهداشت 
درگیر آن است، نیروهای انتظامی هم درگیرند و ممکن 
است برخی نهادهای آموزشی هم درگیر باشند. در این 
با  نیست،  کم  تعدادشان هم  که  عالی  مواقع شوراهای 

مثاًل  ندارند.  درخشانی  عملکرد  کشور  فضای  به  توجه 
شورای عالی فضای مجازی اساسًا چند جلسه تشکیل 
داده که بتواند بین بخش های مختلف، هماهنگی ایجاد 
کند؟ بنابراین آنجایی هم که مسئولیت هماهنگی به آنان 
سپرده می شود، معمواًل ضعیف هستند و این امر، کار را 
خراب می کند. بخشی از این عدم انسجام خط مشی ها، 
به این برمی گردد که مثاًل باید دو تا خط مشی به نحو 
تا یک حوزه موفق شود.  با هم پیش می رفتند  موفقی 
مثاًل وقتی می خواهیم به طور کل وضعیت بازار پول را 
حوزه هایی  آن  تمام  باید  برسانیم،  سامان  به  کشور  در 
که قرار است نقدینگی را در کشور کنترل کنند، با هم 
به گونه ای  باید  بانک  با  بورس  مثاًل  باشند.  هماهنگ 

هماهنگ باشند که نتیجۀ آن ها هم افزایی باشد.
که  است  این  خط مشی گذاری  انسجام  در  دیگر  مانع 
کشور  در  پاسخگویی  و  مطالبه گری  صحیح  فرهنگ 
اگر دانشجویان  ندارد. مثاًل در دانشکدۀ کوچکی  وجود 
امور  باید  دانشجویی  معاونت  مثاًل  که  کنند  احساس 
خوابگاهی دانشجویان را برای مدرسۀ تابستانی پیگیری 
را  تابستانی  مدرسۀ  باید  که  پژوهشی  معاونت  و  کند 
نباشد،  هماهنگ  دانشجویی  معاونت  با  کند،  راه اندازی 
تشکیل  تابستانی  مدرسۀ  که  می شود  این  نتیجه 
بالفاصله  و  نشده  هماهنگ  خوابگاه  اما  می شود، 
اگر  مطالبه گری  این  می کنند.  مطالبه گری  دانشجویان 
با سازوکارهای درستی همراه شود و معاونت ها خودشان 
این  که  می شود  چنین  آن  خروجی  بدانند،  مسئول  را 
مشکل را درست می کنند و در سال های بعد نیز متوجه 
می شوند نباید بگذارند کار به جایی برسد که دانشجویان 

مطالبه گری کنند.
اآلن در کشور تا چه اندازه شاهد مطالبه گری مردم به 
وجود  آن  زیرساخت های  نه  هستیم؟  مجلس  مصوبات 
دارد و نه ظرفیت مناسبی برای پاسخگویی نمایندگان 
به  خود  چهارسال  آخر  در  نمایندگان  اآلن  دارد.  وجود 
چه کسی در مقابل عملکرد خود به عنوان اصلی ترین 
خط مشی گذاران کشور پاسخگو هستند؟ وقتی آنان بعد 
مقابل  در  برمی گردند،  خود  شهرستان  به  چهارسال  از 

عملکرد مجلس به چه کسانی پاسخ می دهند؟
یکی دیگر از عوامل مهم کاهش انسجام خط مشی گذاری، 
می خواهید  مثاًل  است.  فناورانه  زیرساخت های  ضعف 
چند خط مشی را دربارۀ حقوق و دستمزد در دستگاه های 
مختلف اجرا کنید. می بینید که اطالعات کارمندان یک 
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شفافی  اطالعات  دیگر  دستگاه  و  است  شفاف  دستگاه 
ندارد یا اطالعات یک دستگاه در سامانۀ الف بارگزاری 
شده و سازمان دیگر در سامانۀ ب و دیگری در ج قرار 

دارد که با هم همخوانی ندارند.
تفاوت  خط مشی گذاری،  انسجام  کاهش  دیگر  عامل 
تفاوت  این  و  است  جناحی  و  گروهی  و  حزبی  منافع 
شود  وضع  متفاوتی  خط مشی های  که  می شود  باعث 
تولید در کشور  از یک جریان  و شما احساس می کنید 
از  عده ای  فقط  که  می بینید  بعد  اما  می شود؛  حمایت 
این جریان بهره مند هستند. بعد هم انتظار دارید که از 
جریان تولیدی دیگری حمایت شود؛ اما تعدادی که تنها 
این جریان  از  سودشان در واردکردن فالن کاال است، 
حمایت می کنند و لذا احساس می شود که چرخۀ تولید 
در کشور در انحصار عده ای خاص و صاحب نفوذ است 
می کنند.  عمل  زمینه  این  در  خود  منافع  مبنای  بر  که 
مثال معروف دربارۀ این مطلب بحث تولید چادر مشکی 
است که علی رغم وجود متقاضیان در این زمینه، تولید 

خاصی از آن صورت نمی گیرد.
چه راهکارهایی برای ارتقای یکپارچگی 
به کار  می توان  ایران  اسالمی  جمهوری  در  قوا  بین 
برای  راهکارهایی  چه  دنیا  مختلف  کشورهای  در  برد؟ 

نایل شدن به یکپارچگی خط مشی اجرا می شود؟
اگر به خاطر داشته باشید، اولین بحثی که به آن پرداختیم، 
بحث تفاوت در مشی فکری خط مشی گذاران بود. یکی 
از موارد این است که ما واقعًا در بخشی از حوزه ها در 
کشور نیازمند گفتمان واحدی هستیم و البته این مطلب 
بلکه  بزنند،  حرف  نباید  بقیه  که  نیست  این  معنای  به 
گفتمان واحد از دل گفت وگوی فعال مشارکت جویانه ای 
در می آید که در طول سالیانی اتفاق افتاده است. یعنی 
به این راحتی نیست که ما بگوییم مثاًل وقتی مقام  معظم 
 رهبری دربارۀ کرسی های آزاداندیشی صحبت می کنند، 
چنین انتظار است که در دانشگاه ها دربارۀ خیلی از مسائل 
ملی، خیرخواهانه و مبتنی بر یک اصول و نه به صورت 
شعاری صحبت شود و به مرور در جامعه باوری عمومی 
دربارۀ برخی موضوعات به وجود بیاید. تا آن باور نباشد، 
اتفاقی نمی افتد. مثاًل در موضوع برجام، علی رغم  هیچ 
به  وقتی  هم  هنوز  شده،  زیاد صحبت  کشور  در  اینکه 
سراغ مردم می رویم، می گویند برجام خوب است یا بد 
است،  برجام خوب  که  وقتی می گویند  بعضی ها  است؟ 
یعنی ارتباط با دنیا خوب است. برخی دیگر که می گویند 

گرایش  کوتاه مدت  کارهای  به سمت  که  چنین می شود 
پیدا کنند تا بتوانند باز هم از مردم رأی بگیرند. با این 
این مسئله،  از  باید چگونه برخورد کرد؟ بخشی  مسئله 
کار  درست  که  به شرطی  است؛  عالی  شوراهای  همین 
خط مشی گذاری  کیفیت  ارتقای  دیگر  بخش  کنند. 
که  است  حرفه ای  نهادهای  تقویت  دیگر  بخش  است. 
دائمًا رصد کنند و به مردم به نحو آزاد گزارش دهند تا 
عملکرد دولت ها به معنای فراحزبی و فراجناجی نمایانده 
انجام  کاری  چه  دقیقًا  این ها  که  بفهمند  مردم  و  شود 
می دهند و بتوانند فراتر از این تبلیغاتی که در دورۀ هر 

دولت اتفاق می افتد، ارزیابی کنند.
وجود  خط مشی گذاری؛  کیفیت  ارتقای  عالی  نهادهای 
نحو  به  را  سیاست ها  بتوانند  که  حرفه ای  نهادهای 
واقعًا  آیا  که  بدهند  نشان  و  کنند  ارزیابی  مستمری 
بتوانند  و  نه  یا  می کند  پیدا  بهبود  دولت ها  عملکرد 
همین ها را به شاخصه ای تبدیل کنند و به مردم گزارش 

دهند، الزم است.
را  خط مشی  ابزارهای  از  دسته  کدام 
گرفت؟  به کار  خط مشی  یکپارچگی  ایجاد  در  می توان 
خط مشی  یکپارچه سازی  در  اطالعات  فناوری  نقش 

عمومی چیست؟
تا  گرفته  اقناعی  ابزارهای  از  اعم  خط مشی  ابزارهای 
متعددی  دسته بندی های  تنبیهی  و  تشویقی  ابزارهای 
موضوعی  به صورت  را  این ها  می توانید  شما  دارند. 
که  می رسد  به نظر  اما  کنید.  دسته بندی  موضعی  و 
خط مشی  اجرای  حوزۀ  در  که  ابزارهایی  تمامی  از  باید 
و  استفاده کنیم  انسجام خط مشی ها  برای بحث  داریم، 
ابزارهای  از  خاصی  دستۀ  به  فقط  که  نیست  این گونه 
خط مشی محدود باشد و چون سؤال بعدی شما دربارۀ 
نقش فناوری اطالعات در یکپارچگی خط مشی عمومی 
است، قباًل هم در این باره توضیحاتی را عرض کرده ا م. 
حوزۀ  در  زیرساخت ها  ایجاد  و  زیرسازی ها  یک سری 
فناوری اطالعات برای اینکه ابزارهای جدیدی را برای 
با  تا  باز کند  خودش خلق کند می تواند دست دولت را 

آن ها خیلی بیشتر به انسجام خط مشی کمک کند.

دنیا  با  نباید  نیست که  این  بد است، منظورشان  برجام 
ارتباط گرفت، بلکه عقیده دارند که این ارتباط، با برجام 
حاصل نخواهد شد؛ یعنی هنوز مفهومی مثل برجام که 
برای  است مطرح شده، موضع مشخصی  چندین سال 
مردم ندارد. اآلن با یک سری قید و قیودی برای احیای 
برجام درحال مذاکره هستیم؛ اما هنوز در سطح مسئولینی 
مثل نمایندگان مجلس، وزرا و معاونین، احساس می شود 
اینجا باید کمک کرد  واقعًا تکلیف مشخص نیست. در 
تا حدی نگاه ها به چنین موضوعاتی تثبیت شود در غیر 
این صورت این نوسانات بر طرف نمی شود و دو دسته از 
و  می دهند  متفاوتی  رأی های  هم  مقابل  در  نمایندگان 
با هم نزاع می کنند و خروجی آن هم این است که به 

نتیجۀ واحدی نمی رسیم.
بود.  مشترک  زبان  فقدان  شد،  مطرح  که  دیگر  بحث 
زیاد شود، کم کم  و گفت وگوها  نشست ها  وقتی  طبیعتًا 
به سمت زبان مشترک حرکت می کنیم و فهم همدالنه 
افراد حاصل می شود. دربارۀ شوراهای عالی،  از مواضع 
و  بگیرد  صورت  آسیب شناسی  که  است  این  راه  تنها 
ببینیم که واقعًا چرا برخی از این شوراها ناکارآمد هستند؟ 
سپس به سمت کارآمدسازی آن حرکت کنیم؛ اما واقعیت 
شوراها  این  که  می شود  احساس  چنین  که  است  این 

آن چنان موفق نیستند.
کشوری  اگر  که  گفت  باید  اطالعات  فناوری  دربارۀ   
به سمت  باید  کند،  کار  خوب  که  می خواهیم 
جدی  حکمرانی  و  اطالعات  فناوری  زیرساخت های 
این  واقعیت  کنیم.  حرکت  زیرساخت ها  این  بر اساس 
این فضا  امور در  بیشتر  تا چندین سال دیگر  است که 
فعال  حوزه  آن  در  نتوانیم  ما  اگر  و  شد  خواهد  انجام 

شویم، در این زمینه به موفقیت دست پیدا نمی کنیم.
بحث کیفیت تقنین یکی دیگر از بحث های مهم است. 
اگر در مقام تقنین و خط مشی گذاری در مجلس، شاهد 
بیفتد،  اتفاق  باکیفیتی  خط مشی گذاری  که  باشیم  این 
برگزاری  شاید  شد.  خواهد  بهتر  کار  خروجی  طبیعتًا 
علی رغم  مجلس  نمایندگان  برای  حرفه ای  دوره های 
در  مجلس  پژوهش های  مرکز  عملکرد  خوب بودن 
حکمرانی  کلی  دانش  سطح  در  باید  اطالعات،  انتقال 
نمایندگان و هرکس که در حوزۀ خط مشی گذاری است، 
ارتقایی اتفاق بیفتد و نباید فقط به دادن یک سری نتایج 

تحقیقات و توصیه ها بسنده کرد. 
به  الزام  باید  پاسخگویی  و  مطالبه گری  بحث  در 

پاسخگویی ایجاد شود و شیوه های صحیح مطالبه گری 
بستر  مجازی  فضای  که  حاضر  زمان  در  به  خصوص 
مطالبه گری جدی در مردم را ایجاد کرده، درنظر گرفته 
تا  باشیم  این زمینه پیشگام  باید در  شود و ما خودمان 

بتوانیم خط مشی های منسجمی را پایه ریزی کنیم.
خط مشی،  یکپارچگی  ابعاد  از  یکی 
یکپارچگی بین بخشی است که به عنوان مثال به ارتباط 
برای  راهکارهایی  چه  است.  مربوط  وزارتخانه ها  بین 
اسالمی  جمهوری  در  بخشی  بین  یکپارچگی  ارتقای 

می توان پیش گرفت؟
یکپارچگی  به  بتوانیم  کالن  سطح  در  است  ممکن 
برسیم؛ اما باز هم در سطح اجرا و عملیات معمواًل شاهد 
این هستیم که هم نوایی و همراهی و یکپارچگی اتفاق 
نمی افتد. در سطح های خردتر طبیعتًا باید از راهکارهای 
خردتری استفاده کنیم. مثاًل اگر دو وزارتخانه مثل وزارت 
جهاد کشاورزی و وزارت صمت قرار است حوزۀ غذایی 
مردم را تأمین کنند و یکی از طریق واردات و دیگری 
داشته  مشترکی  کمیسیون  باید  این ها  تولید،  طریق  از 
حاضر  درحال  که  نیست  این  من  منظور  البته  باشند. 
چنین کمیسیونی وجود ندارد؛ اما باید به نحو کارآمدتری 
کشاورزی  کمیسیون  در  مثاًل  حتی  و  بگیرد  شکل 
به  بگویم  نمی خواهم  هم  باز  باشد.  نماینده ای  مجلس 
معنی شوراهای عالی ناظر باشد؛ اما شوراهای هماهنگی 
را  دستگاه ها  عملکرد  تأثیرگذاری  نحو  به  بتوانند  که 
توجه  باید  راه هاست.  بهترین  از  یکی  کنند،  هماهنگ 
کرد که ما هرقدر هم که در حوزۀ تقنین کیفیت باالیی 
داشته باشیم، باز هم در حوزۀ اجرا دچار مشکل هستیم.

ایران  در  حکمرانی  مشکالت  از  یکی 
متمادی  دولت های  سیاست های  در  یکپارچگی  فقدان 
مسیر  کلی  به  می تواند  دولت  هر  که  نحوی  به  است؛ 
متفاوتی از دولت دیگر را پیش گیرد و بدین صورت به 
سیاست های بلند مدت در ایران نمی توان امیدی داشت. 
چه راهکاری برای ایجاد یکپارچگی بین دولتی می توان 

پیش گرفت؟
همان طور که اشاره کردید، این مسئله بسیار مهم است 
زیاد  بسیار  دولت ها  نوسانات  و  رویکردها  ایران  در  که 
است و تفاوت مبانی فکری در حوزۀ ادارۀ جامعه، میان 
دولت ها وجود دارد و دولت ها هم چون احساس می کنند 
که باید خیلی زود به دستاوردهایی رسید تا موفقیت ها را 
در انتخاب های بعدی تکرار کنند، خروجی و نتیجۀ آن 
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خط مشی گذاری عمومی از جهات مختلف پیچیدگی های فراوانی دارد. تکثر حوزه های خط مشی عمومی )اعم از 
و...(، متغیرهای  اشتغال، مسکن، محیط زیست  بهداشت و سالمت، جمعیت، خانواده،  امنیت،  انرژی،  حوزه های 
با خط مشی، پیچیدگی های فرایند خط مشی عمومی،  محیطی گسترده و پیچیده، تنوع و تکثر ذی نفعان مرتبط 
پیچیدگی ماهوی مسائل اجتماعی، همه و همه عواملی هستند که پیچیدگی عرصۀ خط مشی عمومی را به دنبال 

دارند.
نوعًا راه حل اولیۀ خط مشی گذاران در مواجهه با چنین پیچیدگی هایی این است که خط مشی های عمومی را طی 
فرایند تقسیم کار، به وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های مختلف واگذار می کنند و هر کدام از آن ها نیز به تناسب 
پیچیدگی خط مشی محول شده، به تقسیم کارهایی در ذیل خود اقدام می کنند. بدین ترتیب جزایر خط مشی گذاری 
پدید می آید که در هر کدام از این جزایر دسته ای از خط مشی گذاران با استفاده از بودجه و سایر امکاناتی که در 
فرایند تقسیم کار برای آن ها تمهید شده است، به حل مسئلۀ محول شده اقدام می کنند. اگر چه این جزایر خط مشی 
مسائل  که  می افتد  اتفاق  در حالی  امر  این  است.  حداقلی  آن ها  بین  بیرونی  هماهنگی  دارند،  درونی  هماهنگی 
اجتماعی ماهیتًا با هم آمیخته و در هم تنیده هستند و چنین تقسیم کار جزیره ای اگرچه در کوتاه مدت مشغله های 
خط مشی گذاران را می کاهد، در بلندمدت مشکالت دیگری را به بار می آورد؛ مشکالتی که ناشی از تأثیر و تأثر 

مفغول مانده در حوزه های مختلف خط مشی عمومی است.

همچنین نوع دیگری از بخشی نگری نیز در ارتباطات بیرونی دولت با مراجع خط مشی گذاری و تصمیم گیری کالن 
ناهمسوی قوۀ مجریه،  انسجام نداشتن و تصمیم گیری های  به  برای مثال در کشور خودمان می توان  اتفاق می افتد. 
مجلس، قوۀ قضائیه و شورای عالی انقالب فرهنگی اشاره کرد که اگر تدابیر صحیحی برای هماهنگی بین آن ها وجود 

نداشته باشد، گسستی در حکمرانی عمومی ایجاد می گردد.
کوتاه بودن عمر  آن  و عمده ترین علت  است  زمانی  بخشی نگری  در خط مشی عمومی  بخشی نگری  از  دیگری  نوع 
بیشترین  می کنند  عمر خود تالش  دوران  این  در  و  دارند  تا هشت ساله  چهار  معمواًل عمری  دولت ها  دولت هاست. 
خروجی ها را به جهان خط مشی عرضه کنند تا ادراک وجود دولتی کارآمد را در جهان خط مشی ایجاد کنند. به همین 
دلیل دولت ها نوعًا تن به سیاست های بلندمدت تری نمی دهند که در بازه های زمانی طوالنی تر به ثمر می نشینند و 
همین خود عامل ایجاد خأل دیگری در حکمرانی یکپارچه می گردد. آنچه انسجا م نداشتن و نایکپارچگی را دوچندان 
می کند، تفاوت در تصمیم گیری های دولت های پیاپی در مواجهه با مسائل مشابه است که به سبب آن، دولت جدید 
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بنایی را که دولت قبل گذاشته خراب می کند و خود بنای جدید می نهد.
اندیشمندان خط مشی در مواجهه با مسئلۀ بخشی نگری در خط مشی عمومی راه حل های متعددی را ارائه کرده اند که 

به قرار زیر هستند:
• ارزشیابی زمینه ای	

ارزشیابی زمینه ای در مقابل ارزشیابی فرایندی قرار دارد. ارزشیابی فرایندی جزئی از فرایند خط مشی است که حیطۀ 
نظارت آن، حیطۀ مرتبط با خط مشی است؛ اما ارزشیابی زمینه ای توسط قوای فرادولتی )مثل مجمع تشخیص مصلحت 
و  نیست  فرایند خط مشی عمومی  از  زمینه ای جزئی  ارزشیابی  انجام می شود.  ما(  نگهبان در کشور  یا شورای  نظام 
خط مشی گذار برای به ثمر رساندن خط مشی خود به مراجعه به قوای فرادولتی مدنظر نیازی ندارند؛ اما به خوبی می دانند 
که ارزشیابان زمینه ای مواظب آن ها هستند و در صورتی که خط مشی آن ها انسجام و یکپارچگی خط مشی را مخدوش 
کند، مورد سؤال قرار می گیرند و باید پاسخ های قانع کننده ارائه کنند یا اینکه اصالحاتی در خط مشی خود ایجاد کنند. 
نهادهای ناظر فرادولتی به ارزشیابانی مجهز هستند که خط مشی ها را از حیث سازگاری افقی با خط مشی های هم عرض 
و سازگاری عمومی با خط مشی های کالن تر دیده بانی می کنند و در صورت بروز خطا و مشکل هشدارهایی را اعالم 

می کنند و در صورت نیاز با اختیاراتی که دارند، خط مشی گذاران را به اصالح وادار می کنند.
خط مشی ها،  از  بسیاری  دیگر  عبارت  به  است.  آن  در  پسینی بودن  غلبۀ  ارزشیابی،  از  سبک  این  در  اصلی  مشکل 
خط مشی های ناگفته ای هستند که در طی فرایند بازی به ثمر می نشینند و زمانی ارزشیاب و ناظر به آن پی می برد 
که به مرحلۀ اجرا رسیده اند و از آنجا که اصالح خط مشی هایی که فرایند اجرا را طی می کنند، هزینه بردار است و 
همچنین به القای عدم انسجام به جهان خط مشی منجر می شود، نوعًا ارزشیابان برای گریز از تبعات بعدی، تن به 

چنین اصالحاتی نمی دهند.
• اثرسنجی خط مشی 	

خط مشی های عمومی را در هر انتزاع می توان به خط مشی های اثرگذار و اثرپذیر دسته بندی کرد. وجه تقسیم در این 
تقسیم بندی نیز اثرات کوتاه مدت هستند. در مقام توضیح باید گفت در افق کوتاه مدت برخی خط مشی های عمومی، از 
جمله خط مشی های اقتصادی و تقنینی بر برخی دیگر از حوزه های خط مشی )از قبیل خط مشی های خانواده، جمعیت، 
ازدواج، جنسیت و...( اثرگذاری بیشتری دارند؛ اما در افق تحلیل بلندمدت این تأثیر و تأثّر دگرگون می شود؛ چراکه 
ابعاد  بر همۀ  بلندمدت  در  اجتماعی هستند که  بنیادهای حیات  زیست،  و محیط  خانواده  مثل جمعیت،  حوزه هایش 

اجتماعی دیگر اثر می گذارند.
اثرسنجی خط مشی برای مصونیت از حریم حوزه های بنیادی خط مشی از اثرات نامطلوب خط مشی های دیگر و حتی 
جهت دهی نظام خط مشی برای تقویت این حوزه ها کارایی دارد. ساختارهای درون دولتی، ساختارهای فرادولتی و حتی 
فعاالن اجتماعی چنین سبکی از ارزشیابی را می توانند محقق کنند. ایدۀ اثرسنجی خط مشی در واقع برآمده از واقعیت 
در هم تنیدگی عرصه های اجتماعی است و کار اثرسنجی این است که این واقعیت مخفی را عیان کند. در این روش 
آنچه به انسجام بخشی به خط مشی عمومی منجر می شود، در واقع رهگیری ارتباطات غیرملموس حوزه های مختلف 

خط مشی از مجرای تأثیر و تأثّر متقابل بین آن ها و دخیل کردن این نظام تأثیرات در تصمیمات خط مشی است.
اما اثرسنجی خط مشی با دشواری هایی نیز همراه است. مورد اول به ماهیت اثرات بلندمدت خط مشی مربوط است. 
اثرات بلندمدت در فرایند علت و معلولی چند سلسله ای پدید می آیند و به همین دلیل نوعًا نامشهود و ناخواسته هستند. 
مورد دیگر این است که دولت ها و متولیان حوزه های خط مشی به دنبال اثبات کارآمدی در حوزۀ تخصصی خود هستند 
و به عدول کردن از کارآمدی بیشتر در حوزۀ تخصصی خود برای اصالح اثرات بلندمدت در یک حوزۀ دیگر حاضر 
نیستند. آنچه مزید بر علت است، اینکه نوعًا بودجه ها و اختیارات نیز براساس حوزه های خط مشی زودبازده تخصیص 
داده می شود و قدرت صاحبان خط مشی های زودبازده و اثرگذار برای تبعیت نکردن نتایج اثرسنجی های بلندمدت زیاد 
است. مورد دیگر این است که دیگر اجزای جهان خط مشی و حتی ذی نفعان عمومی نیز حاضرند منافع آتی خود را به 
پای منافع فعلی قربانی کنند؛ چراکه منافع فعلی نقد است و منافع آتی نسیه. بااین حال اثرسنجی خط مشی به انضمام 

تدابیر خاص برای مواجهه با این چالش ها می تواند ابزار مفیدی برای انسجام بخشی به خط مشی عمومی باشد.

نیما قشنگی و حمیدرضا طاهری جانباز لو

خط مشـی؛ یکپارچگی 
راه حل های مهم ترین  بر  مختصر  مروری 

عمومی گذاری  خط مشـی  در  انسجام   تحقق   
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• قوای هماهنگ کنندۀ فرادولتی	
از  دیگر  حاکمیتی  قوای  و  مجریه  قوۀ  بین  هم چنین  و  متمادی  دولت های  بین  خط مشی  انسجام  راه حل  این  در 
طریق ساختارهای هماهنگ کنندۀ فرادولتی که تصمیمات آن ها برای همگان الزام آور است، اتفاق می افتد. برای مثال 
ستادهای عالی که حول مسائل مختلف شکل می گیرند، یکی از این ساختارهای فرادولتی هستند. اعضای این ستادها 
به تناسب، ترکیبی از اعضای حقوقی مختلفی است که بر عملکرد دولت ها در مواجهه با موضوع تخصصی ستاد نظارت 
کرده و همچنین مصوبه های کالنی را تنظیم می کنند که برای همۀ دولت ها الزام آور است و هر دولتی باید سهم خود 

را در تحقق این مصوبات ایفا کند.
• تجزیه و تحلیل سیستمی	

امروزه در شاخه های مختلف علوم اجتماعی بسیار پرکاربرد است. نظریۀ سیستمی بیش  تجزیه و تحلیل سیستمی 
منظر  و  نگاه  افق   ،)approach( رویکرد  کند،  ارائه  خط مشی  مسئلۀ  حل  برای   )instrument( جدیدی  ابزار  آنکه  از 
)perspective( جدید پیش روی خط مشی گذاران برای درک متفاوت از خط مشی ارائه می کند. آنچه وجه امتیاز اصلی 

نگاه سیستمی است، تجزیۀ کل نگر )در مقابل تجزیۀ جزءنگر( و در پی آن، ترکیب کل نگر است.
به بیان دیگر در نگاه سیستمی نیز تجزیه و تقسیم کار برای تخصصی شدن موضوعات وجود دارد؛ ولی وجه اعتبار 
تجزیه و تقسیم کار این است که هر جزء اثر مثبتی در کل ایفا کند. به عبارتی جزء مجزای سیستم تا زمانی اعتبار دارد 
که در خدمت کل قرار گیرد و اگر از آن عدول کند، منهدم می شود. در تجزیه و تحلیل سیستمی به استعارۀ موجود زنده 
تمسک می شود. در یک موجود زنده وقتی همۀ سلول ها و عناصر هماهنگ با هم در جهت رشد کل فعالیت می کنند، 
حیات به صورت نرمال و ایدئال ادامه می یابد؛ ولی زمانی که یک سلول دچار ناکارآمدی شد، در مسیر رشد کل ایجاد 
وقفه می کند و همین باعث می شود که اجزای دیگر در جهت اصالح یا حذف آن تالش کنند؛ همان طور که در یک 
بدن گلبول های سفید به ترمیم سلول های بیمار می پردازند. پس تفاوت تجزیۀ سیستمی و تجزیۀ غیرسیستمی در این 
است که در تجزیۀ سیستمی اجزا پس از تجزیه به حال خود رها نمی شوند، بلکه همسویی منفعت جزء با منفعت کل، 

شرط بقای جزء است. به همین جهت تحلیل و ارزشیابی کل نگر همواره در سیستم جاری و ساری است.
• تحلیل شبکه	

گفتیم که یکی از وجوه ایجاد پیچیدگی، تکثر و عدم انسجام در خط مشی تعدد بازیگران خط مشی است. هر خط مشی 
از زمان پیدایش خود منافع بازیگران متفاوت را تحت تأثیر قرار می دهد. بازیگران نیز در جهت کسب منعفت بیشتر از 
خط مشی عمومی و به میزان توانایی و نفوذی که دارند، برای جهت دهی به خط مشی عمومی تالش می کنند. حال اگر 
منافع یک بازیگر در خط مشی خاصی منحصر باشد، انگیزۀ آن بازیگر برای اعمال نفوذ بر خط مشی نیز بیشتر می شود.

در تحلیل شبکه )network analysis( بازیگران دخیل در خط مشی و نظام روابط بین آن ها شناسایی می شود تا از این 
با دیگران این است  مجرا برایند روابط و تعامل آن ها در خط مشی عمومی شناخته شود. تفاوت تحلیل گران شبکه 
که تحلیل گر شبکه خود را یگانه کنش گر مؤثر در خط مشی نمی بیند؛ بلکه دیگر ذی نفعانی را که هرکدام به نحوی 
اثر بگذارند نیز می شناسد. اگر تحلیل شبکه در حوزه های مختلف خط مشی عمومی گسترده  می توانند بر خط مشی 
شود، آنگاه در تصمیمات هر حوزۀ خط مشی، تمام دیگر بازیگران کنشگر خط مشی نیز مورد توجه قرار می گیرند و بدین 

ترتیب انسجام در خط مشی تقویت می شود.
• واگذاری وظایف دولت ها	

راه حل دیگر واگذاری وظایف دولت ها به سازمان های مستقلی است که حیاط بلندمدت تری نسبت به دولت دارند. اگرچه 
ممکن است هر دولت برای کاشتی که برداشت آن را دولت دیگر انجام می دهد، انگیزۀ کافی نداشته باشد، این مسئله 
درخصوص سازمان یا شرکت های مستقل منتفی است. این راه حل برای کاهش بخشی نگری بین دولتی کاربرد دارد.

اما نقطه ضعف اساسی این راه حل آن است که خط مشی بیشتر در حوزه های اقتصادی کاربرد دارند و در حوزه های غیر 
اقتصادی که سود مادی به دنبال ندارد، نوعًا کاربردی نیست.

• تقویت پاسخگویی خط مشی گذاران	
همواره در موضوعات مختلف نخبگان و اندیشمندان، فعاالن اجتماعی و رسانه هایی وجود دارند که دربارۀ موضوع 
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توانایی  و  هستند  دغدغه مند  و...  جرم  کاهش  خانواده،  انسجام  فقرزدایی،  اجتماعی،  عدالت  مثل  خاصی  اجتماعی 
همراه کردن بخشی از جهان خط مشی را با خود نیز دارند. شفافیت خط مشی گذاری و الزام خط مشی گذاران به پاسخگویی 
دربارۀ عملکرد خود و آزادی بیان مشروع، همگی در کنار هم خط مشی گذاران را به توجه به دیگر حوزه های تحت تأثیر 

از حوزۀ تخصصی خودشان ملزم می کند و فشار افکار عمومی مهم ترین تضمین کنندۀ این الزام است.
یکی از محدودیت های این راه حل مواجهه با خط مشی های نهان است. خط مشی هایی که خط مشی گذاران بدون آنکه 
به صورت رسمی آن را اعالم کنند، در ضمن خط مشی های دیگر آن را دنبال می کنند و نوعًا جهان خط مشی با تأخیر 
دربارۀ آن آگاه می شوند. همچنین محدودیت دیگر این راه حل این است که همۀ خط مشی ها قابلیت آشکارسازی و 

شفاف سازی را ندارند.
• ابالغ سیاست های کلی	

راه حل دیگر ابالغ سیاست های کلی است. خط مشی گذاران عالی سیاست های کلی را ارائه می کنند و همۀ دولت ها 
دامنۀ  و  اختیارات  تحدید  راه حل  این  از  ملزم هستند. هدف  آن  در چهارچوب  به حرکت  حاکمیتی  مختلف  قوای  و 
خط مشی گذاری دولت های مختلف است. سیاست های کلی خانواده، جمعیت، سالمت و... در کشور ما نمونه ای از این 

سیاست های کلی هستند.
اما مشکل اصلی سیاست های کلی این است که نوعًا در سیاست های کلی تمهیدات اجرایی و اداری اندیشیده نمی شود 
و همچنین مجریان خط مشی از تصمیم گیران جدا هستند. درنتیجه تمام چالش های مربوط به جدایی سیاست از اداره 

بر سیاست های کلی نیز مترتب است.
آنچه گذشت مروری مختصر بر مهم ترین راه حل هایی است که اندیشمندان خط مشی عمومی برای حل مسئلۀ گسست 
خط مشی به آن پرداخته اند. از آنجا که گسست خط مشی یکی از مسائل مبتالبه کشور ما در خط مشی گذاری عمومی 
راه حل ها و کاربرد آن در  این  اجرایی تر  تبیین مبسوط تر و  به  اهتمام پژوهشگران خط مشی  با  امید است که  است، 

حوزه های مختلف خط مشی عمومی، بتوانند گامی در افزایش انسجام و یکپارچگی خط مشی در کشورمان بردارند.

منابع
میری، سیدمهدی؛ خسروپناه، عبدالحسین؛ حمیدی زاده، علی؛ اخوان علوی، سیدحسین؛ رحمتی، محمدحسین. در تکاپوی 

یکپارچگی در نظام خط مشی گذاری عمومی: الگوی پیکرۀ واحد حکمرانی و خط مشی عمومی. راهبرد، 27)86 (، 1397.
Tosun, J., & Lang, A. (2017). Policy integration: Mapping the different concepts. Policy studies, 38(6), 553-
570.
Candel, J. J., & Biesbroek, R. (2016). Toward a processual understanding of policy integration. Policy Sciences, 
49(3), 211-231.
Meijers, E., & Stead, D. (2004, December). Policy integration: what does it mean and how can it be achieved? 
A multi-disciplinary review. In Berlin Conference on the Human Dimensions of Global Environmental 
Change: Greening of Policies-Interlinkages and Policy Integration. Berlin.
Briassoulis, H. (2004). Policy integration for complex policy problems: What, why and how. Greening of 
Policies: Interlinkages and Policy Integration, Berlin, 3-4.
Stead, D., & Meijers, E. (2009). Spatial planning and policy integration: Concepts, facilitators and inhibitors. 
Planning theory & practice, 10(3), 317-332.



37 36



39 39

در مواجهه با اجرای سیاست های ابالغی 
رهبر معظم انقالب دربارۀ صندوق های بازنشستگی چه 

خألهای قانونی وجود دارد؟
با  مجلس  پژوهش های  مرکز  گذشته،  سال  چند  در 
در  بازنشستگی  صندوق های  کل  چالش های  موضوع 
مفید  و  خوب  بسیار  که  داد  انجام  کاری  نهم  مجلس 
درآمد و خواندن آن خالی از لطف نیست؛ چراکه به خوبی 
به  افتاده که صندوق ها  اتفاقی  توضیح می دهد که چه 
این زمینه،  این وضع دچار شده اند. بیشترین مسئله در 
بحث قوانین بود. در بحث قوانین هم تقریبًا پنجاه درصد 
دولت مقصر بود که خود آن ها این پیشنهاد ها را دادند 
در  اما  برمی گشت؛  به مجلس  دیگر هم  پنجاه درصد  و 
برخی  شاید  که  می شود  تصور  چنین  عمومی  اذهان 
قوانینی که برای صندوق ها بار مالی داشته و سیستم را 
به هم زده، با مجلس بوده است؛ حال آنکه چنین نیست 
و اگر به دقت نگاه کنیم، می بینیم که دولت ها هم در 
باعث برهم زدن سیستم شده اند. آن ها  از موارد،  بعضی 
پیشنهاد کرده اند که قوانین به سرعت تغییر کند که در 
غیر این صورت، صندوق ها دچار چالش می شوند و دیگر 

نمی توان آن را جمع کرد.
چون  بپردازم؛  مطلب  اصل  به  می خواهم  اینجا  در  من 
اگر بخواهم وارد مصداق ها شوم، مسئلۀ مشخصی است 
بازنشستگی  سن  مسئلۀ  در  باید  که  می دانند  همه  و 
اصالحات پارامتریک، سیستمی و فنی صورت بگیرد و 
بحث هایی از این قبیل؛ یعنی روی این مسائل کار شده 
سوی  از  ابالغ شده  کلی  سیاست های  هم  آن  نمونۀ  و 
کار شد  این  که فصل الخطاب  بود  رهبری  معظم  مقام 
که مسائل و مصادیق مشخص است و باید این کارها 

انجام شود.
چیست،  مشکل  که  کنم  بیان  دقیقًا  بخواهم  اگر  اما 
باید بگویم وقتی مرکز پژوهش های مجلس در صحن 
هم  زمان  آن  وزیر  داد،  گزارش  و  شد  حاضر  غیرعلنی 
اجتماعی  تأمین  گزارش داد و همچنین رئیس سازمان 
که مرحوم نوربخش بود، گزارشی ارائه کرد. در صحن 
و  بنشینند  دولت  و  مجلس  بالفاصله  که  شد  اعالم 
قوانینی را برای ما بیاورند تا ما آن را اصالح کنیم. ما 
هم نشستیم و طرحی را آماده کردیم و به رئیس مجلس 
فرستادیم که آن زمان آقای الریجانی بود. ایشان هم به 
کمیسیون ارجاع داد و بعد هم این طرح همان طور ماند 

و هیچ اتفاقی نیفتاد.

و  است  مشخص  مشکالت  که  بگویم  می خواهم 
و  اجرا  برای  جدی  عزم  اما  شده؛  معین  هم  راهکارها 
حل آن نیست. به نظر من سیاست های ابالغی حضرت 
آقا فرصتی طالیی برای سه قوه است که عزم خود را 
جزم کرده و این کارها را انجام دهند. پس اولین نکته ای 
جدی  عزم  کند،  رفع  را  مشکالت  این  می تواند  که 
اآلن  است.  آن  انجام  برای  مهم  تصمیمی  و  همگانی 
بعد از ابالغ این سیاست ها عزمی به وجود آمده و همه 
دوباره نشسته اند تا الیحه بنویسند و تغییراتی بدهند؛ از 
اصالحات ساختاری گرفته تا اصالحات پارامتری. حال 
این کار وجود دارد و چه  برای  اینکه چقدر عزم جدی 
کسانی حاضرند آبروی خود را در این راه فدا کنند و کار 
روشن  آینده  در  که  است  چیزی  برسانند،  نتیجه  به  را 

خواهد شد.
ما در حدود پنج، شش سال پیش دو تقسیم بندی انجام 
دادیم: یکی خألهای قانونی در سازمان تأمین اجتماعی 
این  طبق  گفتیم  یعنی  قانونی؛  اصالحات  دیگری  و 
تقسیم بندی باید مشخص کنیم که چه مواردی مربوط به 
خأل قانونی است و چه مواردی نیازمند به اصالحات است. 
اصالحات را بعضی از معاونت ها به صورت جسته گریخته 
مشخص کرده اند که فرضًا اصالح قانون بیمۀ کارگران 
که  شده  پیشنهاد  حمایتی ها  بیمۀ  اصالح  یا  ساختمانی 

انجام گیرد.
متوجه  که  آنچه  قانونی،  خأل  بحث  در  کل  به طور 
این  است.  اساسی  قانون   29 اصل  است،  حاکمیت 
مسئله جدی است که هفت میلیون سرپرست خانواده و 
اجتماعی  پایۀ  بیمۀ  هیچ  پوشش  تحت  نفر  24میلیون 
اندکی  بسیار  تعداد  که  بگوییم  است  ممکن  نیستند. 
و  هستند  ثروتمندی  افراد  که  هستند  کسانی  آن ها  از 
وضع مالی آن ها خوب است و به بیمه نیازی ندارند؛ اما 
بسیاری از آن ها که تقریبًا نوددرصد از این افراد را شامل 
می شود، هیچ بیمه ای نداشته و کافی است اتفاقی برایش 
بیفتد تا خانوادۀ او به فقر مطلق دچار شود؛ چون هیچ 

پوشش بیمه ای ندارد.
به نظر من بیشترین خألیی که در سیاست ها گفته شده 
و جای آن در قانون خالی است، بیمۀ فراگیر است؛ یعنی 
کف جامعه بیمه ندارد و ما بعد از چهل سال هنوز به اصل 

29 قانون اساسی عمل نکرده ایم.
عملیاتی  راهکارهای  شما  به نظر  آیا 
صندوق های  پارامتریک  عوامل  و  قوانین  اصالح  برای 
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سیاست ها  در  که  خألیی  بیشترین  من  به نظر 
بیمۀ  است،  خالی  قانون  در  آن  جای  و  شده  گفته 
فراگیر است؛ یعنی کف جامعه بیمه ندارد و ما بعد 
از چهل سال هنوز به اصل 29 قانون اساسی عمل 

نکرده ایم.

بازنشستگی وجود دارد؟
اولین راهکار برای این مسئله، فعال شدن روابط عمومی 
حال  کنیم.  تقویت  را  رسانه  باید  اول  ما  یعنی  است؛ 
کارگری  تشکل های  یا  ذی نفعان  خود  رسانه،  این  در 
را  دیگران  یا حتی  توجیه شوند  می توانند  کارفرمایی  و 
کنند.  توجیه  و  شوند  توجیه  باید  نخبگان  کنند.  توجیه 
فضا  باید  خالصه  و  ترتیب  همین  به  هم  صداوسیما 
آن چنان به خوبی آموزش داده شود تا برای همه پذیرفتنی 
شود. مثل یارانه ها که در زمان خودش چنان در این فضا 
خوب آموزش داده شده بود که همه قائل بودند خوب 
اصالحات  تحمل  و  بشود  انجام  باید  کار  این  و  است 
آموزش  مردم  به  چراکه  داشتند؛  را  نرخ ها  آزادسازی  و 
داده شده و این کار در آنان دغدغه ای ایجاد کرده بود. 
به نظر من اولین راهکار ایجاد دغدغه در ذی نفعان است 
به طوری که تاب اجتماعی را داشته باشند و با ظرافتی به 
آنان بگوییم که آیا می دانید صندوق های بازنشستگی در 
دنیا به چه صورت است؟ آیا می دانید نحوۀ بازنشستگی 
در کشورهای پیشرفته چگونه است؟ آیا می دانید درمان 
آیا می دانید سن  به چه شکل است؟  در دیگر کشورها 
بازنشستگی در دیگر کشورها چگونه تعریف شده است 

اما در کشور ما فالن مقدار میانگین دارد؟ 
تاب  آن  با  هدفمان  جامعۀ  در  باید  ما  دیگر  عبارت  به 
که  کنیم  ایجاد  روشنگری  دارد،  خود  با  که  اجتماعی 
و  مجلس  از  اعم  ما  مسئولین  و  باشد  آماده  ذهنیت ها 
دولت این قدر نترسند و در حال حاضر هم بهترین زمان 
برای اجرای چنین کاری است. لذا من اولین راهکار را 
روشنگری  و عزم جدی مجلس و دولت می دانم؛ چون 
باألخره این کار به اصالحات هم نیاز دارد و اصالحات 

به عزم جدی نیازمند است.
از مدل DB به DC راه حل  آیا حرکت 

صحیحی برای خروج از بحران است؟ 
 DC به  بهترین حالت، حرکت  دنیا  اکثر کشورهای  در 
 DC به DB است؛ اما اینکه ما بخواهیم به سرعت از
زیرساخت  نیست؛ چون  امکان پذیر  اصاًل  حرکت کنیم، 
آن آماده نیست. تا ما آن تجمیع صندوق ها، ادغام بعضی 
از آن ها و اصالحشان را انجام ندهیم، اصاًل نمی توانیم 
این  برای  ما  بودجۀ  DC حرکت کنیم؛ چون  به سمت 
کار کفاف نمی دهد و اصاًل نمی توانیم این کار را انجام 
تا زمانی که زیرساخت های آن در جامعۀ ما  لذا  دهیم. 
 DC فراهم نشود، اصاًل امکان پذیر نیست که به سمت

سمت  این  به  حرکت  کلی  به صورت  اما  کنیم؛  حرکت 
بسیار مطلوب است؛ به شرط آنکه زمینه های الزم برای 

حرکت به سمت آن فراهم شود.
بازنشستگی  بنگاه داری صندوق های  آیا 

بر کاهش وابستگی صندوق ها به دولت تأثیری دارد؟
پاسخ: حرف من این است که چرا ما به آنچه که سود 
وام  این همه  اآلن  تا  که  ما  نکنیم؟  ورود  دارد،  خوبی 
از  توانسته ایم  که  بود  بنگاه داری  همین  با  گرفته ایم، 
عهدۀ آن بربیاییم. با این حال باید خالصه شویم در سه یا 
چهار هولدینگ ابرقدرت که سود خوبی به ما بدهد؛ نه 

در این وضعیت فعلی که قرار داریم.

سایر  جهانی  تجارب  از  درس هایی  چه 
بحران صندوق های  با  مواجهه  در  یونان  نظیر  کشورها 

بازنشستگی برای شما وجود دارد؟
بهترین درس، این است که یاد بگیریم مردم را توجیه 
کنیم؛ یعنی تا دانش مردم را افزایش ندهیم، اگر بخواهیم 
دفعتًا کاری را انجام دهیم، به مشکل می خوریم؛ چون 
دارند.  قوی  تشکل های  چراکه  نمی گذارند؛  ذی نفعان 
انجام  کارگران  دربارۀ  کاری  بخواهم  اگر  مثال  برای 
دهم، تا با افراد این صنف وارد مشورت نشده و با آن ها 
تشریک مساعی نکنم، آن ها مانع از این کار می شوند. 
ما خیلی قوانینی داشته ایم که می خواستیم تصویب شود 
و این ذی نفعان عکس آن را عمل کردند و در مجلس 

هم رأی نیاورد.
به هر ترتیب توجیه مردم و افزایش دانش آنان در این 
زمینه امری مهم است و مردم هم اگر متوجه شوند که 
این صندوقی که برای خودشان است، باید تداوم داشته 
باشد تا در زمان بازنشستگی از آن استفاده شود، قطعًا 

استقبال می کنند.
این را هم بگویم که ما باید بعضی از موارد را پلکانی 

انجام دهیم. مثاًل ممکن است در یونان برخی از کارها 
دفعتًا انجام شود؛ اما در بعضی از کشورها مثل آمریکا، 
را  پارامتریک  تغییرات  که  کانادا  و  استرالیا  انگلستان، 
پلکانی  را  کارها  این  که  می شود  دیده  داده اند،  انجام 
ده  گفته اند  مثاًل  یعنی  داده اند؛  انجام  زمان  بر  مبتنی  و 
می شود  اضافه  بازنشستگی  سن  به  سال  دو  بعد،  سال 
آیندۀ  زندگی  برای  که  کسانی  پلکانی،  حالت  این  با  تا 
فرض  نشوند.  مشکل  دچار  می کنند،  برنامه ریزی  خود 
بازنشسته شوم و همۀ زندگی ام را  کنید من می خواهم 
سال  دو  که  می گویند  ناگهان  اما  می کنم؛  برنامه ریزی 
دیگر به سن بازنشستگی اضافه شده است. واقعیت این 
است که همۀ این اصالحاتی که از آن صحبت می شود، 
10 سال پیش و 15 سال پیش هم از آن صحبت می شد. 
ما اگر همان 15 سال پیش به آرامی قوانینی را گذاشته 
بودیم و گفته بودیم که سالی، شش ماه اضافه شود، اآلن 
دیگر این مسائل را نداشتیم و هیچ کس هم معترض نبود 

و برنامۀ زندگی مردم هم سر جای خودش باقی بود. 
دربارۀ بحث بیمۀ فراگیر که به آن اشاره 
شد، اگر بخواهیم عموم جامعه و قشر ضعیف را تحت 
پوشش قرار دهیم که بعد از مدتی درآمد بازنشستگی را 
هم داشته باشند، امکان چنین کاری وجود دارد؟ منابع 

چنین کاری از کجا تأمین می شود؟
امکان چنین کاری وجود  این است که  اعتقاد من  بله. 
همه  این  دارم.  پیشنهادهایی هم  زمینه  این  در  و  دارد 
پولی را که در امور مختلف هزینه می شود، می توان برای 
ُوسع.  آزمون  به  توجه  با  منتها  کرد،  استفاده  پایه  بیمۀ 
برای مثال اآلن بیمه های قالی بافی، همه را دربرمی گیرد؛ 
کارگاه های زیر پنج هزار نفر را مشمول می کند. ما به جای 
معافیت دادن به کسی که واقعًا مشکلی ندارد، باید آن را 
به کسی که واقعًا مشکل دارد بدهیم؛ اما وارد اجرای این 
که  می دهیم  کسانی  به  را  معافیت  اآلن  و  نشدیم  کار 
اصاًل متوجه نیستند که معافیت دارند یا ندارند. همیشه 
این مثال زده می شود که یک صافکاری در باالی شهر 
چقدر درآمد دارد و در پایین شهر چقدر درآمد دارد و هر 
دو هم از معافیت بیمه ای استفاده می کنند. ما می گوییم 
ُوسع  آزمون  اساس  بر  را  بیمه ای  معافیت های  آن  که 
اآلن  مثاًل  دهیم.  تغییر  را  آن  ضریب  حتی  و  بگذاریم 
اشکالی  چه  اما  باشد؛  برای همه هفت درصد  می گوییم 
دارد که یکی را ده درصد بگیریم و دیگری را پانزده درصد 
و دیگری را شش درصد؟ متأسفانه هنوز وارد این بحث 

نشده و چند بار هم این بحث را به مجلس برده ایم و 
مجلس هم مصوب کرد؛ اما چون در بودجه بود، گفته اند 
قانون  حتمًا  باید  و  ندارد  بودجه ای  دائم  قانون  ماهیت 
دائم بیاید. ما هم آن را در طرحی با عنوان توانمندسازی 

به صورت پارامتریک آورده ایم.
همگانی  جدی  عزم  می فرمایید  اینکه 
برای این کار هنوز وجود ندارد تا بتوان هم افزایی ایجاد 
آیا نمی توان یک نهاد فراقوه ای برای این مسئله  کرد، 

ایجاد کرد که پیگیر آن باشد؟
باید  مجریه  قوۀ  و  باشد  کار  این  بانی  باید  دولت  قطعًا 
الیحه ای بنویسد و به مجلس ببرد. لذا باید حتمًا الیحه 
تنظیم شود و به مجلس برود؛ اما باز هم می گویم که با 
این سیاست های موجود، فرصتی طالیی در ایجاد این 
عزم برای انجام کار می بینم؛ چراکه برای این سیاست ها 
زمان گذاشته شده است. به نظر من این سیاست ها باید به 
چند بخش تقسیم شود. یک بخش این است که اصالح 
آیین نامه ای و ضربتی باید صورت بگیرد. بخش هایی هم 
خیلی  سیاست ها  و  ندارند  نیازی  قانون گذاری  به  اصاًل 
داشته  وجود  قبلی  قوانین  که  می گویند  شما  به  صریح 
باید خیلی سریع عملیاتی  را  این ها  و  مانده  زمین  بر  و 
کرد. برخی موارد هم به الیحه و اصالح قانون نیاز دارد؛ 
یعنی ما باید سه بخش را تعریف کنیم تا بتوانیم این کار 
را انجام دهیم و همه را نباید به اصالح قانون و نوشتن 

الیحه منوط کنیم.
تأمین  چندالیۀ  نظام  ایجاد  بایسته های 

اجتماعی در ایران چیست؟
حضرت آقا تأکید می کنند که بروید و نظام جامع تأمین 
اجتماعی بنویسید. حال از کجا منابع آن را تأمین کنیم؟ 
بخواهیم  ما  اگر  عمومی.  منابع  از  و  یارانه ها  محل  از 
باید  کنیم،  ایجاد  را  اجتماعی  تأمین  جامع  نظام  چنین 
چهار  بند  در  بحث  این  کنیم.  اجرا  را  الیه  چند  نظام 

سیاست های کلی نظام هم آمده است. 
به هر ترتیب با توجه به اینکه در مسائل مربوط به این 
داده  مجلس  به  دولت  سوی  از  پیشنهاد  ابتدا  موضوع 
به  من  می کند،  پیگیری  را  آن  هم  مجلس  و  می شود 
ذهنم می آید که دولت از اآلن که مشغول نوشتن الیحه 
مجلس  نمایندگان  از  آن  تدوین  در  باید  حتمًا  است، 
و  نرود  مجلس  به  الیحه  این  دوباره  که  بگیرد  کمک 
اگر چنین  ایجاد شود.  تغییرات سنگینی در آن  بخواهد 

شود، در کار دولت نیز تسریعی حاصل می شود.
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عمومی  خط مشی گذاری  فرایند  بررسی 
که  می دهد  نشان  ایران  در  به خصوص  و  جهان  در 
نوعًا  راه حل ها  شناسایی  مرحلۀ  در  خط مشی گذاران 
سراغ  آگاهانه  یا  اندازند،  در  نو  طرحی  اینکه  به جای 
راه حل هایی می روند که دیگر کشورها در مسائل مشابه 
فراملی  اوضاع  از  متأثر  ناخودآگاه  یا  گرفته اند  پیش 
راه حلی طراحی می کنند. متأسفانه این تقلید در کشور ما 
علی رغم نظام سیاسی منحصر به فرد و تمایزات پارادایمی 
ضابطه  بدون  معمواًل  و  افسارگسیخته  بسیار  برجسته، 
عمومی  خط مشی گذاری  است  ضروری  در نتیجه  است؛ 
آیا  از منظر تقلید خط مشی تحلیل شود. حال  ایران  در 
تقلیدی  هر  آیا  و  دارد  وجود  گریزی  تقلید خط مشی  از 

نکوهیده است؟
و  ناگزیرند  تقلید  از  انسان ها  اکثر  گفت  می توان  تقریبًا 
می گیرد  شکل  تقلیدهایی  آن ها  زندگی  امور  همۀ  در 
آن  از  یکی  جامعه  ادارۀ  نحوۀ  و  خط مشی گذاری  و 
عرصه هاست. مثاًل آیا می توانید بگویید در لباس پوشیدن، 
غذاخوردن، ادامۀ تحصیل و... تقلید نکرده اید؟ شاید اصاًل 
باید کل عمر خود را بگردید و چند مورد به سختی پیدا 
کنید که در آن تقلیدی نکرده باشید؛ اما مهم این است 
که چگونه، کجا و از چه کسی و با چه هدفی تقلید انجام 
می شود؟ بنابراین تقلید فی نفسه امری نکوهیده نیست و 
از طبیعت انسان است؛ اما آنچه نکوهیده است، انواعی 
از تقلید است که شامل تقلیدهای سطح پایین، تقلیدهای 
ناخودآگاه، تقلیدهای کورکورانه، تقلیدهای از سر تسلیم 
و ذلت می شود که البته درجات آن ها متفاوت است و به 

یک اندازه نکوهیده نیستند. 
چه تفاوتی بین تقلید آگاهانه و صحیح و تقلید کورکورانه 

و ناصحیح در خط مشی است؟
من به یک طیف قائل هستم؛ نه یک دوگانه که بگوییم 
بحث  این  من  به نظر  شایسته.  تقلید  و  نکوهیده  تقلید 
طیفی چند بعدی است که شامل تقلید ناآگاهانه، تقلید 
صوری و... می شود که خود این ها هم هر کدام کمبودی 
باالتر  خود  قبلی  شکل  نسبت به  حال  عین  در  و  دارند 
مثاًل  از چه کسی صورت می گیرد؟  تقلید  هستند. حال 
شما بروید و از حکومت حضرت علی تقلید کنید. 
تقلید  استکبار  از  گاهی  اما  ندارد؛  اشکالی  که  کار  این 
می کنید یا از کسی تقلید می کنید که بین این دو الگو 
در  که  می کنید  تقلید  غزنویان  حکومت  از  مثاًل  است؛ 
عین حال که سنی بودند، تا حدی هم تمدن و حکومتی 

تقلید فی نفسه امری نکوهیده نیست و از طبیعت 
از  انواعی  است،  نکوهیده  آنچه  اما  است؛  انسان 
پایین،  سطح  تقلیدهای  شامل  که  است  تقلید 
کورکورانه،  تقلیدهای  ناخودآگاه،  تقلیدهای 

تقلیدهای از سر تسلیم و ذلت می شود.

داشتند. 
تقلید  باید  چه چیزی  در  که  بود  این  تقلید،  دیگر  بحث 
کرد؛ مثاًل اگر جوانی در نوع لباس خودش از آمریکایی ها 
و اروپایی ها تقلید می کند و فرد دیگری هم در نحوۀ ادارۀ 
اروپایی ها  و  آمریکایی ها  از  خود  ادارۀ شرکت  و  جامعه 
تقلید می کند و با متد آن ها با کارمند خود رفتار می کند، 
امر جمعی و  آیا نمی توان میان  بدتر است؟  کدام مورد 
فردی ارزش گذاری کرد که کدام یک بدتر است؟ مورد 
دوم به نظر بدتر می آید. پس اجمااًل اگر فردی شرکتی را 
با تقلید از نحوۀ رفتار خود در شرکت و نحوۀ تعامل آن 
را با کارکنان مبتنی بر نوعی نگاه در جامعۀ آمریکایی و 
اروپایی شکل می دهد، از تقلید در مدل مو و لباس بدتر 
است. لذا اینکه در چه چیزی تقلید می کنیم، بسیار مهم 

و درخور توجه است.

چه ظرفیت هایی برای نوآوری خط مشی 
نظام  در  خط مشی  تقلید  فرایند  در  مرجعیت یافتن  و 

بین الملل وجود دارد که مغفول مانده است؟
اواًل نوع آوری نیست، بلکه خالقیت است. نوآوری یعنی 
چیزی که در بستری وجود نداشته و شناخته شده نیست، 
در آن بستر آورده شود؛ مثاًل اگر ما سبک تصمیم گیری 
در سپاه را که در دفاع مقدس رایج بوده، در قطعه سازی و 
کشاورزی استفاده کنیم، نوآوری نامیده می شود. بنابراین 
نوآوری، آوردن چیزی نو به عرصه است. نوآوری اآلن 
در دنیا شعبۀ مهمی از تقلید است؛ چون هنرش این است 
که مثاًل چیزی را که در اروپا هست و در جامعۀ ما وجود 
ندارد، برمی دارید و به اینجا می آورید. اآلن هم اگر در 
نو آوری ها  غالب  که  می بینید  کنید،  دقت  فضای کشور 
این گونه است. به نظر می رسد آن چیزی که ارزش تام 
دارد، خالقیت است و خالقیت هم غیر از نوآوری است.

نکتۀ بعد این است که نمی شود یک انسان در همۀ ابعاد 
امور خالقیت داشته باشد. وقتی ما آگاهانه و هوشمندانه 
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نمی شود یک انسان در همۀ ابعاد امور خالقیت داشته 
باشد. وقتی ما آگاهانه و هوشمندانه تقلید کنیم و در 
کنار آن خالقیت هایی داشته باشیم، این خالقیت ها 
و  هوشمندانه  تقلیدهای  کنار  در  و  می شوند  مستقر 
آگاهانه نتیجه می دهند؛ یعنی توفیقاتی را در فضا و 
میدان اجتماعی برای صاحب خود فراهم می کنند تا 

مقدمه های برای مرجعیت قرار گیرند.

باشیم،  داشته  خالقیت هایی  آن  کنار  در  و  کنیم  تقلید 
تقلیدهای  کنار  در  و  می شوند  مستقر  خالقیت ها  این 
توفیقاتی  یعنی  می دهند؛  نتیجه  آگاهانه  و  هوشمندانه 
برای صاحب خود فراهم  اجتماعی  را در فضا و میدان 
می کنند تا مقدمه ای برای مرجعیت قرار گیرند. به هر حال 
و  نگیرید  در نظر  سنگینی  مفهوم  آن چنان  را  مرجعیت 
درس نخوانده ای  پیرزن  یک  که  ببینید  است  ممکن 
و مردم  نسخه ای می دهد  بیماری ها  از  برای یک سری 
می بینند که جواب می دهد و دائمًا به او رجوع می کنند؛ 
لذا مالک و مناط برای مرجعیت، جواب دادن است. حال 
در  هم  هوشمندانه ای  تقلید  و  باشد  خالقانه  امری  اگر 
منجر شود، خود به خود  اثر  به  و  بگیرد  آن صورت  کنار 
مرجع می شود و همه به دنبال آن می گردند؛ چون همه 

در جست و جوی راه حل خوب هستند.

چه دالیلی باعث می شود که برای حل 
مشکل مسائل عمومی به تقلید خط مشی روی بیاوریم؟

این است که در چه زمان ها و  از این سؤال  تقریر من 
مکان ها و در چه اقتضائاتی تقلید تشدید می شود و بیشتر 
انجام می شود؟ در مواقعی که حس ناچاری و تعجیل در 
ما وجود دارد؛ یعنی گفته می شود مشکلی وجود دارد و 
ما فقط یک ماه وقت داریم تا آن را حل کنیم؛ یعنی در 
که  عواملی  از  یکی  بنابراین  بگیریم.  قرار  زمانی  فشار 
برای تشدید تقلید استفاده می کنند، این است که انسان 
این حالت  انسان در  را در فشار زمانی قرار می دهند و 

دست به تقلید می زند. 
مورد بعدی در مواردی است که به مسئله  جهل وجود 
دارد و آشنایی خوبی با صورت مسئله وجود نداشته، روی 
آن مطالعه انجام نشده است. در اینجا هم تقلید صورت 

می گیرد. 
مورد سوم وقتی است که به مسئله شناخت کمی داریم؛ 
مثاًل اگر دربارۀ موضوعی فقط بدانیم که آمریکایی ها در 
این زمینه چه کرده اند، احتمال تقلید و شدت آن خیلی 
بیشتر است از اینکه کسی در آن زمینه اقدامات آمریکا 
بگویم.  ساده تر  می داند.  را  آلمان  و  فرانسه  و  روسیه  و 
وقتی فردی امور بیشتری را بداند، کمتر تقلید می کند یا 
آگاهانه تر و بهتر تقلید می کند که البته این امر مستلزم 
خودباخته نشدن فرد است که در این صورت می تواند به 
خالقیت هم برسد؛ چون می بیند که چه تکثری وجود 
را  تکثرات  این  پشت  احتجاجات  و  استدالل ها  و  دارد 
درک می کند و احتجاج خاص خودش را تولید می کند و 
ممکن است مبتنی بر آن احتجاج و فکر چیزی جدیدی 

خلق کند.
تقلید  آسیب های  از  مصون ماندن  برای 
کورکورانه چه الزاماتی را در تقلید خط مشی باید مد نظر 

داشت؟
از  همچنین  شود.  مدیریت  تدریج  به  تقلید  اینکه  اول 
اآلن به بعد سعی می کنم در امور مهم، کمتر تقلید کنم 
و به قول معروف از باال به پایین بیایم؛ به عنوان مثال 
تقلید می کند و دیگری  نفر در سبک فکر کردنش  یک 
امور  از  آرام آرام  اگر  و  تقلید می کند  لباس پوشیدنش  در 
بگذارد،  کنار  را  آن ها  از  تقلید  و  کند  شروع  ساده تر 
بنابراین  کند.  مدیریت  را  تقلید  این  مرور  به  می تواند 
باید برای آن  تقلید را نمی توان به سرعت حذف کرد و 
مسیر ایجاد کرد و این مسیر باید برای فرد و جامعه در 

باب این مسئله فراهم شود. 
نکتۀ دوم هم این است که باید میزان آگاهی های خود 
را از جهان و تاریخ و علم بیشتر کرده و بسیار الزم است 
تا  به این امور درک مهم تری داشته باشیم تا بتوانیم از 

تقلید ناآگاهانه و نادرست دوری کنیم.

بازنشستگان، نریوی فعالۀ کشور در اندکی 
کرده اند،  تالش  که  هستند  این  از  پیش 
شب  آنها  از  بسیاری  کشیده اند،  زحمت 
کار  صرف  را  خود  جوانی  و  عمر  و  روز  و 
این  به  و  تالش  این  به  کشور  باید  و  کرده اند 
پاسخ  عمر  دوران  مستمر  زحمت کشِى 

گوید. 
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مقدمه
نظام بازنشستگی در ایران نظام گسترده ای است که در آن سازمان ها و صندوق های متعددی وظیفۀ ارائۀ خدمات 
اجتماعی را بر عهده دارند. صندوق های بازنشستگی نهاد های اقتصادی- اجتماعی پیچیده و بسیار مهمی هستند 
که نقش تعیین کننده ای در سرنوشت مردم و دولت ها ایفا می کنند. جایگاه صندوق های بازنشستگی در نظام های 
تأمین اجتماعی از آن جهت حائز اهمیت روزافزون است که بازنشستگی و برخورداری از مزایا و تسهیالت آن 
به عنوان حقی اساسی برای تمام مردم است و بی توجهی به آن موجب می شود حقوق اجتماعی نادیده گرفته  شود. 
نگاهی اجمالی به ساختار کنونی نظام بازنشستگی در کشور بیانگر این واقعیت است که تقریبًا تمام ساختارهای 
فعال در این قلمرو با چالش های بسیاری مواجه اند. دامنه و گسترۀ وسیع افراد تحت پوشش آن ها نشان از اهمیت 
توجه به مسائل و مشکالت این حوزه دارد. روند روبه رشد سالمندی جمعیت در ایران، تحوالت جمعیتی، تنگناهای 
اقتصادی نظیر رکود و تورم، افزایش تعداد مستمری بگیران و بازنشستگان، نبودن ارتباط میان پرداخت حق بیمه با 
میزان دریافت مستمری، کاهش نسبت پوشش جمعیتی،  کم بودن سن بازنشستگی، بدهی های دولت به صندوق ها، 
ضعیف شدن پیوند خانواده ها، روش های حمایت غیررسمی و همچنین مسائل مربوط به مدیریت ناصحیح ریسک ها، 
توجه ناکافی به صندوق ها و وابستگی بیش از حد صندوق ها به بودجۀ عمومی دولت، از جمله مسائلی هستند که 

در این سال ها به عنوان مشکالت جدی نظام بازنشستگی ایران معرفی می شوند.

صندوق های بازنشستگی با هر ماهیت حقوقی همچون سایر نهاد های مالی نظام و ساختاری دارند. بی شک هرگونه اخالل 
بازنشستگی موجود در نظام تأمین  تأثیر منفی خواهد گذاشت. تجربۀ صندوق های  این نهادها بر عملکرد آن  در ساختار 
اجتماعی ایران، نشان می دهد حداقل بخشی از بحران مالی کنونی صندوق ها و ناتوانی آن ها در ایفای تعهدات در برابر 
بیمه شدگان، ریشه در مشکالت ساختاری دارد. مسائل ساختاری مرتبط با صندوق ها بسیار متعدد است که مهم ترین آن ها 

را می توان مدیریت، نظارت و استقالل صندوق های بازنشستگی دانست.
حکمرانی صندوق های بازنشستگی

بانک جهانی حکمرانی را شامل سنت ها و نهادهایی می داند که به وسیلۀ آن اقتدار در کشور اعمال می شود. اجرای خط مشی، 
ظرفیت سازی، قوانین اثر بخش، خط مشی های عالی، احترام به شهروندان و… از جمله ویژگی های آن است. حکمرانی در 
تعریف نظری فرایند حکومت کردن است؛ یعنی فرایندی که طی آن حکومت ها با شهروندان و شرکت ها و سازمان ها با 
مشتریان خویش انجام می دهند. در تعریف تجربی حکومت ها به گونۀ روزافزونی بر کنشگران بخش خصوصی و داوطلبانه 

تکیه می کنند تا بتوانند خدمات خود را مدیریت کرده و ارائه بدهند.
سازوکار حکمرانی در نظام های بازنشستگی باید به گونه ای باشد که گروه های ذی نفع بتوانند به تناسب اثرپذیری از عملکرد 
نظام، بر آن نظارت کرده یا حتی در برخی تصمیم گیری ها مشارکت کنند. همچنین این سازوکار باید زمینه هایی را ایجاد 
کند که نظام بازنشستگی در مسیر اهداف تعیین شده برای آن حرکت کند. حکمرانی شرکتی از جمله راهکارهایی است که 
برای حل این مسئله ارائه شده است. اگرچه حیطۀ حکمرانی شرکتی عمومًا در سازمان های خصوصی و انتفاعی فعال در 

بورس است، آموزه های آن می تواند برای حکمرانی در نظام بازنشستگی عمومی نیز راهکارهایی ارائه دهد.
صندوق های بازنشستگی در ایران عمدتًا از نظر تأمین مالی به روش توازن درآمد با هزینه )pay as you go( طراحی 

شده اند. سازوکار تأمین منابع در این صندوق ها این گونه است که مزایای بازنشستگان نسل جاری از محل حق بیمه های 
بازنشستگی شاغالن فعلی را شاغالن نسل بعدی  این است که مزایای  بر  شاغالن نسل جاری تأمین می شود و فرض 
تأمین خواهند کرد. بنابراین بین بازدهی اندوخته های هر بیمه شده با مزایایی که به او تعلق خواهد گرفت، ارتباط مستقیمی 
به زندگی، نسبت  امید  اجتماعی و جمعیتی مانند  بیشتر تحت تأثیر عوامل  اندوخته گذاری  ندارد. صندوق های بدون  وجود 
سالمندی جمعیت، میزان اشتغال و بیکاری و مانند آن قرار  می گیرند. مزایای پرداختی صندوق هایی که از نوع بدون اندوخته 
هستند، اغلب معین بوده و به صورت دولتی اداره می شوند. در سال های آغازین فعالیت این صندوق ها که تعداد بازنشسته ها 
اندک است و مازاد منابع صندوق ها چشمگیر، ظرفیت های خوبی برای سرمایه گذاری ذخایر در اختیار این صندوق هاست 
که در صورت بهره گیری مناسب از آن می تواند به رونق بازار سرمایه و رشد اقتصادی کمک کند. اما به دلیل آنکه این نوع 
صندوق ها خود را به سرمایه گذاری مکلف نمی بیند و از سوی دیگر منابع مازاد آن ها بهره برداری سیاسی  می شود، از ذخایر 
به خوبی استفاده نمی شود؛ بلکه به اشکال مختلفی مانند تأمین کسری بودجه، اعطای وام های حمایتی و تسهیالت تکلیفی، 
بازنشستگان  قرار  می گیرد. درنتیجه هنگامی که نسبت  و... مورد دست اندازی  بازنشستگان  افزایش سخاوتمندانه مزایای 

صندوق به بیمه شدگان آن از حد تعادل فراتر رود، صندوق با نخستین عالئم کسری بودجه روبه رو خواهد شد.
چالش حکمرانی در سیستم بازنشستگی ایران نیز به طور جدی وجود دارد و با وجود ساختارهایی مانند شواری عالی رفاه 
بازنشستگی در ساختار حکمرانی  برای سیاست گذاری کالن، عماًل هیچ نهاد مسئولی برای نظارت ُخرد بر صندوق های 

کشور وجود ندارد.
آسیب های حکمرانی صندوق های بازنشستگی

در نظام تأمین اجتماعی ایران، بخش زیادی از مشکالت صندوق های بازنشستگی ناشی از مسائل مدیریتی است. به همین 
سبب سعی می شود با ارائۀ نقشه ای کلی به مهم ترین مشکالت اداری و ساختاری صندوق های بازنشستگی پرداخته شود.

ضعف نظام اداری
نظام اداری هر کشور یکی از بستر های اعمال مدیریت است و بی شک ناکارآمدی و ضعف این بستر بر کیفیت عملکرد 
مدیران تأثیرگذار خواهد بود. بیشتر صندوق های بازنشستگی فعال در ایران از نظر ماهیت جزو مؤسسات دولتی یا نهادهای 
عمومی غیردولتی هستند و تحت تأثیر نظام اداری حاکم بر کشور قرار دارند. درنتیجه این صندوق ها جزئی از دیوان ساالری 
اداری کشور محسوب می شوند. بسیاری از متخصصان تأمین اجتماعی تأکید می کنند برای ارائۀ بهتر خدمات تأمین اجتماعی 
به ابزار های ساده، شفاف، توانا و پرتحرک نیاز است. وجود نهادهای دولت با وظایف مشابه، افزایش سلسله مراتب اداری و 
سطوح مدیریتی، دیوان ساالری و بروکراسی حجیم، کمبود انگیزه در نیروی انسانی و به روز نبودن اطالعات فنی و تخصصی 

کارکنان، مهم ترین مشکالت نظام اداری کشور هستند.
به  طور کلی ساختار حکمرانی بروکراتیک مشکالت زیر را به وجود می آورد:

انتقال  و  پس اندازها  جابه جایی  معمواًل  عمومی  بازنشستگی  صندوق های  به خصوص  بازنشستگی  صندوق های  در   .1
حساب های بازنشستگی اعضای یک صندوق به سایر صندوق ها به سادگی امکان پذیر نیست. بنابراین اگر اعضای صندوق 
را به عنوان مشتریان آن درنظر بگیریم، کیفیت محصول ارائه شده به مشتریان عامل تعیین کننده در سهم بازار صندوق ها 
نیست و لذا عملکرد ضعیف مدیران پیامد خاصی از نظر کاهش سهم بازار و از دست دادن مشتریان برای آن ها نخواهد 
داشت. افزون بر آن، پیچیدگی و عدم شفافیت در ترکیب سبد دارایی های صندوق ها این مشکل را دوچندان می کند. برای 
نمونه، ترکیب دارایی های صندوق های بازنشستگی و نیز بازده سرمایه گذاری آن ها و حتی صورت های مالی این صندوق ها 

در ایران در دسترس عموم نیست و تحلیل و ارزیابی عملکرد آن ها ناممکن است
سهامداران  که  برخالف شرکت های سهامی  زیرا  نیست؛  معنادار  بازنشستگی  دربارۀ صندوق های  مالکیت  قبضۀ  بازار   .2
یعنی  اصلی صندوق  دارد، ذی نفعان  وجود  مالکیت  قبضۀ  امکان  و  کنند  معامله  ثانویه  بازار  در  را  مالکیت خود  می توانند 
را  آن  معاملۀ  امکان  از این رو،  و  ندارند  مالکیت خوِد صندوق  در  معمواًل سهمی  بازنشستگان،  و  بیمه پردازان  آن،  اعضای 
ندارند. بنابراین در صورت عملکرد نامناسب مدیران سازوکاری برای قبضۀ مالکیت صندوق وجود ندارد. افزون بر این، سایر 
سازوکارهای تشویقی مبتنی بر مالکیت همچون اعطای سهام یا اختیار سهام به مدیران و اعضای هیئت مدیره که معمواًل با 
هدف گره زدن منافع آن ها به عملکرد شرکت اجرا می شود، دربارۀ صندوق های بازنشستگی به دلیل ساختار حقوقی متفاوت 

آسیب شناسـی حکمرانی 
صندوق های بازنشستگی

مصطفی حیدری
پژوهشگر مدیریت دولتـی
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آن ها با شرکت ها اجرایی نیست.
3. وجود سهامدار عمده به عنوان یکی از ابزارهای کنترل بیرونی دربارۀ صندوق های بازنشستگی امکان پذیر نیست؛ 
زیرا برخالف شرکت های سهامی که هر سهامدار بسته به تعداد سهام تحت تملک خود حق رأی دارد، در صندوق های 
بازنشستگی میزان مشارکت هر فرد در سبد دارایی ها به اندازۀ پس انداز بازنشستگی اوست و از این رو مفهوم سهامدار 
عمده تعریف پذیر نیست. بنابراین در یک جمع بندی می توان گفت هیچ یک از ابزارهای بیرونی حکمرانی صندوق ها، 
در  حکمرانی  چهارچوب  لذا  داشت.  نخواهند  کارکرد  دارند،  سهامی  شرکت های  در  معمول  به صورت  آنچه  مشابه 

صندوق های بازنشستگی متفاوت از چهارچوب و ادبیات رایج حکمرانی شرکتی در شرکت های تجاری است.
مدیریت دولتی صندوق های بازنشستگی

با اینکه این صندوق ها منابع مالی عمدۀ خود را از طریق اعضای خود تأمین می کنند، دولت مدیران این صندوق ها 
این نوعی مدیریت دولتی صندوق هاست. در حال حاضر مدیریت دولتی صندوق ها عالوه بر خود  را تعیین می کند و 
صندوق به شرکت های تابعۀ آن نیز تسری یافته است؛ به گونه ای که دولت در انتخاب مدیران شرکت های زیرمجموعه 
نامناسب  بازدهی  عوامل  از  انتخابی  چنین  اقتصادی،  کارشناسان  برخی  عقیدۀ  به  دارد.  مؤثری  نقش  همواره  نیز 
سرمایه گذاری بسیاری از شرکت ها شده است؛ چرا که موفقیت سرمایه گذاری به شدت متأثر از تصمیمات سرمایه گذاری 

مدیران صندوق است.
عمل  دولت  منویات  تابع  و  صندوق  اعضای  نه  باشند؛  دولت  وام دار  صندوق ها  مدیران  می شود  باعث  موضوع  این 
کنند و نه میل اعضا. همچنین رأی عالی در شورای عالی تأمین اجتماعی نیز متعلق به دولت است. اگرچه هدف از 
تشکیل نهادهای عمومی غیردولتی آن است که انجام برخی وظایف حاکمیت با استقالل بیشتر و کیفیت بهتر انجام 
پذیرد و دولت باید بر نهاد های دولتی نظارت کند، این نظارت مالزم انتصاب مدیران نیست و این اعمال حاکمیت به 

خدشه دار شدن استقالل اداری و مالی سازمان منجر می شود.
ناکارآمدی نظام نظارت

امروزه نظارت بر صندوق های بازنشستگی در نظام تأمین اجتماعی بیشتر کشور ها پیش بینی شده و با توجه به اهداف 
اجتماعی این نهاد های مالی، سازوکارهای نظارت بر آن ها تا حدی با نظارت بر سایر نهادهای مالی همچون بانک ها 
متفاوت است. با این حال با وجود اهمیت نظارت بر صندوق ها برای تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی آن ها، از نظر 
برخی نویسندگان، ساختارهای نظارتی صندوق ها در ایران مناسب نیست. به منظور بررسی این موضوع در این بخش 
مهم ترین مواردی که می توان به عنوان دالیل عدم تناسب نظارت برشمرد، مانند فقدان نهاد ناظر عالی، نارسایی های 

قانونی و فقدان شفافیت توضیح داده خواهد شد.
فقدان نهاد ناظر عالی بر خالف نظام های بانکی و بیمه ای که در آن ها به ترتیب بانک مرکزی و بیمۀ مرکزی نقش 
با آنکه به دلیل تعهدات بلندمدت صندوق ها و جمعیت زیاد  نهاد ناظر برتر را بر عهده دارند، در بیمه های اجتماعی 
بیمه شدگان، وجود نهاد ناظر برتر که نظارت بر مدیریت صندوق ها، سرمایه گذاری ها، دارایی ها و ذخایر آن ها را در 
کنار نظارت بر تعیین مفروضات محاسبات اکچوئری و نیز نظارت بر وضع قوانین و مقررات حوزۀ تأمین اجتماعی 
عهده دار باشد، ضروری به نظر می رسد. در نظام حقوقی ایران تنها قانونی که وجود یک نهاد ناظر و هماهنگ کنندۀ 
صندوق ها را در نظر گرفته، قانون ساختار نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی مصوب 1383 است. در این قانون نظارت 
بر عهدۀ دولت قرار  می گیرد و در عمل دولت نظارت را بر عهدۀ وزارت کار و رفاه گذاشته است. با آنکه این قانون 
می توانست تا حدی نقش نهاد ناظر برتر و عالی را در بهبود وضعیت صندوق های بازنشستگی فعال در ایران به خوبی 
نمایان سازد، این موضوع نه تنها در عمل تحقق نیافت، بلکه موجب شد سایر نظارت های پیش بینی شده در این قانون 
نیز مورد کم توجهی قرار بگیرد. از طرفی از نظر کارشناسان نباید منبع قدرت و نظارت یکی باشد؛ اما یکی بودن نهاد 
ناظر و حاکم بر صندوق های بازنشستگی موجب می شود کم کاری، فساد، تعارض و مشکالتی از این قبیل ایجاد  شود.

بنگاه داری صندوق های بازنشستگی
یکی از رایج ترین شیوه های سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی، تملک سهام شرکت های تجاری است. گرایش 
فراوان صندوق های بازنشستگی ایران به این روش از سرمایه گذاری، آن ها را به سمت بنگاه داری سوق داده است. 

قوانین  آنکه  وجود  با  است.  شده  مطرح  ایران  در  نوظهور  موضوعی  به عنوان  بازنشستگی  صندوق های  بنگاه داری 
تشکیل  با  صندوق ها  بیشتر  است،  کرده  تأکید  ایران  بازنشستگی  صندوق های  بنگاه داری  ممنوعیت  به  موضوعه، 
شرکت های سرمایه گذاری و در دست گرفتن مدیریت بنگاه های اقتصادی آنچنان راه افراط در پیش گرفته اند که در حال 

فاصله گرفتن از اهداف اجتماعی خود هستند.
سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی به منظور حفظ تعادل میان منابع و مصارف آن ها، در بیشتر کشورهای جهان 
به شیوه های مختلفی صورت می گیرد که مهم ترین آن ها تملک سهام شرکت های تجاری است. افراط در این نوع 
سرمایه گذاری، ممکن است صندوق های بازنشستگی را به سمت بنگاه داری سوق دهند که از نظر بسیاری از محققان، 
برای صندوق ها امری نامطلوب به شمار می آید؛ چراکه صندوق های بازنشستگی را همچون بنگاه های اقتصادی صرف 
با هدف کسب سود بیشتر، به شدت درگیر فعالیت های اقتصادی نموده و کم توجهی آن ها به حقوق مستمری بگیران 

را به دنبال دارد.
ضعف استقالل صندوق های بازنشستگی

گرچه در اساسنامۀ بسیاری از صندوق ها مسئلۀ استقالل به چشم می خورد، در عمل چنین چیزی دیده نمی شود. با 
توجه به این موضوع در این بخش به بررسی و تحلیل دو عامل تضعیف کنندۀ استقالل صندوق های بازنشستگی شامل 

وابستگی صندوق ها به دولت و دخالت دولت در امور صندوق های بازنشستگی پرداخته می شود:
وابستگی مالی صندوق ها به دولت

در ایران صندوق های بازنشستگی در سال های اخیر وابستگی بسیار زیادی به دولت داشته اند. ضعف های زیاد این 
صندوق ها به ورشکستگی منجر شده و نیازمندی آنان به بودجه های دولتی باعث شده به طور بسیار زیادی به دولت 
وابسته شوند؛ به طوری که اگر دولت به آنان کمک مالی نکند، قطعًا از بین خواهند رفت. در سال 1384 کمک مالی 
دولت به صندوق بازنشستگی کشوری مبلغ 300 میلیارد تومان بود و در سال 1395 به مبلغ 18 هزار میلیارد تومان رسید 
و هم اکنون نزدیک به 70 درصد بودجۀ رفاهی به صندوق های بازنشستگی تعلق دارد. آیا با چنین وابستگی شدیدی 
می توان تضمینی برای استقالل صندوق ها پیدا کرد؟ اوضاع به گونه ای است که اگر دولت دست از حمایت بردارد، 
صندوق ها نمی توانند به تعهدات خود در قبال اعضای صندوق ها عمل کنند و چنین چیزی موجب می شود تظاهرات و 

اعتراضات گسترده ای شکل  بگیرد. اعتراضات کارمندان فوالد از نمونۀ این حوادث است.
مداخالت سیاسی و مالی دولت در صندوق های بازنشستگی

دخالت سیاسی در صندوق های بازنشستگی در بیشتر موارد به دو صورت است؛ نخست، تالش مقامات عالی سیاسی 
برای وضع قوانین خاص یا نسخ برخی قوانین مرتبط با صندوق های بازنشستگی در راستای تحقق وعده های انتخاباتی 
به اعضای صندوق های بازنشستگی، پس از پیروزی در انتخابات؛ دوم، حضور مقامات عالی سیاسی یا نمایندگان آن ها 
یا هر شیوۀ  این دو شیوه  به  بازنشستگی  بازنشستگی. مداخلۀ سیاسی در صندوق های  در هیئت مدیرۀ صندوق های 
دیگری موجب می شود استقالل صندوق ها تضعیف  شود. سازمان تأمین اجتماعی با آنکه مؤسسۀ عمومی غیردولتی 
انجام  به منظور  تمرکززدایی  راستای  در  آنکه مؤسسات عمومی غیردولتی  است. حال  این موضوع  بارز  نمونۀ  است، 
وظایف اجرایی و عمومی تخصصی ایجاد شده اند که نیازمند استقالل و دور بودن از مسائل سیاسی هستند. از جمله 
دخالت های سیاسی در صندوق های بازنشستگی، تصویب قوانین سخاوتمندانه برای جلب رضایت اقشار مختلف جامعه 

است.
مداخالت مالی به این نحو است که هرگاه دولت به منابع مالی نیاز داشته باشد، از منابع مالی این صندوق ها برداشت 
کرده و در عوض قرض خود، به واگذاری شرکت های ورشکستۀ خود به این صندوق ها روی آورده و در عمل موجب 
شده  این صندوق ها به جای صندوق داری، بنگاه داری کنند و مسئول گرداندن این شرکت های ورشکسته بشوند. برای 
مثال در بسیاری از نهاد های دولتی یا مؤسسات عمومی غیردولتی که برای خود صندوق بازنشستگی اختصاصی ایجاد 
کرده بودند، به معنای واقعی صندوق وجود نداشته، بلکه حسابی به نام بازنشستگی موجود بوده که کسور شاغالن در 
آن واریز می شده است. این حساب ها در برخی موارد به صورت حساب جاری بوده که دستگاه های دولتی نگاهی خودی 
به این حساب داشته اند و در عمل با سایر حساب های دستگاه تفاوت چندان نداشته است. در صورتی که اندوختۀ آن در 
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اصل به دستگاه متعلق نبوده و به مشترکان صندوق تعلق داشته است. برخی حقوق دانان نخستین علت این موضوع را 
ابهام و تعارض برخی قوانین دانسته اند. از نظر آنان از یک سو مادۀ 6 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، 
صندوق های فعال در قلمرو بیمه ای را دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی و اداری می داند و از طرف دیگر این 
پرسش مطرح می شود که اگر سازمان ها و صندوق های یادشده مستقاًل می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند و طبق 
ضوابط خود عمل کنند، پس نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی درخصوص صندوق ها با توجه به استقالل آن ها به چه 
معناست؟ قانون ساختار در این زمینه ابهامی جدی دارد و نتوانسته به خوبی نقش و جایگاه وزارت رفاه را در مصاف با 

استقالل حقوقی صندوق ها تبیین کند.
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سیاست های  مقام معظم رهبری  اخیراً 
بخشی  در  که  نموده اند  ابالغ  را  اجتماعی  تأمین  کلی 
و  تخصصی  سازوکار  یک  »ایجاد  شده:  آورده  آن  از 
فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، 
رویه،  وحدت  ایجاد  خدمات،  سطح بندی  و  الیه بندی 
اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمان ها 
امدادی،  قلمروهای  در  فعال  نهادهای  و  صندوق ها  و 
با  اطالعات،  پایگاه  شکل دهی  و  بیمه ای  و  حمایتی 
و  مسلح  نیروهای  به  مربوط  امنیتی  مالحظات  رعایت 
دستگاه های امنیتی کشور.« با توجه به این بیانات برای 
ایشان در  از منظر  این صندوق ها چه مسائلی  مدیریت 

اولویت قرار دارند و باید به آن رسیدگی کرد؟
و  شد  شروع   93 سال  اجتماعی  تأمین  سیاست های 
این گونه  شود.  ابالغ  تا  کشید  طول  هشت سالی  تقریبًا 
در  مجمع  که  را  چیزی  هر  آقا  که حضرت  نیست  هم 
مقابلشان بگذارد، امضا کنند؛ بلکه در این فرایند، رفت و 
برگشت هایی صورت می گیرد و ایشان مالحظات دقیقی 
برداشت  سیاست ها  این  از  من  که  چیزی  آن  دارند. 
خالصه  اجتماعی  تأمین  حکمرانی  کلمۀ  در  کرده ام، 
سیاست ها  این  مجموع  از  من  به نظر  یعنی  می شود؛ 
می توان رویکرد حکمرانی در تأمین اجتماعی را برداشت 

کرد.
باید  که هم زمان  دارد  مهم  کارکرد  خود حکمرانی سه 
به هرسه توجه شود. یکی موضوع تنظیم گری است که 
آن نهاد ناظر یا تنظیم گری که باید بر صندوق ها اشراف 
عملکردی داشته باشد، اآلن وجود ندارد. شاید بسیاری 
از نقایصی که در صندوق ها وجود دارد، به خاطر آن نهاد 
باشد؛  داشته  باید وجود  است که  باالدستی  و  تنظیم گر 

یعنی هماهنگی و نظارت انجام دهد.
است  خط مشی گذاری  موضوع  حکمرانی  دوم  کارکرد 
مشکل  و  خأل  نیز  حوزه  این  در  اجتماعی  تأمین  که 
نمی گیرد  صورت  عالمانه  خط مشی گذاری  چراکه  دارد؛ 
و  مهم  بسیار  حوزه  این  خطاست.  و  آزمون  مبتنی بر  و 
تأثیرگذار است و تقریبًا حدود 42میلیون نفر از خدمات 
وقتی  حال  می کنند.  استفاده  اجتماعی  تأمین  سازمان 
می خواهیم خط مشی گذاری انجام دهیم، آن را مستقیم 
اینجا  در  می کنیم.  آزمون  و  می بریم  ملی  سطح  در 
نتیجه  این  به  بعد  و  می شوند  متضرر  نفر  ده ها میلیون 
که  در حالی  کنیم.  اصالح  را  خط مشی ها  که  می رسیم 
همچون  طرح هایی  خط مشی،  موضوعات  در  مثاًل 

در  آزمایشی خط مشی ها  اجرای  و  آزمایشگاه خط مشی 
جوامع محدود مطرح می شود که اصاًل به آن ها توجهی 

نمی شود.
کارکرد سوم حکمرانی تسهیل گری است. این موضوع هم 
بسیار مهم است و خألیی که در اینجا داریم، توجه نکردن 
به اصل سه جانبه گرایی است که شامل دولت، کارفرما 
و کارگران است. ما به جای اصل سه جانبه گرایی، اصل 
یک جانبه گرایی را از طرف دولت پیش می بریم که این 

کاماًل مخالف موضوعات تسهیل گری است.
و  است  مهم  بسیار  اجتماعی  تأمین  حکمرانی  بنابراین 
سه جانبه گرایی،  موضوع  خوِد  در  اگر  که  است  جالب 
این رویکرد  باشد، طبق  رویکرد حکمرانی وجود داشته 
هیچ کدام از این سه ضلع، بر ضلع دیگر برتری ندارد و 
حق ندارد به بقیه دیکته کند. تا وقتی که دولت به ما 
دیکته کند و رویکردهایی از این دست را پیش ببریم، 
منافع  و  ماند  خواهد  باقی  شکل  همین  به  وضعیت 
کارفرما و کارگران و خدمت گیرندگان از تأمین اجتماعی 

اصاًل دیده نمی شود.
می کنم.  اشاره  زمینه  این  در  پژوهشی  به  اینجا  در 
هیئت امنایی  خود  ساختار  در  بازنشستگی  صندوق های 
دارند. در زمان دولت آقای روحانی که دکتر شریعتمداری 
وزیر کار بود، اصاًل جلسات هیئت امنا تشکیل نمی شد؛ 
دورۀ  در  هیئت امنا  مصوبۀ   200 از  بیش  تقریبًا  ولی 
چهارسالۀ وزارت ایشان صورت گرفت. در پژوهشی که 
انجام شد، این موضوع بررسی شد که چگونه در حالی که 
جلسه ای تشکیل نشده، این همه مصوبات صورت گرفته 
است. با پیگیری مشخص شد که دکتر شریعتمداری در 
ربیعی و دکتر  افرادی همچون دکتر  این هیئت امنا که 
در  و  نوشته  را  بودند، خودش مصوبه  آن  نوبخت عضو 
این  از  و  می برده  مستقیمًا  هیئت دولت،  جلسۀ  انتهای 
افراد امضا می گرفته. در آن  ترکیب هیئت امنا، از اتحادیۀ 
کارگری و کارفرمایی هم حضور داشتند؛ اما چون مثاًل 
امضاهای  می رسید،  امضا  شش  به  وقتی  بودند،  ده نفر 
دیگر گرفته نشده و پیگیری هم نمی شد. حتی بعضی از 
این اعضای هیئت امنا از بسیاری مصوبات بی خبر بودند. 
به هرحال ما سه جانبه گرایی را به این شکل در جامعۀ 
خود پیاده می کنیم و با آن موضوعات حکمرانی فاصلۀ 
به وجود آمدن مشکالت  باعث  امر  این  و  داریم  زیادی 

زیادی شده است.
را  عالی  ناظر  نهاد  وجود  کارشناسان 
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یکی از مهم ترین عوامل خروج از مشکالت تنظیم گری 
صندوق های بازنشستگی می دانند. به نظر شما این مهم 

چه الزاماتی را نیاز دارد؟
اولین الزام مصوبۀ مجلس است که اخیراً شنیده ام الیحۀ 
اشاره  باید  همچنین  است.  تنظیم شدن  در حال  هم  آن 
به طور منظم  رئیسی  آقای  در دولت  کرد که هیئت امنا 
در حال تشکیل جلسه است و آن گونه که من پرسیدم، 
از آذرماه تا اآلن بیش از ماهی دو جلسه داشتند و این 
از  حال الیحه ای  می شود.  برگزار  منظم  خیلی  جلسات 
جانب وزارت کار تنظیم شده که این هیئت امنا به نهاد 
تنظیم گر و ناظری تبدیل شود؛ لذا اولین الزام این است 
که این الیحه در مجلس و در کمیسیون اجتماعی بحث 

و پیگیری شود.
که  است  اطالعاتی  شفافیت  موضوع  الزام  دومین 
پایگاه  اواًل  نداریم.  اطالعاتی  شفافیت  اصاًل  متأسفانه 
داده ای که اطالعات این صندوق ها در داخل آن وجود 
دارد، به لحاظ پایۀ نرم افزاری با هم متفاوت است. ثانیًا 
این ها هرکدام این اطالعات را برای خودشان به عنوان 
ابزار قدرت می دانند و چون هیچ نهادی هم باالی سر 
خود  به  نهایتًا  و  قطره چکانی  را  اطالعات  نبوده،  آن ها 
وزارتخانه اعالم می کنند. بنابراین ما به سامانۀ یکپارچۀ 
اطالعات نیاز داریم و این امر خیلی مهم است. حتی اگر 
آن الزام قانونی هم اتفاق بیفتد، مدیر در آن نهاد ناظر 

نمی تواند کار خاصی انجام دهد.
سومین الزام هم رعایت اصول محاسبات بیمه ای است. 
صندوق ها موضوعی تحت عنوان اکچوئری دارند )علمی 
که مرجع اساسی برای فعالیت های مالی است( که اصاًل 
بیمه ای  یعنی اصاًل در محاسبات  نیستند؛  پایبند  آن  به 
اصول اکچوئری را رعایت نمی کنند و به صورت سلیقه ای 
گزارش های کلی تحت عنوان اکچوئری منتشر می کنند 

که آن گزارش ها اصاًل اکچوئری نیست.
باید  است که  پیش نیاز مهم  موارد، سه  این  به نظر من 
اتفاق بیفتد. مورد اول در این دولت فعلی اتفاق می افتد؛ 
اما مورد دوم و سوم تا اتفاق نیفتد، این نهاد ناظر عماًل 

شکل نخواهد گرفت.
صندوق ها  ساختاری  مشکالت  از  یکی 
است.  سیاسی  جریانات  به  وابستگی  و  دولتی  مدیریت 
به نظر شما استقالل صندوق ها از سیاست چگونه فراهم 

می شود؟
اولین مسئله این است که سیاست زدگی در تمام فضای 

متأسفانه  یعنی  دارد؛  وجود  ما  دولتی  و  اداری  نظام 
نمی توان  و  دارد  وجود  اینجا  در  ریشه داری  بیماری 
این  از  انتظار داشت که موضوع صندوق ها را جدا  زیاد 
به  ما  و  کرده  رشد  فضا  این  در  چرا که  کنیم؛  حل  امر 
مسئلۀ  در  مثاًل  و  هستیم  دچار  سیاست زده ای  فضای 
اصطالح  به  کشورهای  در  که  نصابی  دولت ها،  تغییر 
اداری  انتصابات  این  در  تغییر  و  دارد  توسعه یافته وجود 
که در نتیجۀ تغییر دولت رخ می دهد، زیر ده درصد است؛ 
متخصص  افراد  که  است  این  آن ها  پیش فرض  چون 
آمده و پست های کلیدی را اشغال کرده اند. پس نصاب 
به  انتصابات آن ها در حدود ده درصد است؛ چون  تغییر 
هر حال آن دولتی که آمده، وعده هایی به مردم داده و 
می خواهد وعده های خود را عملی کند و باید افراد و تیم 
خود را با خود بیاورد؛ اما در کشور ما این مسئله باالی 
چهار سال  شود،  مستقر  تا  تیم  این  و  است  پنجاه درصد 

دولت تمام می شود و این فاجعه است.

نکتۀ دیگر در باب این مسئله که البته نمی توان به آن 
عنوان خصوصی سازی داد، غیردولتی کردن آن هاست که 
اتفاق می افتد.  و...  بورس  از طریق مکانیسم هایی مثل 
انتصابات  نظام  در  تخصص گرایی  بحث  بعدی  نکتۀ 
است که این ها احکامی بگیرند که لزومًا بر دورۀ دولت 
منطبق نباشد. مثاًل اگر شخصی حکم پنج سالۀ مدیریتی 
می گیرد و در سال سوم حکم او، دولت عوض می شود، 
این گونه نباشد که او را هم عوض کنند. یعنی در یک 
آن ها  برای  مشخصی  احکام  مشخصی  زمانی  دورۀ 
این تخصص گرایی  البته  مبتنی بر تخصص صادر شود. 
کانون های  حاضر  در حال  ما  و  دارد  ابزار  مدیریت،  در 
ارزیابی )Assessment Center( داریم که خیلی 
خوب است و خوشبختانه در کشور ما هم وجود دارد و 
دیگر شیوۀ ارزیابی به شکل سنتی و مبتنی بر مصاحبه 
و  پویا  ارزیابی ساختار  کانون های  این  نیست.  آزمون  و 

جالبی دارند که مبتنی بر الگوی شایستگی است.
الگوی شایستگی برای مدیران مختلف، متفاوت است. 
مالی  شایستگی های  به  اجتماعی  تأمین  حوزۀ  مثاًل 
لزومًا  و  دارد  نیاز  خود  خاص  اداری  و  تصمیم گیری  و 
الگوی شایستگی مدیر تأمین اجتماعی با مدیر دانشگاه 
مبتنی بر  ارزیابی  کانون های  این  حال  نیست.  یکسان 
ایستگاه  و  می گیرند  مصاحبه  شایستگی  الگوی  آن 
ایفای نقش دارند؛ یعنی شخصی نقش بازی می کند و 
آن  در  باید  و شما  را شبیه سازی می کند  واقعی  محیط 
ایفای  برای  شخصی  مثاًل  کنید.  تصمیم گیری  محیط 
و  می شوید  نقش  ایفای  اتاق  وارد  شما  و  می آید  نقش 
می بینید که فردی با فرد دیگری دعوا می کند و می گوید 
به عنوان  باید  آنجا  در  هم  شما  و  شوی  اخراج  باید  تو 
تصمیم  خود  زیردست  مدیر  تصمیم  دربارۀ  باالتر  مدیر 
کارگروهی  ایستگاه  کانال ها  این  در  همچنین  بگیرید. 
وجود دارد و مثاًل شما عضو جلسه ای می شوید که آنجا 
چندنفر نشسته و مشغول بحث با یکدیگر هستند. حال 
شما به عنوان عضو جلسه وارد بحث می شوید. در آنجا 
ایستگاه های  از  اساسًا هرکدام  و  ارزیابی می شوید  شما 

این کانون ارزیاب جداگانه ای دارند. 
مصاحبۀ  الگوی  از  ارزیابی  کانون های  این  که  خالصه 
را  شایستگی  ایستگاه،  چند  در  و  گرفته  فاصله  سنتی 
مرحله  این  از  بعد  کانون ها  این  می کنند.  اندازه گیری 
و  می شوند  وصل   Development Center به 
در آن، شایستگی هایی که شما در آن ها ضعف داشتید، 
شناسایی شده و به عنوان خأل مهارتی یا خأل دانشی به 

شما آموزش داده می شود.
  Assessment Center مورد  دو  این  اگر  حال 
این  مدیران  در   Development Center و 
تحول جدی شکل  شود،  ایجاد  و شرکت ها  صندوق ها 
بنابراین  می گیرد و به سمت شایستگی حرکت می شود. 
ما ابزار مدیریت داریم؛ اما به اراده ای نیاز داریم که این 

ابزارها را اجرا کند.
عملکرد  بر  نظارت  در  قضائیه  قوۀ  ورود  بعدی  مسئلۀ 
مدیران است. ما در اینجا به ورود قوۀ قضائیه نیاز داریم. 
در صندوق های بازنشستگی طبق همۀ گزارش ها ظرف 
10-15 سال آینده اگر نگوییم که این امر، تنها بحران 
ایران می شود، الاقل جزء سه بحران اول  اجتماعی در 
قضائیه  قوۀ  اینجا  در  شد.  خواهد  ایران  در  اجتماعی 
مجریه  قوۀ  در  می توانیم  هر حال  به  ما  شود.  وارد  باید 

مکانیسم های نظارتی تعریف کنیم؛ اما باید قوۀ قضائیه 
نظارت  شدنشان  بحران ساز  به خاطر  این ها  عملکرد  بر 

کند.

سیاست زدگی در تمام فضای نظام اداری و دولتی 
ریشه داری  بیماری  متأسفانه  یعنی  دارد؛  وجود  ما 
داشت  انتظار  زیاد  نمی توان  و  دارد  وجود  اینجا  در 
که موضوع صندوق ها را جدا از این امر حل کنیم؛ 
فضای  به  ما  و  کرده  رشد  فضا  این  در  چرا که 

سیاست زده ای دچار هستیم.

گزارش ها  همۀ  طبق  بازنشستگی  صندوق های  در 
ظرف 10-15 سال آینده اگر نگوییم که این امر، 
تنها بحران اجتماعی در ایران می شود، الاقل جزء 
در  شد.  خواهد  ایران  در  اجتماعی  اول  بحران  سه 
هر حال  به  ما  شود.  وارد  باید  قضائیه  قوۀ  اینجا 
نظارتی  مکانیسم های  مجریه  قوۀ  در  می توانیم 
تعریف کنیم؛ اما باید قوۀ قضائیه بر عملکرد این ها 

به خاطر بحران ساز شدنشان نظارت کند.

الگوی کشورهایی مثل آمریکا را  وقتی 
بررسی می کنیم، متوجه می شویم که این مدلی که در 
 DB-pay as you go ایران وجود دارد، یعنی الگوی
بگویم  نمی خواهم  البته  است.  شده  منسوخ  مدل  یک 
که حرکت ما به سمتDC  چارۀ کار ماست. اما حداقل 
به گونه ای باشد که مثاًل سن بازنشستگی با توجه به امید 
آیا  این مباحث  به  با توجه  تعیین شود. حال  به زندگی 

حرکت ما به سمت الگوی DC می تواند چارۀ راه باشد؟
شده؛  تعریف  76 سال  صندوق ها  در  زندگی  به  امید 
دورۀ  انتهای  این 76 سال،  که  است  این  مهم  نکتۀ  اما 
ادامه 15 تا 16 سال  خدمت رسانی صندوق نیست و در 
از 76 سال  بعد  تا 18 سال  به 15  قائلند  و بعضی ها هم 
هم ادامه دارد. چون آن فردی که در حال خدمت گرفتن 
است، فرضًا در 75 یا 76سالگی از دنیا برود، اگر فرزند 
دختری داشته باشد، خدمت رسانی دربارۀ فرزندان دختر 
بدون سقف است تا ازدواج کند و اگر ازدواج نکند، دولت 
و صندوق به ارائۀ حقوق مستمر موظف است و دربارۀ 

پسر هم تا 20 سالگی خدمات ارائه می شود.
پیدا  تسری  هم  دختر  نوۀ  به  حاضر  درحال  مسئله  این 
کرده؛ یعنی پدربزرگ مستمری بگیر بوده و نوۀ دختری 
دارد که ازدواج نکرده و صندوق مکلف است که به آن 
بار  که  می بینید  اینجا  در  کند.  خدمت رسانی  دختر  نوۀ 

تعهدات بسیار افزایش پیدا می کند.
دارد،  وجود   DC الگوهای  در  که  هم  دیگری  نکتۀ 
اما به صورت  الگو رفتیم؛  این  این است که ما به سمت 
این  ناآگاهانه.  کاماًل  یعنی  شدیم؛  وارد  غیرهدفمند 



5657

اگر خدای ناکرده نسبت به بازنشستگان 
بی اعتنایی، بی احرتامی و بی توجهی شود و 
فردای  آیینۀ  این  شوند،  مشکل  دچار  آنها 

کارکنان امروز خواهد بود.

بیانات مقام معظم رهبـری
 در دیدار جمعی از فرماندهان نیـروی انتظامی
1376/04/25   

صندوق ها وضع خوبی داشتند و دولت هم کمبود منابع 
داشته و از صندوق ها استقراض کرده است. حال دولت 
می خواهد بدهی و تعهدات خود را بدهد. در اینجا پول 
ندارد که بدهد. لذا بعضی از شرکت های دولتی را به جای 
دیون خود به صندوق ها واگذار می کند که کاری کاماًل 
 DC ناآگاهانه و کور است. قاعدتًا این اتفاق در الگوی
شرکت هایی  تأسیس  به سمت  صندوق ها  و  می افتد 
اینجا  در  که  اتفاقی  اما  می روند؛  سرمایه گذاری  برای 
افتاده، این است که شرکت ها ایجاد شدند و صندوق ها 
صرفًا  و  نداشته  آن ها  ایجاد  برای  برنامه ای  هیچ  نیز 
عملکرد  این  است.  بوده  دیون  تعدیۀ  برای  مکانیسمی 
در  ظاهرش  است  ممکن  و  دارد  فاصله  خیلی   DC با 
سرمایه گذاری شرکت های تابعۀ خود شبیه آن باشد؛ اما 
برنامه ای  این سرمایه گذاری نیست و شما هیچ  در واقع 
برای سرمایه گذاری نداشتید و جلو آمدید. نکتۀ مهم تر 
باید در سرمایه گذاری ها  در موضوع DC این است که 
تمایزی با سفته بازی قائل شویم. متأسفانه بعضی از این 
سرمایه گذاری  نه  شدند،  قائل  سفته بازی  به  شرکت ها 
یعنی  است؛  مولد  غیر  آنان  واقعًا سرمایه گذاری  و  مولد 
مثاًل دالر و زمین و طال می خرند؛ چون این سه مورد 
آنکه  به جای  یعنی  دارد.  پایینی  ریسک  ما  کشور  در 
سرمایه های خود را وارد تولید و اشتغال کنند، با آن زمین 
و دالر و طال خریدند و سرمایه های خود را به آن تبدیل 
محسوب  مولد  سرمایه گذاری  زمانی  بنابراین  کردند. 
این  لذا سرمایه گذاری  بیاید.  تولید  به سمت  می شود که 
در  اساسًا  و  بوده  هدفمند  غیر  و  کور  کاماًل  مؤسسه ها 
 DC جهت مکانیسم تعدیۀ دیون دولت قرار داشته و با
که   بگویم  نمی خواهم  من  البته  است.  متفاوت  بسیار 
DCکاماًل باید اجرا شود؛ اما باید به سمت سرمایه گذاری 
مولد برویم و برای آن برنامه و خط مشی های مشخصی 

اغلب  و  نبوده  این شکل  به  متأسفانه  اما  باشیم.  داشته 
سرمایه گذاری های آن سفته بازی و غیر مولد بوده است. 
ما مجبوریم که از مدل های قبلی سرمایه گذاری فاصله 
بگیریم و آن را تغییر دهیم و به سمت الگوهایی شبیه به
DC  حرکت کنیم و البته خودمان آن الگوها را تعریف 
کنیم. دلیل آن هم این است که مثاًل متولدین دهۀ 50 
و 60 اآلن منابعی دارند و شاغل هستند و منابع منظمی 
می کنند؛  تزریق  خود  حقوق  محل  از  صندوق ها  به  را 
اما نرخ ترکیب جمعیتی در حال تغییر است و اگر این ها 
و  می شوند  خدمت گیرنده  برسند،  بازنشستگی  سن  به 
جایگزین  کار  نیروی  به عنوان  که  بعدی  موج  آیا  حال 
به  دارند؟  را  جمعیت  فراوانی  همین  می شوند،  این ها 
هیچ وجه چنین نیست. بنابراین هیچ چاره ای نداریم که 
الگوهای  به سمت  و  بگیریم  فاصله  سنتی  الگوهای  از 
این  متأسفانه  البته  که  کنیم  حرکت  سرمایه گذاری 
می کند.  حرکت  مولد بودن  غیر  به سمت  سرمایه گذاری 
دولت هم در اینجا باید این مکانیسم تعدیۀ دیون خود 

را تغییر دهد. 
ایران  اداری  نظام  در  انتصابات  موضوع  برای  من 
ظاهر  است  ممکن  البته  که  دارم  ریشه ای  راهکاری 
آن کاماًل طنزآمیز باشد؛ اما معتقدم کسی که وارد کار 
باید  می شود،  این صندوق ها  جمله  از  دولتی  بخش  در 
پاسپورت خود و خانواده اش گرفته شود و تا پنج سال و 
یک دورۀ زمانی بعد از خروج از شغلش هم حق خروج از 
کشور را نداشته باشد. حال اگر این مسئله را می پذیرد، 
دلیل  این  به  این کار هم  به کار شود.  بیاید و مشغول 
است که ریشۀ منابع انسانی، افراد هستند و بعضی افراد 
هم تخصص ندارند و از طریق رابطه ای که دارند، جزء 
هیئت مدیره می شوند. این فرد جدای از اینکه تخصص 
ندارد، در زمان مناسب هم از کشور خارج می شود. حال 
افرادی  به دست  را  مردم  و  کشور  سرشار  منابع  ما  چرا 
از کشور  اتمام مسئولیتشان  از  بعد  بدهیم که بالفاصله 
که  باشیم  داشته  ثابتی  روند  باید  ما  می شوند؟  خارج 
شایستگی مدیران مطابق با آن ارزیابی شود؛ چراکه من 
منابع انسانی را ریشه می دانم و تا این مورد حل نشود، 

این مشکالت وجود خواهد داشت.
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مقدمه
حکمرانی به لحاظ لغوی به معنای عمل یا روند حاکمیت یا نظارت بر کنترل و هدایت چیزی )مانند یک کشور یا 
سازمان( یا روشی است که سازمان ها یا کشورها در باالترین سطح، مدیریت می شوند. اما حکمرانی در اصطالح 
علمی به تمام فرایندهای اعمال حاکمیت توسط یک دولت، بازار یا شبکه بر یک خانواده، قبیله، سازمان های رسمی 
و غیررسمی، سرزمین و... از طریق قوانین، هنجارها، قدرت یا زبان اطالق می شود. حکمرانی خوب به طور خاص 
به موضوع مدیریت منابع عمومی برای ایجاد اقتصادی پایدار و شیوه های توزیع عادالنه مربوط می شود. همچنین 
کمیسیون حقوقی سازمان ملل ویژگی های اساسی حکمرانی خوب را به شرح »شفافیت، پاسخگویی، مشارکت، 

حاکمیت قانون و انعطاف پذیری« بیان می کند.

در مسئلۀ حکمرانی صندوق های بازنشستگی سه اصل اساسی بررسی می شود:
ابزاری درونی برای تبیین و  1. استقرار اصول و قواعد حکمرانی خوب در سطح مدیریت کالن هیئت امنا به عنوان 

استانداردسازی شیوۀ استفاده از قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی با هدف دستیابی به توسعۀ پایدار
بهبود عملکرد  راستای  در  / صندوق  درون سازمان  اجرایی  و  فنی  اجرای اصالحات  به منظور  2. حکمرانی شرکتی 

مدیریت ریسک، بهبود نظارت ها، افزایش بازده سرمایه گذاری ها
مدیریت کالن  در  حقوقی  اشخاص  عضویت  با  سهامداران  و  کارفرما  دولت،  بین  سه جانبه گرایی  اصل  برقراری   .3

سازمان / صندوق
در  ایجاد شده  چالش های  و  پرداخت حقوق مستمری بگیران  میزان  بازنشستگی،  مقررات  در  اخیر  تحوالت چندسال 
عرصۀ موضوعات اقتصادی، توان مالی صندوق های بازنشستگی را برای ایفای تعهداتشان به طور جدی شک برانگیز 
کرده است. لذا باید هرچه سریع تر برای مدیریت وضعیت و جلوگیری از بروز بحران راه حل های مناسبی تدبیر گردد. 
در حال حاضر در کشور ایران صندوق های تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق 
تأمین اجتماعی بیش از 90 درصد جمعیت بیمه پرداز بازنشستگی کشور را تحت پوشش دارند و مطابق اطالعات موجود 
همگی با کسری زیاد منابع مواجه هستند و از کمک دولت برای تأمین بودجۀ خود استفاده می نمایند. این اوضاع و 
نیاز به کمک بودجه ای دولت از چندین سال قبل در صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح نیز وجود داشته و اخیراً 
در صندوق تأمین اجتماعی نیز پدیدار گشته است. از ابتدای فروردین 1401 پس از ابالغ سیاست های کلی تأمین 
اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری، تقریبًا همۀ جامعه تحت پوشش بیمه قرارگرفته اند و این امر بر ضرورت بررسی 
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و پیگیری مسئلۀ صندوق های بازنشستگی افزوده است.
در ایران نیز عملکرد مدیریتی در صندوق بازنشستگی ضعیف است و این دلیل مشکالت کنونی بازنشستگان است. 
تمامی این مشکالت به دلیل نابسامانی مدیریتی و عدم نظارت بر امورات اقتصادی و مالی این شرکت هاست که ضرر 
و زیان اصلی آن ها به بازنشستگان و عزیزانی بازمی گردد که باید حق و حقوقشان را از این امورات به دست آورند. توان 
مالی صندوق بازنشستگی کشوری اگر بیشتر از توان مالی دولت نباشد، کمتر نیست؛ اما نابسامانی مدیریتی و عدم 

نظارت باعث شده کشور همیشه شاهد وجود مشکالت و معضالت فراوان در این مجموعه ها باشد.
سیاست های کلی تأمین اجتماعی از منظر رهبر معظم انقالب

در 21 فروردین1401، رهبر انقالب با ابالغ سیاست های کلی تأمین اجتماعی، مسیر جدیدی برای نظام تأمین اجتماعی 
کشور وضع کردند. در اینجا برخی بندهای مربوط به حوزۀ مورد مطالعۀ این یادداشت آمده است:

و  عدالت  تأمین  راستای  در  اجتماعی  بیمه گر  و صندوق های  سازمان ها  تشکیالت  و  ساختارها  قوانین،  »اصالح   .1
یکسان سازی قواعد و مقررات بیمه ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی های دولت و رعایت قواعد بیمه ای و تأمین 

بار مالی تضمین شده و بین نسلی«
2. »الیه بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه ای و سطح بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، 

به ترتیب ذیل:
- امور امدادی از محل پوشش بیمه ای، مشارکت های مردمی و مساعدت دولت.

- امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایۀ خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی.
- امور بیمۀ پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمۀ سهم بیمه شدگان، کارفرمایان و دولت.

- امور بیمه های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه شدگان و کارفرمایان با مشوق های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی 
دولت در فضای رقابتی.

- حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران.
- اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه های آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محالت کم برخوردار شهری و مناطق 

روستایی و عشایری.« )بخشی از ابالغیۀ سیاست های کلی نظام تأمین اجتماعی رهبر معظم انقالب(
باید  است.  اجتماعی  تأمین  حکمرانی  الگوی  رهبری،  معظم  مقام  از سوی  ابالغی  سیاست های  این  گفت  می توان 
توجه کرد که حکمرانی ابعاد و کارکردهای مختلفی دارد که در دسته بندی دقیق سه کارکرد اصلی را دربرمی گیرد: 

تنظیم گری، خط مشی گذاری و تسهیل گری.
تنظیم گری در تعریف عمومی »مجموعه ای از مداخالت حاکمیتی در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی با استفاده از 
ابزار های مختلف حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و... است که با هدف تحقق سیاست ها یا منافع عمومی« انجام می شود. 
اهداف و همچنین  این  اهداف مشخص و طراحی مسیر تحقق  مبتنی بر  قوانین و مقررات  ایجاد  تنظیم گری  الزمۀ 
تنظیم رفتار بازیگران با استراتژی های متقاعد کننده برای تطابق با قوانین و مقررات است. همان طور که حکمرانی 
یادداشت سعی شده به صورت متمرکز بر حکمرانی  این  از دیدگاه رهبری بررسی شد، در  بازنشستگی  صندوق های 
صندوق های بازنشستگی و بر اساس چهارچوب های ابالغی رهبر معظم انقالب این مسئله بررسی شود. در صندوق های 
بازنشستگی شاید از نظر وضع قوانین نظارتی مشکلی نداشته باشیم؛ اما از نظر نوع نظارت با مشکالتی جدی همراه 

هستیم.
راهکارهای عملیاتی

دربارۀ ارائۀ راهکار های عملیاتی برای مواجهه با چالش های صندوق های بازنشستگی، مطالعات فراوانی انجام شده و 
گزارش های بسیاری به نگارش درآمده است. اما در مقام عمل دیده شده که اکثر این راهکارها یا به کلی گویی گرایش 
دارد یا ضمانت اجرایی ندارد. در این یادداشت سعی شده مسئلۀ نظارت بر صندوق های بازنشستگی به صورت عملیاتی  

و هدفمند بررسی شود.
نظارت مؤثر بر صندوق ها

اگرچه در نظام حقوقی ایران، نظارت دولت بر صندوق ها در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی پیش بینی 

راهکارهای عملیاتی مواجهه با  چالش های
 حــکـمـرانـی صـــنـدوق هـای بـازنـــشـسـتـگی

مهدی رفیعی
پژوهشگر مدیریت بازرگانی
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باز  متعددی  عوامل  به  این خود  و  است  نیافته  تحقق  تاکنون  بازنشستگی  بر صندوق های  مؤثر  نظارت  است،  شده 
می گردد. به نظر می رسد مهم ترین علت این موضوع آن است که بیشتر صندوق های بازنشستگی فعال در ایران از 
نظر ماهیت، مؤسسات عمومی غیردولتی هستند و نظارت بر این نهاد ها همواره چالش برانگیز بوده است. لذا پیشنهاد 
و  همگانی  به صورت  هم  بر صندوق ها  ناظر  قوانین  نیز  سیستماتیک صندوق ها  هماهنگی  و  ادغام  از  پس  می شود 

یکپارچه در بیاید.
سه جانبه گرایی و لزوم وجود نهاد ناظر

سازمان بین المللی کار سه جانبه گرایی را تعامل میان دولت، کارفرمایان و کارگران از طریق نمایندگان آنان در جایگاه 
در  است.  کرده  تعریف  مشترکشان  دغدغه های  و  مسائل  برای  راهکارهایی  یافتن  هدِف  با  برابر  و  مستقل  شرکای 
تنظیم گری صندوق های بازنشستگی این مسئله از آنجا اهمیت پیدا می کند که دولت به عنوان نمایندۀ مردم، باید منافع 
آنان را نیز تأمین کند. اگر اصل سه جانبه گرایی رعایت نشود، قدرت یکی از سه وجه این مثلث بر دو وجه دیگر برتری 

یافته و موجب می شود مشکالتی مانند سیاست زدگی، شفاف نبودن اطالعاتی و... بروز یابد.
انتظار می رود  تلقی می شوند،  اجتماعی  تأمین  متفاوت، سهامداران صندوق  نسبت های  با  گروه  این سه  که  آنجا  از 
بررسی شود.  از طریق سه جانبه گرایی بحث و  آنان  مثابه دغدغۀ مشترک  به  نیز  بهبود وضعیت صندوق  پایداری و 
آنچه به نظر با اهمیت می رسد، شیوۀ مناسب مشارکت میان شرکای اجتماعی است. اگرچه عمومًا بر تعداد نمایندگان 
به عنوان مهم ترین موضوع مشارکت ذی نفعان تأکید می شود، به نظر می رسد آنچه از این موضوع اهمیت بیشتری دارد، 
اصالت نمایندگی و کیفیت مشارکت نمایندگان است. بر اساس شواهد در دولت روحانی، بیش از 200 مصوبه از طریق 
هیئت امنای صندوق های بازنشستگی به تصویب رسید. این درحالی بود که هیچ جلسۀ علنی برگزار نشده و نمایندگان 
طرف کارفرما از مفاد این مصوبات بی اطالع بودند. دلیل بروز چنین اتفاقی ترکیب نامتوازن هیئت امنای این صندوق ها، 
قدرت بیش از حد نمایندگان طرف دولت و شفاف نبودن اطالعاتی بود. از این رو وجود نهادی ناظر به صورت ترکیبی از 
هر سه گروه ذی نفع در قالب »شورای نظارت بر صندوق های بازنشستگی« که بتواند اصل سه جانبه گرایی را محقق 

کند، الزامی است.
شورای نظارت بر صندوق های بازنشستگی

به نظر می رسد ترکیب تعداد نمایندگان باید به نحوی باشد که تعداد برابری از هر ذی نفع در این شورا حضور داشته 
باشد؛ زیرا اگر مبنای تناسب را غلبۀ نمایندگان دولت بگیریم، همان مورد سابق پیش می آید و اگر با میزان سهم هر 
ضلع از حق بیمه بگیریم، حقوق کارگران صدمه می بیند. اصالت نمایندگان و اینکه آیا واقعًا نمایندگان برای ضلع خود 
تالش کنند و در بیرون وابسته به ضلع دیگری نباشند، از موضوعات مهم در این ترکیب بندی است. مسئلۀ بعدی 
کیفیت مشارکت آنان است و نباید بدون حضور یکی از ضلع های شورا جلسه ای تشکیل شود و حتمًا باید همۀ طرف ها 
از مفاد جلسات باخبر بوده و به میزان برابر حق رأی داشته باشند. این شورا باید به صورت الیحه ای نوشته شده و 
به تصویب مجلس برسد تا از ضمانت اجرایی کافی برخوردار شود. الزمۀ بعدی وجود این شورا ایجاد بستر یکپارچۀ 
پایگاه داده به صورت متمرکز و با سیستم عامل و فناوری واحد است. شفافیت اطالعاتی زمانی الزامی می شود که همۀ 
ذی نفعان حاضر در شورا بتوانند به اطالعات کافی دسترسی پیدا کنند. نکتۀ مهم دیگر دربارۀ این شورا به کارگیری الزام 
اجرایی و پیگیری آن از طرف دولت است؛ یعنی باید سازوکاری لحاظ شود که دولت را به اجرای مصوبات ابالغی از 
این شورا مجاب کند. وجود چنین شورایی نه تنها به استقالل در تصمیم گیری صندوق ها منجر می شود، بلکه می تواند 

بر نظام اداری ایران به صورت کلی و درگیری مردم در تصمیمات مرتبط به خودشان مؤثر باشد.
تشکیل کانون ارزیابی مدیران برای بهبود انتصابات مدیریتی

یکی از وجوه سیاست زدگی را می توان در انتصابات کاماًل دولتی در الیه های مختلف مدیریتی صندوق های بازنشستگی 
مشاهده کرد؛ به طوری که با خروج یک دولت و روی کار آمدن دولت دیگر، بخش اعظمی از مدیران صندوق ها کنار 
رفته و نیروهای جدیدی جانشین می شوند. نصاب تغییر انتصابات دولتی درنتیجۀ تغییر دولت در کشورهای توسعه یافته 
از  دارند،  قرار  مدیریتی  پست های  در  که  افرادی  که  است  این  کشورها  این  پیش فرض  است.  ده درصد  زیر  عمومًا 

مهارت ها و دانش های مدیریتی فراوانی برخوردارند و به نوعی متخصصان حوزۀ خود هستند.

یکی از راهکارهای پیِش رو برای جلوگیری از سیاست زدگی و شایسته ساالری راه اندازی و توسعۀ کانون های ارزیابی 
مدیران دولت است. این کانون )ها( به صورت مستقل و مبتنی بر تخصص گرایی و شایسته محوری و براساس متدهای 
علمی روز جهان به ارزیابی مدیران پیشنهادی برای صندوق ها می پردازند. در این مدل پیشنهادی افراد با الگوهای 
دقیق ارزیابی شده و با توجه به حوزه های مختلفی که قرار است به کارگرفته شوند، نمره دهی می شوند. در مرحلۀ بعد 
افراد پس از ارزیابی وارد مرحلۀ توسعۀ مهارت های شخصی می شوند. در این مرحله براساس شناسایی ضعف های فرد 
از طرف این کانون در طی دورۀ چندماهه ای به فرد یا افراد منتخب آموزش داده می شود. مسئلۀ بعدی ضمن این فرایند 
این است که افراد منتخب در این کانون باید به انعقاد قرارداد حداقل سه ساله ملزم شوند. این قرارداد مانع از نقل و 
انتقاالت اتوبوسی مدیران خواهد شد و افرادی را که صالحیت آنان احراز شده، در مسیر توسعه در پست موردنظر قرار 
می دهد. ترسیم کارراهه برای مدیران منتخب سومین راهکار برای جلوگیری از سیاست زدگی است. با انعقاد قرارداد 
سه ساله و توسعۀ مهارت های فرد برگزیده در کانون های ارزیابی، تا حد زیادی می توان بر مسئلۀ جدایی انتصابات از 

سیاست و شایسته ساالری تأکید کرد.
ایجاد بستر هماهنگی و هم افزایی عملیاتی صندوق ها و شرکت های وابسته

یکی از اقداماتی که می توان در راستای تحقق این هدف به کار گرفت، شفاف سازی اطالعات صندوق هاست. برای 
این منظور، پیگیری و بررسی گزارش ها و صورت های مالی، به روزرسانی سامانه ها و بانک های اطالعاتی بنگاه های 
اعضای  و  عامل  مدیران  تمام  دریافتی  مزایای  و  حقوق  به سقف  مربوط  اطالعات  درج  پیگیری  وابسته،  اقتصادی 
هیئت مدیرۀ بنگاه های اقتصادی در سایت صندوق ها، پیگیری ثبت اطالعات مالی در سامانۀ بورس، پیگیری استقرار 
نظام هوش تجاری در بنگاه های اقتصادی و همچنین تهیۀ گزارش های دوره ای و انتشار اطالعات برای مراجع ذی ربط 
می تواند در دستور کار قرار گیرد. پیشنهاد می شود در سامانه ای یکپارچه تمامی این اطالعات جمع آوری شده تا از تضاد 

و یا تعارض اطالعاتی جلوگیری شود.
تغییر رویۀ واگذاری بنگاه های اقتصادی به صندوق های بازنشستگی

بررسی وضعیت شرکت های موجود در پرتفوی صندوق های بازنشستگی نشان می دهد که بخش عمده ای از پرتفو 
و سبد دارایی های این صندوق ها، بنگاه های فوالد و صنایع معدنی هستند. با توجه به اینکه این صنایع در سال های 
اخیر با رکود مواجه بوده و وضعیت مطلوبی نداشته اند، می توان گفت که منابع درآمدی صندوق های بازنشستگی نیز 
از این وضعیت متأثر شده است. ازاین رو بهتر است که تسویۀ بدهی های دولت به صندوق های بازنشستگی با ترکیبی 
دیگر از دارایی انجام شود و این واگذاری ها صرفًا مختص به بنگاه ها نباشد. برای مثال دولت می تواند برخی انفال و 
بخش های زیربنایی و شبکه های زیرساختی را به صندوق های بازنشستگی برای تسویۀ بدهی های خود منتقل کند تا 
درآمد پایداری برای این صندوق ها ایجاد کند. ضمن اینکه پیشنهاد می شود صندوق ها در انتخاب بنگاه ها اختیار داشته 
باشند. برای مثال در ماجرای خصوصی سازی شرکت هپکو، پس از جنجال ها و حاشیه های فراوان، این شرکت بدون 

هیچ گونه هماهنگی و به صورت ضرب العجل به مجموعۀ شستا منتقل شد.
ایجاد نظام چندالیه

درواقع نظام تأمین اجتماعی چند الیه، نظامی چند سطحی در ارائۀ خدمات و مزایای رفاهی است. الیۀ نخست، به 
پرداخت های حمایتی و مساعدت های اجتماعی مربوط است که به صورت دولتی اداره می شود و منابع آن به طور معمول 
از محل درآمد های عمومی دولت ها یا کمک های مردمی تأمین مالی می شود و اهداف بازتوزیعی و مبارزه با فقر هدف 
اصلی این الیه است. الیۀ دوم، عمومًا به بیمه های اجتماعی اختصاص دارد و به معنای تضمین یک میزان جایگزین 
درآمد از دست رفته است. مشارکت در این طرح ها اجباری بوده و به دوصورت دولتی یا خصوصی اداره می شود. الیۀ 
سوم به بیمه های مکمل بازنشستگی و درمان مربوط است که به صورت اختیاری است و بخش خصوصی آن را اداره 
اقدام  بیمه ها  این  در  درآمد خود  به پس انداز  بازنشستگی  زمان  در  بیشتر  مزایای  از  برخورداری  برای  افراد  می کند. 
می کنند. منابع مالی الیه های دوم و سوم از محل حق بیمه های پرداختی توسط مشترکان آن ها تأمین مالی می شود.

همراه کردن مجلس با دولت
با خود همراه کند. پیشنهاد  را  باید مجلس  انجام بدهد،  محل عبور قوانین، مجلس است. دولت هر عملی بخواهد 
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به  از مجلس، شخصی  آن الیحه  با  مرتبط  کمیسیون  از  مطرح می شود،  دولت  در  که  هر الیحه ای  برای  می شود 
نمایندگی از مجلس در محل بحث دولت حضور یابد و طرح های مهم با قید تک یا دو فوریتی به مجلس وارد شود. 
مثاًل دربارۀ افزایش سن بازنشستگی به اندازۀ یک سال، مجلس اجازه نداد در صحن علنی مطرح شود و طرح در 

کمیسیون ها رد شد. لذا همراه کردن مجلس برای اصالحات، امری ضروری است.
پرداخت بدهی های دولت به صندوق های بازنشستگی

همان گونه که در پیشتر بیان شد، یکی از منابع صندوق های بازنشستگی بزرگ، سهم دولت از حق بیمۀ پرداختی افراد 
است. پرداخت نشدن سهم دولت به صندوق ها موجب شد که پایداری منابع و مصارف صندوق ها با مشکل جدی مواجه 
از ورشکستگی و بروز  اولویت های نجات صندوق ها  از  لذا برنامه ریزی دولت برای پرداخت این بیمه ها، یکی  شود. 
بحران است. اگرچه در مقطع کنونی دولت با مشکالتی نظیر تحریم مواجه بوده و منابع درآمدی دولت کاهش یافته، 

در بلندمدت و گشایش نسبی در اقتصاد ایران، پرداخت بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی در اولویت قرار دارد.
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و  فقر  ساختـن  طرف  بر  عمومی،  رفاه  ایجاد 
هدف  گروه های  و  اقشار  از  حمایت  محرومیت، 
کارآمد،  نظامی  می کند  اقتضاء   ... اجتماعی  خدمات 
جامع  و  کرامت بخش  عدالت بنیان،  توانمندساز، 
برای تأمنی اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای 
اسالمی- ایرانی و مبتین بر نظام اداری کارآمد، حذف 
و  ناروا  تبعیض های  رفع  و  ضرور  غری  تشکیالت 
و  طراحی  باشد،  مردمی  مشارکت های  از  بهره گریی 

اجرا شود .
سیاست های کلی تأمیـن اجتماعی، ابالغی مقام معظم رهربی 
1401/01/21



6465



67 6667

اسالمی  جمهوری  حقوقی  نظام  در   
و  شهروندی  حقوق  بر  نظارت  روند  و  رویه ها  ایران، 
حقوق عامه را چگونه ارزیابی می کنید؟ برای ارتقای این 

جایگاه چه ایده هایی می توان مطرح نمود؟
اگر ما به قانون اساسی مراجعه کنیم، متوجه می شویم 
بر  نظارت  برای  مبناهایی  اساسی  قانون  همان  در  که 
تحقق نیازهای عمومی شهروندان و مباحث مربوط به 
حقوق عامه و همین طور برخی سازوکارها وجود دارد. 
نیازهای  تأمین  به  حکمرانی  توجه  لزوم  مهم  مبنای 
عمومی شهروندان را می توان در همان اصل دو و اصل 
سه قانون اساسی دید. در بند ششم از اصل دوم قانون 
می شود،   نظام  ایمانی  پایه های  از  بحث  وقتی  اساسی 
الزمۀ  می آید.  میان  به  انسان  واالی  ارزش  و  کرامت 
تأمین  انسان،  واالی  ارزش  و  کرامت  این  از  پاسداری 
حداقل های زندگی است و در اصل سوم قانون اساسی، 
هر  زندگی  پایه ای  نیازهای  تحقق  برای  سازوکارهایی 
شهروند دیده می شود که به موجب آن، کرامت و ارزش 
قانون  دوازده  بند  مخصوصًا  مي یابد.  تحقق  انساني 
و  فقر  رفع  و  رفاه  ایجاد  به  مربوط  مباحث  که  اساسی 
برطرف ساختن هر نوع محرومیت را جزو تعهدات دولت 
قانون  مقدمۀ  در  البته  و  می کند  اعالم  عام  معنای  به 
اساسی هم آمده که در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل 
بر رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست. 
پس مسئلۀ رفع نیازهای انسان در مقدمۀ قانون اساسی 
و  دارد  وجود  دو  اصل  در  آن  مبنای  همچنین  و  آمده 
قرار  دولت  تعهدات  جزء  سه،  اصل  در  عالوه بر این ها 
گرفته است. همچنین در اصل 43 قانون اساسی بحث 
فقر  ریشه کن کردن  با  جامعه  اقتصادی  استقالل  تأمین 
و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد 
ذکر شده که بند اول آن دقیقًا تأمین نیازهای پایه ای و 

نیازهای اساسی است. 
بنابراین در قانون اساسی هم مبانی تأمین حداقل های 
این  در  تعهدات  برخی  هم  و  آمده  عمومی  خدمات 
حوزه برعهدۀ دولت قرار گرفته است. پس ما به لحاظ 
خصوص  در  عام الشمول(  قواعد  معنای  )به  هنجاری 
و  نداریم  مشکلی  عمومی  خدمات  و  حداقل ها  تأمین 
اصول  و  شده  تدوین  خوب  نظر  این  از  اساسی  قانون 

خوبی را در این خصوص داریم.
داشته  مشکل  هنجاری  جنبۀ  در  آنکه  از  بیشتر  ظاهراً 
باشیم، در ساختار اجرایی کردن این اصول اشکال داریم 

تفسیر  چه  اساسی،  قانون  تفسیر  در  که  است  الزم  و 
رسمی و چه تفسیر عملی و اجرایی، تحوالتی رخ دهد و 
نیز به مرور زمان هرچه از اول انقالب می گذرد، دغدغۀ 
کارگزاران برای تأمین خدمات عمومی کمتر شده است.

به عقیدۀ من وقتی از حقوق عامه صحبت می شود، هم 
از  حق  مهم ترین  هم  و  عامه  حقوق  به  وصول  مقدمۀ 
این  رعایت  نتیجۀ  همچنین  و  عامه  حقوق  این  میان 
اقتصادی است. نمی توان حق های  حقوق عامه، حقوق 
مثل  اقتصادی  ابتدایی  حق های  حداقل  و  اقتصادی 
خوراک و پوشاک و مسکن را در رده های دوم و سوم 
حقوق عامه قرار داد. به نظر من یکی از مشکالت این 
کاریکاتوری شده  نظامی  دانش حقوقی  نظام  که  است 
که  اندازه  همان  به  می شود،  بحث  حق ها  از  وقتی  که 
به حق های سیاسی مثل حق انتقاد، آزادی بیان، آزادی 
انتشار اطالعات و... توجه می شود، به حق های اقتصادی 
توجه  آمده،  اساسی  قانون  سوم  فصل  در  مثاًل  که 
دانش  اهتمام  و  توجه  که  زمانی  تا  بنابراین  نمی شود. 
نگاه  اقتصادی  به حق های  حقوق و جامعه و مسئولین 
درجۀ دو باشد، به نظر می رسد نمی توان، تصویر جامعی 

از حقوق عامه داشت.
معروف است کسی که در صف نان می ایستد، در صف 
رأي  است  بعید  بایستد،  اگر  حتي  و  نمی ایستد  رأی 
به دنبال  اگر  که  است  این  واقعیت  بدهد.  شایسته اي 
تأمین حقوق عامۀ شهروندان در همۀ زمینه ها هستیم، 
الزم است که به حق های اقتصادی توجه کنیم و حداقل 
آن هم، آن دسته از حق های اقتصادی است که در قانون 
اساسی آمده است. برای مثال یکی از اصول مهم قانون 
اساسی که به آن بی توجهی شده و همین اآلن کشور 
با آن دچار مشکل است، حق داشتن مسکن متناسب با 
که  شده  گزاف  قدری  به  اجاره خانه ها  اخیراً  است.  نیاز 
اتفاق  این  چرا  حال  هستند.  درمانده  مستأجرین  واقعًا 
افتاد؟ به این دلیل که هیچ وقت حق بر مسکن به طور 
جدی در نظام مدیریتی مورد توجه نبوده است. درست 
است که طرحی مثل طرح مسکن مهر آمد و با نقدها 
مشکل  این  از  کمی  توانست  داشت،  که  خوبی هایی  و 
بکاهد و افرادي را تحت شمول قرار دهد، واقعیت این 
است که با توجه به ظرفیت هایی که به لحاظ طبیعی و 
جغرافیایی و انسانی وجود دارد، کار سختی نیست. دیروز 
خبری را خوانده بودم که برخی مستأجرین برای تأمین 
رویه  این  شده اند.  سه شغله  رهن،  و  اجاره  هزینه های 
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این  اما  است؛  اساسی  قانون  دقیقًا خالف  رفتار  طرز  و 
افراد چاره ای جز این کار ندارند. به این دلیل می گویم 
مخالف است که طبق بند سه اصل 43 قانون اساسی 
تنظیم شود  این صورت  به  باید  اقتصادی دولت  برنامۀ 
که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد 
عالوه بر تالش شغلی، فرصت و توان کافی برای رشد و 
خودسازی و افزایش مهارت و شرکت فعال در رهبری 
کشور داشته باشد. حال اگر نظام عرضه و تقاضا در باب 
مسکن خراب شده و اگر دولت ها و تصمیم گیران کالن 
اقتصادي با سیاست های غلط و اشتباه، زمین را نه جزئی 
از یک عرضه و خدمات عمومی بلکه به عنوان مهم ترین 
عنصر در ساخت، تهیه و قیمت منزل قرارداده و مسکن 
درآورده اند،  افزایش سرمایه  منبع  به عنوان مهم ترین  را 
قانون اساسی تحقق  بند سه اصل 43  معلوم است که 
نمي یابد و مستأجر مجبور می شود که سه نوبت کار کند 
تا بتواند اجاره اش را فراهم کند. در اینجا دیگر بحث از 
حق آزادی بیان، آزادی انتشار اطالعات، آزادی تجمع و 
ندارد.  ارزشی  هیچ  شهروند  این  برای  تظاهرات  آزادی 
شما زمانی می توانید این حقوق عامه را برای او ارزشمند 
زندگی  حداقل های  از  بستری  آن  از  قبل  که  کنید 
قانون  سه  اصل  این  و  کنید  فراهم  او  برای  اقتصادی 
اساسی جزء تعهدات دولت است؛ یعنی این مواردی که 

ذکر می شود، چیزی فراتر از قانون اساسی نیست. 
ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  می گوید  سوم  اصل 
دو،  اصل  در  مذکور  اهداف  به  نیل  برای  است  موظف 
بند  ببرد.  به کار  زیر  امور  برای  را  خود  امکانات  همۀ 
هر  برطرف ساختن  که  می کند  بیان  اصل  این  دوازدۀ 
نوع محرومیت از جمله در حوزۀ محرومیت های مسکن، 
بیان کنندۀ تعهد صریح دولت برای رفع محرومیت های 
مسکن است. حال در اینجا چه اتفاقی افتاد که این مورد 
تحقق پیدا نکرده؟ یکي از مهم ترین دالیل این بوده که 
قانون  از اصل سوم  اجرایی و سیاسی  برداشت مدیران 
تالش  باید  دولت  یعنی  است؛  وسیله  به  تعهد  اساسی 
کند. حال اگر تحقق یافت که چه بهتر؛ اما اگر محقق 
به  دولت  الزام  برای  مجلس  ندارد.  وظیفه ای  نشد  هم 
جهش مسکن قانونی وضع کرده است. حال دولت این 
را انجام داد که چه بهتر و اگر هم انجام نداد که دیگر 
هیچ. دربارۀ همین قانون جهش مسکن، قانونی تصویب 
شده که الزم االجراست و باید به مرحلۀ اجرا برسد؛ اما 
آیا اآلن که حدود چندماه از تصویب این قانون می گذرد، 

این  به  خیر؛  است؟  داده  رخ  مسکن  حوزۀ  در  تحولی 
بي مسکن  خودشان  نوعًا  قانون  مجریان  اواًل  که  دلیل 
نیستند و ثانیًا برداشت آن ها این است که داریم تالش 
خود را می کنیم و همین قدر کفایت مي کند. حال تالش 
آن ها چیست؟ نشستن، برخاستن، جلسه گذاشتن، تدوین 
سند، تصویب قانون و مقرره و مقدمات و... که تقریبًا به 
ختم  به ساخت مسکن  منتج  قطعي  اجرایی  مورد  هیچ 
نمی شود یا اگر بشود، دیگر خارج از وقت حاجت کنوني 
است. حواسمان باشد که تمام فرایند اداري و سازماني 
نیازمند  مردم  به  خدمت  و  مردم  منافع  خدمت  در  باید 
باشد، وگرنه خودش في نفسه ارزش ندارد. تا زمانی که 
مدیران ما به حقوق عامه به منزلۀ امری تشریفاتی نگاه 
زماني  می رود.  پیش  صورت  همین  به  وضعیت  کنند، 
از امر تشریفاتي خارج مي شود که آن حق را متعلق و 
براي خود بدانند. برای مثال اگر در قانون بودجه برای 
سال  در  کسی  اگر  باشد  شده  تصویب  بانک  کارمندان 
می تواند  جاری  سال  در  گرفته،  وام  10میلیون  گذشته 
یا مصوبه  این بخشنامه  بانکی ها  50میلیون وام بگیرد، 
را چه زمانی اجرا می کنند؟ فردای روز تصویب مقدمات 
می کنند؛  تهیه  خودشان  برای  را  وام  این  اجرایی کردن 
و  باشد  شده  تصویب  مردم  برای  قانون  همین  اگر  اما 
بگویند که وام مسکن برای شهروندان از 50میلیون به 
آن  برای  فرایند  هزاران  است،  شده  تبدیل  55میلیون 
می گذارند و می گویند بخشنامه و مصوبه و ابالغیه باید 

بیاید و همۀ مقدمات آن فراهم شود.
سطح  و  دامنه  و  شأن  آن  که  زمانی  تا  آنکه  خالصه 
زندگی مدیران ما به سطح زندگی مردم نرسد، نمی توان 
شود.  تضمین  یا  شده  اجرا  عامه  حقوق  داشت  انتظار 
موضوع  از  مسئولین  که  می افتد  اتفاق  زمانی  امر  این 
خصوص  در  متأسفانه  اما  باشند؛  داشته  درستی  درک 
مهم ترین حق های  که  اقتصادی  حقوق  و  عامه  حقوق 
ندارد و مثل آن جملۀ  عامه است، درک درستی وجود 
نان  مردم  اینکه  جواب  در  انگلستان  ملکۀ  که  معروف 
نان، کیک بخورند؛  به جای  بود  تا بخورند، گفته  ندارند 
شهروندان  مسکن  وضعیت  و  اقتصادی  وضعیت  از  لذا 
درک درستی وجود ندارد و این مسائل برای کارگزاران 
به شدت عادی شده و حتي شاید تصور کنند مردم زیاده 

خواه شده اند.
این  از مهم ترین دالیل تحقق نیافتن حقوق عامه  یکی 
است که این مسائل به شدت سیاست زده است و خیلی 
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موضوعات  یا  عامه  حق های  مصادیق  که  است  مهم 
دربارۀ  اگر  شود.  رها  سیاسی بازی  از  عامه  حق های 
در  بیمه  و  دستمزد  حداقل های  و  خودرو  و  مسکن 
یک فضای سیاست زده تصمیم گیری شود، آن تصمیم 
را  شهروندان  نیازهای  و  نیست  منصفانه  و  عادالنه 
تأمین نمی کند. شما زمانی می توانید دربارۀ کار، تأمین 
اجتماعی و حداقل دستمزد، تصمیمی منطقی و معقول 
تاریک خانه هاي  و  سیاسی  فضای  از  را  آن  که  بگیرید 
اگر  می گویند  برخی  کنید.  خارج  تصمیم سازي  سیاسي 
داشته  هم  اختیاراتی  باید  دارد،  تعهداتی  چنین  دولت 
باشد. در جواب باید گفت مطابق اصول مختلف قانون 
اساسي و از جمله اصل 45 قانون اساسی این اختیارات 
و  انفال  اساسی،  قانون  بر اساس اصل 45  دارد. مگر  را 
پس  نیست؟  حکومت  اختیار  در  عمومی  ثروت های 
بخواهد  را  تعهداتی  اساسی  قانون  که  نیست  این گونه 
و به شما اختیاراتی نداده باشد. سه قوۀ مقننه، قضائیه و 
مجریه اختیارات فراوانی دارند. مشکل بر سر اجرا و اراده 
و تصمیم است. به نظر من در حوزۀ حقوق عامه آن پایه 
و مبنای حقوق عامه که اگر باشد، دیگر پایه های حقوق 
عامه هم وجود دارند و اگر نباشد، آن ها هم وجود ندارند، 
اقتصادی است. متأسفانه به دالیل مختلف و  حق های 
همچنین به دلیل فضای سیاست زده این برداشت تحقق 
پیدا نکرده و حقوق کاریکاتوری درست شده است. در 
در  که  به جایی  اقتصادی  حق های  کاریکاتوری  حقوق 
اندازۀ خودش مورد توجه قرار بگیرد، عقب انداخته شده 
اصل  سیاسی  و حق های  است  شده  شمرده  کوچک  و 
قرار گرفته و بزرگ شده است؛ به گونه ای که تحلیل و 
بررسی ها از حق های اقتصادی در پرتو حق های سیاسی 
صورت می گیرد و این اشتباه محض است. بنابراین در 
قانون اساسی، هنجارهای خوبی از وصول به حق های 
برداشت ها  اما  دارد؛  وجود  اقتصادی  حق های  و  عامه 
زندگی  با  مدیران  زندگی  نزدیک نبودن  و  ما  تفاسیر  و 
متوسط مردم و نه حتي فقرا باعث شده است تصمیم ها، 
مثال های  که  باشد  غیرمنطقی  و  سیاسی  تصمیم های 

فراوانی هم در این باره وجود دارد.
چگونه  را  مطالبه گری  و  نظارت  رابطۀ   
می دانید؟ در ساختار حقوقی و تقنینی جمهوری اسالمی 
ایران این رابطه چگونه طراحی شده است؟ آسیب ها و 

چالش های این عرصه را مطرح بفرمایید.
این  که  است  مطالبه گری  سازوکارهای  شما  مراد  اگر 

اصل  شما  است.  شده  طراحی  حقوقی  ساختار  در  امر 
بیان  آزادی  و  راهپیمایی  بحث  و  اساسی  قانون  هشتم 
در  برابری  بحث  همچنین  و  مطبوعات  نشر  آزادی  و 
قانون   107 اصل  ذیل  در  حتی  و  دارید  را  قانون  برابر 
مردم  با  قانون  برابر  در  رهبر  که  گفته می شود  اساسی 
قانون  در  سازوکارهایی  چنین  است.  یکسان  عادی 
اساسی وجود دارد؛ اما مشکل چند چیز است. اول اینکه 
سواد مطالبه گری شهروندان کم است. به این دلیل که 
نخبگان اجتماعی ما مطالبه گری ها را به سمت مطالبات 
اینکه  البته  داده اند.  قرار  اصل  را  آن  یا  برده اند  سیاسی 
مطالبات سیاسی وجود داشته باشد، امر قبیحی نیست؛ 
مطالبه گری های  بر  سیاسی  مطالبه گری های  اینکه  اما 
باشد،  سوء نیت  با  اگر  من  به نظر  شود،  مقدم  اقتصادی 
باشد،  هم  ناخودآگاه  اگر  حتی  و  است  مستهجن  بسیار 
وجه  مهم ترین  شود.  ترمیم  باید  مسئله  این  هم  باز 
این  اقتصادی  حق های  حوزۀ  در  مطالبه گری  ترمیم 
یابد.  افزایش  شهروندان  مطالبه گری  سواد  که  است 
مطالبۀ  یعنی  می کنیم،  صحبت  مطالبه گری  از  وقتی 
اساسی  قانون  اگر  آن چیزی که حق شهروندان است. 
جمهوری  در  حق  مدون  و  رسمي  منبع  مهم ترین  را 
است  این  حداقل  بدانیم،  خود  حقوقی  نظام  و  اسالمی 
که مطالبه گری در راستای اجرای اصول قانون اساسی 
است؛ مخصوصًا اصولی که در فصل سوم قانون اساسی 
اتفاق  این  چرا  دارد. حال  وجود  ملت  باعنوان حق های 
نیفتاد؟ چون مسئولین از مردم مطالبه گری جدی ندیدند. 
و  فردی  مطالبه گری های  معمواًل  مطالبه گری ها  این 
ژورنالی بوده و هزینۀ سیاسی حکمرانی و تصمیم سازی 
و تصمیم گیری در جامعۀ ما براي کارگزاران پایین است 
ما  زمامداری  اقتصادی  هزینه های  آن طرف  از  البته  و 
زاویه  برنامۀ  در  را  آن ها  از  برخی  بنده  که  است  زیاد 
و  مدیریت  گران  خیلی  را  کشور  که  بودم  زده  مثال  
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و  تنبل  و  بزرگ  و  فربه  ساختارهای  و  می کنیم  اداره 
با  است  این  دارد. حال سؤال  وجود  فراوانی  بودجه خور 
اینکه وزارتخانۀ مسکن، نهادهای مرتبط با مسکن، بنیاد 
مسکن و مجموعه های بزرگی وجود دارد و همه دارند 
از بودجه های عمومی استفاده می کنند، آیا مردم در کف 
تصمیمات  این  از  اثری  تابستان  گرمای  این  و  زمین 
می بینند؟ خیر. وقتی اثری از تصمیمات نمی بینند، یعنی 
تمام این هزینه ها در حوزۀ مسکن برای تصمیم سازی و 
تصمیم گیری عبث است. اگر قرار باشد که تنظیم کنندۀ 
باشد،  روابط موجر و مستأجر فقط و فقط قدرت موجر 
این طرف  از  نیازی داریم؟  به وزارت مسکن چه  دیگر 
ما  تصمیم گیری  نهادهای  اقتصادی  هزینه های  هم 
زیاد است؛ ولی از آن طرف هزینه های مطالبه گری در 
مقابل این تصمیم سازی ها خیلی کم است و شهروندان 
از مسئولین مطالبه گری حقوقی  یا نمی توانند  نمی دانند 
کنند؛ مثاًل در اصل 31 قانون اساسی در بحث مسکن 
اولویت هستند.  در  نیازمندترند،  که  آن هایی  گفته شده 
دادخواست  می توانم  چگونه  نیازمند  مِن  اینجا  در  حال 
ارائه دهم و حق خود را از دولت مطالبه کنم؟ مگر در 
قانون نیامده که داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر 
فرد و خانوادۀ ایرانی است؟ مگر نگفته که دولت موظف 
نیازمندترند،  که  آن ها  برای  اولویت  رعایت  با  است 
به خصوص روستانشینان و کارگران زمینۀ اجرای آن را 
فراهم  را  آن  اجرایی  زمینۀ  چگونه  حال  کنند؟  فراهم 
شکل  این  به  وضعیت  که  نکرده  فراهم  اصاًل  کرده؟ 
پارک خوابی  و  پشت بام خوابی  به  افراد  بعضی  و  است 
هزینه های  که  در حالی  پس  رسیده اند.  ماشین خوابی  و 
این  برای  عامه  متولی حق های  سازمان های  اقتصادی 
و  بیت المال  پول  از  که  درمی آید  گران  بسیار  مردم 
مالیات این شهروندان اداره می شوند، از آن طرف هزینۀ 
حکمرانی و تصمیم سازی مسئولین بسیار کم است. هر 
تصمیمی که بخواهند می گیرند و کسی نمی تواند آنان 
را به انجام کاری وادار کند. البته افکار عمومی در اینجا 
مثل  قضیه ای  در  که  دارد  را  توانایی  این  و  دارد  وجود 
متروپل، مدیران را به کاری وادار کند. حال اگر این افکار 
عمومی نباشد و فرض کنید که اینترنت در ایران، ده روز 
و  حوادث  برخی  در  که  کارهایی  همین  آیا  باشد،  قطع 
مواقع انجام می دهند، انجام می شود؟ اگر آن کارها را در 
غیر از مواردی انجام دهند که افکار عمومی روی آن ها 
فشار می آورند، آن موقع مدیریت شایسته ایجاد می شود 

و آن همان تقوای اجتماعی است که در قانون اساسی 
می شود.  دیده  بزرگان  سخن  و  نهج البالغه  در  و  آمده 
در غیر این صورت اگر بخواهید مقابل دوربین و برای 
اصاًل  دربیاورید،  را  دلسوزان  ادای  مردم  برای  نمایش 
تقواي  وجود  عامه  حقوق  تحقق  الزمۀ  ندارد.  ارزشی 

اجتماعي براي مدیران و کارگزاران است.

در بحث مسکن مسئله این است که خانه و مسکن بر 
و  امالکی ها  این  و  زمین می گردد  نام  به  عامل مهمی 
این معامله گرهای مسکن و صاحبان بزرگ مسکن که 
ممکن است از بخش عمومي نیز باشند، قیمت مسکن و 
عرضه و تقاضاي مسکن را کاماًل مدیریت می کنند. من 

باید مطالبه گری خود را بر این دو مورد ببرم.
حال این نظام مدیریتی باید این دو مسئله را حل کند. 
قیمت  افزایش  نسبت  به  کمیسیون  تعرفۀ  که  وقتی 
هم  بنگاهی  و  معامله گر  طبیعتًا  می رود،  باالتر  مسکن 
فقط  اینجا  در  بنگاهی  می برد.  باال  را  مسکن  قیمت 
انجام  این هم کاری  از  بیش  و  بیشتر  نه  است؛  معرف 
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رفاه  تالزم  و  پیوستگی  به  توجه  با   
لحاظ حقوقی  از  اقتصادی،  تضمین حقوق  با  اقتصادی 
اقتصادی  عملکرد  بر  نظارت  برای  راهکارهایی  چه 
دولت از سوی مردم وجود دارد؟ مردم چگونه می توانند 

مطالبات خود را پیگیری کنند؟
اصالح شود  به گونه ای  قوانین  که  است  این  کار  اولین 
قضایی  کنترل  قابلیت  عمومی  قدرت  صاحب  هر  که 
داشته باشد؛ یعنی نباید به گونه ای باشد که برخی نهادها 
مستثنی  مردم  حقوقی  نظارت  یا  مردم  عامۀ  نظارت  از 
عدالت  دیوان  قانون  در  مثاًل  ما  را  اشکال  این  باشند. 
یا  شهروندان  نظارت  از  نهادها  برخی  که  داریم  اداری 
کنترل قضایی مستثنی هستند. پس اولین کار این است 
را  قدرت  ریسک  باید  عمومی  قدرت  صاحب  هر  که 
بپذیرد. در یکی از برنامه ها عرض کردم که آمارتیا سن 
نوبل شده،  برندۀ جایزۀ  از کتاب های خود که  در یکی 
کرده  بحث  را  مردم ساالری  و  بین قحطی  رابطۀ  حتی 
بارندگی  اینکه  با  کشورها  برخی  در  که  آورده  مثال  و 
کم است، قحطی نمی آید؛ اما در کشورهای دیگری در 
است  اول  آن کشورهای  از  بیشتر  بارندگی  آفریقا  شاخ 
و قحطی هم بیداد می کند. ایشان همۀ این امور را به 
ریسک قدرت برمی گرداند. زمامداران، مدیران اداری و 
دولتی اگر بر این تصور باشند که در صورتی که کارآمد 
نباشند، تغییر پیدا می کنند، سریع راه حل پیدا می کنند. این 

یعنی ریسک قدرت از میان زمامداران ما برداشته شده 
و عده ای همیشه سهمی از قدرت را دارند؛ بدون اینکه 
ابتکاری داشته باشند. خیلی مهم است که چنین افرادی 
ریسک قدرت را بپذیرند؛ یعنی به محض اینکه صاحب 
قدرت شوند، باید احتمال بدهند که فردا قدرت از آن ها 
گرفته می شود. اگر این اتفاق نیفتد، هرچقدر داد بزنیم، 
فایده ای ندارد؛ چون اگر خطاب من به شخص خاصی 
باشد، نهایتًا آن شخص را برداشته و شخص دیگری را 
به جای او می گذارند. درحالی که صحبت و مطالبه گری 
گاهی  البته  افراد.  بر  نه  ساختارهاست،  بر  ناظر  من 
مطالبه گری ما ناظر بر فرد است که چرا فالن شخص 
را در این سمت گذاشته اید و فالنی را نگذاشته اید؛ اما 
لذا  دارد.  اشکال  این ساختار  است که  این  مسئلۀ مهم 
باید  وقتی که مشکل از ساختار است، مطالبه گری هم 
ساختار،  به  من  مطالبه گری  اگر  باشد.  ساختار  بر  ناظر 
ناظر بر آن شخص دانسته شود و اراده این باشد که با 
تعویض آن شخص، قانع و ساکت شوم، اشتباه بزرگی 
به سمت مسئله  است که  آن  است. مطالبه گری درست 

پیش برود.

از وصول  خوبی  هنجارهای  اساسی،  قانون  در 
وجود  اقتصادی  حق های  و  عامه  حق های  به 
دارد؛ اما برداشت ها و تفاسیر ما و نزدیک نبودن 
زندگی مدیران با زندگی متوسط مردم و نه حتي 
تصمیم های  تصمیم ها،  است  شده  باعث  فقرا 

سیاسی و غیرمنطقی باشد.

بر فرد است که چرا  ناظر  گاهی مطالبه گری ما 
فالن شخص را در این سمت گذاشته اید و فالنی 
را نگذاشته اید؛ اما مسئلۀ مهم این است که این 
ساختار اشکال دارد. لذا وقتی که مشکل از ساختار 
است، مطالبه گری هم باید ناظر بر ساختار باشد. 

نمی دهد؛ اما شما به این مورد چنان نقشی داده اید که 
اآلن بنگاهي ها امالک زیادي در اختیار دارند. این مسئله 

به دلیل ضعف در قانون گذاری و سیاست گذاری است.
اینکه ساده سازی مطالبه گری به مطالبه گری  نکتۀ آخر 
مخصوصًا  ما  مشکل  است.  نادرست  بسیار  اشخاص  از 
در موسسۀ توسعۀ حقوق فقرزدایي مطالبه گری در حوزۀ 
هنجارها، وضع سیاست ها، وضع قوانین و رفتارهاست. 
شما نمی توانید ساده سازی کنید که با رفتن فالن شخص 
و آمدن دیگری به جای او مشکل حل شود. البته شاید 
تأخیر  به  افراد  صرف  جابه جایي  این  با  شما  مشکالت 
تأخیر زمانی مشکل و  بین  اما حل نخواهد شد.  بیفتد؛ 
حل مسئله تفاوت زیادی وجود دارد. اگر شما تب کردید 
فقط  مسّکن  خوردن  با  دارید،  ریشه اي  بیماری  اگر  و 
بیماري  ظاهر  یا  می اندازید  تأخیر  به  را  خود  بیماری 
برطرف  کامل  به طور  بیماری  اما  نمي کند؛  بروز  شما 
نمی شود. در اینجا هم با سه  چهارتا شوک واردکردن و 
دوتا یارانه دادن فقط بیماری اقتصادی خود را به تأخیر 
می اندازید؛ در حالی که باید به فکر حل آن مسئله باشید.

بنابراین در بحث شهروندان اواًل آن ها تابعی از نخبگان 
می توانند  اجتماعی  نخبگان  این  و  هستند  اجتماعی 
این  که  زمانی  تا  و  باشند  حوزویان  یا  دانشگاهیان 
باشند،  نداشته  را  دغدغه هایی  چنین  اجتماعی  نخبگان 
را  حداقلی  مطالبه گری های  همین  هم  عادی  مردم 
باید  اجتماعی  نخبگان  که  صورتی  در  می دهند.  انجام 
دست شهروندان را بگیرند و آن ها را از صف پایین به 
صف باالتر ببرند؛ یعنی از صف مدیریت فالن شخص 
و شخص دیگر به صف مطالبه گری از حوزۀ مدیریت و 
زمامداری بکشانند تا در کنار نقد مدیر، مدیریت را نقد 
این  فقط  باشند،  پایین  در صف  بخواهند  چنانکه  کنند. 
وزیر و آن وزیر تغییر می کند؛ اما مسئله حل نمی شود. 
درحالی که باید ریل و ساختار تغییر داده شود که منظور 
قانون گذاری و سیاست گذاری است. همچنین تا زمانی 
ما  کالن  تصمیم گیران  و  سیاست گذاران  مدیران،  که 
واقعًا  باشند،  نداشته  زندگی شهروندی  از  درستی  درک 
حق هاي  تحقق  روز به روز  امیدواریم  نمی افتد.  اتفاقی 

عامۀ بیشتري را در وطن  مشاهده کنیم.
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 دلیل عالقۀ کارفرمایان به بستن قراردادهای موقت با کارگران چیست؟ آیا این ناشی از کمبود کار 
بوده یا به مسئلۀ عدم نظارت نهادهای مربوطه است؟

در قانون کار سه نوع قرارداد وجود دارد. از لحاظ زمانی قراردادها را به قراردادهای موقت و غیر موقت یا اصطالحًا دائم 
تقسیم می کنند و نوع سوم، قرارداد کار معین است که اصطالحًا به آن پروژه ای گفته می شود. حال بسته به طبیعت 
کار و نیاز کارفرما ممکن است یکی از این قراردادها منعقد شود. بعضی کارها به صورت پروژه است که در این حالت، 
کار از زمان مشخصی شروع می شود و در زمان مشخصی هم به پایان می رسد؛ یعنی ماهیت آن مستمر نیست. لذا 
باید قرارداد را به گونه ای ببندند که از اول تا آخر کار در پروژه باشند. در اینجا دیگر زمان موضوعیت ندارد. بلکه خود 
کار موضوعیت دارد. مثاًل می خواهند ساختمانی احداث کنند یا برجی بسازند و سدی ایجاد کنند. به این حالت قرارداد 
کار معین گفته می شود. اینجا مشکلی وجود ندارد و در دنیا هم به همین شکل بسته به مدت پروژه و ماهیت آن، کار 
تعریف می شود و در اینجا زمان را به قرارداد مقید نمی کنند؛ چراکه ممکن است پروژه دیر یا زود تمام شود. بنابراین در 

این حالت هر زمان که کار تمام شد، قرارداد هم به پایان می رسد. این امر بسته به زمان خاصی نیست.
نوع دیگر کار این است که ماهیت کار مستمر نبوده؛ اما پروژه ای هم نباشد و در زمان خاصی باید انجام  شود. به این 
حالت قرارداد موقت گفته می شود. در اینجا زمان موضوعیت دارد و فرضًا بنده برای شش ماه مغازه یا کارخانه ای را دایر 
کرده ام و باید کار موقتی در آن انجام دهم و برای همین مدت زمان، کارگرانی را استخدام می کنم و قراردادی مثاًل 
شش ماهه یا حتی فصلی با آن ها می بندم. مثل ماهیگیری، پنبه پاک کنی، برف روبی و... که کارهای فصلی هستند. در 
اینجا قراردادهای موقت یا فصلی بسته می شود؛ مشکلی هم وجود ندارد. مشکل آنجایی شروع می شود که ماهیت کار 
مستمر و همیشگی است و علی القاعده کارگر باید در آنجا به صورت دائم تا جایی که موجبات پایان و انحالل قراردادکار 

پیش نیامده، کار خود را ادامه دهد.
اینجاست که امنیت شغلی موضوعیت پیدا می کند و شخص در شغلی با کار مستمر حضور دارد و علی القاعده باید کار 
خود را ارتقا دهد و آموزش های ضمن خدمت ببیند و زمینۀ ارتقای شغلی خود را فراهم کند. اگر در چنین مواقعی در 
کار مستمر و پیوسته، اشخاص ماهر و آموزش دیده کنار گذاشته شوند، به ضرر جامعه تمام می شود؛ یعنی اگر افراد 
در کاری که ماهیت آن مستمر است، فرایند ارتقای شغلی خود را ادامه دهند و مهارت خود را بیشتر کنند تا جامعه از 
تجربۀ آن ها بیشتر استفاده کند و از آن طرف هم در آن ها انگیزه ای به وجود بیاید که بتوانند در زندگی شغلی خود 
موفقیت های بیشتری را کسب کنند و میزان حقوق و درآمدهای آنان باال برود، برای جامعه هم مفید خواهد بود. در 
اینجا کارفرما هم از اینکه کارگرانی استخدام کند که مدت قرارداد آن ها موقت نباشد و بتواند همیشه از مهارت های 
آنان استفاده کند و هزینه هایی را که برای آموزش های آن ها صورت می گیرد، با بهره وری بیشتر کارگران جبران کند، 
باید سود ببرد؛ اما متأسفانه می بینیم خلل هایی در حوزۀ کارگاه وارد می شود که باعث می شود کارفرمایان به سمت این 

بروند که قراردادهای کاری موقت ببندند و این خود می تواند دالیل مختلفی داشته باشد.
یکی از دالیل آن فرسودگی نیروی کار است. طبیعتًا انسان به مرور زمان فرسوده می شود و به سن سالمندی می رسد 
و کارآیی جدی او کم می شود. اگر نظام کار جوری دیده نشده باشد که از تجارب و نظام فکری کارگر استفاده شود، 
کارفرمایان به سمت جذب نیروهای جوان می روند که از نیروی جسمی آماده بیشتر استفاده کنند تا نیروی جسمی 
فرسوده. در این صورت در کارها بحث ارتقا و سطح مهارت و تحصیالت مهم نخواهد بود و تمایل کارفرما در کارهای 
ساده و روند عادی امور این است که از نیروهای جوان و تازه کار استفاده کند؛ چون کارهای ساده به تخصص نیاز 
ندارد. بنابراین کارفرما در کارهای پیچیده که به تخصص و مهارت و تجربه نیاز دارد، از نیروی کار با تجربه استفاده 
می کند. یکی از علت هایی که کارفرمایان به سمت این می روند که با نیروهای جوان قراردادهای کار موقت ببندند، این 
است که در سطوح کاری آنچنان به تخصص و مهارت احساس نیاز نمی شود و عمدتًا کارهای ساده و خدماتی وجود 

دارد و هرچه سطح کشور پیشرفته و صنعتی نباشد، کارها به همین شکل است.
کشوری که می خواهد مادۀ خام خود را صادر کند و فرآوری آن را در خارج از ایران انجام دهد، با نیروهای کار سادۀ 
اگر  بنابراین  ندارد.  نیازی  نیروی متخصص  به حضور  و  انجام دهد  را  مواد خام  تولید  فرایند  این  خود هم می تواند 
بتوانیم صنعت خود را پیشرفته کنیم و قدرت فرآوری را در زمینه های مختلف باال ببریم، کارفرمایان هم خود به خود 
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به سمت این می روند که نیروهای متخصص و ماهر خود 
را به راحتی از دست ندهند و یکی از راهکارها هم این 

است که قراردادهای کار دائمی با آنان ببندند. 
در اینجا بحث  دیگر این است که وقتی کارفرما قرارداد 
شد،  تمام  کار  قرارداد  هر وقت  می بندد،  موقت  کار 
می تواند آن را تمدید نکند و نیروی جدید بیاورد. دلیل 
آن هم این است که کارفرما احساس می کند اگر نیروی 
طبیعتًا  و  می آید  پایین  هزینه هایش  دهد،  تغییر  را  کار 
هزینه های  دارند،  بیشتری  کاری  سابقۀ  که  نیروهایی 
حقوقی و کارمندی شان باال می رود و کارفرما هم برای 
قرارداد  افراد  این  با  بیاورد،  پایین  را  خود  هزینۀ  آنکه 
کاری موقت می بندد و پس از پایان موعد هم، قرارداد را 
تمدید نمی کند و آنان را از کار اخراج می کند و به جای 
آن ها از نیروهای کار جوان که تازه کار هستند و حقوق 
است  استفاده می کند. گاهی هم ممکن  ندارند،  باالیی 
ندهد  را  و...  بیمه  مثل  کارگر  مزایای  و  کارفرما حقوق 
لذا قرارداد کار موقت می بندد و اگر هم کارگر رفت  و 
قرارداد  مبنای همان  بر  درنهایت  او شکایت کرد،  از  و 
را  او  حقوق  و  بسته، حق  که  یک ساله ای  و  شش ماهه 
را  او  و  نمی کند  تمدید  او  با  را  قرارداد  دیگر  و  می دهد 
از کارگاه اخراج می کند؛ اما اگر قرارداد کار دائمی باشد 
و کارگر برود و از او شکایت کند، کارفرما باید مرتب و 
بپردازد.  بازنشستگی  زمان  تا  را  هزینه ها  این  همه ساله 
پس یکی از علت هایی که کارفرماها عالقه دارند قرارداد 
کارگران  هزینه های  که  است  این  ببندند،  موقت  کار 

موقت پایین تر است.
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این  به سمت  کارفرمایان  که  علت هایی  از  یکی 
کار  قراردادهای  جوان  نیروهای  با  که  می روند 
کاری  سطوح  در  که  است  این  ببندند،  موقت 
نیاز  احساس  مهارت  و  تخصص  به  آنچنان 
نمی شود و عمدتًا کارهای ساده و خدماتی وجود 
دارد و هرچه سطح کشور پیشرفته و صنعتی نباشد، 

کارها به همین شکل است.

الزام کارفرمایان به بیمه کردن کارگران 
از  بیمه ها  این  اساسًا  آیا  می شود؟  رعایت  اندازه  چه  تا 
قبیل بیمۀ بیکاری یا از کارافتادگی توانسته است نقش 

حمایتی برای کارگران ایفا کند؟ 

احتمال  است،  موقت  کار،  قرارداد  وقتی  هر  صورت  در 
این بیشتر است که کارفرماها بخواهند کارگر را از این 
طریق تهدید کنند که اگر شما بروی و شکایت کنی که 
چرا بیمه نیستی و مزایای حقوقی شما کم است، من هم 
دیگر قراردادها را تمدید نمی کنم و شما بیکار می شوی. 
کارگر هم در اینجا بین اینکه کار خود را از دست بدهد 
این  البته  برسد، می ماند.  مزایای خود  و  به حقوق  یا  و 
زیادی  کارفرمایان  نیست و ممکن است  فراگیر  مسئله 
هر   به  اما  کنند؛  رعایت  را  قانون  که  باشیم  داشته  هم 
تأمین  دارد و سازمان  برای تخلف وجود  صورت زمینه 
اجتماعی در اینجا وظیفه دارد تا نظارت کند و تخلفات 
را گزارش دهد و با آن ها برخورد کند؛ اما به هر صورت 
وقتی قرارداد کار موقت است و اآلن هم متأسفانه نظام 
در  اداری  عدالت  دیوان  از  آرایی  و  پذیرفته  ما  حقوقی 
تفسیر قانون کار صادر شده و قانون و مقررات دولتی هم 
در زمینۀ تفسیر قانون کار از سال 73 به بعد وجود دارد، 
عنوان کرده است که قانون کار اجازه داده در کارهایی 
موقت  کار  نیروی  از  باشد،  دائمی  آن  ماهیت  که  هم 
برآمده،  کار  قانون  از  که  تفسیری  این  و  کند  استفاده 
چنین بوده که قانون کار، کارفرما را از انعقاد قرارداد کار 
منع  است،  دائمی  آن ها  کارهایی که طبیعت  در  موقت 
نکرده و در اینجا باید این قانون و تفاسیر مرتبط با آن 
اصالح شود؛ هرچند بنده به شخصه اعتقاد دارم که این 
تفاسیر با قانون اساسی و قانون کار همسو نیست. البته 
این گونه هم نیست که قانون به صراحت در کارهایی که 
طبیعت آن ها مستمر است، اجازه داده باشد کارفرمایان 
ببندند  موقت  کار  قراردادهای  علی االطالق  بتوانند 
قانون   11 مادۀ  مثل  کار  قانون  از  موادی  بالعکس،  و 
کار، نشان می دهد در کارهایی که طبیعت آن ها مستمر 
است، کارفرمایان فقط می توانند تا سه ماه قراردادهای 
اینکه  از  کار  قانون  منظور  و  کنند  منعقد  آزمایشی  کار 
قرارداد کار می تواند موقت باشد، این نبوده که بالفرض 
را به صورت قرارداد  بتواند سال به سال کارگران  کارفرما 
قرارداد  هیچ وقت  و  کند  تمدید  و  دارد  نگه  موقت  کار 
آن ها دائمی نباشد. به هر صورت تفاسیری که از مقررات 
به دست مجریان قانون انجام شده، این است که تنها 
راهکار تثبیت امنیت شغلی کارگران و الزام کارفرماها به 
انعقاد قراردادهای کار غیر موقت، تصویب قانون جدید 
است که بعید می دانم با این وضعیت اقتصادی مجلس 

فعاًل دغدغۀ تصویب چنین قوانینی را داشته باشد.

حقوقی  پایۀ  افزایش  شما  نظر  به 
آنان  رفاه  افزایش  در  می تواند  اندازه  چه  تا  کارگران 
تأثیر بگذارد؟ آیا صرف این کار کفایت می کند؟ به نظر 
شما راهکارهای جایگزین برای افزایش رفاه کارگران و 

تأمین حداقل های زندگی آنان چیست؟
دستمزد  حداقل  اسم  به  نهادی  کار  حقوق  در  ما 
زمینه  این  در  کار  بین المللی  سازمان  داریم.  کارگر 
آن  به  هم  ایران  و  کرده  تصویب  را  معاهده نامه هایی 
پیوسته و مطابق آن ملزم است عدالت مزدی را برقرار 
کند. برای برقراری عدالت مزدی در قانون کار و قوانین 
مرتبط، سازوکارهای مشخصی وجود دارد. به هر صورت 
معیارهای  و  عوامل  به  بسته  مزدی  سطوح  ارتقای 
و  تجربه  و  تخصص  بحث  جمله  از  است؛  مختلفی 
سنوات خدمت و... که همۀ آن ها عوامل مرتبطی هستند 
که تشخیص شان با شورای عالی کار است که مطابق 
مادۀ 41 وزارت کار باید آن را انجام دهد؛ ولی یکی از 
معیارهای افزایش دستمزدها و پایه های حقوقی، میزان 
اعالم می شود  بانک مرکزی  از سوی  تورمی است که 
و اگر میزان تورم اعالم شده واقعی نباشد، این افزایش 
دستمزدها چندان مشکل کارگر را حل نمی کند. مشکل 
دستمزدها  وقتی  که  است  این  دارد  وجود  که  متقابلی 
افزایش می یابد، هزینه های تولید کاال و خدمات هم باال 
می رود و هزینه های زندگی کارگر هم زیاد می شود. لذا 
باشیم که در آن قدرت خرید  باید به دنبال سازوکاری 

کارگر بیشتر شود؛ اما تورم افزایش پیدا نکند. 
هنوز  و  نبوده  موفق  مسئله  این  مدیریت  در  ما  کشور 
ولی  برود؛  باال  کارگر  خرید  قدرت  تا  کند  چه  نمی داند 
شدید  افزایش  که  دیدیم  هم  امسال  نکند.  ایجاد  تورم 
حداقل پایه  حقوق کارگران بالیی بر سر قیمت کاالها 
آورد و تورم عجیبی را ایجاد کرد و به هر صورت این 

قراردادهای  ماه  سه  تا  می توانند  فقط  کارفرمایان 
از  کار  قانون  منظور  و  کنند  منعقد  آزمایشی  کار 
نبوده  این  باشد،  کار می تواند موقت  قرارداد  اینکه 
را  بتواند سال به سال کارگران  بالفرض کارفرما  که 
به صورت قرارداد کار موقت نگه دارد و تمدید کند 

و هیچ وقت قرارداد آن ها دائمی نباشد.

مسئله به ضرر قشر حقوق بگیر است و تنها راهکار این 
است که مطالعه کنند و از تجارب دیگران استفاده کنند 
اما  و روشی را پیش بگیرند که قدرت خرید باال برود؛ 
تورم و قیمت تمام شدۀ کاالها افزایش پیدا نکند. دولت 
هم به نظر می رسد راهکار دیگری ندارد و اگر بخواهد از 
جیب کارفرما خرج کند، کارفرما چاره ای ندارد جز اینکه 
افزایش دستمزدها را روی قیمت کاالها و خدمات ببرد و 
دوباره از مصرف کننده ای بگیرد که همان حقوق بگیرها 

و کارگران هستند.
چه  تا  کارگران  دغدغه های  و  مسائل 
یا  کلی  سیاست های  نظیر  باالدستی  اسناد  در  اندازه 

برنامه های توسعه منعکس می شود؟
اجتماعی  تأمین  و  کار  بحث های  با  مباحث  یک سری 
این زمینه، سیاست های کلی  در  اخیراً  مرتبط است که 
به صورت مدّون بیرون آمده و دربارۀ شیوه های اجرایی 
آن هم برنامه ریزی می شود و در هفتۀ  آتی هم جلسه ای 
در مرکز پژوهش های مجلس برگزار می شود که از بنده 
هم دعوت شده تا همراه استادان دیگر دربارۀ چگونگی 
اجرای سیاست های کلی در حوزۀ تأمین اجتماعی نظرات 
خود را بیان کنیم و امیدواریم که این سیاست های کلی 

که امسال ابالغ شد، به زودی اجرایی شود.

وقتی دستمزدها افزایش می یابد، هزینه های تولید 
کاال و خدمات هم باال می رود و هزینه های زندگی 
کارگر هم زیاد می شود. لذا باید به دنبال سازوکاری 
باشیم که در آن قدرت خرید کارگر بیشتر شود؛ اما 

تورم افزایش پیدا نکند. 

در اوضاعی که بحران بیکاری در کشور 
جایگزینی  آیا  می رود،  به شمار  اساسی  مسائل  جملۀ  از 
می تواند  خارجی  کار  نیروی  به جای  ایرانی  کار  نیروی 
در کاهش آمار بیکاری مؤثر باشد؟ آیا در صورت اخراج 
نیروی کار خارجی، نیروی کار داخلی به حضور در این 
مشاغل با ویژگی های کار کارگران خارجی تمایل خواهد 

داشت؟
متفاوت  پاسخ  کنیم،  نگاه  تک بُعدی  بخواهیم  اگر 
داریم که در  نفر خارجی  به هر حال میلیون ها  می شود. 
اتباع خارجی که در مادۀ 120  از ضوابط اشتغال  خارج 
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تحت  و  می کنند  کار  کشور  در  شده،  گفته  کار  قانون 
عناوین مختلفی مثل مهاجرین وارد کشور ما شدند. ما 
خارجی  کشورهای  اتباع  چندمیلیون  به  نمی توانیم  که 
کشور  به  اقتصادی  و  امنیتی  و  سیاسی  دالیل  به  که 
ما آمده اند، بگوییم هیچ کاری نکنید. آن ها پس چه کار 
اینجا آمده اند  نیاز دارند و به  کنند؟ آن ها هم به درآمد 
تا مشکالت خود را حل کنند. طبیعتًا وقتی در کشور ما 
مشکالت تحریم و تورم و بیکاری وجود دارد، وجود این 
خارجی ها و اتباعی که کار ندارند، به مشکالت دیگر ما 
این  دامن می زند. اگر هم بخواهیم جایگزین کنیم، به 
سادگی نیست و تبعات منفی دیگری دارد. اگر نگذاریم 
این ها کار کنند، فقر ایجاد می شود و میزان جرایم باال 

می رود. لذا باید این مسئله مدیریت شود.
از  خیلی  و  دارد  نیاز  هم  فرهنگ سازی  به  کار  این 
انجام  ایرانی  اتباع  می دهند،  انجام  این ها  که  کارهایی 
نمی دهند و سطوح درآمدی شان هم تغییر کرده و به نظر 
می رسد مهاجرت نیروهای ارزشی و فکری دارای نبوغ و 
ابتکار به کشورهای خارجی باعث شده دسترسی مان به 
راهکارهای اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی کاهش 
حل  قدرت  که  کسانی  فعالیت  حوزۀ  چراکه  کند؛  پیدا 
این مسائل را داشتند و می توانستند مهارت های شغلی 
کارگران ایرانی را افزایش دهند، کم شده و این باعث 
را  مشاغل  این  و  بیایند  خارجی  کار  نیروهای  که  شده 
پر کنند. ما به راهکاری نیاز داریم که در آن به نیروی 
که  حاال  و  نشود  نگاه  ساده  کارگر  به عنوان  ایرانی  کار 
می توانیم کارگر ساده را از کشورهای همسایه آورده و 
از آن ها استفاده کنیم، این را به فرصتی تبدیل کرده و 
میزان مهارت آموزی کارگران ایرانی را افزایش دهیم و 
گسترش  را  آن  و  کند  هزینه  زمینه  این  در  باید  دولت 
دهد. مسلمًا چون نظام آموزشی به بازار کار توجه الزم 
را نداشته و با آن هماهنگ نبوده است، این مشکالت به 
وجود آمده اند. لذا باید این مشکالت را به گونۀ دیگری 
و  داریم  زیادی  کار  نیروهای  ما  بگوییم  و  کنیم  حل 
آن ها  نمی توانیم  و  هستند  ساده  کار  نیروی  بیشترشان 
کارگر  حقوق  و  شغلی  امنیت  چون  کنیم.  کار  وارد  را 
ساده پایین است و بهره وری زیادی هم ندارد. لذا باید 
برای آن ها آموزش های فنی حرفه ای مفید بگذاریم که 
از همان  تا  باشد  و تخصصشان  با تحصیالت  متناسب 
و  باشد  تولید  حیطۀ  در  که  بپردازند  کارهایی  به  اول 
بتواند در امر صادرات وارد شود و نیز از منابع و معادن 

کشور استفاده شود و فناوری را گسترش دهند تا ارزش 
افزوده ایجاد شود. این نیروی کاری که از خارج به کشور 
می آید، نیروی کار ساده است و کارگر ایرانی هم با این 
از  نمی کند.  کار  ساده  کارگر  حد  در  و  کم  حقوق های 
و  نمی کنیم  ایجاد  تخصصی  کارهای  ما  هم  آن طرف 
پیشرفته نیست و در صادرات  آموزش های فنی ما هم 
که  می شود  باعث  این ها  همۀ  و  هستیم  ضعیف  هم 
نیروی کار ایرانی بیکار شود و اگر هم بخواهیم نیروی 
را جایگرین آن ها کنیم، معضالت دیگری  کار خارجی 
باید  که  در حالی  نیست.  مقرون به صرفه  اصاًل  که  دارد 
نیروهای  از  و  می دادیم  ارتقا  را  ایرانی  کار  نیروهای 
مدیریت  را  امر  این  باید  می کردیم.  استفاده  متخصص 
کارگر  به عنوان  هم  خارجی  نیروهای  از  و  می کردیم 
تولید  افزایش  و  بهره وری  که  می کردیم  استفاده  ساده 

هم داشته باشد. 

ما به راهکاری نیاز داریم که در آن به نیروی کار 
ایرانی به عنوان کارگر ساده نگاه نشود و حاال که 
همسایه  کشورهای  از  را  ساده  کارگر  می توانیم 
آورده و از آن ها استفاده کنیم، این را به فرصتی 
کارگران  مهارت آموزی  میزان  و  کرده  تبدیل 

ایرانی را افزایش دهیم.

این  اجتماعی  رفاه  سطح  افزایش  باب  در  مهم  مسئلۀ 
است که بتوانیم از امکانات و نیروهای خودمان درست 
نمی تواند  اقتصاد  که  بود  متوجه  باید  کنیم.  استفاده 
مسائل  و  سیاست  با  بلکه  بگیرد؛  قرار  جزیره  یک  در 
اجتماعی و مدیریتی پیوند دارد و ما باید به عنوان کسی 
ایجاد  اقتصادی  شکوفایی  کشور  این  در  می خواهد  که 
کند تا سطح رفاه مردم بیشتر شود، باید بسترهای رونق 
ارتباطات  مربوط به  بحث های  همان  که  را  اقتصادی 
فراهم  است  اقتصادی  و  سیاسی  بین المللی،  اجتماعی، 
اقتصاد  لذا  بگیریم.  در نظر  هم  با  باید  را  همه  و  کنیم 
بدون توجه به تعامالت اجتماعی و فرهنگی و سیاسی، 

به تنهایی نمی تواند مشکالت را حل کند. 

کاری  است؛  دشواری  کار  فساد،  با  مبارزۀ 
می کند.  پیدا  مخالف  انسان،  که  است 
شایعه درست می کنند، دروغ می گویند و 
آن کیس که در این میدان جلوتر از دیگران 
حرکت کند، بیشرت از همه مورد تهاجم قرار 

بیانات مقام معظم رهبـریمی گیـرد. 
 g در دیدار زائران و مجاوران حرم رضوی
1388/01/01
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در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به ویژه با رویکردی که تدوین کنندگان آن در پیش گرفته 
بودند، کدام یک از انواع و سطوح نظارت در قانون اساسی به صورت مطلوب و ساختارمند پیش بینی شده و کدام موارد 

از نظر شما مبهم یا بدون ساختار است؟
در ابتدا الزم است به ماهیت نظام جمهوری اسالمی ایران اشاره کنیم. ماهیت نظام جمهوری اسالمی ایران نظامی 
است که به واسطۀ گذشتۀ تاریخی خود که از یک رژیم استبدادی غیرمشروع رنج می برده، نظامی حقوقی را ایجاد 
کرده که در این نظام حقوقی دو رکن اصلی وجود دارد: اولین رکن این است که این نظام برخاسته از نظرات و آرای 
مردم است و همان طور که در مقدمۀ قانون اساسی آمده، چنین نظامی خواستۀ قلبی مردم مسلمان ایران و مسلمانان 
جهان بوده و از طرف دیگر نظام جمهوری اسالمی ایران نظامی مبتنی بر شرع مقدس اسالم است و از آموزه های 
اسالمی بر ادارۀ جامعه و اعمال حکمرانی استفاده می کند. این هر دو به خوبی در اصل 56 قانون اساسی بیان شده و 
حاکمیت را هم به صورت طولی از آِن خدا دانسته و با تمشیت امور توسط همۀ مردم طراحی کرده است. بنابراین نظام 
حقوقی ایران تفاوت بنیادینی با گذشته کرده است که از رویکردهای آستینی )حقوق به مثابه فرمان( که بنیاد استبداد 

و دیکتاتوری است، تبعیت نمی کند و نظارت پذیر است؛ چون ارزش ها و اصول فراوضعی دارد.
با در نظرگرفتن این مبانی، مجموعه ای از سازوکارهای نظارتی در نظام قانون اساسی ما وجود دارد که اولین آن را 
شخص ولیّ فقیه اعمال می کند »تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسالمی خود باشند.  « و 
از طرف دیگر مجلس خبرگان رهبری وفق اصول 108 و 111 بر رهبری اعمال نظارت می کند تا مقام اول کشور نیز 
نظارت پذیر باشد و غایت ذیل اصل 107 تأمین شود. این رویکرد قبل از این در قانون اساسی مشروطه دربارۀ شخص 
اول کشور نبود و طبق اصل 44 متمم قانون اساسی، پادشاه از مسئولیت مبرا بود؛ اما اینجا اواًل رئیس کشور بر اساس 
صالحیت های علمی و عملی تعیین می شود و ثانیًا تحت نظارت است. قاعدتًا از اینجا به بعد هم همۀ ارکان حکمرانی 

و دستگاه های عمومی باید تابع نظارت ها و بازرسی های مقتضی باشند.
نظارت ها اجمااًل شامل نظارت های سیاسی توسط مقامات سیاسی، نظارت پارلمانی توسط مجلس، نظارت های قضایی 
کشور،  کل  بازرسی  سازمان  و  شبه قضایی  مراجع  و  اداری  مراجع  توسط  اداری  نظارت های  قضایی،  مراجع  توسط 
نظارت های مالی توسط ذی حسابان، دیوان محاسبات و... است که البته از منظر کارویژه ها و موضوعات تنوع بیشتری 
نیز می تواند داشته باشد؛ ولی آنچه مسلم است ابزارهای نظارتی بسیار متنوعی در نظام حقوقی و حقوق اساسی وجود 
دارد که کارایی آن ها به دالیلی به ویژه از حیث روش اعمال محل تأمل است. برای مثال چون در خصوص ابهام و 
فقدان ساختار سؤال کردید، عرض می کنم که با وجود آنکه طبق اصل 156 قانون اساسی، »احیای حقوق عامه« از 
وظایف قوۀ قضائیه بر شمرده شده، قانون اساسی و هیچ قانون دیگری این نهاد را مستقیمًا بر عهدۀ دادستانی کل 
دادستانی  نهادهای  و  دادستانی کل  آیین دادرسی کیفری،  قانون  مادۀ 290  مادۀ 22 و  البته طبق  نداده است.  قرار 
محلی نظارت می کنند تا حقوق عمومی و مصالح ملی تأمین شود. ولی مشکل این است که اواًل حقوق عامه الزامًا 
امر کیفری نیست، ثانیًا حتی در قانون آیین دادرسی کیفری، »حقوق عامه« حتی در حد وصف نیز بیان نشده است 
و ثالثًا این نهاد از ساختار مشخص و معین قانونی نیز که اختیارات و صالحیت های الزم را برایش تدارک دیده باشد، 
تبعیت نمی کند. قوانین در این حوزه بسیار ناقص است. مشکل فقط این نیست؛ برای مثال ماده واحدۀ  قانون احترام به 
آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که از بخشنامه به قانون تبدیل شده است، یکی از ضعیف ترین تجربه های 
قانون گذاری است که می توان گفت عالوه بر فرصت سوزی نظارت برای تأمین حقوق شهروندی و آزادی های عمومی، 
تجربۀ مخدوشی از پیشنهاد قوۀ قضائیه برای نظارت و صیانت از حقوق شهروندی است. طبق بند )15( این قانون 
»هیئت نظارت و ُحسن اجرای  قانون« تشکیل شده که از ناکارآمدترین نهادهای نظارتی محسوب می گردد. در هر 
صورت برنامۀ تحول قضایی )9/30 /1399( می تواند بارقه هایی از امید را برای اصالح این نهادهای ناکارآمد ایجاد کند 

و بر مبنای آن نظارت عام الشمولی برای صیانت از حق ها به همۀ کنشگران اجتماعی اعمال گردد.
ما ساختارهای نظارتی دیگری را هم در قانون اساسی داریم که شاید بتوان گفت نظارت های مردم بنیاد هستند که 
مهم ترین آن ها اصل هشتم قانون اساسی است که در نظام قوانین عادی ما متأسفانه نتوانسته به خوبی جایگاه ویژه ای 
را برای خود پیدا کند. به هر حال قانون ضعیف دیگری تحت عنوان قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از 
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منکر )1394( تنظیم شده که صرفًا امر به معروف و نهی 
از منکر را به امر اداری مبارزه با برخی منکرات اخالقی 
تنزل داده و از آنکه برخالف تصریح بند )12( مادۀ )16( 
به  تا  شده  موظف  معروف  به  امر  ستاد  که  قانون  این 
قوای  و  رهبری  معظم  مقام  به  ساالنه  گزارش  »ارائۀ 
سه گانه و مردم« بپردازند و تا کنون حداقل هیچ گزارش 
این  کارآمدی  از  نشده،  ارائه  مردم  به  سالیانه ای  مدون 

ساختار هیچ گونه ارزیابی ای نیست.
غیر از ابزار اعمال اصل قانون اساسی، ابزارهای نظارتی 
مردم بنیاد همانند اصول 24 و 26 و 27 قانون اساسی 
جمله  از  چالش ها  برخی  با  اجرا  در  که  دارند  وجود  نیز 
قوانین نیازمند اصالح یا فقدان قانون )اصل 27( مواجه 
هستند. در ادامه می توان از ابزارهایی همانند همه پرسی 
به طور  اواًل  که  برد  نام  آرای عمومی هم  به  مراجعه  و 
آن  اشکال  از  برخی  ثانیًا  و  استفاده شده  خیلی محدود 
اجرا  به  و  شده  طراحی  است  الزم  عام،  ابتکار  همانند 

درآید.

نظارت قضایی در حقوق و قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران چه جایگاهی دارد؟ این جایگاه 
با وضعیت مطلوب آن مقایسه فرموده و آسیب های  را 

فعلی را مطرح بفرمایید.
پاسخ: همان طور که بیان شد، نظارت قضایی در نظام 
حقوقی ایران طبق اصل 156 بر عهدۀ قوۀ قضائیه است 
عدالت  دیوان  و  دادگاه ها  طریق  از  هم  قضائیه  قوۀ  و 
اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور 
هم  دیگری  ابزارهای  اما  می کند؛  اعمال  را  اختیار  این 
دارد. به  یک  معنا کل ساختارهای قضایی در حال اعمال 
و  قوانین  اجرای  ُحسن  بر  چه  هستند؛  قضایی  نظارت 
از  صیانت  همچنین  و  عامه  حقوق  از  صیانت  بر  چه 
منافع ملی؛ اما نکتۀ اساسی این است که برخی از این 
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نهادها برای اعمال نظارت خود ساختار مشخصی ندارند. 
دادستانی کل از جملۀ آن هاست که دربارۀ آن صحبت 
نهادها همانند دادستانی کل نمی تواند  البته برخی  شد. 
بار نهادهایی همانند دادستان اداری را جلو ببرد. هرچند 
و  قضائیه  قوۀ  پژوهشگاه  هم  که  نهاد  این  پیشنهاد  با 
مطالعات  و  کرده  طرح  را  آن  اداری  عدالت  دیوان  هم 
را پشتیبانی می کرد، قوۀ  علمی و تطبیقی متعددی آن 
قضائیه موافقت نکرد تا در طرح پیشنهاد اصالح قانون 
تشکیالت و دادرسی دیوان عدالت اداری گنجانده شود. 
در ادامه برخی دیگر از این نهادها هم مثل ستاد حقوق 
در خدمت  فعالی  نحو  به  را  کارکرد خود  نتوانست  بشر 
قرار  ترویج و مطالبۀ حقوق بشر و شهروندی  و  تأمین 

دهد.
ناکارآمدی ناشی  آسیب دیگر مربوط به نظارت قضایی، 
از اطالۀ دادرسی و فقدان اتقان قوانین و مقررات است 
آمده و هم مکرر  که هم در سیاست های کلی قضایی 
اشاره  آن  به  مختلف  اَنحای  به  رهبری  مقام  معظم  
می کند. برای مثال در همین دیدار اخیر، ایشان از فقدان 
ادامه  در  بودند.1  شاکی  قضایی  تصمیمات  و  آرا  اتقان 
و  استثناء طلبی  و  باشد  عام الشمول  باید  قضایی  نظارت 
قوۀ  رسالت  با  و  تغایر  در  عدالت  ذات  با  تبصره گذاری 
از  که  هرجا  دلیل  همین  به  است.  تهافت  در  قضائیه 
کامل،  رسیدگی  هم  آن  و  رسیدگی  صالحیت های 
پیدا  فاصله  مطلوب  وضعیت  با  یعنی  شود،  کم  چیزی 
کرده ایم. برای مثال چرا مقررات برخی شوراهای عالی 
به  بزرگ تر  چرای  البته  و  است  خارج  دیوان  نظارت  از 
مواردی بر می گردد که پیشنهاد خود نظام قضایی است؛ 
کما اینکه در صدر »ماده واحدۀ خروج تصمیمات و آرای 
صادره از هیئت ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم، 
تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی درخصوص امور و شئون 
علمی- آموزشی و پژوهشی از شمول صالحیت دیوان 
عدالت اداری و سایر مراجع قضایی«، عبارتی درج شده 
که عقب گرد از صراحت اصل 173 و موازین حقوقی و 
اقتضائات دسترسی به عدالت و موازین اسالمی محسوب 
می شود: »شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسۀ 630 
مورخ 87/6/12 ، بنا به پیشنهاد مورخ 87/5/12 معاونت 
عدالت  دیوان  و  قضائیه  قوۀ  قضایی  توسعۀ  و  حقوقی 
اداری، ماده واحدۀ »خروج تصمیمات صادره از هیئت ها و 
کمیته های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری 

و  مشروع  آزادی های  به  احترام  ماده واحدۀ  قانون 
قانون  به  بخشنامه  از  که  شهروندی  حقوق  حفظ 
تبدیل شده است، یکی از ضعیف ترین تجربه های 
عالوه بر  گفت  می توان  که  است  قانون گذاری 
فرصت سوزی نظارت برای تأمین حقوق شهروندی 
و آزادی های عمومی، تجربۀ مخدوشی از پیشنهاد 
حقوق  از  صیانت  و  نظارت  برای  قضائیه  قوۀ 

شهروندی است.

مراکز  سایر  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  و 
آموزشی و پژوهشی در امور و شئون علمی _ آموزشی و 
پژوهشی از شمول صالحیت دیوان عدالت اداری و سایر 

مراجع قضایی« را به شرح ذیل تصویب نمود:....«
 اصل هشتم قانون اساسی ایران ابتکار 
ویژه ای را در زمینۀ دعوت به خیر و امر به معروف بیان 
عرصۀ  در  را  اصل  این  مطلوب  جایگاه  است.  نموده 
چه  آن  اجرای  برای  و  می کنید  ارزیابی  چگونه  نظارت 

ساختارها یا قوانینی را پیشنهاد می کنید؟
بحث اصل هشتم قانون اساسی که در نظام دینی بدون 
و  حق  که  نظارتی  ابزارهای  مهم ترین  از  یکی  تردید 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  است،  تکلیف  همچنین 
است؛ اما امر به معروف و نهی از منکر نتوانسته جایگاه 
خود را در نظام حقوقی پیدا کند. به هرحال قانون حمایت 
از آمران به معروف و ناهیان از منکر سال 1394 ابالغ 
ابالغ شد و  با مقاومت دولت  اواًل  قانون  این  شد؛ ولی 
ثانیًا گردش کاری با حضرت آقا مبنی بر اصالح آن وجود 
ایجاد  از منکری  به معروف و نهی  امر  ثالثًا ستاد  دارد. 
شد که وظیفه هایی بر عهده دارد؛ از جمله گزارش دهی 
این قسمت  که حداقل  مردم  و  رهبری  مقام  معظم   به 
دومش را فعاًل به نحو عینی نشان نداده و نکتۀ بعدی 
هم این است که مفهومی که از امر به معروف و نهی 
از منکر فهمیده شده، با توجه به برخی موادی که اینجا 
وجود دارد، مفهومی سطحی است. هرچند در مادۀ هشت 
آن امکان امر به معروف و نهی از منکر کردن مقامات و 
نهادهای عمومی و دولتی دیده شده، اصواًل این شکل از 
فهم امر به معروف و نهی از منکر فهمی بسیار انفعالی از 
آن است؛ به این معنی که اگر دیده شد فردی در مقامی 
خالفی را انجام داده، می توانند او را نهی از منکر کنند؛ 
از مراجع  از مقامات و بسیاری  اینکه بسیاری  ولی اواًل 
ترک  که  دارند  وظایفی  اجرایی  دستگاه های  و  قانونی 
آن ها  برای  قانون  در  سازوکاری  هیچ  و  می کنند  فعل 
بتوانیم  شاید  که  هشت  مادۀ  این  اساسًا  و  نشده  دیده 
بگوییم مهم ترین مواد این قانون است، نیازمند طراحی 

سازوکاری جدی، مؤثر و پیگیری پذیر است.
از  نهی  و  معروف  به  امر  که  است  این  بعدی  نکتۀ 
در  بتوانند  مردم  که  می خورد  رقم  وقتی  واقعی  منکر 
تصمیم سازی ها و قانون گذاری ها به نحو فعالی مشارکت 
کنند و خودشان بتوانند با درک مصالح جامعه و التزام به 
قانون اساسی یا شرع در ادارۀ جامعه نقش ایفا کنند. این 

خیلی مهم است که بتوانند در بسیاری اوقات خودشان 
مطالبۀ حق های خود را انجام دهند و این گونه نشود که 
دولت به مثابۀ یک پدر، مصلحت آن ها را تشخیص دهد و 
بعضًا به یک سری کارهایی اقدام کند؛ مثاًل جراحی هایی 
که اصاًل به مذاق مردم خوش نمی آید و گرفتاری ها و 
اجتماعی  و سرمایۀ  مردم  برای  چالش های چشمگیری 
و  قانون ستیزی  موجب  معنا  به یک  و  کند  ایجاد  نظام 
موجب  اقدامات  این  البته  و  شود  مردم  قانون گریزی 
می شود که بند 17 سیاست های کلی نظام قانون گذاری 
که آن فرهنگ قانون مداری هم هست، به طور کل در 

محاق قرار بگیرد. 
به هر ترتیب ما برای اصالح قانون حمایت از آمران به 
معروف و ناهیان از منکر به نگاه متفاوتی نیاز داریم و آن 
نگاه این است که بتوانیم ُکنه اصل هشت قانون اساسی 
را محقق کنیم و صرفًا به حمایت از آمران نیاز نیست؛ 
و  معروف  به  امر  اعمال  و  اصل هشت  اعمال  به  بلکه 
نهی از منکر، آن هم به شکل فعال در همۀ زمینه ها با 
استفاده از ظرفیت مردمی نیاز است که حضرت آقا هم 
به آن اشاره کرده و مجموعه سیاست های اخیر  مکرراً 
هم نشان می دهد که مقام معظم رهبری در حوزه های 
اینکه  کما  می کنند؛  مطالبه  این گونه  مردم  از  مختلف 
خطاب بیانیۀ گام دوم به مردم و موتور محرکۀ آن هم 

جوانان هستند.

پی نوشت
]مثاًل[  است.  ضعیف  خیلی  احکام  این  از  »بعضی   .1
قاضی ده استدالل که برای یک حکم ذکر کرده، اغلب 
استدالل هایی که ذکر شده، قابل خدشه است، ضعیف 
است. استدالل باید متقن باشد، باید قوی باشد. نه فقط 
در مورد دادگاه، حّتی در مورد دادسرا. ادلّه ای که دادستان 
در کیفرخواست ارائه می دهد باید ادلّۀ متقنی باشد، بتواند 
از آن ها دفاع کند، ]البّته[ معنایش این نیست که حاال 
خواهد  قرار  قبول  مورد  باألخره  گفت،  دادستان  هرچه 
باشد،  استدالل  قابل  که  باشد  ادلّه ای  باید  اّما  گرفت، 
قابل دفاع باشد. در مورد قاضی و دادگاه که خب اهّمّیت 
این جهت خیلی بیشتر است. پس این شد مسئلۀ احاطۀ 
یعنی  حکم؛  به  هم  موضوع،  به  هم  قضایی،  و  علمی 
دانش قضایی باید باال برود.« )1401/04/07؛ بیانات در 

دیدار رئیس و مسئوالن قوۀ قضائیه(
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علی ربیع ز اده

درآمـدی بر مـفهـوم شـناسـی و 
مؤلفه های تخصیص »نظارت«

عـــمـــومــــی حــــقـــوق  در   
دانشجوی دکتـری حقوق عمومی

تعریف تخصصی نظارت در آثار موجود
دربارۀ  مختلف  مطالب  انباشت  کنار گذاشتن  با  و  اصطالح  این  لغوی  و  لفظی  تحلیل  و  بررسی  از  فارغ  و  با این حال 
ضرورت، مبانی، تاریخ و خاستگاه نظارت، از لحاظ تخصصی و کاربردی تعاریف انگشت شماری در آثار موجود برای 

آن وجود دارد:
1. تعریف عملیاتی نظارت در تبصرۀ مادۀ 1 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 با آخرین اصالحات 
تا 1393: » نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیت های مستمر و منظم و هدف دار به منظور 
جمع آوری اطالعات الزم دربارۀ مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات دستگاه های مشمول مادۀ )2( این قانون، تجزیه 
و تحلیل آن ها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائۀ پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان 

امور.« )اصالحی مصوب 1393(
مقررات  و  قوانین  با  اشخاص  عملکرد  تطابق  میزان  آن،  که طی  گفته می شود  عملیاتی  به مجموعه  »نظارت«   .2
سنجیده  می شود تا از این طریق، به مطابقت نتایج عملکرد با هدف های مطلوب، اطمینان به دست آید )اخوان کاظمی، 

.)31 :1391
3. »نظارت« در حقوق اساسی بررسی و ممیزی و ارزشیابی کارهای انجام شده یا در حین انجام و انطباق آن ها با 
تصمیمات اتخاذ شده و همچنین، قوانین و مقررات در جهت جلوگیری از انحراف افراد تعریف شده است )قاضی، 1383: 

.)352
4. به طور خالصه »نظارت« در مفهوم حقوقی عبارت است از بازرسی و سنجش و ارزیابی اقدامات مجریان و ناظر 

کسی است که به منظور چنین بازرسی و ارزیابی و سنجشی تعیین می شود )عمید زنجانی و موسی زاده، 1389: 15(.
5. آنچه در مجموع نظریات مختلف در تعریف »نظارت« می توان یافت آنکه در همۀ تعاریف، نظارت را نوعی آگاهی 

و اطالع از آنچه درحال وقوع است، دانسته اند. به عبارتی نظارت مقایسۀ ضمنی بین آنچه هست و آنچه باید باشد و 
انجام اموری در راستای رسیدن به هدف مطلوب است )ایزدهی، 1390: 6(.

در مقایسه میان آنچه دربارۀ نظارت در علم حقوق گفته می شود، با مطالبی که در علم سیاست و مدیریت در این باره 
وجود دارد، این ادعا در میان آثار موجود به چشم می خورد: نظارت در تعریف اصطالحی و تخصصی خود با مفاهیمی 
چون »ارزیابی« و »کنترل« که مشابه آن بوده و در بسیاری از مواقع در کنار یکدیگر به کار برده می شوند نیز متفاوت 

است:
باید گفت نظارت با »ارزیابی« متفاوت است؛ زیرا اگر در »نظارت«، بازرسی تخلفات عاملین در یک سازمان یا 	•

غیرسازمان مورد توجه باشد، غایت »ارزیابی« آن است که سرانجام در یک برنامه چه چیزی عاید شرکت کنندگان 
 می شود و چه نگرشی و مهارت هایی را کسب می کنند و بازخورد آن را به متولیان امر منعکس نموده و در مجموع 
می توان این گونه بیان نمود که »ارزیابی« از مفهوم وسیع تری نسبت به »نظارت« برخوردار است )بهادری، 1389: 25(.

نظارت با »کنترل« نیز متفاوت است. گرچه برخی درصدد بوده مترادف بودن این دو واژه را اثبات کنند؛ و لکن باید 	•
گفت این دو واژه علی رغم نزدیکی معنایی که با یکدیگر دارند، در برخی از موارد از یکدیگر جدا می شوند؛ بدین صورت 
که »نظارت« در بُعد حقوقی و فلسفۀ سیاسی خودنمایی می کند و »کنترل« به حوزۀ مدیریت نزدیک شده و شکل 
عملی به خود می گیرد و از این روی، »کنترل« به مجموعه شیوه ها، تدابیر و وسایلی اطالق می شود که به یک فرد، 
جامعه و یا گروه در راستای تحقق اهداف و هدایت افرادش به رعایت قوانین، اصول، کارکردها، آداب، شعائر، مناسک 

و هنجارها و ارزش های پذیرفتۀ خود به کار می گیرد )ایزدهی، 1390: 7(.
تعریف برگزیده و مطلوب نظارت

 در مجموع ضمن بررسی دقیق و موشکافانۀ تعاریف اصطالحی موجود و انبوه مطالبی که دربارۀ سطوح و ابعاد مختلف 
این بحث در گفتمان تخصصی رشته های علمی مختلف از جمله حقوق، سیاست و مدیریت وجود دارد و همچنین 
با نیم نگاهی به پیشینۀ ادبیات اسالمی و فقهی که در این زمینه وجود دارد، می توان »نظارت« را با تأکید بر جنبۀ 
موضوعی و کاربردی و با تمرکز بر شاخص های حقوقی )به ویژه حقوق عمومی( و سیاسی که در حقیقت معین کنندۀ 

حدود و ثغور کاربردی آن است، چنین تعریف نمود:
نظارت گونه ای صالحیت، قدرت و امتیاز اعطایی ویژه از سوی یک منبع مشروع و قانونی،	•
به عموم مردم یا شخص حقیقی یا حقوقی معین،	•
اثر کنش عامالن 	• یا  ابطال اصل  یا در نهایت  تغییر  بیرونی،  الزام آوری   برای بررسی و کسب اطالع، جهت دهی، 

قدرت عمومی،
 به صورت بدوی و پیش دستانه با بهره گیری از ابزارهای مشخص،	•
و با هدف تحقق اهداف و کارکردهای کنشگران مورد نظر، تثبیت نظم عمومی و در نهایت تضمین حقوق عامه و 	•

عمومی است.

دربارۀ تعریف برگزیده باید مقدمتًا به این نکات اولیه توجه نمود:
1. مطابق مطالعات و پژوهش هایی که نگارنده در زمینۀ مبانی فقهی و شرعی نظارت انجام داده است، تعریف برگزیده 
با اقتباس از مبانی مذکور ارائه شده و مؤلفه های این تعریف بر ادلۀ شرعی و فقهی نظارت همچون »والیت«، »حرمت 
ظلم و فساد«، »دعوت به خیر«، »امر به معروف نهی و از منکر«، »نصح و نصیحت«، »ارشاد جاهل« و »حرمت اعانه 

بر اثم و عدوان« انطباق پذیر است.
2. در تعریف برگزیده تالش شده تا ابعاد و سطوح مختلف شکل )فرایندی( و ماهوی )موضوعی( نظارت به ویژه ابعاد 
حقوقی، سیاسی و مدیریتی آن لحاظ گردد و در این زمینه می توان ادعا نمود در مقایسه با تعاریف رایج از جامعیت 

نسبی و قدرت تبیین کنندگی بیشتری برخوردار است.
3. برای ارائۀ یک تعریف کاربردی از نظارت که به صورت نسبی قابلیت ارائۀ شاخص های تطبیق پذیر را برای مصادیق 
مختلف داشته باشد، در نظر گرفتن مؤلفه هایی چون صالحیت، منبع اعطای صالحیت، کارکرد این صالحیت و اهداف 

مقدمه
»نظارت« از اصطالحات بسیار پرکاربرد و چند بُعدی در ساحت حقوق، سیاست و مدیریت است که با توجه به 
گستردگی ابعاد آن از یک سو و پر چالش بودن و ضرورت آن در نظام حقوقی و سیاسی کشورها از سوی دیگر، 

هم در عرصۀ نظر و نظریه پردازی و هم در ساحت فنی و اجرایی، مباحث فراوانی را در بر می گیرد.
این اصطالح به گونه ای سهِل ممتنع است؛ یعنی در همۀ محافل و بر سر زبان عالِم و عامی از ضرورت و اهمیت 
ثغور و چگونگی هایش پرسش کنیم،  به ویژه تعریف، حدود و  از اصل آن  اما هنگامی که  آن سخن می رود؛ 
کمتر به جواب های قانع کننده، شفاف و کاربردی می رسیم. این آسیب جدی در آثار و گفتمان علمی کشورمان 
به صورت مضاعف وجود دارد و به سختی می توان به تعریفی روشن، تخصصی و جامع از این اصطالح دست 
یافت؛ به ویژه تعاریفی که زوایای حقوقی و شاخص های فنی آن را ارائه کند. البته در آثار موجود مطالب بسیار 

زیادی دربارۀ ابعاد و جنبه های گوناگون نظارت وجود دارد.
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آن ضروری است.
4. بر اساس تعریف ارائه شده، ارتباط معنایی و مفهومی نظارت با شبکۀ مفاهیم مرتبط با آن همچون »مسئولیت«، 

»پاسخگویی«، »کنترل و تعادل«، »تعدیل و توازن«، »رسیدگی«، »پیگیری« و »تعقیب« به راحتی تبیین می شود.
تبیین مؤلفه های تعریف برگزیده

اول: صالحیت نظارت و گسترۀ آن
ماهیت اصلی نظارت، از گونۀ صالحیت )در حقوق عمومی( و امتیاز اعطایی ویژه به دلیل برخورداری از قدرت عمومی 

و سیاسی است. درنتیجه:
1. همان گونه که صالحیت کنشگران سیاسی و حقوقی به عنوان نوعی امتیاز ویژه و اختیار برای اعمال قدرت، بدون 
دلیل و مجوز هیچ گونه وجود و اعتباری ندارد، نظارت هم بدون دلیل و مجوز معتبر، هیچ حق و اختیاری برای ناظر 

ایجاد نخواهد کرد. نادیده گرفتن این نتیجۀ منطقی عماًل به قلب ماهیت و جایگاه نظارت منجر خواهد شد.
2. صالحیت نظارت به دوگونۀ ذاتی و گزینشی تقسیم می شود:

 مجموعه ای از اشخاص و نهادها صالحیت ذاتی نظارت دارند؛ یعنی فلسفۀ وجودی آن ها به این امر مرتبط بوده و 	•
هم اینکه به اجرا و اعمال این صالحیت موظف هستند. 

در عین حال مجموعه ای از اشخاص و نهادها صالحیت گزینشی )اختیاری( دارند؛ یعنی ممکن است فلسفۀ وجودی 	•
آن ها نظارت نباشد؛ اما از صالحیت های نظارتی برخوردار باشند یا اینکه در اعمال صالحیت نظارتی خود، اختیار و 

انتخاب داشته باشند.
3. پرسش بسیار مهمی در این زمینه وجود دارد: در نظام سیاسی و حقوقی، اصل اولیه بر داشتن صالحیت نظارت بر 

اشخاص و نهادهاست یا اصل بر فقدان آن؟ 
 برای اشخاص و نهادهایی که در نظام حقوقی و سیاسی کشور کارکرد و جایگاه نظارتی دارند و به تعبیر دیگر 	•

صالحیت ذاتی نظارتی دارند، اصل بر داشتن صالحیت است؛ یعنی در مواقع تردید در صحت اقدامات نظارتی آن ها 
و همچنین تزاحم میان هنجارهای نظارتی یا سایر هنجارها، با استفاده از اصل مذکور می توان مشکالت و مسائل را 
حل نمود. در قواعد فقهی و حقوقی مشهور آن است که مبنا و اصل اولیه بر فقدان هرگونه والیت و صالحیت است؛ 
مگر با دلیل و مبنای حقوقی مشخص این والیت و صالحیت اعطا شود. اما براساس قواعد فقه عمومی و سیاسی، در 
نظام سیاسی و حقوقی برای یک سری از اشخاص به جعل اولیه صالحیت ذاتی نظارت درنظر گرفته می شود و اصل 
عدم والیت یا عدم صالحیت برای سایر اشخاص و نهادها و اشخاص ثالث اجرا می شود و به بیان دیگر، مجرای اصل 

عدم والیت و عدم صالحیت موارد دیگری است.
با هدف پاسداری از حقوق عمومی و حقوق عامه، برای سایر اشخاص و نهادها اصل بر عدم صالحیت نظارتی است 	•

و درصورت تردید از اصل صالحیت یا صحت اقدامات صورت گرفته با اهداف نظارتی، با کمک این اصل حقوق عمومی 
با صالحیت مردد صورت  یا  اقدامات نظارتی بدون صالحیت معین  اولویت قرار می گیرد و چنانچه  مورد حمایت و 
پذیرد و به دنبال آن حقوق عامه و عمومی شهروندان نقض شود، قواعد حقوقی بدون شک از حقوق عمومی حمایت 
می کند. البته این مطلب به معنای نفی نظارت درون سازمانی نیست. در این گونه از نظارت که نظارت سلسله مراتبی، 
و  امور  تمامی  بر  نهادها  و  اشخاص  نظارتی  داشتن صالحیت  بر  اصل  می شود،  نامیده  هم  اداری  و  درون سازمانی 

کنش های داخلی خود است.
دوم: موضوع و ماهیت نظارت

در تعریف برگزیده از نظارت، »کسب اطالع، جهت دهی، الزام آوری بیرونی، تغییر یا درنهایت ابطال اصل یا اثر کنش 
عامالن قدرت عمومی با بهره گیری از ابزارهای مشخص« به عنوان ویژگی اصلی صالحیت نظارتی مطرح گردید. در 

این زمینه نکات زیر حائز اهمیت است:
1. اواًل و بالذات همۀ اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار از قدرت عمومی و به تعبیری عامالن و مجریان آن، موضوع 
نظارت هستند. برخورداران از قدرت عمومی و عامالن آن در واقع همۀ اشخاص )حقیقی و حقوقی( و نهادهایی هستند 
که به صورت رسمی و قانونی برای استفاده از قدرت عمومی به هر نحوی صالحیت داشته و غالبًا از بودجۀ عمومی 

کشور استفاده می کنند:
این اشخاص و نهادها می توانند فراقوه ای و خاص یا از جمله اشخاص و نهادهای اساسی و مرتبط با قوای سه گانه 	•

و دارای صالحیت تقنینی، قضایی و اجرایی باشند.
عنوان و سمت اشخاص مورد نظارت شامل رئیس قوای سه گانه، وزیر، سرپرست، معاونین، مشاورین، نمایندگان، 	•

اعضای شوراهای عالی و عادی و... نیز می شود.
همچنین عنوان نهادهای مورد نظارت تمام وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی و عمومی، شرکت های دولتی، 	•

مؤسسات عمومی غیر دولتی )مانند شهرداری ها( و به طور کلی همۀ دستگاه های اجرایی و غیر اجرایی را شامل می شود.
2. مقصود از کنش عامالن قدرت عمومی، تمامی اقدامات، رفتارها، تصمیمات، هنجارسازی ها و در کل همۀ اموری 
انجام می شود. در نتیجه کنش های مادی و عینی و کنش های غیرمادی و  با هدف اعمال قدرت عمومی  است که 

اعتباری )مانند تصمیم سازی، شاخص سازی، تصمیم گیری و وضع هنجار( می تواند موضوع نظارت باشد.
سوم: مشروعیت و قانونی بودن منبع اعطای صالحیت نظارت

از دیگر ارکان و مؤلفه های تعریف برگزیده »مشروعیت و قانونی بودن« منبع اعطای صالحیت نظارت به ناظر است. 
اگرچه این امر در ابتدا بسیار بدیهی و حتی پیش پا افتاده به نظر می رسد، با تحلیل آثار آن در مسائل و کیفیت اصول و 

قواعدی که برای نظارت مطرح می گردد، ظرافت های کاربردی این مؤلفه بیشتر نمایان خواهد شد:
1. منظور از مشروعیت در این تعریف، همان اصطالح مشروعیت در سیاست است و نباید آن را با شرعی بودن در علم 

فقه اشتباه گرفت.
2. مشروعیت و قانونی بودن گاه بر اساس قانون اساسی و قدرت تأسیسی نظام های سیاسی و حقوقی شکل می گیرد و 
گاه بر اساس قوانین و مقررات عادی اعطا می شود که از سوی مراجع ذی صالح وضع می شود. در برخی موارد استثنایی 

نیز از سوی اصول و قواعد کلی حقوقی ایجاد می شود.
3. نتیجۀ منطقی اینکه ماهیت و جایگاهی که برای صالحیت نظارت درنظر گرفته شد، قاعدتًا اعطای صالحیت نظارت 
صرفًا بر اساس مقررات پایین دستی )مانند آیین نامه و بخش نامه( بر خالف قواعد تضمین کنندۀ حقوق عامه و عمومی 

است و فقط در زمینۀ نظارت درون سازمانی می تواند پذیرفتنی باشد.
چهارم: بدوی و پیش دستانه بودن نظارت

میان  باید  مذکور  تعریف  و  مبانی  بر اساس  شد.  اشاره  نظارت  بودن  پیش دستانه«  و  »بدوی  به  برگزیده  تعریف  در 
»نظارت«، »رسیدگی« و »تعقیب« نیز به تمایز قائل بود؛ زیرا اصل و ماهیت نظارت در حقیقت ایجاد کنندۀ گونه ای 
خاص از صالحیت بوده که اختیار و اقتدار الزم برای تحقیق و تفحص یا هرگونه اقدام مقتضی را حتی بدون مشاهدۀ 

هرگونه تخلف و نقض قانون فراهم می کند.
رسیدگی،  با  موارد  از  بسیاری  در  را  نظارت  دایرۀ  مصداق  و  مفهوم  لحاظ  از  که  رایج  دیدگاه های  برخی  بر خالف   
برخورد، تعقیب یا مجازات یکسان می دانند، در تعریف برگزیده وجه تمایز کاربردی نظارت با امور یاد شده در بدوی و 
پیش دستانه بودن نظارت است؛ زیرا هنگامی که شخص حقیقی یا حقوقی دارای قدرت عمومی به هر نحو از قدرت 
خود سوء استفاده نموده و مرتکب هرگونه تخلف یا رفتار مجرمانه گشته و این امر به هر شکلی کشف و ثابت شود، 
مستلزم واکنش صحیح و به موقع سیاسی، حقوقی و قضایی است و چنین واکنشی به سایر ارکان و اجزای نظام سیاسی 
و حقوقی باز می گردد و لزومًا ارتباط معنایی و ساختاری الزم االتباعی میان امور مذکور با مباحث نظارتی وجود ندارد. 
اگرچه نظارت صحیح در بسیاری از موارد به کشف تخلفات و رفتارهای مجرمانه و سپس تعقیب حقوقی و کیفری آن 
منجر می گردد، نوع و نحوۀ واکنش به این امور لزومًا با کیفیت و کمیت نظارت ارتباطی نداشته و از لحاظ فنی جایگاه 
متفاوتی دارد. مشروعیت و قانونی بودن صالحیت نظارت مجوز هرگونه اقدام بدوی و پیش دستانه نظارتی را صادر 
می کند و این امر ضرورتًا نیازمند ادله، امارات، قرائن و شواهد مستقل و بالفعل برای شروع فرایندهای نظارتی نیست.

جمع بندی
همان گونه که اشاره شد، بحث و گفت وگو دربارۀ نظارت در ابتدای امر ممکن است بسیار بدیهی و بدون ابهام به نظر 
برسد؛ اما هنگامی که دربارۀ رابطۀ مستقیم میان مؤلفه های اولیه و ثانویۀ نظارت تأمل کنیم، در مسیر پرچالشی قدم 
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نهاده ایم.
در اندک تعاریفی که در ادبیات علمی کشور دربارۀ مؤلفه های تخصصی نظارت وجود دارد، به ابعاد کاربردی نظارت و 
اهداف آن نیز به صورت خیلی مختصر اشاره شده و عمدتًا هدف آن را تضمین کیفیت عملکرد و جلوگیری از تخلفات 
و  نهادها  بدون شک تضمین عملکرد صحیح  است.  نظارت  اولیۀ  اهداف  از  موارد گوشه ای  این  دانسته اند.  احتمالی 
اشخاص برخوردار از قدرت عمومی و حرکت در مسیر تحقق مجموعه اهداف و وظایفی که برای آن ها پیش بینی شده 
است، در این دسته قرار می گیرد؛ اما باید توجه کرد که بدون در نظر داشتن مؤلفه های تعریف برگزیده برای نظارت 
به صورت همه جانبه و همچنین تفکیک اهداف اولیه از اهداف ثانویۀ نظارت نمی توان به شاخص های عینی، کاربردی 

و سنجش پذیر برای ارزیابی عملکرد نظارتی دست یافت.
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لطفاً در ابتدا به مفهوم تعارض منافع و ضرورت آن بپردازید.
هرکسی بالشک به  دنبال منافع خویش است و این شخص  می    تواند حقیقی یا حقوقی باشد. به  نظر من این مسئله نه  تنها 
َ اشَتری ِمَن الُمؤِمنیَن أنُفَسُهم َوأموالَُهم  در امور مادی بلکه در امور معنوی هم وجود دارد. خداوند می  فرماید: »إِنَّ اهللَّ
بِأنَّ لَُهُم الَجنََّۀ« )توبه/111(. یعنی خدا از شما )جان  هایتان را( می  خرد و این کار منفعت دارد. بنابراین نباید از این 
مسئله فرار کرد؛ چراکه برخی می  گویند در نظام اسالمی اصاًل منفعت  طلبی خوب نیست. درحالی که هیچ  جا در اسالم 
چنین چیزی گفته نشده است. منفعت  طلبی در مسیر خودش درست و صحیح است؛ اما اینکه کدام منفعت را اولویت 
دهیم، جای بحث دارد. گاهی منفعت فرد، در طول عمِر بیشتر و کسب مال بیشتر و آسایش بیشتر است؛ اما منافع 
دیگری هم وجود دارند که اولویت پیدا می  کنند و باید به آن  ها توجه کرد. اینجا بحث تعارض منافع پیش می  آید؛ ولی 
درون  شخصی است. در جای دیگر، تعارض منافع بین  شخصی است. در این حالت من منافعی دارم و شما هم منافعی 

دارید و این دو مورد هم  راستا نیستند.
اگر توجه کرده باشید، وقتی قرار است سازمانی تعریف شود، دربارۀ آن چنین گفته  می شود: سازمان عبارت است از 
عده  ای افراد که برای رسیدن به هدفی مشترک کنار یکدیگر همکاری می  کنند. این تعریف به معنای این است که 
منافع این افراد با یکدیگر هم  راستاست. اگر فردی را درنظر بگیریم که در شرکتی کار می  کند تا آن شرکت درآمدزایی 
بیشتری داشته باشد، خود فرد هم از این کار منفعت می  برد و زمانی این شرکت را ترک می کند که منفعتش با منفعت 

شرکت در تعارض باشد.
اگر به این مسئله منفعت  طلبانه نگاه کنیم، این فرد حتمًا شرکت را ترک می  کند. اما اگر شرکت به او اطمینان دهد 
که با حضورش در شرکت به منفعت بیشتری می  رسد، آن را ترک نخواهد کرد. با بیان این مثال می  توان گفت وقتی 

تعارض شکل می  گیرد که منافع افراد در سطح شخص با یکدیگر هم  راستا نباشد.
تعارض منافع در بودجه  ریزی به چه نحوی است؟

ما وقتی دربارۀ بودجه  ریزی صحبت می  کنیم، شخص را مالک قرار نمی  دهیم. بحث دربارۀ نهادها و جامعه است. منظور 
از نهاد در اینجا همۀ دستگاه  های اجرایی و همۀ سازمان  ها و شرکت  ها و بخش خصوصی است.

تعارض منافع در بودجه   ریزی آنجایی است که چیدمان بودجه با منافع اشخاص و دستگاه  ها در تعارض باشد. به  طور 
مثال من قرار است در بودجه  ای که برای سال آینده در  نظر می  گیرم، ارز ترجیحی را حذف کنم. این کار برای بخش 
خصوصی تبعات منفی و مثبتی دارد که در حالت منفی خود باعث ایجاد تعارض می  شود. در دولت هم به همین ترتیب 
با حذف ارز ترجیحی، منافع عده  ای در خطر می  افتد؛ چون همین که یک شرکت دولتی مثاًل غالت را بار می  زند و در 

مقصد تخلیه می  کند، خود این فرایند منافعی برای چندین فرد و مجموعه دارد.
مثال دیگر هم این است که فرض کنید در همین زمان کرونا، بودجه  ای چند ده  هزارمیلیارد تومانی برای مقابله با آن 
درنظر گرفته شد. حال کرونا رفته و طبیعتًا بودجۀ مربوط به آن هم باید حذف شود. حال اگر قرار باشد این بودجه 
حذف شود، منافع عده  ای در خطر می  افتد که شامل خصوصی  ها و دولتی  ها می  شود. در اینجا فقط یک وزارتخانه برای 
مهار کرونا 120هزارمیلیارد تومان بودجه گرفته است و حال که کرونا تمام شده، دیگر قرار نیست به این وزارتخانه این 
مبلغ از بودجه داده شود. بنابراین گاهی منافعی ایجاد می  شود و بعد هم این قبض و بسط منافع، عده  ای را بهره  مند و 
عده  ای را محروم می  کند. پس چه بخواهیم و چه نخواهیم این تعارض شکل می  گیرد؛ چون منافع من با منافع شما از 

یک  جایی هم  راستا نمی  شود و این تعارض اتفاق می  افتد.
نکتۀ بعدی این است که آیا اصاًل پرداختن به این موضوع اولویت دارد و آیا این مسئله را  می    توان بررسی کرد یا نه؟ 
مثل این است که بگوییم هوا هست و آلودگی هم وجود دارد و آیا اولویت دارد که به آن بپردازیم یا نه؟ در اینجا 
باید دید که این مسئله تا چه اندازه به منفعت عامه ضرر می   زند. چون تعارض منافع آنجایی است که منفعت عامه در 
خطر قرار دارد و باید دربارۀ آن فکری کرد و اگر چنین موردی نباشد، پس این مسئله هم اولویتی ندارد؛ اما واقعیت 
این است که این مسئله اولویت دارد. مثاًل قانونًا مجوز گرفته  می شود که هفتادهزار خودرو وارد شود. حال چه می  شود 
که این مصوبه اجرا نمی  شود؟ مگر بخش خصوصی می  تواند مستقیم برود و این کار را انجام دهد؟ مگر می  شود در 
نظامی که یکی از ارکان آن حجاب و عفاف و حیاست، نشود کارخانۀ تولید چادر زد و بعد هم که امکانات می  دهند 
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ورشکست شود؟  زود  خیلی  احداث می  شود،  کارخانه  و 
کجای کار لنگ می  زند که این اتفاقات پیش می  آید؟ در 
اینجا عده  ای دچار تعارض منافع می  شوند و اتفاقاتی رقم 
در خطر  منافع  تعارض  در  عامه  منفعت  پس  می خورد. 
است؛ یعنی منافع عده  ای با منافع عامه هم  راستا نیست 
و این مسئله باعث بروز اتفاقاتی می  شود؛ خودرو به این 
شکل، چادر به آن شکل، مواد غذایی بی  کیفیت هم به 

شکلی دیگر و...
مسئلۀ  به  پرداختن  آیا  اساس  این  بر 
نظام  اصلی  اولویت  های  را می  توان جزء  منافع  تعارض 

دانست؟
جزء  باید  حتمًا  منافع  تعارض  به  پرداختن  بنده  به  نظر 
در  من  مثال  برای  باشد.  نظام  اصلی  اولویت  های 
مشغول  دارویی  صنایع  حوزۀ  در  و  خصوصی  شرکتی 
مرا  دارم،  که  لیاقت  هایی  به  واسطۀ  کار هستم. حال  به 
در جایگاه معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و 
دارو منصوب می  کنند. آیا در اینجا امکان ندارد من خطا 
آیا سیاست  هایی وجود  دارد. حال  البته که وجود  کنم؟ 
ندارد که با اِعمال آن بتوان از بروز این خطاها جلوگیری 
نظام  ارشد  از مدیران  نیست که مدیری  آیا مهم  کرد؟ 
وارد صنایع پتروشیمی می  شود و چندهزارمیلیارد تومان 
سهام  دار می  شود و بعد مجدداً وزیر می  شود؟ آیا در اینجا 

بحث تعارض منافع پیش نمی  آید؟ 
تا به اینجا بحث بر سر این بود که پرداختن به تعارض 
منافع باید جزء اولویت  های اصلی نظام باشد. حال سؤال 
دیگر این است که آیا این مسئله در نظام بودجه  ریزی، 
جزء اولویت  های اصلی است؟ به عقیدۀ من حتمًا این  طور 
است و باز هم باید برای تبیین بهتر مسئله، مثالی از خود 
نظام اداری و کارکنان دولت بزنم تا روشن شود که این 
در  باید  و  است  آزاردهنده  میزان  چه  تا  منافع  تعارض 

جهت رفع آن تالش کرد.
هزینۀ  دولت،  هزینه  های  عمدۀ  می  دانیم  آنکه  اول 
یا  را کم کرد  باید حقوق  ها  یا  اینجا  در  است.  کارکنان 
چراکه  ندارد؛  وجود  هم  دیگری  راه  را.  حقوق  بگیران 
اگر  و  است  پرسنلی  هزینۀ  دولت،  هزینۀ  هشتاددرصد 
این کم شود، باید یکی از این دو کار را انجام داد. قانونی 
هر  دولت  اجرایی  دستگاه  های  حجم  که  شد  تصویب 
سال نسبت  به سال گذشته باید پانزده  درصد کاهش یابد. 
حال چه میزان کاهش پیدا کرده است؟ خیلی کم؛ چون 
خودشان نمی توانند منافعشان را حذف کنند. پس گفتیم 

خدماتی  کیفیت  ارتقای  راستای  در  دولتی  دستگاه  های 
را  خدماتشان  باید  دهند،  ارائه  مردم  به  است  قرار  که 
الکترونیکی  می  خواهد  که  خدماتی  کنند.  الکترونیکی 
از  قبل  یعنی  اصالح شود.  قبل  از  فرایندش  باید  شود، 
ده  از  باید  شود،  انجام  کارش  می  خواست  هرکس  این 
نفر امضا می گرفت؛ اما اگر این فرایند الکترونیکی شود، 
باید آن را  دیگر به امضا نیازی نیست و فقط یک نفر 
تأیید کند. این کار به این معناست که در اینجا نُه  نفر باید 
حذف شوند. سازمان  ها چنین کاری نمی  کنند؛ چون در 
هر سازمانی عده  ای هستند که آن را تشکیل می  دهند و 
حال آیا این سازمان راضی  می شود بخشی از خودش را 
حذف   کند؟ پس می  بینیم که حقوق   بگیران را نمی    توان 

حذف کرد.
البته  کرد؟  را حذف  حقوق  می  توان  آیا  این صورت  در 
داشتن  بیشتر  به  همیشه  افراد  میل  بلکه  نمی شود.  که 
است و کارمندی که حقوق می  گیرد، هیچ  وقت خودش 
حقوق خود را کم نمی    کند. حال تعارض منافع در نظام 
در  شما  می  دهد.  نشان  را  خودش  اینجا  بودجه ریزی 
هزینه  هایتان  که  رسیده  اید  جایی  به  خود  بودجه  ریزی 
از درآمدهایتان بیشتر است؛ چون در نظام بودجه  ریزی 
و  درآمد  است؛ عدد  معیار  آن دو عدد  و  داریم  دو عدد 
عدد هزینه. این  ها باید با یکدیگر تراز باشند و اگر تراز 
نباشند، تعادل اقتصادی به هم  می    خورد و اگر هزینه  های 
شما بیشتر باشد، دچار مشکالت اقتصادی حاد می  شوید. 
حال اآلن هشتاددرصد بودجۀ کشور پرسنلی است و قرار 
تعارضات  مگر  اما  یابد؛  سامان  و  نظم  حوزه  این  است 
بگیرد؟ پس بخشی  می  گذارند که چنین کاری صورت 
از موضوع بودجه  ریزی، مدیریت تعارضات است. اگر در 
بودجه  ریزی، مدیریت تعارضات نباشد، بودجه را نمی   توان 
بست و فرایند را تا انتها جلو برد. بودجه  ریزی همچنین 
فرایندی سیاسی است و نه اقتصادی؛ چون اگر فرایندی 
اقتصاد  می  شد.  منفی  نباید  هیچ  وقت  بود،  اقتصادی 
دودوتاچهارتاست. حال پس چرا هزینه  ها می  تواند بیشتر 
سیاسی  کار  این  چون  شود؟  منفی  و  باشد  درآمدها  از 
این صورت  به  بگذارید  فعاًل  که  می  شود  گفته  و  است 
باشد تا بعداً آن را درست کنیم. این »فعاًل« گفتن هم 

به  خاطر اعتراضات و آشوب  های احتمالی است.
 اگر امکان دارد دربارۀ مفهوم تعارض 

منافع در بودجه   ریزی بیشتر توضیح دهید.
می  توان  طریق  چهار  به  را  پولی  هر  که  می   شود  گفته 

هزینه کرد. طریق اول زمانی است که می  خواهید پولی 
را برای خودتان و از جیب خودتان خرج کنید. این پول 
هم پول زحمت  کشی خودتان است که به  دست آوردید. 
عقاًل و عرفًا این پول را به بهترین شکل خرج  می    کنید 
و سعی می  کنید بهترین کاال را با بهترین قیمت بگیرید. 
نوع دوم زمانی است که شما پول خودتان را می   خواهید 
برای دیگران خرج کنید. مثاًل می  خواهید به کسی هدیه 
با  را  هدیه  بهترین  می  کنید  اینجا هم سعی  در  بدهید. 
انتخاب    کنید.  قیمت  مناسب ترین  و  کیفیت  بهترین 
دیگران  پول  با  بخواهید  شما  که  است  این  بعد  حالت 
برای خودتان خرج کنید. فرض کنید جیب دیگری وجود 
و  کرده  آن  در  را  دارید دست خود  اجازه  که شما  دارد 
بیشترین خرج  اینجا شما  در  کنید.  برای خودتان خرج 
را با تجمالتی  ترین وجه ممکن انجام می  دهید. مصداق 
چنین حالتی این است که فردی مدیر مجموعه  ای شد 
و  دفتر  دکوراسیون  و  چیدمان  کل  آن،  قبلی  مدیر  که 
طبقه را عوض کرده بود. این مدیر جدید گفت من اصاًل 
و  کنید  عوض  را  همه  و  نمی  آید  خوشم  سلیقه  این  از 
فالن مدل را بزنید و درنهایت 150میلیون تومان هزینۀ 
مربوط  پیش  15سال  به  قضیه  این  و  شد  دکوراسیون 
است. حال چرا چنین هزینه  ای در آن زمان شد؟ چون 
برای  آیا چنین شخصی  اما  بود؛  دیگران  از جیب  همه 
در صورتی که  کاری می  کرد؟  خانۀ خودش هم چنین 
فرضًا همسرش 100میلیون خرج دکور برای خانه کرده 
بود، آیا می  گفت این هزینه  ها را کنار بگذار و من خودم 
اما  نه؛  که  البته  می  کنم؟  خانه  دکور  خرج  150میلیون 
راحت  خیلی  است،  دیگران  جیب  اول،  حالت  در  چون 
خرج می  کند. ِقسم چهارم برمی  گردد به هزینه  کردن از 
مجموعۀ  مدیر  من  یعنی  دیگران؛  برای  دیگران  جیب 
دولتی هستم و قرار است از جیب دولت برای مردم خرج 

کنم. در اینجا به  صورت شلخته خرج می  کنم.  
حالت  تحقق  بخشیدن  در  واقع  بودجه  ریزی  نظام  هدف 
چهارم است؛ یعنی وقتی من دارم خرج می  کنم، چون از 
جیب دیگران برای مردم خرج می  کنم، باید بودجه  ریزی 
به  صورتی باشد که مرا به هدفی برساند تا بیهوده خرج 
نکنم و با هدف  گذاری از پیش تعیین شده  ای خرج کنم 
و پیشرفت کار را بتوان رصد و اندازه  گیری کرد تا ببینم 
آیا به اندازۀ مقدار الف به نتیجۀ ب که قرار بود برسم، 
رسیده  ام یا نه. در اینجا موضوع بعدی پیش می  آید؛ یعنی 
در بودجه  ریزی باید اولویت  بندی شود. اآلن اولویت این 
است که صنایع بازسازی شوند؛ چون صنایع کشور، همه 
فرسوده شده، اما برای این کار پولی اختصاص نمی    یابد؛ 
چون عمدۀ بودجه باید صرف پرداخت حقوق شود و اگر 
اولویت  بندی این باشد که فعاًل حقوق پرداخت نشود و 
این هزینه صرف بازسازی صنایع شود، کشور به آشوب 
خود،  بودجه  ریزی  نظام  در  ما  پس  می  شود.  کشیده 
تعارض  مباحث  آن  داریم که یک مقدار  منافع  تعارض 
منافعی است که خارج از نظام بودجه  ریزی است و یک 
مقدار عمدۀ آن هم تعارض منافعی است با ادبیاتی که 
باید به آن بپردازیم و یک قسمت آن هم این است که 
منافع عامه حکم می  کند که خرج صنایع شود؛ اما منافع 
اآلن  یعنی  نیفتد؛  اتفاق  این  کارکنان حکم می  کند که 
بودجۀ عمرانی   صفر  اوقات  بعضی  چند سالی است که 
بوده؛ اما بودجۀ کارمندی   همیشه داده شده است. شما 
نمی  توانید یک مورد پیدا کنید که دولت حقوق کارمندان 
دیر  یا حتی  یعنی ممکن است کم  باشد؛  نداده  را  خود 
پرداخت کرده باشد؛ اما همیشه پرداخت و جبران کرده 
است؛ چون ما اینجا به تعارض منافعی دچار می  شویم که 
برای آن هنوز راه  حلی پیدا نکرده و به سراغ ابزارهایی 
هم  مثال  زدن  کنیم.  هم  راستا  را  منافع  که  نرفته  ایم 
برای آن سخت است؛ چون اصاًل به این سمت حرکت 
نکرده  ایم. ما هنوز سراغ بررسی و کالبدشکافی خوِد نظام 
بودجه  ریزی نرفته  ایم؛ چه برسد به ملحقاتی مثل اینکه 

چه تعارضاتی وجود دارد و چه باید کرد.
منافع در  تعارض  برای مدیریت  برخی 
دستگاهی  باید  که  کرده  اند  پیشنهاد  چنین  بودجه  ریزی 
بر  نظارت  مسئول  بودجه   ریزی  سازمان  از  مجزا 

بودجه  ریزی شود، شما با این پیشنهاد موافق هستید؟
خود سازمان برنامه و بودجه، دستگاهی نظارتی است. در 
رأس این سازمان هم چند دستگاه نظارتی دیگر وجود 
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حال  بازرسی.  سازمان  و  محاسبات  دیوان  از  اعم  دارد؛ 
دوباره باالی سر این سازمان  ها هم دستگاه  های نظارتی 
و  اینجا مسئله چیز دیگری است  در  بگذاریم؟  دیگری 
اگر قرار بود صرفًا با نظارت حل شود، تا به حال حل شده 
بود. ما متأسفانه به این مسئله نپرداخته ایم. شما فرض 
افتاده و بی  حال است و دائمًا  بیماری روی تخت  کنید 
به او آمپول تقویتی می  زنند. باید دید دلیل آن چیست. 

ممکن است عفونت داخلی کرده باشد.
این  به  بیمار،  بدحالی  دلیل  به  که  می  آید  پیش  بعضًا 
بیمار  کنند.  قطع  را  او  پای  باید  که  می  رسند  نتیجه 
مخالفت  می   کند اما پای او را قطع می  کنند؛ چون عفونت 
داخل پاست و اگر قطع نشود، به کل بدن سرایت می  کند 
و تا یک ماه دیگر فرد می  میرد. در اینجا عفونت از حد 
گذشته و هیچ دارویی وجود ندارد و لذا باید جلوی آن را 
گرفت و پا را قطع کرد. حال آیا ما در نظام بودجه  ریزی 
و  ُمسّکن  دنبال  یا  هستیم  راه  حل  ها  این  به  دنبال  خود 
آمپول تقویتی؟ ما هنوز نظام بودجه   ریزی را کالبدشکافی 
نکرده و نمی  دانیم که داخل این نظام بودجه  ریزی چه 
و  اتفاقی می  افتد و کجا عفونت کرده  خبر است و چه 
مسئلۀ اصلی ما چیست. ما باید درد را بفهمیم تا به دنبال 
اینجا  نمی  توانم  وضعیت  این  با  بنابراین  باشیم.  درمان 
می  رسد  به  نظر  اما  بدهم؛  شما  به  پیشنهادی  و  نسخه 
که در حال حاضر آن بخشی که بیشتر می  توان بر آن 
به  پرداختن  آیا  است که  اولیه  متمرکز شد، بخش  های 
آن اولویت دارد؟ پاسخ این است که قطعًا اولویت دارد. 
در نظام بودجه  ریزی هم قطعًا تعارض منافع وجود دارد 
و باید در این نظام مدیریت تعارض را شروع کنیم؛ اما 
کالبد  شکافی  ما  که  شود  شروع  باید  وقتی  این  ها  همۀ 
انجام دهیم و بفهمیم که نظام  و آسیب شناسی دقیقی 
بودجه  ریزی به چه معناست و در کجا منافع عامه قربانی 
منفعت  های دیگر می  شود و بعد هم که مسئله مشخص 
شد، به سراغ این برویم که با چه ابزارها و سیاست هایی 
هم  مدتی  از  بعد  و  کرد  ترمیم  را  مسئله  این  می توان 

بهبود داد.
که  رسیده  اند  جمع   بندی  این  به  برخی 
در بحث بودجه جای مدیریتی  ها نیست و چون در آن 
بحث  های اقتصادی می  شود، نگاه مدیریتی جایگاهی در 
آن ندارد. با این مسئله باید چگونه برخورد کرد و چگونه 

می توان رویکرد مدیریتی را بر بودجه   ریزی حاکم کرد؟
و  محققان  و  استادان  به  که  احترامی  همۀ  با  من 

از  یکی  می  کنم  فکر  دارم،  اقتصادی  حوزۀ  متخصصان 
ایرادها همین است که بودجه را اقتصادی صرف دیدیم 
و اقتصاددان  ها به سراغ آن رفتند. بنده عرض کردم که 
نظام سیاسی  و  نظامی سیاسی است  بودجه  ریزی  نظام 
که  زمانی  تا  برد.  پیش  اقتصادی  صرفًا  نمی  توان  را 
حقوق اساسی و حقوق اداری، مباحث بنیادین مدیریت 
و سیاست را در بودجه  ریزی احصا و فهم نکرده و مبتنی 
باقی  کماکان  وضعیت  همین  نکرده،  حرکت  آن  بر 
بخشی  تنها  بلکه  نیست،  اقتصادی  بودجه  ریزی،  است. 
از محاسبات آن اقتصادی است. نظام بودجه   ریزی، نظام 
مربوط  به  تخصص  های  و  است  اجتماعی  زندۀ  پویای 
خودش را هم الزم دارد. اتفاقًا یکی از نقاط ضعف همین 
که  می  کنند  فکر  چون  دانشجویان  از  خیلی  که  است 
ریاضی  شان ضعیف است و اقتصاد را متوجه نمی  شوند، 
قاعدتًا  نمی  کنند.  پیدا  ورود  مبحث  این  به  دیگر 
مباحث  به  کمتر  هم  مدیریتی  نرم  رویکردهای  بیشتر 

بودجه   ریزی تزریق می شود.
آیا در این عرصه تشکل  های مردم نهاد 
می  توانند  دانشجویی  انجمن  های  و  بسیج  مثل 

نقش  آفرینی کنند؟ چگونه؟
در این زمینه هر نهاد عمومی بخواهد وارد شود، جای 
کار دارد و به  نظرم باید وارد شود. بسیج از جنبۀ دغدغه  ها 
دارد، در مواردی سعی می  کند  نگاه  های مقدسی که  و 
منفعت شخصی را کنار گذاشته و منفعت عمومی را ببیند 
و از ظرفیت نیروهای متدّین استفاده کند. پس جایگاه 
حرکت  و  دارد  مباحث  این  گونه  به  ورود  برای  مناسبی 
با  نمی  توان  و  است  جهادی  حرکتی  فضا  این  در  هم 
همان نگاه  های منفعت  طلبانۀ بخش خصوصی و بخش 
نظام  در  است  ممکن  شد.  فضا  این  وارد  دانشگاهی 
این  نتایج،  آن  از  یکی  نتایجی رسید که  به  علمی هم 
باشد که هزینه  های بودجه  های آموزشی کم شود و لذا 
تعارض پیش  می    آید. پس نگاه  ها در اینجا باید به صورتی 
باشد که سعی شود همان  طور که از جان و آبروی خود 
می  گذرد، از منافع خود هم بگذرد و این موارد را تئوریزه 
و عملیاتی کرده و بعد هم خود این آدم  هایی که ساخته 
را  این مدل  کنند  و سعی  رفته  در مجموعه  ها  شده  اند، 

اجرا کنند.

شخیص  منافع  تعارض  مسئلۀ  باید 
و  اختالس  و  رشوه  و  عمومی  منافع  و 
دستگاه های  در  حرف ها  این  ]امثال[ 

دولیت حل بشود. 

دیدار  نخستنی  در  رهربی  معظم  مقام  بیانات 
رئــیس جمــهور و اعـضای هیئت دولت سزیدهم  
1400/06/06
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چگونه  را  منافع  تعارض  مسئلۀ  به  پرداختن  ضرورت  چیست؟  حکمرانی  در  منافع  تعارض  جایگاه 
توصیف می کنید؟

دولت متولی امر کلیت است و قرار است از منافع جمعی که ملت نامیده می شود، دفاع کرده و آن را پیگیری کند. 
اولین مشکل در این مقام تزاحمی است که در آن منافع  با یکدیگر هم راستا نباشند. این چالش از اول خلقت بشر با او 
همراه بوده و این بحث وجود داشته که باألخره این تزاحم چگونه باید حل شود. ریشه های تزاحم می تواند اقتصادی، 
ایدئولوژیک، اندیشه ای و فرهنگی باشد؛ یعنی همۀ این ها ممکن است در مقام تزاحم باشد و یک نفر در مقام کلیت 
تصمیم می گیرد که بنا به دالیلی، نباید قومی در جامعه قدرت بگیرد. برای مثال ترکیه حدود 20 میلیون ُکرد دارد و 
به هر دلیلی تصمیم می گیرد ُکردها صاحب قدرت نشوند. یا اینکه در جامعه ای فردی در مقام کلیت تصمیم می گیرد 
فالن مذهب، مذهب رسمی کشور بشود. ممکن است عده ای این تصمیم را نپسندند. مثال دیگر اینکه در جامعه ای 
موضوعی تابو باشد و هرکس به این موضوع متعرض باشد و حرف بزند، با او برخورد شود؛ مثل موضوع هلوکاست 

برای جوامع غربی و... .
این ها همه تصمیماتی است که دولت مردان می گیرند و در تمامی آن ها عده ای راضی و عده ای ناراضی هستند. سؤال 
اولیۀ حکمرانی و اقتصاد سیاسی این است که چگونه این تصمیم گرفته شود و این تزاحم و تعارض چگونه حل شود. 
برای این مسئله از همان آغاز خلقت بشر پاسخ های مختلفی ارائه شده و زمانی این تزاحم و تعارض را با آداب و رسوم 
و سنن حل می کردند و دولت مردان آن چنان مداخله ای انجام نمی دادند؛ مثاًل در هندوستان برای سالیان سال رسم بر 
این بود که شغل پدر به پسر برسد و بسته به اینکه در کدام طبقۀ اجتماعی قرار می گرفتند، همان مسیر طی می شد. 
این تزاحم در مواردی مبتنی بر زور بود؛ مثل فراعنۀ مصر که این تزاحم را با شالق حل می کردند. باألخره در اینجا 
منافع با هم متفاوت است و تعارض وجود دارد و دولت که متولی امر کلی است، می خواهد به گونه ای این تعارض را 

حل کند و برای این کار فرمول های متفاوتی وجود دارد.
هرچه بشر جلوتر آمد، این مسئله پیچیده تر شد و در دنیای جدید، دولت متولی این امر است. حال صحبت بر سر این 
است که دولت چه شکلی داشته باشد. نکتۀ رایج در دنیای فعلی این است که گفته می شود دولت های دموکراتیک 
بهترین شکل حل کنندۀ این تعارض و تزاحم هستند. حال سؤال این است که اَشکال این تزاحم و تعارض چیست و آیا 
صرفًا مسئلۀ تعارض منافع این است که مثاًل فالن شخص بگوید همۀ این شهر را به اسم من کنید و به او گفته شود 
که حد تو تا این اندازه است و بیش از این نمی توانی داشته باشی یا اینکه فراتر از این بحث هاست؟ نکته ای هم در 
پرانتز گفته شود که بخشی از این موضوع به محدودیت های نظام تکوینی این عالم برمی گردد و در عین اینکه حس 
کمال جویی و برتری طلبی در همۀ ما وجود دارد و همۀ ما می خواهیم رشد کنیم، نقصانی ذاتی هم داریم و از جنبۀ 
رشد هم به دیگری وابسته ایم. بنابراین در حین اینکه حس منفعت طلبی و کمال جویی در ما وجود دارد، از آن طرف 
به واسطۀ نقصان و کمبودهایی مجبوریم به اجتماع تن بدهیم و به اجتماع و افراد دیگر برای رشد نیازمند می شویم 
و از همین جا اختالف پیش می آید که همه می خواهند رشد کنند و نیازمند یکدیگر می شوند و مجبورند که به تقسیم 
کار اجتماعی تن بدهند؛ فرضًا من می خواهم رئیس جمهور شوم. اگر فردی که در شهر کار خدماتی انجام می دهد و 
آشغال ها را جمع می کند، نباشد، رئیس جمهورشدن من مشکل پیدا می کند؛ چراکه شهر را آشغال برمی دارد و چالش 
ایجاد می کند. حال سؤال این است که این تقسیم کار با چه منطقی انجام شود و چه مبنایی وجود دارد که یک نفر 
برود رئیس جمهور شود و نفر مقابل به کار خدمات شهری بپردازد. این مبنا در تقسیم این جایگاه از کجا آمده؟ نکتۀ 
دوم هم این است کسی که رئیس جمهور می شود، چه تضمینی وجود دارد که منافع دیگران را که در الیه های مختلف 

قرار گرفته اند و در رئیس جمهورشدن او هم مؤثر است، حداکثر کند؟
بحث این است که بخشی از مسئلۀ تعارض منافع به محدودیت های نظام خلقت برمی گردد و اصاًل در ذات خلقت است 
که شما هر کاری انجام دهید، تعارض میان آن کسی که در باالست، با آن شخصی که در پایین قرار گرفته، وجود دارد؛ 
یعنی همان شخصی که در باال قرار گرفته، باالبودنش نیازمند پایین بودن اشخاص دیگری است؛ یعنی اگر پایینی ها کار 

نکنند، باالیی بودن بی معنی می شود. اما سؤال این است که نسبت و رابطه میان این دو چیست؟
در دورۀ جدید گفته شد دولت ها در مقام کلیت که مبتنی بر آرای مردم انتخاب می شوند، در بهترین جایگاه هستند که 
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پرسنل بیشتری داشته باشد، برای گرفتن بودجۀ بیشتر، 
قدرت چانه زنی بیشتری دارد. پس من در برابر هر نوع 
تعدیل نیرو در سیستم خود مقاومت می کنم و حتی اگر 
افزایش  سال ها  این  در  را  خود  هزینه های  باشد،  الزم 
این  می دانم  اینکه  با  و  می کنم  جذب  نیرو  و  می دهم 
زیادی  بودجۀ  است،  ناکارآمد  وضعیت  این  با  سازمان 
سازمانی  در  نمی دانم  مثاًل  می گیرم.  برنامه  سازمان  از 
کارایی  که  دارد  وجود  بخشی  هستم،  آن  مسئول  که 
اما آن را تعطیل هم نمی کنم؛ چون در عملکرد  ندارد؛ 
و منافع سازمانی من تأثیر می گذارد. توجه کنید که من 
هیچ  سازمان  منابع  به  و  نیستم  فاسدی  آدم  اینجا  در 
کارنامۀ  خودم  از  می خواهم  اما  نکرده ام؛  دست درازی 
موفقی نشان دهم. در موفق نشان دادن خود در کارنامه 
هم خواسته هایی در نظام حکمرانی کشور وجود دارد که 
این خواسته ها هزینۀ  به آن ها بدهم،  به ناچار تن  وقتی 
عمومی کشور را باال می برد و این کار ضد منافع ملی 
و سازمان  مرا محقق می کند  منافع سازمانی  اما  است؛ 
زیرنظر من هم درنهایت کارنامه ای از خود نشان می دهد 
آن ها  تناسب  به  نیز  و  نیرو  و  پروژه  اندازه  این  تا  که 

عملکرد داشته ام.
اسالمی  جمهوری  در  حکمرانی  بحران  حاضر  درحال 
تعارض  در  اما  است؛  منافع  تعارض  از  قسمت  این 
منافع متوجه بُعد سازمانی و صنفی آن نیستیم و دقت 
نمی کنیم که بخش زیادی از آن چیزی که به سیستم 
هزینه تحمیل می کند و شکست را برای سازمان با خود 
به همراه دارد، همین قسمت است. ما فقط تعارض منافع 
ارائه  را در بُعد فردی آن می بینیم و تحلیل های فردی 
می دهیم. مخصوصًا تحلیل های برخی افراد که در حوزۀ 
علوم اجتماعی فعالیت می کنند، بسیار تحلیل های فردی 
و  هستند  پزشکان  آن ها  مطالعۀ  مورد  معمواًل  و  است 
و  ندارند  کارت خوان  پزشکان  که  می کنند  بیان  دائمًا 
مالیات نمی دهند و پزشکان چنین و چنانند و اتفاقًا چون 
تحلیل های  نمی شناسند،  خوب  خیلی  را  پزشکی  حوزۀ 

اشتباهی هم از خود ارائه می دهند.
بنابراین چیزی که در ایران بحران حکمرانی در موضع 
تعارض منافع است، لزومًا تعارض منافع فردی نیست؛ 
بلکه تعارض منافع سازمانی و تعارض منافع صنفی است 
و الزم است که این دو مورد اصالح شود. از طرفی رویه 
ارشد کشور وجود  در ذهن سیاست گذار  مغالطه هایی  و 
اینجاست  اصالح شود.  باید  غلط  رویه های  این  و  دارد 

بتوانند تعارضی را که در نظام خلقت ریشه های تکوینی 
و طبیعی دارد، حل کنند؛ اما سؤال این است که این کار 
چگونه اتفاق می افتد؟ اواًل باید بررسی کرد که اَشکال 

این تعارض چیست.
 اولین شکل آن، تعارض فردی با تعارض جمعی است. 
دومین شکل آن تعارض سازمانی است؛ مثاًل هیئت دولت 
قانونی بگذارد تا حقوق هیئت علمی ها را محدود کند. این 
قشر از جامعه اعتراض می کنند که این کار چه معنایی 
فردی.  نه  است؛  سازمانی  منافع،  تعارض  این  دارد. 
تعارض فردی آنجاست که مثاًل من رئیس جایی باشم 
و منافعم هم در این باشد که با خودم قرارداد ببندم و به 
خودم پروژه بدهم. در اینجا تعارض فردی پیش می آید؛ 
به این معنا که خود فرد این کار را می کند و به موقعیت 
سازمانی من ربطی ندارد و ممکن است که من هرجای 
دیگری هم که باشم، این خطا را انجام دهم. متأسفانه 
درک ما از تعارض منافع در ایران، تعارض فردی است 
فردی  تعارض  به سمت  هم  ما  تنظیم گری های  نظام  و 
کنترل  ما  فیش های  و  ما  حقوق های  مثاًل  که  می رود 

شود و... .
اما بحرانی که امروزه نظام حکمرانی در مسئلۀ تعارض 
متعدد  هزینه های  تحمیل  به  و  کرده  پیدا  ایران  منافع 
تعارض های  و  صنفی  تعارض  شده،  منجر  کشور  به 
سازمانی با تعارض ملی و جمعی است. ما اآلن در ایران 
درگیر این مسئله هستیم و این مسئله مانع بزرگی برای 
قاعده ای گذاشته شود،  برای پزشکان  اگر  مثاًل  ماست؛ 
صنف پزشکان معترض می شوند. در اینجا فرد معترض 
نمی شود، بلکه مسئلۀ صنف و گروه است. مهم ترین خطا 
هم این است که معمواًل در فرموله کردن این موضوع آن 
فرد  به  ربطی  اصاًل  این  که  درحالی  فردی می کنند.  را 
قانون  این  با  که  می گویند  پزشکان  بلکه صنف  ندارد؛ 

مشکل دارند. این ها تعارضات صنفی هستند.
الیۀ دیگر، تعارضات سازمانی است. تعارضات سازمانی 
آن  دنبال  شهرسازی  و  راه  وزیر  مثاًل  که  است  این 
است که ظرف یک سال یا دو سال از خودش کارنامۀ 
زمینه های  از  یکی  حال  بدهد.  ارائه  موفقیت آمیزی 
ارائه  موفقی  کارنامۀ  خود  از  می توان  آن  با  که  موفقی 
بتواند  و  باشد  داشته  پول  و  بودجه  که  است  این  کرد، 
بیشتری  پروژۀ  تا  کند  استفاده  بیشتر  عمومی  منابع  از 
گرفته و کار زیادتری انجام بدهد. ما در سازمان برنامه 
هرکس  که  داریم  نانوشته  عرف  بر اساس  غلطی  رویۀ 

حکمرانی  به سمت  باید  ما  حکمرانی  می شود  گفته  که 
از  خیلی  نشود،  اصالح  فرایندها  تا  و  برود  فرایندی 
نگاه های  خیلی وقت ها  ما  و  نمی شود  حل  مشکالت 
امنیتی، فردی و اخالقی به حکمرانی داریم؛ درحالی  که 

باید به سمت اصالح فرایندها حرکت کنیم.
و  فنی  ابعاد  موارد  برخی  در   منافع  تعارض  موضوع 
تکنیکال دارد و به این توجه نمی شود. حوزۀ پزشکی از 
این دسته است. در حوزۀ پزشکی تعارض منافع از اینجا 
تولید  میان حوزۀ  معمواًل  اقتصاد  در  که  شروع می شود 
و حوزۀ عرضه و تقاضا فاصله وجود دارد و برای مثال 
کاال هم  آن  و  تولید می کند  را  کاال  تولیدکننده، فالن 
به انبار می رود و از انبار هم به مغازه می رود و مغازه دار 
هم آن را به من می فروشد. این فرایند مربوط به کاال 
می رسد،  خدمات  و  سرویس  به  که  وقتی  حال  است. 
معنادار  دیگر  تقاضاکننده  و  عرضه کننده  میان  فاصلۀ 
انبار وجود ندارد؛ مثاًل شما سوار  نام  به  نیست و جایی 
تاکسی که می شوید، مستقیمًا با عرضه کنندۀ خدمات که 
تاکسی دار است مرتبط هستید و خود شما هم در مقام 
تقاضاکنندۀ خدمات از آن استفاده می کنید و ارتباط در 
همان لحظه اتفاق می افتد. پیچیدگی در حوزۀ پزشکی 
یک  خدمت  تقاضاکنندۀ  و  عرضه کننده  که  است  این 
نفر است. شما پیش دکتر می روید و دکتر هم به شما 
خدمات سالمتی عرضه می کند و شما هم تقاضاکنندۀ 
خدمات سالمتی هستید؛ اما همان دکتر به شما می گوید 
باید بخورید و چه  دارویی  دارید و چه  که چه مشکلی 
یعنی  بدهید؛  انجام  خودتان  سالمتی  برای  باید  کاری 
شما بر اساس قاعده ای نانوشته، وقتی به مطب دکتر یا 
می دهید  دکتر  به  بالعزلی  وکالت  می روید،  بیمارستان 
اقتصاد،  در  پدیده  این  بگیرد.  تصمیم  شما  به جای  که 
و  من  میان  یعنی  می شود؛  نامیده  نامتقارن  اطالعات 
این صورت،  در  و  ندارد  اطالعاتی وجود  تقارن  پزشک 
دومین  و  بد  انتخاب  مورد  اولین  که  می افتد  اتفاق  دو 
مورد آن هم مخاطرات اخالقی است؛ یعنی این امکان 
ممکن  اطالعاتی  تقارن  نبود  دلیل  به  که  می آید  پیش 
است انتخاب اشتباهی صورت بگیرد. دربارۀ پزشک هم 
ممکن است مخاطرۀ اخالقی صورت بگیرد. به این معنا 
که من به سراغ پزشک می روم و پزشک می تواند به من 
هزینۀ بیش از اندازه تحمیل کند و من هم سررشته ای 
غیر  اِم آرآی  من  برای  می تواند  مثاًل  ندارم.  قیمت ها  از 
ضروری بنویسد، در حالی که هیچ لزومی هم نداشته باشد 

یا اینکه می تواند با داروخانه ای زدوبند کند و دارویی غیر 
الزم به من بدهد یا اینکه جراحی غیر الزمی روی من 
اقتصاد سالمت، تقاضای  این کار در  به  انجام دهد. ما 
القایی می گوییم. به همین دلیل گفته می شود که حوزۀ 
سالمت باید قاعده مند شود تا بتوان آن را کنترل کرد. 
بنابراین در یک سری موارد، حوزه ها تکنیکال هستند و 
ابعاد تکنیکالی دارند. اگر صنف پزشکی قدرت می گیرد 
و منافع آن در جاهایی درگیری پیدا می کند، حوزۀ آن 

پیچیدگی های تکنیکال هم دارد.
پیشنهاد سیاستی  و  نمی بیند  را  این  ما  اما سیاست گذار 
این است که میان پزشکان رقابت  از دوستان  بسیاری 
این  اگر  و  زیاد کنیم  را  پزشکی  و مدارک  بیندازیم  راه 
که  درحالی  می شود.  بهتر  وضعیت  شود،  زیاد  مدارک 
اگر شما فرضًا دو پزشک خود را به 200 پزشک تبدیل 
داروهای  می توانند  آنان  همۀ  هم  حالت  این  در  کنید، 
غیر الزم برای بیمار خود بنویسند و این گونه هزینه های 
که  کرده اند  تصور  این ها  می رود.  باال  سالمت  نظام 
پزشکان  از  عده ای  و  دارد  وجود  انحصاری  یک  انگار 
بشکنیم.  را  انحصار  این  باید  ما  و  کرده  ایجاد  انحصار 
کرده اند  ایجاد  انحصار  سایپا  و  ایران خودرو  مثاًل  انگار 
و حال ما باید این انحصار را بشکنیم تا خودرو رقابتی 
شود. اصاًل مسئله این است که این سیستم به دلیل ابعاد 
تکنیکالی که دارد، تعارض منافعش هم بُعد تکنیکال به 
ایجاد  رقابت  اگر هم فرضًا میان آن ها  خود می گیرد و 
شده و چند پزشک هم اضافه شود، تنها چیزی که پیش 
می آید این است که هزینۀ سالمت باالتر می رود؛ چون 
همۀ آن ها می توانند تقاضای القایی تزریق کنند. بنابراین 
اینجا مسئله تقاضای القایی است و بحث انحصار نیست 

و باید آن تقاضا را حل کرد.
حال یکی از راه حل ها این است که اصاًل تولید سالمتی 
خدمات  یعنی  نیست؛  پزشک  داشتن  در  محصور  لزومًا 
تولید  گاهی  نیست.  سالمتی  تولید  مساوی  ما  درمانی 
و  کنند  ورزش  مردم  گفته شود  که  است  این  سالمتی 
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سبک زندگی خوبی داشته باشند و بهداشت عمومی را 
رعایت کنند و الزم نیست برای این کار همه لزومًا به 
دکتر مراجعه کنند. در اینجا موضوع نظام ارجاع در حوزۀ 
پزشک  به  باید  زمانی  چه  که  می شود  مطرح  سالمت 
حوزه  این  ذات  اصاًل  که  است  این  مسئله  شود.  رجوع 
مسئلۀ  در  شد،  داده  توضیح  که  فنی  بُعد  آن  به خاطر 
تعارض منافع مستعد این حالت پدید آمده است. ما باید 
این مسئله را در پاسخ به این سؤال حل کنیم که موضوع 
سالمتی ما تا چه میزان باید پزشک محور باشد و تا چه 
باشد. اآلن حوزۀ سالمتی در  نباید پزشک محور  میزان 
سالمتی  حوزۀ  از  ما  تصور  و  شده  پزشک محور  ایران 
سالمتی  کنیم،  تولید  پزشک  میزان  هر  که  است  این 
بیشتر می شود. درحالی که لزومًا این گونه نیست. ممکن 
است ما به الگوهایی برسیم که اتفاقًا بگوییم جامعه حد 
بهینه ای از پزشک الزم دارد و لزومی ندارد که مردم تا 

این اندازه به پزشک مراجعه کنند.
ذهن  در  انتظاری  درآمد  که  است  این  هم  دیگر  اتفاق 
این  البته  و  است  جامعه  نرمال  حد  از  باالتر  پزشکان 
مسئله در همۀ دنیا وجود دارد؛ یعنی تصور پزشک این 
است،  میلیون   15 درآمد  متوسط  اگر  مثاًل  که  است 
هزینه  این  اگر  و  باشد  میلیون   45 من  درآمد  متوسط 
به او داده نشود، او این درآمد را با تقاضای القایی برای 
خودش درست می کند. حال اگر دو جراح به 200 جراح 
تبدیل شود، آن ها نیز این هزینه ها را تحمیل می کنند. 
کل  از  تهران  ام آرآی های  تعداد  که  می شود  این گونه 

کشور کانادا بیشتر می شود.
به هر حال قصدم از بیان مثال دربارۀ پزشکان این بود 
که عامل دومی که در کشور ما تعارض منافع را جدی 
حوزه ها  است. یک سری  تکنیکال  و  فنی  ابعاد  می کند، 
مستعد تعارض منافع ذاتی هستند و بالذات این اتفاق در 
را در آن ها  اگر آن محدودیت ذاتی  افتاد.  آن ها خواهد 

در نظر نگیریم، نمی توانیم مشکالت آن را حل کنیم.

برای  اجتماعی  عرصه های  کدام 
دارند؟  اولویت  منافع  تعارض  مسئلۀ  به  پرداختن 

راهکارهای کلی مدیریت تعارض منافع چیست؟
اولویت گذاری شود؛ چون هم زمان  باید  در هر حوزه ای 
نمی توان همۀ کارها را با هم به جلو برد. سیاست گذار 
باید شاخص هایی داشته باشد و بر اساس آن شاخص ها 
متوجه شود که در کدام حوزه، تعارض منافع بیشترین 
هزینه ها را به جامعه تحمیل می کند و کدام حوزه خیلی 
مهم نیست. فهم این حوزه ها به شاخص هایی نیاز دارد 
که بتوان تشخیص داد تعارض منافع در کجاست و کدام 

حوزه مهم است و کدام حوزه مهم نیست.
به هر حال در بحث اصالح فرایند به جایی می رسیم که 
امکان دارد به سازمان بگوییم که خود تو بحران هستی 
و  شود  اصالح  اساس  از  باید  که  است  سازمان  خود  و 
در آن تغییر و تحول صورت بگیرد. درحالی که همان 
از سازمان است و  سازمان خیال می کند بحران بیرون 
است  انسانی  منابع  مدیریت  فرمول های  یافتن  پی  در 
اینکه در این فکر است که مثاًل دارایی های خود را  یا 
چگونه در بورس سرمایه گذاری کند و بعد هم با همین 
ادبیات  که  درحالی  بازار سرمایه می شود،  وارد  وضعیت 
آنجا را نمی داند و با فضای آن ناآشناست و برای خودش 
مشکالت بیشتری درست می کند؛ اما خیلی راحت باید 
به سازمان گفت که بحران، خود تو هستی و اصالح از 

خودت شروع می شود.
فرایندها در اینجا سخت و مشکل می شوند. اصالحات 
ندارد؛ مثاًل در فالن  فردی خیلی راحت است و کاری 
رئیس  و  نمی کند  کار  درست  افراد  از  یکی  پژوهشکده 
پژوهشکده خیلی راحت او را از آنجا اخراج می کند. این 
ساده ترین راهکار است. راهکار دیگر هم این است که 
مسئله  این  به  بعد  و  نمی کند  کار  درست  چرا  بپرسیم 
پی ببریم که چون درآمدهای پژوهشکده کم است، او 
بتوانیم  برنامه  از سازمان  باید  درست کار نمی کند و ما 
اما  بگیریم.  پژوهشکده  برای  بیشتری  هزینۀ  و  پول 
اساسًا  می شویم  متوجه  که  است  این  بعدی  مسئلۀ 
مأموریت این پژوهشکده بد تعریف شده و نباید در این 
جایگاه فعلی قرار می گرفت و بهتر است برود و با نهاد 
دیگر ادغام شود. اینجاست که ممانعت حاصل می شود 
و هرکس برای خود و حضورش و نگه داشتن سازمان در 

این وضعیت فعلی به انواع توجیه ها رو می آورد.
سازمان های  از  خیلی  در  ما  که  بحرانی  ترتیب  این  به 

کشور داریم بحث اصالحات فرایندی و پیچیدگی هایی 
به  پرداختن  اولویت  بحث  در  می آید.  پیش  که  است 
تعارض منافع و اینکه چه اموری در این مسئله اولویت 
ارز  اصالح  دولت  که  می کنم  اشاره  مثال  این  به  دارد، 
ترجیحی انجام داد. قصۀ ارز ترجیحی هم در برخی موارد 
با قصۀ تعارض منافع گره خورده بود؛ یعنی نهادهایی که 
به طور مشخص در وزارت جهاد کشاورزی بودند، دالر 
انجام  واردات  آن  بر اساس  و  می گرفتند  تومانی   4200
می دادند و وقتی که واردات انجام می دادند، قرار بر این 
بود که معادل همان دالری را که می گیرند، برگردانند؛ 
اما عماًل این اتفاق نمی افتاد و مفسده های زیادی پیش 
می آمد. حال دولت در اینجا با منطقی حساب کرد که این 
حوزه اولویت من است؛ چراکه هزینه هایی که این حوزه 
به جمع تحمیل می کند، خیلی بدتر از دیگر حوزه هاست؛ 
به  من  اگر  که  شده  جدی  اندازه ای  به  مسئله  این  اما 
آن ها دست بزنم، تبعات زیادی به همراه دارد؛ چون من 
در اینجا با فرد طرف نیستم، بلکه می خواهم فرایندی را 
اصالح کنم. کاری که دولت فعلی انجام داد، این نبود 
که همانند دولت قبلی چند نفر را دستگیر کند و به عنوان 
مفسد معرفی کند، بلکه سعی کرد فرایند را اصالح کند 
و واقعیت این است که این کار هزینه های سنگینی دارد. 
حرف من این است که در اینجا هم گروه خاصی بودند 
و همچنین  بود  این وضع  تداوم  گرو  در  منافعشان  که 
کمتر  که  جامعه  از  دیگری  گروه  منافع  با  آن ها  منافع 
برخوردار بودند، گره خورده بود. اولویت در اینجا سخت 
می شود و اتفاقًا اگر شما بخواهید حتی به منافع آن گروه 
کمتر برخوردار هم برسید و با این گروه دارای منافع هم 
می بیند.  آسیب  نیز  برخوردار  کمتر  گروه  کنید،  برخورد 
و  می شود  مطرح  به شدت  اولویت  بحث  که  اینجاست 
امور اولویت دار هم در جاهای سخت تر حاصل می شود 
و در جایی است که وقتی شما می خواهید، منافع صنف 
و سازمانی را کنترل کنید و با منافع ملی هم راستا کنید، 

منافع بخش های دیگر جامعه، به ویژه منافع بخش های 
از  امر  این  لذا  و  می شوند  درگیر  هم  برخوردار  کمتر 

پیچیده ترین و سخت ترین موارد است.
که  است  این  اولویت  در  مهم  معیارهای  از  یکی  حال 
حوزه هایی  در  منافع  تعارض  و  شده  حذف  حوزه هایی 
تنها  کنم،  اصالح  را  آن  بخواهم  اگر  که  شود  اصالح 
و اصالح  منافع آن صنف  و  با آن صنف درگیر هستم 
منافع آن، درگیری ما را با منافع صنف دیگر تحت الشعاع 
قرار نمی دهد. برخی طرفدار این ایده هستند و قائلند که 
هزینۀ  که  است  حوزه هایی  با  ایران  جامعۀ  در  اولویت 
اجتماعی کمتری داشته باشد؛ اما بسیاری قائلند که اگر 
ما قصد اصالح داشته باشیم و مواردی را که هزینه های 
اجتماعی باالیی دارد، اصالح نکنیم، جامعه در بلندمدت 

فرسوده شده و مستهلک می شود.

چون  شود؛  اولویت گذاری  باید  حوزه ای  هر  در 
جلو  به  هم  با  را  کارها  همۀ  نمی توان  همزمان 
باشد  داشته  شاخص هایی  باید  سیاست گذار  برد. 
کدام  در  که  متوجه شود  آن شاخص ها  براساس  و 
حوزه، تعارض منافع بیشترین هزینه ها را به جامعه 

تحمیل می کند و کدام حوزه خیلی مهم نیست. 

است  این  اولویت  در  مهم  معیارهای  از  یکی 
در  منافع  تعارض  و  شده  حذف  حوزه هایی  که 
را  آن  بخواهم  اگر  که  شود  اصالح  حوزه هایی 
و  هستم  درگیر  صنف  آن  با  تنها  کنم،  اصالح 
منافع آن صنف و اصالح منافع آن، درگیری ما را 
با منافع صنف دیگر تحت الشعاع قرار نمی دهد. 

چه  مسئله  این  به  عالقه مندان  برای 
پیشنهادهایی در مسیر علمی دارید؟

در  باید  و  است  میان رشته ای  موضوعی  مسئله  این 
حوزه های حکمرانی، اقتصاد سیاسی و مدیریت کار شود؛ 
اما تأکید من این است کسی که در حوزۀ تعارض منافع 
از حوزۀ کالن  اقتصادی درستی  باید فهم  کار می کند، 
 business فهم  منظور  اینجا  در  باشد.  داشته  جامعه 
را  دارایی های خود  بگیرد سبد  یاد  فرد  مثاًل  نیست که 
باید  پس  کند.  حداکثر  بورسی  شرکت  یک  در  چگونه 
در اینجا ِخرد اقتصادی وجود داشته باشد و اگر این خرد 
یکدیگر  از  را  مهم تر  و  مهم  امور  نمی تواند  فرد  نباشد، 

تشخیص دهد.
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مسئلۀ تعارض منافع
تعارض منافع موقعیتی است که انسان در دو راهی یا چند راهی انتخاب قرار می گیرد. گرچه این پدیده در درون 
انسان شکل می گیرد، تعارض منافع را باید در روابط اجتماعی بررسی کرد. در هر رابطۀ اجتماعی، توزیع هایی 
نظیر کاال، خدمات، پول، لذت و ... صورت می گیرد که طبعًا هر توزیعی با منفعت یا ضررهایی همراه است. حال 
سؤال اصلی آن است که موقعیت تعارض منافع چه زمانی به مسئله تبدیل می گردد؟ یا به عبارت بهتر مسئلۀ 
تعارض منافع چیست؟ شهید صدر حّب ذات را به عنوان قوی ترین قاعدۀ هستی شناسی فطری بیان می کند 
که رفتار انسان ها را سامان می دهد. از این رو بر اساس معیار فطری حّب ذات )خود خواهی( می طلبد که انسان 
منافع شخصی اش را بر منافع جامعه و عوامل انسجام آن مقدم بدارد؛ انسان در دو راهی انتخاب میان منافع 
شخصی و منافع فراگیر قرار می گیرد که ارزش های فردی و اجتماعی در آن متوازن هستند و بر اساس معیار 
حّب ذات )خود خواهی( منافع شخصی خود را بر منافع عمومی مقدم می دارد. مسئلۀ تعارض منافع آنجاست که 
انسان در روابط اجتماعی فقط به دنبال منافع فردی باشد و منافع عمومی را نادیده بگیرد. از طرفی در دیدگاه 
شهید صدر، اسالم نه منافع فرد را سرکوب می کند و نه صرفًا به منافع فردی بها می دهد؛ بلکه حالت تعادل 
منافع فرد و جامعه را نشانه گرفته و عوامل درونی و بیرونی الزم برای هماهنگی میان منافع فردی و اجتماعی 
راهبرد هم زمان  دو  در  این مسئله،  برای  اسالم  راه حل  دیدگاه شهید صدر  از  کلی  به طور  فراهم می کند.  را 
خالصه می شود: راهبرد جهاد اصغر و جهاد اکبر. جهاد اصغر شامل پاک سازی عوامل تعارضات اجتماعی در 
صحنۀ اجتماع از طریق نظام سازی و قانون گذاری عادالنه است و راهبرد جهاد اکبر شامل پاک سازی عوامل 
تعارضات درونی انسان ها از طریق فهم معنوی و تربیت اخالقی است. از این رو به طور جزئی )مصداقی( باید 
عوامل شکل گیری تعارض منافع را شناخت و در مرحلۀ بعدی ابزارها و خط مشی های مناسب را برای تعادل 

منافع فردی و اجتماعی به کار گرفت. 

علت یابی مسئلۀ تعارض منافع
تعارض منافع موقعیتی است که می تواند از عوامل درونی نظیر بینش، گرایش، عادت رفتاری و... یا از عوامل بیرونی نظیر 
هنجار، الزام یا فشار اجتماعی سرچشمه بگیرد. به عبارت بهتر شکل گیری تعارض منافع متأثر از عوامل انسان شناختی و 
عوامل جامعه شناختی است؛ عوامل انسان شناختی نظیر بینش، گرایش و رفتار است و عوامل جامعه شناختی نظیر قاعده، 

هنجار، الزام یا فشار اجتماعی است.
به طور خالصه از میان علل انسان شناختی )درونی( تعارض منافع می توان عوامل یادشده را به عنوان علل درونی یا 

انسان شناختی تعارض منافع در نظر گرفت:
1. انگیزه های زیاده خواهانۀ مادی

2. میل به مشارکت نکردن در امور دارای منافع عامه

3. احساس تعلق و انس با وضع موجود )وابستگی به مسیر(
همچنین به طور خالصه از میان علل جامعه شناختی )بیرونی یا نهادی( تعارض منافع، می توان به علل زیر اشاره کرد: 

1. اتحاد نابجای نقش با نفع: هنگامی است که کنشگر اجتماعی به لحاظ ساختاری در جایگاه های حقوقی قرار گیرد و 
در این جایگاه ها نفع نابجا )شخصی( را دنبال کند. موارد زیر مصادیقی از اتحاد نابجای نقش با نفع است:

	 اتحاد قاعده گذار و ذی نفع: در این حالت قاعده گذار می تواند براساس نفع شخصی قاعده گذاری کند؛ مانند مسئلۀ
حقوق های نجومی که خود قاعده گذاران نفع یا حقوق خود را  مشخص می کنند.

	 خودش بر KH اتحاد ناظر و منظور: در این حالت ناظر نظارت خود را برعهده می گیرد. برای مثال شرکت دولتی
زیر مجموعۀ خود نظارت می کند. این اتحاد به تسامح و تساهل در نظارت منجر می گردد.

	 را در نظر G اتحاد مشاور و ذی نفع: در این حالت مشاور در جهت منافع شخصی خود مشاوره می دهد. مشاور مرکز
بگیرید که در سازمان دولتی H کارمند است و در جهت منافع شخصی خودش به سازمان دولتی H مشاوره می دهد. 

2. عدم معیار / شاخص برای پیامدهای بالقوه: هنگامی که بر خروجی و پیامدهای کار مجموعه ای )بخش دولتی، 
بخش خصولتی و...( معیارها / شاخص هایی در جهت منافع عمومی تعریف نشود، این امکان با احتمال بسیاری وجود 
دارد که اعضای آن مجموعه در جهت منافع شخصی پیش بروند؛ زیرا معیار و شاخصی برای ارزیابی خروجی و عملکرد 

آن ها وجود ندارد.
3. نبودن قاعدۀ تجمیعی در اختالفات: ناظر به اختالفات کنشگران در جهت تحقق منفعت عمومی نیازمند سازوکاری 
هستیم که حل اختالفات، مرجع یا روندی مشخص داشته باشد و هنگامی که سازوکاری عادالنه برای این موقعیت 
وجود نداشته باشد، امکان تالش در جهت انتخاب منفعت شخصی بیشتر خواهد شد و موقعیت تعارض منافع جدی تر 

می شود. 
4. تناسب نداشتن حقوق مالکیت: در موضوعاتی نظیر خصوصی سازی و کاالهای مشاع، تناسب نداشتن حقوق مالکیت 
به شکل گیری فساد و محقق نشدن منفعت عمومی منجر می گردد. به عبارت دیگر حقوق مالکیت تنظیم کنندۀ حدود 
اختیارات است. در واقع به افراد حقیقی یا حقوقی اختیاراتی داده می شود که این اختیارات به منفعت عمومی منجر 
نمی شود؛ بلکه این منفعت فقط در جهت منفعت افراد حقیقی و حقوقی است. از این رو با تناسب سازی حقوق مالکیت 

می توان جلوی بخش چشمگیری از گلوگاه های تعارض منافع را گرفت.
انگیزه  و  پاداش  عمومی،  منفعت  مخّرِب  فعالیت های  به  اجتماعی  ساختارهای  گاهی  غیرمولد:  انگیزشی  ساختار   .5
می دهند؛ نظیر جامعه ای که افراد سوداگر و سرمایه دار در آن روز به روز ثروت، قدرت و جایگاه باالتری کسب می کنند. 
افراد در چنین جامعه ای به دنبال منفعت های دانی حرکت می کنند و این ساختار ناعادالنه افراد را در موقعیتی قرار 

می دهد که تعارض منافع را مسئله دار می کند.
6. گفتمان شدن منفعت نابجا: گاهی اوقات برخی منافع که از لحاظ اولویت در درجۀ پایینی قرار دارند، نظیر برجام، از 

طریق گفتمان شدن در جامعه و شکل گیری فشار اجتماعی، به عدم تحقق منفعت عمومی منجر می شوند.
7. رانت اطالعاتی: اینکه برخی افراد خاص اطالعات خاصی را بر عهده داشته باشند، منفعت برای خواص معنا پیدا 

می کند و این افراد را در موقعیت تعارض منافع قرار می دهد.
8. سواری مجانی: موقعیتی است که در ازای نفع بردن از خدمت، کاال یا منبعی هزینه ای برای آن پرداخت نمی شود؛ 
سواری مجانی در کاالی خصوصی حق عرضه کننده یا صاحب کاال را ضایع می کند و در کاالهای عمومی یا کاالی 
مشاع، برخی می توانند از این موقعیت کمال بهره وری را ببرند و فرصت و امکان بهره مندی را از دیگران سلب کنند.

مدیریت تعارض منافع
 حال پس از بررسی علل تعارض منافع باید به این پاسخ داد که راهکار مدیریت این موقعیت چیست؟ طبعًا باید راه حل 
مدیریت موقعیت تعارض منافع ناظر به عوامل درونی نظیر بینش، گرایش و رفتار انسان و عوامل بیرونی نظیر الزام 

اجتماعی از طریق قاعده، فشار اجتماعی از طریق هنجار و تعامل اجتماعی از طریق استراتژی بررسی شود.

محمد جان نثاری

درآمدی کوتاه بر چهارچوب تدبیـر تعارض منافع 
با تأ   کید بر اندیشۀ شهید صدر

پژوهشگر مدیریت دولتـی
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ناظر به علل درونی تعارض منافع باید راهکارهایی در جهت آن ارائه کرد. در جدول زیر به طور خالصه کنش های 
مطلوب ناظر به عوامل درونی بیان شده است. گفتنی است که در جدول زیر نهاد یا مسئول مرتبط با کنش مطلوب 
)راهکار کلی( نیز بیان شده است. البته این بدان معنا نیست که سایر نهادها و افراد مسئولیتی در برابر کنش مطلوب 

)راهکار کلی( ندارند.

کنش مطلوبنهاد یا فرد مسئولرکن عوامل درونی
مدرسه و دانشگاه رکن بینشی

و نخبگان 
	 در عرصه های مختلف معنوی  تفکر  آموزش 

زندگی در مقابل فهم مادی و خودخواهانه
	 آموزش شناخت نتایج انتخاب منفعت عمومی

و تفکر در نتایج مطلوب آن
خانواده، مسجد، مدرسه و رکن گرایشی

هیئت
تربیت اخالقی؛ تربیتی که گرایش به امور 

متعالی و منفعت عامه را به دنبال خواهد داشت.
عموم مردم به ویژه کارگزاران رکن رفتاری

حاکمیت
قناعت و ساده زیستی

همچنین ناظر به علل جامعه شناختی تعارض منافع، کنش های مطلوب ناظر به عوامل بیرونی بدین شرح است:
ناظر به رکن قاعده شایان ذکر است که در هر سازمان و مجموعه ای که امکان تنظیم، نظارت و کنترل باشد، می توان 
اطالعات(  و  بازدهی  اختالف،  انتخاب،  قلمرو،  و خروج،  ورود  )جایگاه،  موقعیت های کنش  به  ناظر  قواعِد  از طریق 
کنش های مطلوب زیر را در جهت تحقق منفعت عمومی در نظر گرفت. همچنین ناظر به رکن هنجار گفتنی است که 
منظور از هنجار، ارزشی در جامعه است که همراهی نکردن با آن فشار اجتماعی را به دنبال داشته یا احساس طردشدگی 
از سوی جامعه را به همراه دارد. نیز منظور از استراتژی در اینجا، منطق تعامل با محیط است. در جدول زیر 14 راهکار 

)کنش مطلوب( ناظر به موقعیت تعارض منافع بیان شده است که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت:

کنش مطلوبرکن عوامل بیرونی

رکن قاعده

1. اتحاد نداشتن نقش با ذی نفع ناظر به جایگاه کنشگران 

ناظر به ورود و خروج کنشگران
2. گزینش صالح متخصص

3. اعمال هزینه برای ورود و 
خروج با انگیزۀ مادی

ناظر به قلمرو و انتخاب کنشگران
4. ایجاد سازوکار پاسخگویی

5. متناسب سازی حقوق مالکیت
6. ایجاد شاخص و معیار در جهت 

تحقق منفعت عمومی
7. ایجاد مرجع و روند حل اختالفناظر به اختالفات کنشگران 

8. مـشــارکــت ذی نـفـعـان در 
تصمیم گیری

ناظر به انگیزش، حقوق و دستمزد 
کنشگران 

9. ایجاد ساختار انگیزشی مولّد
10. پرداخت عادالنۀ حقوق و 

دستمزد
11. عدالت اطالعاتی )شفافیت(ناظر به جریان اطالعاتی میان کنشگران

12. گفتمان سازی منفعت بجارکن هنجار

13. ایجاد فرهنگ تذکر تعارض منافع
14. ایجاد تعامل همکارانۀ تکرار شوندهرکن استراتژی

راهکار 1 : اتحاد نداشتن نقش با ذی نفع 
یکی از علل ساختاری شکل گیری موقعیت تعارض منافع حالتی است که کنشگر خودش نفع خودش را تنظیم می کند 
و درنتیجه می تواند در نقش قاعده گذار یا مشاور یا ناظر یا ... قرار گیرد. در این حالت برای رفع این اتحاد باید نهاد 

تنظیم گر بیرونی نقش آفرینی کند.
راهکار 2 : گزینش صالح متخصص

تعارض منافع موقعیتی است که در آن کارگزار با در دست داشتن سرمایۀ اعتماد عمومی در موقعیت تعارض منافع قرار 
می گیرد. در این حالت فردی که در چنین موقعیتی قرار می گیرید، بسیار مهم است که چه کسی باشد. طبعًا اگر فرد 
کارگزار معتمد باشد، این سرمایۀ اعتماد عمومی را حفظ خواهد کرد. امیرالمؤمنین، علی دربارۀ انتخاب کارگزار 
ْدِق َوالَْوَفاِء، یعنی ناظری انتخاب کن که اهل صداقت و وفاداری باشد.« زیرا چنین  چنین می فرمایند: »... ِمْن أَْهِل الصِّ
شخصی در موقعیت تعارض منافع اعتماد کارفرما را خدشه دار نمی کند. شهید صدر در این موضوع چنینبیان می کند: 
»جایز نیست به کسی که نگرانی نفاق و ریا در مورد او وجود دارد، وظایف و مسئولیت هایی که تصدی آن ها توسط 

وی خطرآفرین است، سپرده شود.« )صدر، بارقه ها، ص 275 و 276(
راهکار 3: اعمال هزینه و محدودیت برای ورود و خروج با انگیزۀ مادی

شهید صدر دراین باره می گوید: جایز نیست به کسی که نگرانی نفاق و ریا در مورد او وجود دارد، وظایف و مسئولیت هایی 
که تصدی آن ها توسط وی، خطرآفرین است، سپرده شود، چنانچه می توان براساس مصالح عالیۀ اسالم او را تحت 

نظارت و مراقبت قرار داد و آزادی عمل او را محدود ساخت. 
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مقام معظم رهبری نیز بیان می کنند: »در قدیم می گفتند: آخرین دارو، داغ کردن است: »آخر الّدواِء الَکّی« قبل از آنکه 
به داغ کردن برسد، انسان انواع و اقسام دواها را به کار می برد؛ اگر خوب نشد، آن وقت محل زخم را داغ می کند وااّل تا 

وقتی میتواند با مرهم و مراقبت و تنظیف، بیمار را معالجه کند، محل زخم را داغ نمی کند.« )بیانات 1381/04/06(
تجربۀ داخلی و خارجی نشان داده برخی موقعیت ها با احتمال بسیار زیاد، فساد به همراه خواهد داشت. در این اوضاع 
می توان منافع شخصی را برای دورۀ زمان محدودی از منافع فرد خارج کرد تا در این موقعیت شخص به خاطر منافع 

شخصی منافع عمومی را رها نکند.
راهکار 4: ایجاد سازوکار پاسخگویی 

در نظام اداری برای کارگزار در عین حقوق و اختیاراتی که در نظر گرفته شده، تکالیف و مسئولیت هایی پیش بینی شده 
است که باید به آن ها پاسخگو باشد. خیلی از اوقات به افراد اختیارهایی داده می شود که در قبال آن پاسخگویی تعریف 

نمی شود یا پاسخگویی تعریف می شود که به او اختیارات داده نشده است.
مقام معظم رهبری دراین باره بیان می کنند: »نظام پاسخگویی را برای خودتان متحتم بدانید. واقعاً وزیر در حوزۀ کار 
خودش، مدیران وزارتی در حوزۀ کار خودشان، معاونان هرکدام در حوزۀ کار خودشان پاسخگو باشند. یعنی هم در 
برابر خطایی که انجام می گیرد، واقعًا پاسخگو باشند هم در برابر کار الزمی که باید انجام می گرفته و انجام نمی گیرد، 

پاسخگو باشند.« )بیانات 1384/06/08(
پاسخگویی از منظر رهبر انقالب اسالمی را می توان چنین بیان کرد: »مسئوالن بلندپایۀ کشور، قوای سه گانه، از خود 
رهبری تا آحاد مأموران و مدیران، همه باید پاسخگو باشند؛ پاسخگوی کار خود، پاسخگوی تصمیم خود، پاسخگوی 
سخنی که بر زبان آورده اند و تصمیمی که گرفته اند؛ این معنای پاسخگویی است؛ این یک حقیقت اسالمی است و 

همه باید به آن پایبند باشیم.« )بیانات 1383/01/26(
راهکار 5 : متناسب سازی حقوق مالکیت

حقوق مالکیت شامل حق بهره مندی، حق مدیریت، حق انحصار، حق انتقال و... است. اوالً حقوق مالکیت باید متناسب 
با حوزۀ مسئله و موضوع تعریف شود و ثانیًا اختیارات الزم برای این حق داده شود.

راهکار 6: ایجاد معیار و شاخص در جهت تحقق منفعت عمومی
برای ارزیابی و تنظیم گری رفتار کنشگران در عرصۀ اجتماعی در سطوح مختلف نیازمند معیار و شاخص برای ارزیابی 
هستیم. رفتار کنشگران بدون شاخص و معیار به هر سمت و سویی خواهد رفت و امکان ارزیابی و تنظیم گری را با 

مشکل روبه رو خواهد کرد.
راهکار 7: ایجاد مرجع و روند حل اختالف

بسیاری از موقعیت های تعارض منافع در هیاهوی اختالفات شکل می گیرد و شدت تعارض منافع را افزایش می دهد. 
در این هنگام باید مرجعی برای حل اختالفات وجود داشته باشد.

راهکار 8: مشارکت ذی نفعان در تصمیم گیری
نقش و اهمیت ذی نفعان به عنوان افراد، گروه ها و سازمان هایی که منافعی دارند و ظرفیت تأثیرگذاری بر اقدامات و 
اهداف یک سازمان، پروژه یا جهت سیاسی را دارند، برای مدیران، خط مشی گذاران و محققان روشن است. برآوردن 
انتظارات ذي نفعان، بسیار کلیدی است. لذا تحلیل ذی نفعان بسیار مهم است. تحلیل ذي نفعان باید مشخص کند که 

کدام منافع، برای کدام ذی نفع، در چه زمانی در زمان تصمیم گیری لحاظ شود.
راهکار 9 : ایجاد ساختار انگیزشی مولّد

اقتصادی به سمت تولید حرکت  از دالالن، سوداگران و سرمایه دارن حمایت کند، مسیر  انگیزشی صرفًا  اگر ساختار 
نخواهد کرد. این موقعیتی است در جامعه که افراد بین کار واقعی )مولد( و کار غیر واقعی )غیر مولد( در تعارض قرار 
می گیرند؛ زیرا چنین جامعه ای به افراد غیرمولد انگیزه می دهد. چنین ساختار انگیزشی در جامعه باید تغییر کند. در غیر 

این صورت چنین موقعیت تعارض منافعی در جامعه به فساد تبدیل خواهد شد.
راهکار 10 : پرداخت عادالنۀ حقوق و دستمزد

اْستِْصالِح  َعلَی  لَُهْم  ٌۀ  ُقوَّ ذلَِک  َفاِنَّ  ااَلْرزاَق،  َعلَْیِهُم  اَْسبِْغ  »ُثمَّ  می فرمایند:  بیان  چنین  نهج البالغه  در   امام علی
ٌۀ َعلَْیِهْم اِْن خالَُفوا اَْمَرَک اَْو ثَلَُموا اَمانََتَک«. )نهج البالغه، نامۀ  اَنُْفِسِهْم، َو ِغًنی لَُهْم َعْن تَناُوِل ما تَْحَت اَْیدیِهْم، َو ُحجَّ
53(. ایشان در تأمین حقوق کارمندان به مالک اشتر می فرمایند: سپس روزی فراوان بر آنان )کارمندان( ارزانی دار! که 
با گرفتن حقوق کافی، در اصالح خود بیشتر می کوشند و با بی نیازی به اموال بیت المال دست نمی زنند و اتمام حجتی 

است بر آنان اگر فرمانت را نپذیرند یا در امانت تو خیانت کنند.
راهکار 11: عدالت اطالعاتی )شفافیت(

جمهوری  در  مسئول  که  است  این  معنایش  »شفافیت  دارد:  معنایی  چنین  اسالمی  انقالب  رهبر  منظر  از  شفافیت 
اسالمی عملکرد خودش را به طور واضح در اختیار مردم قرا بدهد؛ این معنای شفافیت است، باید هم بکنند.« )بیانات 
1388/06/29( »این شفافیت که حاال سر زبان هاست، در کالم امیرالمؤمنین است. حضرت می فرمایند که حق 
شما بر من این است که هیچ رازی از شما پنهان ندارم، هیچ حرفی را از شما پنهان نکنم، مگر در جنگ و مسائل 
جنگی و مسائلی که با دشمن طرف هستیم. مسئوالن جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، 

باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند« )بیانات 1397/07/23(
هنگامی که ساختارها با جریان اطالعاتی بسته و پاسخگو نبودن همراه باشد، تعارض منافع پس از مدت بسیار کوتاهی 
با احتمال زیاد به فساد کشیده می شود. شفافیت همراه با پاسخگویی به عنوان راحت ترین، کم هزینه ترین و مهم ترین 

اقدام برای فساد اداری شناخته شده است.
راهکار 12: گفتمان سازی منفعت بجا

منافع بجا از طریق گفتمان سازی با فشار اجتماعی همراه می شوند. از این رو می توان موقعیت تعارض منافع برخی افراد 
جامعه را توسط برخی افراد جامعه، از طریق گفتمان سازی به انتخاب منفعت بجا تبدیل کرد.

راهکار 13 : ایجاد فرهنگ تذکر موقعیت تعارض منافع
در جامعۀ اسالمی نیازمند نهادی هستیم که با رویکرد دلسوزانه موقعیت تعارض منافع را آموزش داده و آگاهی بخشی 
کند. معمواًل انسان به حاالت درون خود غفلت دارد؛ ولی به موقعیت های دیگران توجه بیشتری می کند. به همین 
خاطر شکل گیری فرهنگ تذکر تعارض منافع می تواند این غفلت را کاهش دهد و جامعۀ اسالمی را به سمت توجه به 

منافع عمومی سوق دهد.
بلکه تذکر یک موقعیت خطر است؛  از منکر،  گفتنی است تذکر موقعیت تعارض منافع نه قضاوت است و نه نهی 
مانند تابلوی خطر غرق شدن در رودخانه. اگر در جامعه این تذکر امری ناهنجار محسوب می شود، باید آموزش و 
گفتمان سازی دراین باره انجام داد. همان طور که برای خطر اپیدمی کرونا که به سالمتی صدمه وارد می کند، فرهنگ 
تذکر ماسک زدن شکل گرفت. برای اپیدمی فساد که جامعه را به تباهی کشانده است، باید به فرهنگ تذکر تعارض 

منافع توجه شود.
راهکار 14: ایجاد تعامل همکارانۀ تکرارشونده

در تعامل همکارانۀ تکرارشونده به دلیل تکرارشوندگی، همکارانه بودن و امکان دسترسی به اطالعات، سطح تعارض 
و تضاد به حداقل می رسد و امکان تحقق منفعت عمومی مهیا می گردد. برای مثال تعاملی که در آن رابطۀ دوستی و 
اعتماد وجود دارد، این تعامل در محدودکردن رفتار طرفیِن تعامل مؤثر است و حتی درصورت نداشتن این گونه روابط، 
معامالت مکرر و آشنایی شخصی با دیگر طرف های مبادله، رفتار را محدود می سازند. گاهی فشردن یک دست برای 

انجام پیچیده ترین تعامل کفایت خواهد کرد.
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از منظر شما تعارض منافع چیست و با چه شبکه ای از مفاهیم ارتباط دارد؟
مقولۀ تعارض منافع به موقعیتی گفته می شود که افراد در آن به تعارض در منافع شخصی و منافع عمومی برمی خورند و 
درواقع هرگاه موقعیتی پیش بیاید که افراد به دنبال تحقق منافع شخصی خود باشند و به این دلیل بخواهند از منافع عمومی 

سر باز زنند، تعارض منافع پیش می آید و درواقع در چنین موقعیتی ممکن است عماًل تعارض منافع بروز پیدا کند.
باید گفت یکی از مجاری بسیار مهم برای  از بسترهای شکل گیری فساد تعریف شود،  اگر تعارض منافع به عنوان یکی 
شکل گیری فساد، ممکن است موقعیت های تعارض منافع باشد. به عبارت دیگر هرجایی که موقعیت تعارض منافع وجود 
دارد، جایی است که ممکن است به شکل بالقوه در حالت مواجهه با فساد روبه رو باشیم؛ یعنی در این زمینه ها امکان بالقوۀ 
بروز فساد تحقق پیدا می کند؛ هرچند که واقعًا ممکن است فساد رخ ندهد. موقعیت تعارض منافع، موقعیت هایی هستند 
که عماًل می توانند بستر بروز فساد را شکل دهند. به عبارت دیگر رابطۀ عموم و خصوص مطلق میان این ها برقرار است؛ 
یعنی موقعیت های ایجادشدن فساد، زیرمجموعه ای از موقعیت هایی است که در آن ممکن است تعارض منافع رقم بخورد.
تعارض منافع ممکن است گونه ها و حیثیت های مختلفی داشته باشد. ممکن است تعارض منافع، شخصی باشد؛ یعنی یک 
فرد بین منافع عمومی و منافع شخصی خودش، به گونه ای در موقعیت تعارض قرار بگیرد. یا حتی این تعارض منافع ممکن 
است سازمانی باشد و به هر شکل ممکن گونه های مختلفی از تعارض منافع بروز پیدا کند. این تعریف را می توان تعریفی 
عمومی از مقولۀ تعارض منافع دانست که البته ممکن است موقعیت های مختلفی را دربربگیرد و می توانند در سازمانی مثل 

سازمان مالیاتی مصداق داشته باشند.
بنابراین اگر بخواهم این مطلب را خالصه کنم، باید بگویم یکی از عوامل اصلی ظهور فساد، قرارگرفتن در موقعیت های 
تعارض یا تضاد منافع است. سازمان مالیاتی کشور هم طبیعتًا به عنوان یکی از اصلی ترین سازمان هایی که به طور مستقیم 
با منابع مالی درگیر است، شاید به کرات در موقعیت های مختلف تعارض منافع قرار بگیرد و در بستر این سازمان، چنین 
موقعیت های تعارض منافعی به وجود بیاید که برای جلوگیری از بروز فساد باید موقعیت های مختلف تعارض منافع را در این 

سازمان مطالعه و بررسی کرد.
برخی به این قائل هستند که رویکرد تعارض منافع به حل مسائل اجتماعی، رویکرد اسالمی نیست و این 

مفهوم در ادبیات اسالمی وجود ندارد. شما این دیدگاه را چگونه توصیف و ارزیابی می کنید؟
این مسئله به این بستگی دارد که ما واقعًا بدانیم مالک اسالمی بودن یا اسالمی نبودن چیست یا آن روش شناسی که ما 
به آن متمسک می شویم تا امری را اسالمی بدانیم یا اسالمی ندانیم، چیست. آیا اسالمی بودن به معنی بی توجه بودن در 
قبال قرارگرفتن در موقعیت های فساد است؟ اگر به این معنا باشد که می توان آن را غیر اسالمی دانست. البته نه لزومًا غیر 
اسالمی، بلکه نوعی بی توجهی و کم اهمیتی است؛ اما اگر به این حساس باشد که اگر فردی یا گروهی بخواهد در موقعیت 
تعارض منافع قرار بگیرد، به شکل بالقوه ممکن است در معرض خطر فساد باشد، پس باید از این موقعیت ها جلوگیری 
شود. اما اگر به طور خاص در سازمان های عمومی و دولتی که با منابع مالی بیت المال سر و کار دارد، به واسطۀ بی توجهی 
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به موقعیت های تعارض منافع و بی توجهی به بروز فسادی 
که در چنین موقعیت های تعارض منافع ممکن است اتفاق 
بیفتد و منابع بیت المال اتالف شود، آیا مسئول چنین اموالی 
به  بخواهیم  از هر جنبه ای  اگر  که  است  نیستیم؟ طبیعی 
این موضوع نگاه کنیم، موضوع تعارض منافع و شناسایی 
موقعیت های تعارض منافع و از بین بردن آن ها به نظر بنده 
مقوله ای اسالمی است؛ به این معنا که اواًل ما نباید افرادی 
را در معرض خطر فساد قرار دهیم. مثل اینکه بگوییم اگر 
یک مغازه دار اموال و مغازۀ خودش را قفل نکند و جهات 
امنیتی آن را رعایت نکند، اسالمی است. اسالمی دانستن 
اموالتان حفاظت  از  ندارد؛ چراکه می توانید  این کار دلیلی 
کنید و به این واسطه جلوی افرادی را بگیرید که ممکن 
باشند.  داشته  انگیزه  و شرع،  قانون  از  تخطی  برای  است 
احساس  ندانیم،  اسالمی  را  منافع  تعارض  مقولۀ  اگر  حال 
می کنم نقصانی وجود دارد و به هر حال این مورد به تعریف 
ما از اسالم برمی گردد و اگر واقعًا در حیطۀ اسالمی و در 
مطالعات اسالمی، نوعی روش شناسی داریم که به اتکای 
آن قائلیم تعارض منافع اسالمی هست یا نیست، باید ابتدا 
آن روش شناسی را مطرح کنیم. به هرحال نکته ا ی به نظر 
بنده نمی رسد که بخواهد مانع از تعریف تعارض منافع در 

بستر نگاه های اسالمی باشد.
اجتماعی،  نظام سازی  در  می توانیم  آیا 
کلیدی  ارکان  از  یکی  به عنوان  را  منافع  تعارض  مدیریت 

نظام سازی در نظر بگیریم؟ چگونه؟
به سمت  باید  نظام سازی  در  ما  و  است  همین طور  قطعًا 
مدیریت تعارض منافع حرکت کنیم؛ اما اینکه چگونه باید 
به آن سمت حرکت کرد، بسیار سؤال مهم و کلیدی است. 
وقتی  یعنی  است؛  مدیریتی  فرهنگ  نوعی  منافع  تعارض 
سازمان  و  تشکیالت  به  شکل دهی  و  سازمانی  نگاه  در 
اقدامی انجام شده و نهادسازی می شود و همچنین اگر به 
طراحی سازوکارهای تشکیالتی دست زده شود، ابتدا باید 
به ایجاد نشدن موقعیت های تعارض منافع یا حداقل کردن 
نتوان  شاید  می کنند  ادعا  برخی  چون  کرد؛  توجه  آن ها 
الزم  ولی  رساند؛  صفر  به  را  منافع  تعارض  موقعیت های 
ایجاد  با  مثال  برای  کنترل کرد.  را  آن ها  اموری،  با  است 
تا جای  قواعد شاید بشود  تغییر  یا  شفافیت، محدودکردن 
ممکن راهکارهایی را برای مدیریت تعارض منافع یافت؛ 
بنده  به نظر  داد،  انجام  را  کار  این  باید  چگونه  اینکه  اما 
منافع  تعارض  به  آن  قوانین  و  منافع  تعارض  بحث  خوِد 
نظام  در  مادر  قوانین  جنس  از  دیگری  قوانین  عرض  در 

قواعد  که  موقعی  یعنی  می گردد؛  باز  سیاسی  اقتصادی، 
قانون  ذیل  در  تجارت  قانون  و  مدنی  قانون  دربارۀ  عامی 
اساسی به تبادالت و تعامالت بین ذی نفعان مختلف شکل 
به عنوان  را هم  منافع  تعارض  مدیریت  این  باید  می گیرد، 
قانون باالدستی و مادر تعریف کرد تا به اتکای این قانون، 
بتوان این فرهنگ را در تمام نهادسازی های ممکن رسوخ 
داد؛ یعنی فرقی نمی کند بانک مرکزی باشد یا مجلس یا 
تشکیالتی  ساختار  و  سازمان  هر  یا  مالیاتی  امور  سازمان 
منافع  تعارض  موقعیت های  این  است  ممکن  که  دیگری 
در آن ها رخ دهد و الزمه اش این است که قانون مادری 
همچون قانون تعارض منافع برای کنترل آن وجود داشته 

باشد.
مقولۀ  از  بیشتر  بحث  این  که  است  این  هم  دوم  نکتۀ 
فرهنگی است و به عرصۀ اندیشه ورزی کسانی ناظر است 
که به تدوین قانون و نهادسازی دست می زنند. این ها باید 
هستند  افرادی  اگر  مثاًل  باشند؛  داشته  را  فرهنگی  چنین 
که به تنظیم و تدوین قوانینی دست می زنند، ممکن است 
همواره نگاهشان چنین باشد که ما برای ضمانت اجرا دست 
به دامان قوۀ قضائیه می شویم و فضایی را فراهم می آوریم 
برای اینکه قوۀ قضائیه، دادستانی، دادستانی انتظامی و جز 
آن ورود پیدا کنند و جلوی فساد را بگیرند یا با فساد مقابله 
و مبارزه کنند. این کار امری پسینی است؛ یعنی شما پیش 
از این با نگاه تعارض منافع نیامدید از موقعیت های تعارض 
منافع و فساد جلوگیری کنید، بلکه فساد را به عنوان امری 
پسینی دیدید. درواقع بعد از اینکه فساد اتفاق افتاد، نهادهای 
انتظامی و قضایی تازه با جرم انگاری و با باالبردن مجازات 
فساد جلوگیری  از  بخواهند  به مجازات،  و شدت بخشیدن 
کنند. این ها دو مقولۀ مختلف هستند. مقوله ای که بنده به 
آن معتقدم این است که تعارض منافع باید به عنوان قانون 
باالدستی مطرح شود و به عنوان فرهنگی در تدوین قوانین 
اینکه  نه  کند.  جلوگیری  فساد  از  پیشینی  امر  و همچنین 
به عنوان امر پسینی و پس از فساد الزم باشد تا ما از قوۀ 

قاهره و قوۀ قضاییه برای مبارزه با مفاسد استفاده کنیم. 
در  منافع  تعارض  دیدگاه شما وضعیت  از 
اسالمی  جمهوری  نظام  در  جدی  مسئله ای  مالیاتی  امور 

است؟ توضیح دهید.
هر  مثل  مالیاتی  امور  سازمان  شد،  بیان  که  همان طور 
سازمان دیگری به نوعی مستعد قرارگرفتن در گلوگاه های 
قرار  منافع  تعارض  موقعیت های  در  چراکه  است؛  فساد 
دارد و هیچ فرقی نمی کند که  این مسئله عمومیت  دارد. 

موقعیت های تعارض منافع؛
 مجرای مهم در شکل گریی فساد

گفت وگو با دکرت مهدی موحدی بکنظر
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشور
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رئیس  فردی  و  باشد  مالیاتی  امور  رئیس  فردی  مثاًل 
تشکیالت  و  سازمان ها  این  همۀ  دیگر.  سازمان  فالن 
خصوصی  تشکیالت  مواقع  بعضی  در  حتی  و  دولتی 
قرار  منافع  تعارض  در معرض  نسبت می توانند  به یک 
به طور  اما  است؛  امری شایع و همگانی  این،  و  بگیرند 
می شود،  مطالعه  مالیاتی  نظام  بحث  که  موقعی  خاص 
فرایندهایی در حوزۀ ستادی و حوزۀ صفی و فرایندهای 
دلیل  به  که  می شود  مطرح  مالیاتی  امور  سازمان  صف 
قرارگرفتن در موقعیت های تعارض منافع، مستعد فساد 
است. مثال های مختلفی دراین باره وجود دارد؛ از حوزۀ 
و  حسابرسی  تا  گرفته  مالیاتی  اختالف  حل  و  دادرسی 
تشخیص مالیات، وصول و اجرا، تثبیت بدهی مالیاتی، 
در  حتی  و  مختلف  گواهی های  و  مفاصاحساب  صدور 
منابع  تخصیص  و  توزیع  همچون  ستادی  فرایندهای 
و  آیین نامه ها  قوانین،  پیش نویس  تهیۀ  در  اعتبارات،  و 
ادارات  وصولی  سهمیۀ  تعیین  و  پیش بینی  بخشنامه ها، 
کل، رسیدگی به پرونده های فرار مالیاتی و پولشویی و... 
این ها همه جایگاه ها و موقعیت هایی هستند که ممکن 
تعارض  بیفتد؛ مثاًل  اتفاق  تعارض منافع  است در آن ها 
دعوت  قبول  یا  هدیه  یک  قبول  از  ناشی  که  منافعی 
فرد  بیرونی  اشتغال  از  ناشی  که  منافعی  تعارض  است. 
پساشغلی  ارتباطات  از  ناشی  که  منافعی  تعارض  است. 
از شغل خودشان  بعد  می توانند  افراد  یعنی  است؛  افراد 
مالیاتی،  مشاور  به عنوان  بالفاصله  مالیات،  عرصۀ  در 
داشته  خصوصی  شغل  خودشان  دولتی  شغل  از  بیرون 
ارتباطات  از  ناشی  که  منافعی  تعارض  باشند. همچنین 
خویشاوندی و خانوادگی و دوستانه است. یا مثاًل تعارض 
است.  اطالعات  داشتن  دراختیار  از  ناشی  که  منافعی 
تعارض منافعی که ناشی از این است که من در جایگاه 
تدوین کنندۀ قانون می توانم از آن بهره مند شوم. تعارض 
منافعی که ناشی از این است که من در حوزۀ سازمانی 
خود یا حوزۀ صنفی که دارم، از آن برخوردار باشم و از 
اقسام  و  انواع  در  بنابراین  کنم.  سوء استفاده  منافع  این 
این فرایندها ممکن است مواردی وجود داشته باشد که 

مصداق قرارگرفتن در موقعیت تعارض منافع باشد. 
تعارض  موقعیت های  مدیریت  برای 
کشورهای  تجربیات  و  دارد؟  وجود  راه حلی  چه  منافع 

دیگر در این عرصه چیست؟
کشورهای  تجارب  و  ادبیات  در  منافع  تعارض  بحث 
با  هرجایی  یعنی  دارد.  عمده  راهکار  سه  مختلف، 

موقعیت های تعارض منافع مواجه شویم، معمواًل با سه 
راهکار عمده مواجهیم. اولین راهکار شفافیت است؛ یعنی 
تا جای ممکن، اتاقی شیشه ای ایجاد کرده و همه چیز را 
شفاف کنیم و در همۀ عرصه هایی که با موقعیت تعارض 

منافع روبه رو هستیم، این شفافیت را به کار ببریم. 
راهکار دوم بحث محدودیت است. در اینجا ممکن است 
شفافیت به ما کمک نکند بلکه ما باید محدودیت ایجاد 
کنیم. مثاًل بگوییم هر فردی که داخل سازمان مالیاتی 
است، بعد از اینکه از این شغل خود کنار رفت، تا پنج 
سال اجازۀ تأسیس شرکت مشاوره ای- مالیاتی را ندارد؛ 
کسی  اگر  مثاًل  کنیم.  ایجاد  محدودیت  اینجا  در  یعنی 
بخواهد هدیه دریافت کند، این هدیه باید کمتر از  فالن 
کسی  یا  می کند  دریافت  هدیه ای  اگر  یا  باشد  مقدار 
کند  اعالم  سازمان  به  باید  می دهد،  هدیه ای  پیشنهاد 
که چه هدیه ای با چه مبلغی را دریافت کرده است. به 
عبارت دیگر کلیت ماجرا این است که باید از محدودیت 

در کنار شفافیت استفاده کنیم.
آن  و  می گذاریم  که  است  قواعدی  هم  سوم  راهکار 
موقعیت تعارض منافع ممکن است به واسطۀ بروز این 
را  سابق  آن خصوصیات  دیگر  و  کند  پیدا  تغییر  قواعد 

نداشته باشد.
راهکار  سه  معمواًل  عمده  راهکار  سه  این  بنابراین 
عمده ای است که در بیشتر کشورها و در بیشتر مصادیِق 
به  می تواند  منافع  تعارض  موقعیت های  در  قرارگرفتن 
شما کمک کند تا در این عرصه، این موقعیت را از بین 
ببرید و اجازۀ بروز موقعیت های تعارض منافع را ندهید.

امید به تغییرات مثبت و رو به جلو بر 
اساس اوضاع فعلی وجود دارد؟ 

به عنوان  که  اقداماتی  و  اقتصادی  اوضاع  بین  من 
مانند  اوضاع  این  تغییر  برای  تصمیم ساز  و  سیاستگذار 
انجام  از بین بردن موقعیت های تعارض منافع بخواهیم 
دهیم، ارتباط مستقیمی نمی بینم؛ یعنی قائل نیستم که 

چون اوضاع فعلی ما از نظر اقتصادی در فالن موقعیت 
تعارض  مدیریت  و  تغییرات  به سمت  نمی توانیم  است، 
است  موقعیت  بهترین  اآلن  اتفاقًا  کنیم.  حرکت  منافع 
قرار  اقتصادی  بد  اوضاع  در  مردم  که  است  زمانه ای  و 
و...  احتکار  فساد،  اختالس،  خبر  روز  هر  و  گرفته اند 
منافع  بین بردن  از  برای  زمان  بهترین  اآلن  می شنوند. 
برخوردار  آن  از  است  ممکن  قشری  که  است  خاصی 
موقعیت  بین بردن  از  راهکارهای  از  یکی  مثاًل  باشند. 
تعارض منافع در حوزۀ مجلس شورای اسالمی، مقولۀ 
این  بود.  مجلس  داخلی  آیین نامۀ  تغییر  و  آرا  شفافیت 
اقدامی است که باألخره در راستای رفع موقعیت تعارض 
این  می گیرد.  صورت  آن  مدیریت  راستای  در  و  منافع 
سختی  در  مردم  که  دهد  رخ  اوضاعی  در  اگر  اقدام 
هستند، احساس همدردی مسئولین و وکالی مجلس با 
مردم در بستر یک سری از منافعی خواهد بود که ممکن 
است برای خودشان ظهور داشته باشد و از آن بخواهند 
استفاده کنند. بنابراین این اتفاق بهترین فرصت است تا 
بتوان  منافع  تعارض  موقعیت های  بین بردن  از  به سمت 
بلکه  نمی دانم؛  منفی  را  اوضاع  این  من  و  کرد  حرکت 

برای چنین تغییراتی مثبت هم می دانم.

قائل نیستم که چون اوضاع فعلی ما از نظر اقتصادی 
در فالن موقعیت است، نمی توانیم به سمت تغییرات 
اآلن  اتفاقًا  کنیم.  حرکت  منافع  تعارض  مدیریت  و 
مردم  که  است  زمانه ای  و  است  موقعیت  بهترین 
در اوضاع بد اقتصادی قرار گرفته اند و هر روز خبر 
اختالس، فساد، احتکار و... می شنوند. اآلن بهترین 
زمان برای از بین بردن منافع خاصی است که قشری 

ممکن است از آن برخوردار باشند.

 آیا در این عرصه تشکل های مردم نهاد 
می توانند نقش آفرینی کنند؟ چگونه؟

منافع،  تعارض  موقعیت  وجوه  از  یکی  می توانند.  قطعًا 
این است که کسانی که در موقعیت تعارض منافع قرار 
گرفته اند و به نوعی در حال سوء استفاده از این موقعیت ها 
را  تعادل  این  نمی توانند  به خودی خود  هستند، خودشان 
به هم بزنند و این کار را هم انجام نمی دهند؛ یعنی ما با 
اوضاعی مواجهیم که این افراد در این موقعیت ها قرار 
نمی دهند؛  را  تغییراتی  چنین  اجازۀ  معمواًل  و  می گیرند 

چون خودشان دارند استفاده می کنند. بنابراین الزمۀ آن 
این است که مثل حالت تعادلی که قرار دارد تا نیرویی 

وارد نشود، از حالت تعادل خارج نمی شود.
لذا نهادهایی که در این موقعیت ها قرار ندارند؛ اما مثل 
وکیل مدافع مردم و مستضعفین عمل می کنند و احساس 
چنین  که  می بینند  موظف  را  خودشان  و  می کنند  ِدین 
اوضاعی را تغییر دهند، باید این چرخۀ شوم را با آوردن 
که  مطالبه گرانه ای  فشارهای  یعنی  دهند؛  تغییر  فشار 
می تواند ورود پیدا کند و سیاست گذار را مجاب کند که 
این نوع استفاده یکی  بیاورند. به نظرم  تغییر رو  این  به 
از کارکردهای اصلی چنین نهادهایی است تا منافعی را 
از بین ببرند که در این شکل ظهور و بروز پیدا می کند. 
البته باید این نکته را مدنظر گرفت که بسیاری از نهادها 
عام  به طور  نمی توان  مردم نهاد  نهادهای  جایگاه  در  را 
مدافع چنین موقعیت های تعارض منافعی دانست؛ چون 
عده ای به عکس، در مواجهه با چنین اوضاعی به دنبال 
حفظ آن هستند؛ چراکه همان افرادی هستند که در حال 
نمایندگی دادن به مسئوالنی هستند که در موقعیت های 
تعارض منافع قرار دارند. پس لزومًا کسانی که وارد این 
عرصه می شوند، کسانی نیستند که می خواهند این تعادل 
را به هم بزنند، بلکه ممکن است کسانی باشند که به 
دنبال تقویت و حفظ این جریان به نفع خودشان هستند. 
با  برای مقابله و مواجهه  نهادها  این  به هر حال چه بسا 

این موقعیت ها و مدیریت آن مهم ترین وظیفه را دارند. 
مهم ترین  از  یکی  منافع،  تعارض  مدیریت  مقولۀ 
اصالحاتی است که در فرهنگ سازمانی ما باید جا باز 
کند و یکی از مهم ترین اصالحاتی است که اگر اتفاق 
بیفتد، می توانیم بسیاری از مشکالت ساختاری  را در جهت 
توسعه و حل مشکالت اقتصادی کشور حل کنیم؛ البته 
اقتصادی  مشکالت  تمام  حل المسائل  نمی توان  را  این 
و اجتماعی دانست؛ اما بخش بزرگی از مشکالت ما با 
مدیریت  به  می توانند  که  قواعدی  و  موقعیت ها  تعریف 

تعارض منافع کمک کنند، حل شدنی است.
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ارتباط  ابتدا مفهوم تعارض منافع و  در 
آن با سالمت اداری و مبارزه با فساد را تبیین بفرمایید.

اداری  فساد  و  اداری  سالمت  تمایز  بحث  نکته   اولین 
اداری  شود. سالمت  داده  توضیح  است  الزم  که  است 
گویی  می شد؛  معنا  فساد  سکۀ  دیگر  روی  آن  عمدتًا 
سالمت اداری و فساد دو سر یک طیف بودند. لذا چنین 
گفته می شد که هرجا فساد اداری وجود دارد، سالمت 
اداری  سالمت  هرجا  بالعکس،  و  نیست  موجود  اداری 

هست، فساد وجود ندارد.
اما رویکردهای جدیدتر و تعاریفی که سازمان شفافیت 
بین الملل ارائه می کند، رویکردی ایجابی به سالمت دارد 
و دیگر آن را با فساد، در دو سر یک طرف نمی بیند. بلکه 
گفته می شود که سالمت اداری تمامی اقداماتی است که 
برای پیشگیری و از بین بردن حلقه های فساد به کار برده 
می شود؛ اما لزومًا به آن معنا نیست که یک سر طیف 
فساد باشد. برای مثال در سازمانی هستید و در آن همه 
از لحاظ اخالقی مقیدند و هیچ گونه فسادی رخ نمی دهد؛ 
و  ندارد  وجود  پاسخگویی  و  شفافیت  حال  عین  در  اما 
همچنین  و  نمی گیرد  انجام  درستی  بازرسی  و  نظارت 
وجود  بگیرد،  انجام  باید  که  سامانه ای  نظارت های  آن 
ندارد. در این سازمان مثالی، سالمت و فساد هر دو صفر 
هستند. با همین مثال می توان نشان داد که سالمت و 
زمینه های  بعضی  نیستند و در  فساد دو سر یک طیف 
فساد می تواند صفر باشد و سالمت هم به همین ترتیب 
صفر باشد. همچنین در یک جا ممکن است فساد رخ 
بدهد؛ ولی سیستم های نظارت و پیشگیری هم باشد. لذا 
این دو مورد با یکدیگر همبستگی دارند؛ اما دو سر یک 

طیف نیستند.
بنابراین تعریف ما از فساد اداری، سوء استفاده از موقعیت 
از  ما  تعریف  مقابل،  در  و  است  شخصی  منافع  به نفع 
سالمت اداری، تمام سیستم ها و سازوکارهایی است که 
باعث پیشگیری از بروز فساد می شود و این ها لزومًا دو 

سر یک طیف نیستند.
حال همان طور که بیان شد، تعریف فساد اداری خیلی 
همان  دقیقًا  یعنی  است؛  نزدیک  منافع  تعارض  به 
موقعیتی که احتمال دارد فردی از آن استفاده کند و نفع 
بگیرد،  در نظر  عمومی  منفعت  به جای  را  خود  شخصی 
موقعیت تعارض منافع می شود. لذا این دو مورد تقریبًا 
که  است  این  فرقشان  تنها  و  یکدیگرند  همسایگی  در 
تعارض منافعی که بالفعل شود، به فساد تبدیل می شود؛ 

یعنی مرحلۀ قبل از بروز فساد، تعارض منافع است. پس 
اگر بخواهم صحبت خود را جمع بندی کنم، باید بگویم 
که جنس سالمت اداری از نوع پیشگیری است و نظام ها 
بروز  از  باعث جلوگیری  و سیستم هایی وجود دارند که 
فساد می شوند؛ ولی فساد اداری و تعارض منافع خیلی 
به یکدیگر نزدیک اند و وقتی که تعارض منافع بالفعل 
می شود و فرد در آن لحظۀ آخر، منفعت شخصی خود 
رخ  فساد  می کند،  انتخاب  عمومی  منفعت  به جای  را 
می دهد؛ اما اگر چنین موقعیتی وجود داشته باشد و آن 
این موقعیت سوءاستفاده نکند، موقعیت تعارض  از  فرد 

منافع است.
نظام  در  منافع  تعارض  موجود  وضع 
توصیف  چگونه  را  ایران  اداری  نظام  و  تصمیم گیری 

می کنید؟
یک سری  اواًل  برویم،  که  جایی  هر  در  من  به نظر 
تعارض  مثل  داریم؛  منافع  تعارض  عمومی  مصادیق 
و  شغله بودن  دو  در  منافع  تعارض  و  قوانین  در  منافع 
بحث قراردادهای پیمانکاری که به صورت عمومی در 
همۀ دستگاه ها وجود دارد و یک سری تعارض منافع ها 
هم وجود دارد که مختص به هر دستگاهی است؛ مثل 
باشد  خودروسازی  در  است  ممکن  که  منافعی  تعارض 
اینجا  در  ما هم   . و...  بهداشت  وزارت  و  بانک ها  در  یا 
نداریم.  منافع  تعارض  در  بین المللی  شاخص  و  ارزیابی 
البته در بحث فساد CPI وجود دارد که در بعضی موارد 
به  از موارد هم  ارجاع داده می شود و در بعضی  به آن 
سازمان   CPI در وضعیت  اما  نمی شود؛  داده  ارجاع  آن 
این  من  پیش بینی  و  نداریم  خوبی  اوضاع  ما  شفافیت، 
است که با توجه به اینکه گام قبلی فساد، تعارض منافع 
هم  سنجشی  و  بین المللی  شاخص  اگر  احتمااًل  است، 
انجام شود، متوجه می شویم که در بحث تعارض منافع 
این چنین  نتیجه  وقتی  چون  نیست؛  خوب  اوضاع  هم 
باشد، حتمًا موقعیت های آن هم به وفور وجود دارد که 
آن فساد اداری رخ می دهد و قطعًا وضعیت ما در زمینۀ 

فساد، موقعیت مناسبی نیست.
شما علل و ریشۀ این موقعیت بحرانی 
یا  علمی  لحاظ  به  آیا  یعنی  می بینید؟  در چه چیزی  را 

فرهنگی روی آن کار نشده است؟
به لحاظ علمی وضعیت ما نسبت به ده سال پیش خیلی 
بحث هایی  چنین  اصاًل  پیش  ده سال  یعنی  است؛  بهتر 
و  دارند  معنایی  چه  فساد  و  سالمت  که  نداشت  وجود 
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پیش  ده سال  که  مردم نهادی  درسازمان های  همچنین 
لحاظ  از  من  به نظر  لذا  نداشتیم.  فعالیتی  چنین  بودند، 
علمی مشکلی نداریم که اگر تیمی بخواهد در موضوع 
شفافیت و تعارض منافع و سالمت اداری کار کند، در 
این زمینه وضعیت بدی نداریم؛ اما چیزی که به ذهن 
اوقات  برخی  که  افرادی  که  است  این  می رسد،  من 
می خواهند در خود دستگاه ها تعارض منافع را مدیریت 
کسی  مثاًل  یعنی  دارند؛  منافع  تعارض  خودشان  کنند، 
خودش  بگیرد،  تصمیم  وکال  دربارۀ  می خواهد  که 
وکیل است یا کسی که می خواهد دربارۀ تعارض منافع 
بنابراین  است.  پزشک  خودش  کند،  صحبت  پزشکان 
یکی از عوامل آن، همین است و ما باید عالوه بر اینکه 
از ظرفیت دستگاه ها برای تعارض منافع استفاده کنیم، 
رویکردی باال به پایین هم داشته باشیم. همواره با اینکه 
هم  باال  به  پایین  رویکرد  باید  اجرا  در  می شود  گفته 
باشد، به نظر من این امر مسئله ای ترکیبی است؛ یعنی 
اگر همه چیز را از پایین به باال بسپاریم، قطعًا در بحث 
منافع  تعارض  که  کسانی  خود  منافع،  تعارض  مدیریت 
دارند، به این مباحث ورود پیدا نمی کنند یا تنها تعارض 
منافع های جزئی را مالک قرار می دهند که منفعت مالی 
تعارض  که  کسانی  دلیل  همین  به  دارند.  کمی  خیلی 
تعارض  مدیریت  خودشان  بخواهند  اگر  دارند،  منافع 
یا به موارد جزئی می پردازند یا  منافع را بر عهده گیرند 
قطعًا در نهایت تحت فشار همکاران خود قرار می گیرند 
و نمی توانند این مسئله را مدیریت کنند. به همین خاطر 

باید رویکردی تلفیقی وجود داشته باشد. 

تعارض  باب  در  بهداشت،  وزارت  در 
منافع میان پزشکان و حوزۀ سالمت گفت وگوی خوبی 
وجود دارد؛ اما با اینکه دربارۀ این موضوع، فهمی وجود 
دارد، باز هم مثاًل هنگام انتخاب وزیر بهداشت از پزشک 
که  است  این  به خاطر  مسئله  این  آیا  می کنند.  استفاده 

غیر پزشک نمی تواند در این حوزه سیاست گذاری کند؟ 
در اینجا دو نکته وجود دارد. این عرصه های حاکمیتی 
اما  است؛  دولتی  مدیریت  جنس  از  سیاست گذاری  و 
همان گونه که در صفحۀ اول همۀ کتاب های مدیریتی 
می بینیم، چنین گفته می شود که مدیریت، نوعی علم و 
اینجا می خواهم بخش  همچنین نوعی هنر است و در 
دیگری هم به آن اضافه کنم و بگویم که در آن حوزه ای 
که مدیریت صورت می گیرد، تخصص در آن حوزه نیز 
الزم است؛ یعنی کسی که فقط مدیریت دولتی خوانده 
باشد، نمی تواند در وزارت بهداشت کار کند. یا کسی که 
وزارت  در  نمی تواند  باشد،  خوانده  دولتی  مدیریت  فقط 
و  داریم  نیاز  تلفیق  به  اینجا  در  ما  کند.  کار  ارتباطات 
چون موضوعات در برخی وزارتخانه ها کاماًل فنی است، 
مثل وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات، در نهایت کسی 
را برای حوزۀ مربوط انتخاب می کنند که فنی هم باشد. 
که  که کسی  است  این  مشکل  این  راه حل  من  به نظر 
دو  یکی  مدیریت  دوره  یک  باید  شود،  وزیر  می خواهد 
فوق لیسانس  حد  در  و  دولتی  مدیریت  حوزۀ  در  ساله 
این  اگر  بگیرد.  صورت  تلفیق  این  که  باشد  گذرانده 
تلفیق صورت نگیرد و آن فرد هم اطالعات فنی نداشته 
باشد، با داشتن مدرک فوق لیسانس و دکترای مدیریت 
دولتی هم نمی تواند به آن حوزه مسلط شود و اگر هم 
اطالعات آن حوزه را داشته باشد، اما حتی یک رویکرد 
سطح صفر هم نداشته باشد و بخواهد از باال موضوع را 
ببیند و نتواند ارتباط آن را با حوزه های حاکمیتی دیگر 

ببیند، در کار خود دچار مشکل می شود. 
همین  در  که  است  این  من  برداشت 
اجرایی  به لحاظ مدیریت  حوزۀ سالمت، خود پزشکان 
به  دست  بهداشت  وزارت  ذیل  مثاًل  و  افتاده اند  جلو 
در حال  خود  برای  و  زده اند  اقتصاد  دانشکدۀ  تأسیس 
ایجاد فضای مستقلی هستند و کسی را به این عرصه 
این  ایجاد کرده اند. حال  انحصار  راه نمی دهند و نوعی 

شکستن انحصار باید از کجا شروع شود؟
عمومی  مطالبۀ  تا  موجود  وضعیت  این  در  من  به نظر 
هر جایی  یعنی  نمی افتد؛  اتفاقی  هیچ  نگیرد،  صورت 
حدی  تا  موضوع  گرفت،  صورت  عمومی  مطالبۀ  که 
آن  نجومی.  بحث حقوق های  مثل  ساماندهی می شود. 
زمان که فیش های حقوقی بیرون آمد و مطالبۀ عمومی 
در مقابل این مسئله صورت گرفت و متأسفانه تا حدی 
این  باألخره در  وارد کرد،  اعتماد عمومی لطمه  به  هم 

که  اگرچه  و  گرفت  صورت  ساماندهی  کمی  زمینه 
هنوز هم به نظر من وضع پرداخت ها، آن گونه که باید، 
عادالنه نیست، باألخره مقداری از آن موقعی که دست 

حقوق بگیران باز بود، بهتر شده است.
دارد  راه حل های مختلف وجود  دیگر هم  در بحث های 
زمینه  این  در  کاری  و  دهیم  باید دست به دست  و همه 
انجام دهیم؛ اما آن مطالبۀ عمومی و نظارت مردمی و 
ورود یک سری سازمان های مردم نهاد است که می تواند 

آن مسئله را به مسئله ای عمومی تبدیل کند. 
اصاًل  که  است  این  سیاست گذاری  گام های  از  یکی 
و چه چیزی  بگیرد  قرار  کار  دستور  در  باید  چه چیزی 
بسیاری  شود.  گرفته  در نظر  عمومی  مسئلۀ  به عنوان 
اوقات چیزهایی که در نهادهای سیاست گذار وجود دارد، 
که  است  مسئله ای  یعنی  نیست؛  عمومی  مسئلۀ  اصاًل 
یک سری البی ها آن را در این نهادها قرار داده اند؛ اما 
وقتی مسئلۀ عمومی واقعًا به معنای عام خود، در دستور 
پدید می آید.  راه حل هایش هم  باألخره  قرار بگیرد،  کار 
مهم ترین نکته در اینجا مطالبۀ عمومی است؛ مثاًل اگر 
قضائیه  قوۀ  و خود  تکانی خورده  وکال  کانون  می بینید 
گرفته،  در نظر  را  مشاورین  و  وکال  مرکز  و  آمده  هم 
بود.  گرفته  آنجا شکل  در  که  بود  انحصاری  مسئله ای 
حقوق  رشتۀ  فارغ التحصیالن  تعداد  زمانی  یک  حال 
از آن ها می رفتند و بخشی  زیاد نبود و باألخره بخشی 
دیگر هم نمی رفتند؛ اما وقتی که فارغ التحصیالن حقوق 
انحصار مواجه شدند و صدای خود  با آن  و  زیاد شدند 
و  مجازی  رسانه های  در  و  رساندند  همه  گوش  به  را 
این مسئله به  غیر مجازی اعتراض خود را نشر دادند، 
به  مسئله  این  هرسال  و  شد  تبدیل  عمومی  مطالبه ای 
مرور بهتر می شود و روزی می رسد که این رفع انحصار 
به  هم  موارد  باقی  در  می گیرد.  صورت  کامل  به طور 
حقوق  که  زمانی  تا  مثال  برای  است؛  صورت  همین 
پاداش های  و  شرکت ها  برخی  هیئت مدیرۀ  اعضای 
نجومی آن ها بیرون نیامده بود و به مطالبه تبدیل نشده 
بود، مادۀ قانونی و راهکاری برای توجیه پیدا می شد؛ اما 
وقتی که این مسئله به مطالبۀ عمومی تبدیل می شود، 

ناگزیر می شوند تا این مسئله را حل کنند. 
 با توجه به این مباحث، چه راهکارهایی 

دربارۀ این موقعیت های تعارض منافع وجود دارد؟ 
جنبۀ  از  یکی  که  دارد  وجود  نکته  دو  اینجا  در 
فرهنگ سازی است و یکی هم از جنبۀ نظام اداری. در 

کسانی که تعارض منافع دارند، اگر بخواهند خودشان 
مدیریت تعارض منافع را برعهده گیرند یا به موارد 
فشار  تحت  درنهایت  قطعًا  یا  می پردازند  جزئی 
همکاران خود قرار می گیرند و نمی توانند این مسئله 
رویکردی  باید  خاطر  همین  به  کنند.  مدیریت  را 

تلفیقی وجود داشته باشد.

بحث نظام اداری شاید ما هم بتوانیم نقشی بازی کنیم. 
آگاه کردن  اطالع رسانی،  شامل  فرهنگ سازی  بحث 
تعارض  موقعیت های  از  یک سری  برجسته کردن  و 
اجرایی،  بحث  و  اداری  نظام  بحث  در  می شود.  منافع 
مصادیق  و  منافع  تعارض  مربوط به  موارد  یک سری 
باید  مورد  این  باب  در  است که  منافع  تعارض  عمومی 
بخشنامه ای صورت بگیرد و از باال به پایین هم راحت تر 
می توان به آن وارد شد و بحث های عمومی آن را حل 
کرد. یک قسمت دیگر که به نظر از همه مهم تر است، 
تعارض  مثل  دستگاه هاست؛  اختصاصی  منافع  تعارض 
منافع هایی که خودروسازها دارند یا تعارض منافع هایی 
که در نظام بهداشتی و داروخانه ای و... وجود دارد. در 
اینجا باید رویکردی ترکیبی وجود داشته باشد و در آن، 
ترکیب  یکدیگر  با  باال  به  پایین  و  پایین  به  باال  نگاه 
برای  رسمی  به صورت  فعاًل  که  ساختاری  تنها  شوند. 
کارگروه ها  داریم،  دستگاه ها  در  اداری  سالمت  ارتقای 
و کمیته های ارتقای سالمت اداری دستگاه هاست. پس 
ایفا کنند. سازمان های باالدستی  این ها می توانند نقش 
و نظارتی مثل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی 
بازی  نقشی  استخدامی هم می توانند  اداری  یا سازمان 
کنند و سازمان های مردم نهاد هم نقشی دارند که در آن 
حوزه فعال هستند و می شناسند؛ یعنی ترکیبی این چنینی 
باید وجود داشته باشد و هرکدام که بخواهند به تنهایی 
را  کار  اگر شما  یعنی  باشند؛  مؤثر  نمی توانند  کنند،  کار 
فقط به کارگروه سالمت اداری دستگاه ها بسپارید، اتفاقًا 
آنجا هم می بینید که در هر دستگاهی یک سری افرادی 
و  باشند  داشته  منافع  تعارض  است  ممکن  که  هستند 
ممکن  و  دهند  انجام  راحت  را  خود  کارهای  بخواهند 
است که آن مصادیق را به درستی شناسایی نکنند. اگر 
هم کار را فقط به دست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد 
شاید  بسپارید،  استخدامی  اداری  سازمان  یا  اقتصادی 
آن علمی را که باید، به آن دستگاه نداشته باشند و در 
کنار این ها سازمان های مردم نهاد تخصصی هستند که 
با این ها کار کرده اند؛ مثل سازمان های مردم نهادی که 
آنکه  به دلیل  بهداشت کار کرده اند و  با وزارت نفت و 
ذی نفع نیستند که بخواهند مسائلی را پنهان کنند، باید 

بخشی از کار را برعهده بگیرند.
بخشی  که  داریم  نیاز  دستگاه ها  از  ترکیبی  به  بنابراین 
از کار، برعهدۀ خود دستگاه باشد و بخشی دیگر تحت 
اداری  سازمان  مثل  نظارتی  و  تنظیم گر  نهاد  حالت 
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استخدامی یا ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی 
می تواند در این کار کمک کند و بخشی هم سازمان های 
مردم نهاد هستند و کمک می کنند تا اطالعات دقیق تری 

به سازمان نظارتی برسد. 
در حال حاضر اتفاق خوبی که افتاده، این است که در 
چند دستگاه بخشنامه های مدیریت تعارض منافع صادر 
نیرو، شهرداری  وزارت  بهزیستی،  در  کار  این  کرده اند. 
تا همین  جا  تهران و آموزش و پرورش صورت گرفته و 
هم که این نهادها اقدامی کرده اند، نتایج خوبی حاصل 
در  بهزیستی  خود  گزارش  به  مثال  برای  است؛  شده 
بودند،  منافع  تعارض  موقعیت  در  که  مدیر   200 حدود 
استعفا کرده اند؛ چون به آنان گفته شده بود که اگر شما 
مهدکودک یا مرکز ترک اعتیادی دارید که مجوز آن را 
از سازمان بهزیستی گرفته اید، یا باید آنجا را تعطیل کنید 
یا باید بر سر کار دولتی که دارید، بیایید. بسیاری از آنان 
هم طبق آماری که بهزیستی داده، استعفا کرده اند و به 
همان مرکزی که داشته اند رسیدگی کرده اند. همچنین 
که  مدیرانی  از  نفر   60 حدود  هم  آموزش و پرورش  در 
اعالم  و  کرده  استعفا  داشته اند،  غیرانتفاعی  مدرسۀ 
کرده اند که ما به سر همین کاری که داریم، می رویم و 
نمی خواهیم دو طرفه کار کنیم. لذا وقتی فرد این امور را 
می بیند، حالت امیدبخشی در او پدید می آید که می شود 
دستور  در  هم  ما  میان  این  در  داد.  انجام  را  کارهایی 
دهیم؛  انجام  کارهایی  چنین  بشود،  اگر  که  داریم  کار 
یعنی اواًل بخشنامه ای صادر شود و همۀ دستگاه ها ملزم 
بعد  و  باشند  داشته  این چنینی  بخشنامه های  که  شوند 
کنیم  نظارت  و  کنیم  بیان  را  چهارچوبی  و  کلیات  هم 
باشد  متناسبی  بخشنامه های  آنان،  بخشنامه های  تا 
در  را  آن ها  هم  بعد  و  نباشد  تکلیف  رفع  برای  فقط  و 
اجرا و شاخص های ارزیابی عملکرد پایش کنیم و بحث 

مدیریت تعارض منافع آن ها را در نظر بگیریم. 

حرف ما این است که رویکردی که فعاالن پیشگیری 
و  باشد  فنی  رویکردهای  باید  دارند،  اداری  سالمت  و 
برچسب  است  ممکن  چون  شوند؛  مصداق  وارد  نباید 
با  مبارزه  برای بحث  این  و  بخورد  آن  به  سیاسی بودن 
فساد و ارتقای سالمت اداری آفت است. به همین دلیل 
باید روی این زمینه کار کنیم که به صورت سیستماتیک 

و پیشگیرانه عمل کنیم.
نهادهایی  خاص  به طور  بخواهیم  اگر 
چه  به  هستند،  اداری  سالمت  متولی  که  ببریم  نام  را 

نهادهایی می توان اشاره کرد؟
شود،  تقویت  باید  هم  حدی  تا  که  نهادی  اصلی ترین 
که  است  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  هماهنگی  ستاد 
هم  تکلیف  خلط  تا حدی  متأسفانه  و  دارد  کلی  نقشی 
صورت گرفته و ما هم تا حدی تالش کرده ایم که آن 
است  قرار  که  اصلی  و  مهم  بخش  پس  کنیم.  حل  را 
همه را هماهنگ کند، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد 
اقتصادی است. بخش دیگر شورای دستگاه های نظارتی 
بود  منوط  پنجم  توسعۀ  برنامۀ  قانون  به  قباًل  که  است 
سالمت  ارتقای  قانون  دائمی کردن  قانون  در  اآلن  و 
و  گفته  را  آن  ترکیب  نظارتی  دستگاه  شورای  اداری، 
دیگر  قسمت  است.  کرده  مشخص  هم  را  آن  اعضای 
که می تواند کمک کننده باشد، شورای پیشگیری از جرم 
البته  است.  شده  فعال  تازگی  به  که  است  قضائیه  قوۀ 
مفهوم جرم، خیلی مفهوم عامی است و فساد هم قطعًا 
می تواند  نهاد  این  دلیل  همین  به  و  است  جرم  نوعی 
در بحث پیشگیری از فساد که سالمت اداری می شود، 
که  بحثی  این  در  دستگاه  سه  اآلن  تا  پس  شود.  وارد 
بیان شد، فعالیت می کنند؛ یعنی شورای دستگاه نظارتی، 
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و شورای عالی 

پیشگیری از جرم قوۀ قضائیه.
حال اگر ما برای بحث پیشگیری، مثلثی داشته باشیم 
که یک ضلع آن کاهش فساد، ضلع دیگر آن پیشگیری 
یا همان سالمت اداری و ضلع سوم آن نظارت و بازرسی 
و برخورد باشد، می توان به طور خاص روی هر سه ضلع 
کار کرد و تقسیم کاری روی آن صورت بگیرد. سازمان 
اداری و استخدامی در قسمت پیشگیری و به خصوص در 
نظام اداری می تواند نقش داشته باشد. البته در اینجا در 
حدود 14دستگاه نظارتی هم وجود دارد که یکی از آن ها 

سازمان بازرسی و دیوان محاسبات است.
کاری  تقسیم  نهادها  این  میان  آیا 

صورت گرفته یا نه؟
بنا بود جلسه ای برقرار شود که ستاد هماهنگی مبارزه 
ما  دهد.  انجام  را  کار  تقسیم  این  اقتصادی،  مفاسد  با 
پیشنهاد کردیم که مثاًل بحث پیشگیری در نظام اداری 
کاماًل بر عهدۀ سازمان اداری استخدامی باشد و همچنین 
بحث نظارت و بازرسی برعهدۀ شورای دستگاه نظارتی 
آن  هم  جرم  از  پیشگیری  شورای  در نهایت  و  باشد 
قسمت های مرتبط به قوۀ قضائیه را بر عهده بگیرد؛ اما 
به نظر من این نهادها باید تفاهم نامه ای بنویسند که این 
مشکل حل شود؛ چون وقتی وارد شرح وظایف هرکدام 
به صورت  خیلی  که  می بینیم  بشویم،  دستگاه ها  این  از 
به  مستند  می توانند  هرکدام  و  شده  نوشته  عام  و  کلی 
بنابراین الزم است که در  آن وارد هر حوزه ای بشوند. 
ستاد  من  به نظر  و  شده  نوشته  تفاهم نامه ای  راستا  این 
نقش  می تواند  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  هماهنگی 
را هماهنگ کند؛ چون  این ها  باشد که  داشته  محوری 
ماهیت این نهاد فراقواست و تشکیل آن هم با فرمان 
مقام  معظم  رهبری و رؤسای سه قوه بوده و اآلن هم 
به شکلی که برگزار می شود، معاون هر سه قوه در آن 
اول  معاون  دفتر  در  هم  آن  دبیرخانۀ  و  هستند  عضو 
اجرایی  دستگاه های  از  بسیاری  که  است  رئیس جمهور 

زیرمجموعۀ آن هستند.
اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  هماهنگی  ستاد  من  به نظر 
می تواند نقشی محوری در این زمینه ایفا کند؛ به شرط 
باشد.  داشته  را  تقویت شود و سازوکارهای الزم  اینکه 
قسمت دیگر هم که اخیراً اضافه شده، به نمایندۀ ویژۀ 
رئیس جمهور مربوط است که البته سطح آن در حد قوۀ 
ویژۀ  نمایندۀ  و  ویژه  بازرسی  رئیس  که  است  مجریه 
رئیس جمهور در بحث مبارزه با فساد است؛ یعنی این تیم 
هم نقش بسیار پررنگی دارد و عالوه بر ستاد و شورای 
پیشگیری از جرم قوۀ قضائیه و شورای دستگاه نظارتی، 
این بازرسی ویژه و نمایندۀ ویژۀ رئیس جمهور در بحث 
مبارزه با فساد هم در اینجا نقشی ایفا می کند؛ اما در هر 
نقش  اینجا  در  می تواند  که  نهادی  من  به نظر  صورت 
محوری داشته باشد و این نهادها را هدایت کند، ستاد 
هماهنگی و مبارزه با مفاسد اقتصادی است؛ چون شأن 
فراقوایی دارد و باید همۀ این دستگاه ها را جمع کند و 
انجام دهند.  باشند و تقسیم کاری  تفاهم نامه ای داشته 
از حوزه ها هم موازی کاری بد نیست و  البته در بعضی 
بگیرد،  موازی کاری صورت  نباید  مواردی که  همچنین 

بگیرد  صورت  کار  تقسیم  باید  بنابراین  شود.  مشخص 
ارتقای  مخصوص  برنامۀ  و  شود  حاصل  زمان بندی  و 
سالمت اداری باشد و به نظر من نقش ستاد می تواند در 

اینجا پررنگ تر از همۀ دستگاه ها باشد. 
این  هم افزایی  زمینۀ  در  شما  پیشنهاد 

دستگاه ها و نهادها چیست؟
مهم ترین پیشنهاد من این است که در همۀ موضوعات 
تعارض  اداری و به خصوص در بحث مدیریت  سالمت 
ظرفیت  از  و  کند  ایفا  محوری  نقشی  باید  ستاد  منافع، 
مثبت  بسیار  اقدام  مثاًل  کند؛  استفاده  دیگر  بخش های 
در  دانشگاهی  جهاد  ظرفیت  از  استفاده  زمینه،  این  در 
عالوه بر  بود.  دستگاه ها  منافع  تعارض  موقعیت  بحث 
دستگاه های  سازمان ها،  اندیشکده ها،  دانشگاهی،  جهاد 
اجرایی و کمیته های سالمت اداری هستند که مسئولیت 
با  مبارزه  هماهنگی  ستاد  با  هم  کمیته ها  این  اصلی 
مفاسد اقتصادی است؛ یعنی قرار بوده که این کمیته ها 
ذیل ستاد قرار بگیرند. لذا من معتقدم که ستاد می تواند 
مهم ترین نقش را ایفا کند؛ اما نه اینکه خودش به تنهایی 
این کار را انجام دهد، بلکه می تواند از ظرفیت دستگاه ها 
هم استفاده کند و در اینجا دستگاه ها می توانند از ظرفیت 
سازمان های مردم نهاد و بخش مردمی استفاده کنند و 
همچنین دستگاه های نظارتی و خود ستاد هم به همین 

ترتیب می توانند از این ظرفیت بهره ببرند. 
در سال های قبل کارهایی در این زمینه صورت  گرفت و 
چند جلسه، سازمان های مردم نهاد را جمع کردند و جلسه 
در نهایت  جلسات  این  که  ندارم  اطالعی  اما  گذاشتند؛ 
این  هماهنگی  با  عملیاتی  کار  که  شد  منجر  این  به 
سازمان های مردم نهاد انجام گیرد یا نه. ولی می دانم که 
اقداماتی صورت گرفته است و خود این سازمان ها هم 

می دانند که باید از این ظرفیت استفاده شود. 
آیا در این عرصه تشکل های مردم نهاد 

می توانند نقش آفرینی کنند؟
این امر به حوزۀ فعالیت آن ها بستگی دارد و نمی توان 
خودم  من  دارند.  زمینه  این  در  نقشی  همه  که  گفت 
نزدیک  یا  دور  از  را  تشکل ها  این  از  بعضی  وقتی 
بررسی می کنم، می بینم که هرکدام ظرفیت هایی دارند. 
پژوهشی  و  علمی  ظرفیت  که  هستند  اندیشکده هایی 
زمینه  این  در  آن ها  از ظرفیت  باید  و  دارند  آموزشی  و 
طرح ها  و  لوایح  در  ما  که  مشکلی  مثاًل  کرد؛  استفاده 
داریم، این است که پشتوانۀ علمی و نظری پشت آن ها 
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نیست. چیزی در کاغذ نوشته می شود و چند نماینده هم 
آن را امضا می کنند؛ ولی این کار مدل علمی ندارد و این 
باعث می شود که آن طرح و الیحه جامع و مانع نباشد؛ 
یعنی معلوم نیست که حیطه و مرز آن کجاست. مثاًل 
در بحث لوایح و قوانین حوزۀ سالمت اداری مثل الیحۀ 
تعارض  طرح  و  الیحه  بحث  و  سه گانه  قوای  شفافیت 
منافع، بعضی از سازمان های مردم نهاد می توانند کمک 
دارد که یک سری تشکل ها  امکان  البته  بدهند.  فکری 
هم ظرفیت اجرایی داشته باشند و بتوانند موج و مطالبه 
ایجاد کنند. این تشکل ها اواًل نباید تنها منتظر باشند که 
وارد  باید  هم  خودشان  بلکه  شود،  داده  میدان  آنان  به 
کار شوند؛ اما تا آنجایی که قوانین و مقررات را زیر پا 
نگذارند؛ چون آفت این کار این است که جایی اگر بحث 
اگر  انجام شود،  و مطالبه گری  بگیرد  افشاگری صورت 
قوانین و مقررات زیر پا گذاشته شود، اصل آن تشکل و 
خود آن هدفی هم که مقدس بوده، خدشه دار شده و از 
بین می رود. بنابراین باید در این زمینه بسیار دقیق باشند 
که در چهارچوب قانون فعالیت های خود را انجام دهند 
بدهد،  فرصت  آنان  به  کسی  که  باشند  منتظر  نباید  و 
بلکه تنها چیزی که می تواند این ها را محدود کند، قانون 
است؛ یعنی خودشان با وابستگی و پایبندی به قانون باید 
وارد عرصه شوند و با توجه به ظرفیت و دغدغه ای که 

دارند، فعالیت های خود را انجام دهند. 
 آیا مسائلی در این عرصه در دستور کار 
است که به پژوهش در آن نیاز داشته باشد و در دستور 

کار قرار نگرفته باشد؟
حاال  باشد.  داشته  وجود  چیزی  چنین  می دانم  بعید 
و  باشد  کار شده  بیشتر  زمینه ها  برخی  در  است  ممکن 
در برخی کمتر؛ اما فعاًل در بحث مسائل مبارزه با فساد 
و به خصوص بحث تعارض منافع، در برخی اندیشکده ها 
به خوبی بررسی شده است. همچنین در بحث سنجش 
شده  کار  حدی  تا  نیز  شفافیت  بحث  فساد،  و سالمت 
است. لذا به نظر می رسد دربارۀ این مسائل، به اندازه ای 
اما  است؛  شده  انجام  پژوهش  باشد،  شایسته  که 
ظرفیت  و  می نویسند  طرح  که  دوستانی  این  متأسفانه 
موارد  بسیاری  در  دارند،  را  مجلس  پژوهش های  مرکز 
مجلس  پژوهش های  مرکز  خود  می آید،  که  طرح هایی 
هم با آن مخالف است؛ زیرا از این ظرفیت استفاده نشده 
است. مثاًل در حوزۀ تعارض منافع و دیگر حوزه ها باید 
توجهی بشود؛ دور از رویکرد شتاب زده یا رویکرد سیاسی 

از این  اتفاق می افتد و الزم است که  که گاهی اوقات 
ظرفیت ها استفاده شود.

به نظر من خود مرکز پژوهش های مجلس جزء بهترین 
این موضوعات کار کرده  مکان هایی است که در همۀ 
و چند گزارش خوب دربارۀ تعارض منافع دارند و فکر 
می کنم در خیلی از حوزه ها در آنجا گروه ارتقای سالمت 
کنند  توجه  باید  بنابراین  دارند.  فساد  با  مبارزه  و  اداری 
شود،  مطرح  که  کنند  امضا  را  طرحی  اینکه  از  قبل  و 
در  آن  برای پختگی  از آن ظرفیت های تخصصی  باید 
جهت تبدیل به قوانین و مقررات استفاده کنند و مرکز 
که  است  مکان هایی  آن  از  یکی  مجلس  پژوهش های 

این ظرفیت را دارد.
با توجه به ظرفیت ها و قوانین موجود و 
کارهایی که انجام شده، تا چه میزان امید است که رو 

به جلو حرکت کنیم؟
من به شخصه با اینکه سال های سال است در این زمینه 
کار می کنم و با بسیاری از دوستان هم که در این زمینه 
ناامیدند، صحبت می کنم، جزء کسانی هستم که معتقدم 
اگر در شاخص های بین المللی مثل CPI به صورت مؤثر 
کار کنیم، می توان جهشی انجام داد و همچنین در بحث 
تعارض منافع هم به همین صورت می توان به جهش 
خوبی رسید. در کل، معتقدم که می توان کار کرد و اگر تا 
حدی منسجم تر به جلو برویم و از منابع و زیرساخت های 
ببریم، می توانیم خیلی کارها  بهره  این عرصه  الزم در 
جزء  که  بودند  کشورها  از  خیلی  چراکه  دهیم؛  انجام 
فاسدترین کشورها بودند و این اقدامات را انجام دادند و 
اآلن جزء کشورهایی هستند که وضعیت مطلوبی دارند؛ 
مثل مالزی و گرجستان. لذا در اینجا تجربیات بین المللی 
از لحاظ  اینکه اآلن  به  توجه  با  دارد و همچنین  وجود 
فرهنگی در دولت جدید افراد مقیدی حضور دارند و اگر 
تجربیات  از  هم  مقداری  و  باشد  جدی  اراده ای  و  عزم 
علمی استفاده شود، می توان به سمت رشد حرکت کرد. 
البته نمی گویم که می توان ظرف یکی دو سال به حالت 
در  به وضعیت خوبی  اما حداقل می توان  ایدئال رسید؛ 

شأن جمهوری اسالمی رسید.
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فسادستزیی  و  فساد  با  برخورد  اصلِی  جای 
فساد  تولید  زمینه های  که  است  مجریه  قوۀ 
اینها  از  بعد  قضائیه  قوۀ  نقش  برود؛  بنی  از 
را  خودتان  تالش  شما  آنکه  از  بعد  است؛ 
را  فساد  زمینه های  کردید،  جلوگریی  کردید، 
اتفاقی  یک  باز  و  این ها،  امثال  و  بردید  بنی  از 
است.  قضائیه  قوۀ  ورود  نوبت  وقت  آن  افتاد، 

رئیس  دیدار  نخستنی  در  رهربی  معظم  مقام  بیانات 
جمهور و اعضای هیئت دولت سزیدهم   1400/06/06
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انسان از طریق فناوری بستری برای حداکثرسازی منفعت خود ایجاد کرده و منافع و بهره وری دیگران را سلب 
می کند. شهید سیدمحمدباقر صدر نیز در کتاب اسالم، راهبر زندگی بدین نکته اشاره می کند که انسان به حکم 
معیار فطری حب ذات منافع خود را بر منافع جامعه و عوامل انسجام آن ترجیح می دهد. آنگاه که فناوری ابزاری 
در جهت اهداف انسانی قرار بگیرد، انسان از این ابزار در راستای حداکثرسازی منفعت خود و کنار گذاشتن منفعت 
دیگری قدم خواهد برداشت. این مسئله یکی از چالش های اساسی در عصر متأثر از فناوری است و پاسخ به آن 
حائز اهمیت است. برای استنطاق مسئلۀ تعارض منافع فناوری ها از منظر شهید صدر، باید به این پرسش ها پاسخ 

داد:
1. فناوری چیست؟

2. آیا فناوری از منظر شهید صدر ضرورت دارد؟
3. از منظر اندیشۀ شهید صدر فناوری به خاطر تعارض منافع کنشگران چه پیامدهایی ایجاد می کند؟

4. از منظر اندیشۀ شهید صدر راهبرد مواجهه با این مسئله و پیامدهای آن چگونه است؟

چیستی فناوری
واقعیت یک شئ متفاوت با ظاهر و صورت آن است. مفهوم فناوری در ذهن ما بیشتر جنبۀ صوری و ظاهری پیدا کرده 
است؛ زیرا ما در ماهیت فناوری فکر نکرده ایم، به راستی فناوری چیست؟ ماهیت فناوری اشکال متعدد ماشین آالت و 
ابزار آالت نیست؛ بلکه فناوری شامل هر کنشی است که انسان برای چگونگی خلق غایات ایجاد می کند. با این تعریف، 
فناوری منحصر به دوران غرب مدرن نیست؛ بلکه فناوری در عصر مدرن زاییدۀ علم منبعث از اندیشه های مکانیکی 

و فیزیک کپلر، گالیله و نیوتون است که فناوری متفاوتی را با دوران پیش از خود ایجاد کرده است.
با  از جهات گوناگون  تعاریف  این  بیان شده است؛  فناوری  از  تعریف های متفاوتی  در علوم و جوامع علمی مختلف 

یکدیگر تفاوت دارند؛ اما جین زویینگ در کتاب فناوری نرم خود به طور جامع این گونه دربارۀ آن سخن می راند:
»تعاریف معاصر فناوری در فرهنگ لغات به طور معمول آن را به گونه ای تعریف و بدان اشاره دارند که بر بهره گیری 
از طبیعت تأکید داشته باشد. به عنوان مثال، دیکشنری چینی مدرن اصطالح فناوری را »تجربه و دانش در فرایند 
»نوآوری  اصطالح  و  تولید  فناوری  کامل  انقالب  را  فناوری«  »انقالب  اصطالح  طبیعت«،  بازسازی  و  بهره گیری 
فناوری« را بهبود در فناوری تولید )مثاًل در فرایند قطعات ماشین آالت( تعریف می کند. فرهنگ لغات علوم اقتصادی 
که توسط انتشارات یوهیکاکوی ژاپن چاپ می شود، فناوری را ابزاری به کار گرفته شده برای بهره مندی و استفاده از 

)et al., 1397, p. 31 طبیعت تعریف می کند.« )زویینگ
از این تعریف همان گونه که برمی آید، فناوری از ارکان تأثیرگذار در ارتباط انسان با محیط است و روابط این دو را به 

تحوالت مهمی دچار می کند؛ یعنی ابزار برآمده از فناوری با تغییر این ارتباط عالوه بر تأثیر روابط بین محیط و انسان 
بر روابط بین انسان ها نیز تأثیرگذار است و مهم ترین نمود خود را در ساختار اقتصاد نمایش می دهد. ساختار اقتصادی 
فناوری را در قالب سه مؤلفۀ انسان، ابزار و امکان می توان طرح کرد. اگرچه ساختار اقتصادی فناوری را سه متغیر 
انسان، ابزار و امکان )به تعبیر دیگر نیروی انسانی، ابزار و منابع طبیعی( تشکیل می دهد، طبیعی است که جایگاه های 
هریک از این سه مؤلفه با هم متفاوت است. درحقیقت نه تنها در این جایگاه به عنوان انسان اقتصادی )نه سیاسی یا 
فرهنگی( تعریف شدنی است، بلکه تفاوت دو جایگاه مؤلفۀ دیگر نیز از همین زاویه، دفاع پذیر خواهد بود. برای سه 
متغیر »انسان، ابزار و امکان« می توان از سه جایگاه اصلی، فرعی و تبعی سخن گفت؛ چرا که نبود انسان که مهم ترین 
عامل تصرف در جهان طبیعی است، برای تولید ابزار و استفاده از منابع طبیعی در راستای رفع نیازهای بشری توجیهی 
به دنبال نخواهد داشت. همین نگرش به انسان کافی است که او را در جایگاه اصلی ساختار فناوری قرار دهد و مؤلفۀ 
دیگر را به عنوان توابعی از این مرکز تعریف کند. به بیان بهتر، این انسان است که ابزار و فناوری را با دانش خود از 
درون طبیعت استخراج کرده و به آن شکل می دهد و به عنوان ابزار رفع نیاز از آن ها سود می جوید. در این حال می توان 
مدعی شد که این ابزار به عنوان واسطۀ تصرف انسان در منابع طبیعی عمل می کند. البته می توان از زاویۀ دیگر ساختار 
درونی و بیرونی یک مجموعه را تعریف کرد؛ به طوری که انسان به عنوان متغیر بیرونی، ابزار به عنوان واسطۀ درون و 

بیرون و منابع طبیعی به عنوان متغیر درون زا در این مجموعه تعریف پذیر باشد.
درنتیجه از این سه گانه، متغیر درون زای فناوری انسان مهم ترین رکن است؛ چراکه دارای تفکر و قدرت تفکر است. 
البته هریک از سه متغیر مربوط به ساختار درونی فناوری، خود دارای خصوصیات و اوصاف درونی هستند. شناسایی 
هریک از آن ها می تواند در آسیب شناسی توسعه یافتگی فناوری مورد تحقق مؤثر باشد. انسان به عنوان مؤثرترین عنصر 

در خلق فناوری دارای اوصاف سه گانۀ انگیزه، اندیشه و رفتار یا روح، ذهن و عین است.
این سه ویژگی انسان به عنوان رکن این سه گانۀ انسان، ابزار و امکان به ارتباط او با محیط بسیار کمک می کند. درواقع 
اگر بخواهیم اهمیت این ارتباط را برسانیم، می توانیم بگوییم اگر انسان با محیط خود ارتباط برقرار نکند، هیچ ابزاری 
ساخته نخواهد شد و درنتیجه بهره برداری ای هم از محیط وجود نخواهد داشت و به همین منوال اصاًل فناوری وجود 
نخواهد داشت. همچنین کیفیت فناوری به کیفیت ارتباط انسان و محیط بستگی دارد؛ به گونه ای  که اگر انسان نتواند با 
محیط خود ارتباط برقرار کند، نه می تواند به توسعۀ قلمرو بپردازد و نه به تفاهم با غیر نائل می شود. اصواًل در مفاهمۀ 
بدوی می توان ادنی مرتبۀ نیازها را برطرف کرد؛ اما اگر روابط اجتماعی پیچیده شود، دیگر ابزار رافع نیازها نمی تواند 

در سطحی ساده و بدوی باقی بماند.
می تواند  که  است  آن  ابزار  و  فناوری  این  و  شود  بیشتر  تولید  به  نیاز  می شود  باعث  اجتماعی  رفتار  پیچیده شدن 
بهره برداری از محیط پیرامون را افزایش دهد؛ یعنی در برابری محیط و انسان این فناوری است که برگ برندۀ انسان 

برای غلبه بر محیط است.
درنهایت می توان گفت فناوری ابزار بهره وری از جهان و طبیعت است که انسان اقتصادی آن را خلق می کند و مجرای 
ارادۀ او در عینیت قرار می گیرد. این ابزار در ساده ترین شکل آن، همچون تبری برای قطع درخت و در پیچیده ترین 
اشکال آن، همچون سخت افزارها و نرم افزارهای پیشرفتۀ کنونی، حافظ سرعت و دقت عملکرد بشر در محیط پیرامونی 
هستند. البته طبیعت نیز به عنوان متغیر تبعی کماکان بستر اعمال نفوذ ارادۀ انسانی واقع می شود. البته بُعد پنهانی از 
فناوری که شاید تا سال های اخیر مورد توجه قرار نگرفته است، بُعد حل مسئلۀ آن است؛ تمام این بهره گیری ها از 

طبیعت، ابزارها و... یک دلیل مشترک دارد، آن هم حل مسائل انسان است.
ضرورت فناوری

برخی درصدد آن هستند که با سنت گرایی با هرگونه تجدد و نوآوری مبارزه کنند و از این رو فناوری را پدیده ای مذموم 
با تفکیک تمدن و  از سنخ تمدن می داند و  بلکه  از سنخ فرهنگ نمی داند؛  بالذات  را  فناوری  می دانند. شهید صدر 
فرهنگ، حرکت رو به جلوی جوامع را از طریق فناوری ها تأیید می کند. شهید صدر در این  باره چنین می گوید: »این ادعا، 
تهمت به اسالم است؛ چراکه فرهنگ  غیر از تمدن است؛ فرهنگ  نگرش امت به زندگی و تمدن روش های زیستن 
است که با تحول علوم و اکتشافات تغییر می کند.« )صدر، بارقه ها، 1394: 327( »مظاهر تمدن که با پیشرفت صنایع 

حمیـدرضا پرهیـز کاری و  محمد جان نثاری

استنطاق مسئله تعارض منافع فناوری های 
تـسـخیــرگر از مـنـظـر انــدیـشـۀ شــهـیـد صــدر
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و علوم تحول پیدا می کنند و نیز آزمایشگاه ها و دستگاه های صنعتی و پزشکی و وسائل نقلیه و روش های ساخت وساز 
که همواره نو به نو مي شوند و دیگر شئون زندگی در سایر زمینه ها و عرصه ها جهانی هستند و می توانند با هر فرهنگ  و 
مکتبی همخوانی داشته باشند. آنچه فرهنگ  اسالمی با آن منافات دارد، فرهنگ های دیگر است؛ نه اشکال تمدن که 
علم آن ها را می آفریند؛ البته به شرط آنکه این اشکال در چهارچوبی که فرهنگ  اسالمی تعیین می کند، قرار بگیرند.« 

)صدر، بارقه ها، 1394: 328( 
پیامدهای فناوری

شهید صدر سه مؤلفۀ اساسی برای جامعه در نظر می گیرد که شامل انسان، طبیعت و روابط اجتماعی است. و روابط 
اجتماعی شامل دو رابطۀ دوگانۀ، رابطۀ انسان با طبیعت و رابطۀ انسان با انسان. در دیدگاه شهید صدر در حالت اولیه 

و طبیعی روابط اجتماعی از یکدیگر استقالل نسبی دارند و به اندازۀ محدودی هم کنشی دارند.

برای مثال انسانی را در نظر بگیرید که در دریا ماهی صید می کند )کنش حیازت: رابطۀ انسان با طبیعت( و ماهی ها را به 
مغازه دار می فروشد )کنش بیع: رابطۀ انسان با انسان( این دو رابطه از یکدیگر استقالل نسبی دارند و تحت تأثیر مستقیم 
یکدیگر نیستند. حال وضعیت صید ترال را در نظر بگیرید )ورود فناوری به روابط اجتماعی( فردی که صاحب صید ترال 
است، اکثر ماهی های دریا را صاحب می شود و امکان بهره وری دیگران را سلب می کند. از دیدگاه شهید صدر فناوری 
روابط اجتماعی را از حالت استقالل نسبی خارج می کند. از همین رو شهید صدر بیان می کند: »منطقه  الفراغ به ابعاد 

تحّول و توسعه ای که بشریت با آن مواجه است، مربوط می شود.« )صدر، بارقه ها، 1394: 164(
راهبرد مواجهه با مسئله

وارد  اجتماعی  روابط  که  در حالتی  اّما  است؛  حاکم  جامعه  قانون گذاری  برای  ثابت  احکام  نسبی،  استقالل  در حالت 
اثرگذاری مستقیم می شوند، در حقیقت منطقۀ آزاد قانون گذاری، تحت عنوان منطقه الفراغ شکل می گیرد و این منطقه 

همان بخش پویا و انعطاف پذیر قانون گذاری اسالمی است.
منطقه الفراغ  عرصه ای است که حکومت به صورت تشریعی و برای مدیریت شرایط پیش آمده و آثار تحول روابط انسان 

با طبیعت بر روابط انسان با انسان، در آن دخالت می کند.
»از اینجاست که در باور ما شکل کامل قانون گذاری اسالمی برای جامعه در حقیقت شامل دو جنبه است: جنبۀ عنصر 
ثابت و جنبۀ عناصر پویا و انعطاف پذیر. اختیار این عناصر پویا و انعطاف پذیر به حاکم شرعی واگذار شده و در پیش روی 
او شاخص ها و نشانه های کلی اسالمی گذاشته شده است تا این عناصر پویا و انعطاف پذیر را متناسب با آن شاخص ها 

و نشانه های کلی اسالمی مدیریت کند.« )صدر، پژوهش های قرآنی، 1395: 206(
راهبرد شهید صدر نه تغییر سرشت انسانی است و نه لغو مظاهر تمدن ناشی از توسعۀ فناوری؛ بلکه راهبرد شهید صدر 
در مواجهه با مسئلۀ نظام اجتماعی در دو راهبرد هم زمان خالصه می شود که شامل جهاد اکبر و جهاد اصغر است: 
»مبارزۀ پیامبران با ستم و بهره کشی برخالف بسیاری از انقالب های اجتماعی، رنگ طبقاتی به خود نگرفته است؛ 
زیرا مبارزۀ پیامبران یک انقالب انسانی است و در صدد آزادسازی انسان از درون قبل از هر چیز دیگری است و بُعد 
انقالب اجتماعي آن صرفًا روبنایی است برای آن انقالب درونی. تا جایی که چنانکه گذشت، پیامبر اعظم، انقالب 
برای آزادسازی انسان از درون را »جهاد اکبر« و انقالب برای آزادسازی جهان از برون را »جهاد اصغر« نامید.« )صدر، 

اسالم راهبر زندگی، 1394: 48( 
در بخش جهاد اصغر که شامل حکمرانی عادالنه است، شهید صدر در مواجهه با مسئلۀ رشد روابط اجتماعی چنین 
می گوید: در منطقۀ تأثیر متقابل بین دو خط، خط روابط انسان  با انسان و خط روابط انسان و طبیعت، منطقۀ آزاد 
قانون گذاری شکل می گیرد و به عبارت دیگر، قوانین متحرک و ناپایدار در زمینۀ تأثیر متقابل این دو خط، در این 
منطقه تشریع می گردند. )صدر، پژوهش های قرآنی، 1395: 250( در چنین حالتی حاکم اسالمی وظیفه دارد براساس 
معیار تأمین اجتماعی و توازن اجتماعی، منطقۀ آزاد قانون گذاری را با قوانین عادالنه پر کند. )صدر، بارقه ها، 1394: 
180-164( از همین رو شهید صدر بیان می کند: »منطقه الفراغ به ابعاد تحّول و توسعه ای که بشریت با آن مواجه 

است، مربوط می شود.« )صدر، بارقه ها، 1394: 164(
برای اینکه تصویر خوبی از بحث منطقه الفراغ شکل بگیرد، شهید صدر نمونه ای را بیان می کند: »حق اختصاصی در 
منابع طبیعی بر پایۀ کار استوار است و حق اختصاصی در زمین با احیای آن ایجاد می شود، این اصل تشریعی، روش 
توزیع منابع طبیعی میان افراد را بیان می کند؛ اما با تحول یافتن و افزایش قدرت انسان در برابر طبیعت، ممکن است 
از این اصل سوء استفاده شود؛ زیرا در زمانه ای احیای زمین با شیوۀ کهن صورت می گرفت و هر فرد فقط می توانست 
بخش محدودی از زمین را احیا کند؛ اما با توسعۀ قدرت انسان و امکانات او برای تسلط بر طبیعت، تعداد اندکی این 
فرصت را پیدا می کنند که بخش هایی انبوه از زمین را با استفاده از دستگاه های سنگین احیا نمایند و این همان اتفاقی 
است که عدالت اجتماعی را به خطر می اندازد. در زمانۀ کهن به همۀ افراد اجازه داده می شد که به احیا بپردازند؛ اما در 
عصر حاضر تنها باید به اندازه ای اجازۀ احیا صادر گردد که با الگوی مطلوب عدالت سازگاری دارد.« )صدر، بارقه ها، 

1394: 165و166(
پس از طرح این بحث، می توان سؤال مهمی را مطرح کرد و آن این است که دامنه منطقه الفراغ از منظر فقهی و 

جامعه شناسی چیست؟
 دامنۀ منطقه الفراغ از منظر فقهی شامل مباحات به معنای اعم است و شامل واجبات و محرمات نمی شود:

»در مواردی که نظر قطعی، از وجوب یا حرمت از جانب شریعت وارد نشده، قوۀ مقننه که نمایندۀ مردم است، وظیفه 
دارد تا قوانینی را که مصلحت می داند، به شرطی که با قانون اساسی مغایرت نداشته باشد، وضع کند. حوزۀ این قوانین، 
منطقه الفراغ  نامیده می شود که شامل تمامی حاالتی است که شریعت، انتخاب را بر عهدۀ مکلف گذاشته است. بنابراین 
قوۀ مقننه حق دارد که براساس مصالح عمومی و به شرط عدم مغایرت با قانون اساسی، در این موارد قوانین خاصی 

را بر مردم فرض کند.« )صدر، اسالم راهبر زندگی، 1394: 30( 
 از منظر جامعه شناسی دامنۀ اثر روابط اجتماعی را می توان چنین فرض کرد:

   
نمونهانواع دامنۀ تأثیرات روابط اجتماعی

احیای زمین از طریق فناوری های نوین و تأثیر آن بر تاثیر رابطۀ انسان با طبیعت بر رابطۀ انسان با انسان
محروم ماندن عده ای از فرصت احیای زمین

تأثیر رابطۀ انسان با طبیعت بر رابطۀ انسان با 
طبیعت

ریختن زباله های کارخانه در دریا و سرطان زا شدن خوردن 
ماهی

افزایش میزان رابطۀ انسان با انسان از طریق وسایل نقلیه تأثیر رابطۀ انسان با انسان بر رابطۀ انسان با طبیعت
و آلوده شدن هوا

فروش اینترنتی کاال و خدمات و بیکار شدن کسب و کارهای تأثیر رابطۀ انسان با انسان بر رابطۀ انسان با انسان
خرد و محلی
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شهید صدر در آخرین جلسۀ تدریس دامنۀ منطقه الفراغ را منطقۀ اثر متقابل رابطۀ انسان با انسان و رابطۀ انسان با 
طبیعت مطرح کرده؛ ولی در کتاب بارقه و اقتصادنا اثر رابطۀ انسان بر طبیعت بر رابطۀ انسان با انسان را مطرح کرده 
است که ما نظر قدر متیّقن یعنی اثر رابطۀ انسان با طبیعت بر رابطۀ انسان با انسان را به عنوان دامنۀ منطقه الفراغ 

در نظر می گیریم.
در پایان گفتنی است که شهید صدر می گوید: »این دین نازل شده است که با نورش بیشترین تعداد ممکن از بشر 
هدایت شوند و این افراد در پرتو هدایت و نور این دین حرکت کنند. پس برای اینکه دین بتواند اهدافش را محقق 
کند و به ابعاد واقعیش برسد و در زمینۀ خود اجرا شود و افکارش را منتشر کند و احکام و فرهنگش را گسترش دهد 
و برای اینکه این دین، فرهنگ  رایج، فرهنگ  عمومی برجسته و مطرح شود؛ برای اینکه این همه محقق گردد یا در 
مسیر تحقق باشد، باید با مردم دنیا تعامل کرد؛ مردمی که این دین برای آن ها نازل شده است. باید با دنیا و با اهل 
دنیا کار کرد تا دین پیروز شود و زمام امور را به دست بگیرد و سلطه یابد و به دل ها و عقل های مردم وارد شود.« 

)صدر، بارقه ها، 1394: 398( 
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مقدمه
در سال های 1241تا1243 قمری )1826تا1828 میالدی( دورۀ دوم جنگ میان ایران و روس درگرفت. دلیل 
شروع این جنگ، مشخص نبودن مرزهای ایران و روسیه بود که به همین دلیل روسیه دائمًا به شهرها و ایاالت 
مرزی شمال شرق ایران هجوم آورده و این تجاوزات دائمی، اعتراض مردم آن ناحیه را به همراه داشت و آنان 
از عالمان وقت درخواست کمک و یاری کردند. از سوی دیگر حکومت ایران نیز خود در اندیشۀ جبران شکست 
سنگین جنگ اول و در انتظار فرصت برای نبردی دوباره بود. با پیگیری های مکّرر علما برای دفع تجاوز روس ها 
و حضور مستقیم آنان در صحنۀ عمل، حکومت ایران فرصت الزم را برای فراهم کردن لشکر به دست آورد و به 

این ترتیب دورۀ دوم جنگ های ایران و روس آغاز شد.

عباس میرزا؛ تالشی دوباره برای جبران شکست
شکست ایران از روسیه و انعقاد عهدنامۀ گلستان، بیش از همه برای عباس میرزا گران تمام شد. ولیعهدی که آرزوهای 
درازی در سر داشت و سودای ترقی و رشد و تجدد را در ذهن می پروراند، اکنون در اولین آزمون عملی خود، شکستی 
سخت را تجربه کرده و او را فرسنگ ها از آنچه می خواست، دور کرده بود. شاهزادۀ قاجار به جای حرکت به جلو، تازه 
باید به عقب برمی گشت تا آنچه را از دست داده بود، بازستاند و در هیاهوی حسادت ها، طعنه ها و نیش خندهای دیگر 

شاهزادگان و رقبای خود، جایگاهش را تحکیم کند.
عهدنامۀ گلستان به چشم عباس میرزا نوعی متارکه نامه بود که جنگ با روسیه را متوقف ساخته و آتش آن را خاموش 
کرده بود؛ اما دیگر وقت آن رسیده بود که همه چیز به روال سابق برگردد و تزار روس، امانتی هایی را که از ایران 
به  آن،  بازگرفتن  بود که  ایران  ایاالت شمال شرق  از  پهنۀ عظیمی  از قضا شامل  امانات  این  بفرستد.  گرفته، پس 
گفت وگویی دوستانه نیاز داشت. به همین دلیل ابوالحسن خان ایلچی مأمور شد تا به عنوان سفیر ایران، سالم و درود 
گرم خاقان اعظم فتحعلی شاه را به دربار تزار رسانده و محترمانه سرزمین های امانتی را پس بگیرد. ابوالحسن خان هم 
با نامۀ »فدایت شوم« وارد خاک روسیه شد: »التماس دارم که از وفور شفقت و مرحمت مشهور آن شاهنشاه اعظم 
درخصوص بخشش نمودن بعضی والیات ایران که از برای سرکار آن پادشاه اعظم هیچ فایده و مصرفی به غیر از 

نقصان ندارد.« )علوی شیرازی، 1363: ص189(
 میرزاابوالحسن خان می کوشید تا با تعیین مرزهای ایران و روس و مشخص کردن حدود آن و همچنین پرداخت غرامت 
جنگی، درنهایت از دولت روس چنین بخواهد که دولت ایران: »از سخاوت امپراطوری متوقع است که والیات مذکور 

را رد نماید... گرجستان و داغستان متعلق به دولت علیۀ روسیه بود، مابقی والیات را رد نمایند.« )همان: ص265(
بااین حال حکومت روسیه این سرزمین ها را نه امانت، که حق مسلم خود می دانست و این نامه نگاری ها و مذاکرات 
سرزمین های  ایران،  دولت  دوستانۀ  اخالق  از  شرمندگی  با  و  بگیرد  وجدان  عذاب  روس  امپراتور  تا  نمی شد  باعث 

؛ س رو و  ن  یرا ا م  و د ی  جنگ ها
عرصۀ فعال عالمان دین در دل نبـرد

رزمگه محمد 



139 138

تصرف شده را پس دهد؛ لذا با این ادعا که این ایاالت، خودخواسته از ایران جدا شده و به روسیه پیوستند، از برگرداندن 
آن ها به ایران سرباز زد و تنها لطفی که کرد، این بود که سفیر ایران چند روزی به نیابت از دیگر درباریان، از مواهب 

عیش و نوش روسیه بهره مند شود و دست آخر هم دست از  پا درازتر به مملکت خود برگردد.
مدتی بعد روسیه برای جلوگیری از بروز جنگ، سفیری به نام الکسی پترویچ یرملوف را با هدایایی به ایران فرستاد. 
عباس میرزا دل چرکین از گستاخی روسیه و دخالت ها و بدعهدی انگلیس، به او روی خوشی نشان نداد و فرستادۀ روس 
هم مستقیم با خود شاه قاجار مرتبط شد و ضمن دادن هدایایی قیمتی همچون فیل طالیی رنگ که از آن صدای 
موسیقی بلند می شد، با او سخن از همراهی و دوستی به میان آورد و تقاضا کرد که اواًل ایران در نزاع روسیه و عثمانی 
جانب روس ها را بگیرد و متحد آنان شود. ثانیًا با مردم خوارزم و بخارا برخورد کرده تا آزاری به کاروان های تجاری 
روسیه نرسانند و در غیر این صورت اجازه دهند تا روسیه از راه گرگان به آنجا حمله کند و مردم آن منطقه را تأدیب 
نماید. ثالثًا روسیه کنسول گری دائمی در گیالن داشته باشد و دولت ایران هم برای توقف نمایندگان گمرکی ایران و 

روسیه در تالش، نظر قطعی خود را بیان کند.
فتحعلی شاه، سفیر را به نایب السلطنۀ خود ارجاع داد و عباس میرزا هم با پاسخی منفی به تمام درخواست های سفیر 
روس، مقدمات آغاز جنگ دوباره با روس ها را فراهم کرد و پس از بازگشت بی حاصل یرملوف به کشور خود، تجاوز 
قوای روس به شهرها و روستاهای اطراف مرز ایران و غارتگری آنان از سر گرفته شد. )مفتون دنبلی، 1383: ص222 

و 223(
تحرکات و حمالت روس ها به شهرهای مختلف، با اذیت و آزار مردم و به خصوص مسلمانان آن منطقه همراه شد و 
این امر باعث شد تا عده ای از مردمان آن منطقه دست به دامن عالمان و مجتهدان شیعۀ ساکن نجف شده و شکایت 
خود را به آنان برسانند و عباس میرزا هم که خود به جنگ با روس ها مایل بود، از این فرصت استفاده کرد تا برای 

تهییج و به پا خاستن مردم برای جهاد علیه قوای روس فتوای عالمان شیعی را بگیرد.
دورۀ دوم جنگ های ایران و روس 

با حضور مستقیم علما و مجتهدین در ایران و دعوت علنی مردم به جهاد علیه حکومت روسیه که با تجاوزهای پی درپی 
 خود به بسیاری از شهرهای مسلمان نشین، باعث آزار آنان شده بودند، خیل عظیمی از مردم برای جنگ اعالم آمادگی 
و حضور کردند. نویسندۀ کتاب ناسخ التواریخ دربارۀ حضور علما چنین بیان می کند: »در این مدت که روس ها در اراضی 
مسلمین مسلط بودند، از درازدستی با زنان بیگانه یعنی مسلمان و أخذ اموال مردم خودداری نمی ورزیدند. این حدیث به 
دست بعضی از چاکران نایب السلطنۀ عباس میرزا که از مصالحه با روسیان نگران بودند، گوشزد آقاسیدمحمد اصفهانی 
که ساکن عتبات عالیات بود، گشت و او )سیدمحمد اصفهانی( به کارداران درگاه شاهنشاه ایران نگاشت که این هنگام 
جهاد با جماعت روسیه فرض افتاده، پادشاه اسالم را در این امر رأی بر چگونه است؟ شهریار تاجدار فرمود که ما 
پیوسته به اندیشۀ جهاد شاد بوده ایم و خویشتن را از بهر ترویج دین و رونق شریعت نهاده ایم. جناب آقاسیدمحمد چون 
مکنون خاطر پادشاه را اصغا فرمود، بی توانی از عتبات کوچ داده، راه دارالخالفه برگرفت و در عشر آخر شوال المکّرم 
وارد طهران شد و تمامت شاهزادگان و علمای آن بلده جنابش را پذیرا شدند و شهریارش نیز عظیم گرامی داشت و 
از اجزای لشکر بر زیادت سیصدهزار تومان زر مسکوک از خزانۀ خاص باز کرد تا در تجهیز لشکر به کار شود. پس 
آقاسیدمحمد دل شاد کرد و با هریک از علمای ایران مکتوبی نگار داد که به حضرت شهریار گرد آیند و مردم را از 
بهر جهاد تحریض کنند. روز هفدهم ذیقعده جناب آقاسیدمحمد و حاجی مالمحمدجعفر استرآبادی و آقاسیدنصراهلل 
استرآبادی و حاجی سیدمحمدتقی قزوینی و سیدعزیزاهلل طالش و دیگر علما و فضال وارد لشکر گشتند و شاهزادگان 
و امرا ایشان را پذیره کردند و روز شنبه هجدهم جناب حاجی مالاحمد نراقی کاشانی که از تمامت علمای اثنی عشریه 
فضیلتش بر زیادت بود، به اتفاق حاجی مالعبدالوهاب قزوینی و جماعتی دیگر از علما و حاجی مالمحمد پسر حاجی 
مالاحمد که او نیز از قدوۀ مجتهدین بود، از راه برسید و این جمله مجتهدین که انجمن بودند، به اتفاق فتوا راندند که 
هرکس از جهاد با روسیان باز نشیند، از اطاعت یزدان سربرتافته، متابعت شیطان کرده است. شاهنشاه دیندار و ولیعهد 

دولت نیز سخن ایشان را استوار داشت.« )سپهر، 1337: ج1، ص184(
به این ترتیب با حضور شخص شاه و نایب السلطنه و همراهی مجتهدان و مردم، ایران آمادۀ جنگی دوباره با قشون 

روسیه  شد. پیش از شروع جنگ، سفیر دیگری از جانب روسیه نزد شاه قاجار آمد و اعالم کرد که نیکوالی اول، تزار 
جدید روس صلح طلب است و قصد جنگیدن ندارد و روسیه حامل پیام صلح است؛ اما عباس میرزا این بار نیز با شدت 
بیشتر، به این درخواست روسیه پاسخ منفی داده و بیان کرد: »دولت روسیه تاکنون به هیچ یک از تعهدات خود وفا 
ننموده است. مثل این است که الحال مشاهده می شود. از طرفی برای تحکیم و دوستی به دربار ایران سفیر می فرستند 
]و[ از سوی دیگر مأمورین مرزی خود را به تجاوز وامی دارند. این دوستی که دولت روسیه با همسایگان خود پیش 
گرفته، می رساند که دولت مزبور، این طریقه را شعار سیاست خود دانسته )با( ابراز دوستی، مقصود خصمانۀ خود را اجرا 
می نماید و هماره خصومت را در لباس معصومیت جلوه می دهد. جهت عهدشکنی دولت روسیه دالیل، بی شمار است 
و نظایر آن به کّرات مشاهده شده )است(. دولت مذکور در ظاهر، خود را پشتیبان گوسفند ولی در پناه )پنهان( محرک 

گرگ است روی این اصل، جنگ از ننگ اولی تر )و( مرگ از پالهنگ راحت تر.« )مفتون دنبلی، 1369: ص234(
با خروج سفیر روس از ایران دو سپاه از سمت ایران به مناطق گوگچه و بالغو و تالش برای پس گرفتن آن مناطق 
روانه شد. هر دو سپاه توانستند شکست سختی به روس ها وارد کرده و مناطق متصرفه را از آنان گرفتند. از سوی دیگر 
عباس میرزا نیز به سمت آذربایجان حرکت کرد و بسیاری از شهرهای قفقاز را پس گرفت و به این ترتیب ایران توانست 

در حمالت اولیۀ خود روس ها را شکست داده و تمام مناطق تصرف شده در جنگ اول را پس بگیرد.
از این پیروزی ها فتحعلی شاه به بهانۀ رسیدگی به امور تصمیم گرفت میدان جنگ را ترک کرده و به تهران  پس 
برگردد. بازگشت او هم زمان با حملۀ روس ها به شهر گنجه بود که توانستند این شهر را تصرف کنند و عباس میرزا 
با سپاهی به سمت آن شهر روانه شد و نبرد سختی در آنجا درگرفت. در این میان عباس میرزا از ترس اینکه جان 
فرزندانش که در صفوف اول جنگ بودند، به خطر نیفتد، به آن ها دستور عقب نشینی داد. این اشتباه او کل سپاهیان 
را بر این داشت تا گمان کنند دستور عقب نشینی برای همۀ سپاه صادر شده و از جنگ دست کشیدند و این باعث شد 
که نیروها متواری و پراکنده شده، بسیاری از آنان کشته شوند. با عقب نشینی سپاه ایران، عباس میرزا تالش کرد تا 
نزدیکی رود ارس، سپاه آشفته را ساماندهی کند. در این هنگام روس ها به شهرهای ایروان و تفلیس دست به حملۀ 
دوباره زدند و باز لشگر ایران به مقابلۀ با آن ها پرداخت و توانست روس ها را شکست دهد و به عقب  نشینی وادار سازد. 
پس از این اتفاق شاه قاجار باز هم میدان جنگ را ترک کرد و به پایتخت بازگشت و همین بازگشت دوبارۀ او به حملۀ 
دوبارۀ روس ها به ایران منجر شد و به دلیل مشکالتی همچون کمبود آذوقه در میان سپاه، روسیه توانست شکست 
سنگینی به ایران وارد سازد و مناطق زیادی را تسخیر کند، تا آنجا که تا تبریز هم رسیده و پس از اشغال آن، به اذیت 

و آزار مردم پرداخت. نایب السلطنه باز هم با حس شکستی که داشت، مجبور شد صلح با روسیه را بپذیرد.
مدتی بعد عهدنامه ای ننگین تر از گلستان با عنوان عهدنامۀ ترکمانچای میان ایران و روسیه بسته شد که به موجب 
آن، ایران باید عالوه بر ایالت های داده شده به روسیه در عهدنامۀ گلستان، مناطق ایروان، نخجوان و اردوباد را نیز به 
روسیه بدهد و رود ارس نیز مرز میان دو کشور شود. از سوی دیگر ایران حق کشتیرانی در دریای خزر را نداشته باشد. 

)شمیم، 1389: ص96-94(
عهدنامۀ ترکمانچای شکست سنگین تری برای ایران به همراه داشت؛ به اندازه ای که نه تنها شاه و نایب السلطنه بلکه 
عالمان و مجتهدان دینی نیز بار سنگینی این شکست را بر دوش کشیدند؛ اما علی رغم این شکست، این جنگ عرصۀ 
حضور مستقیم عالمان دینی در صحنۀ نبرد بود و نشان داد که آنان تا چه اندازه در عرصۀ اجتماع حضور جدی از خود 
نشان می دهند. در ادامه به دو تن از مهم ترین این عالمان که در جنگ، حضور شایسته ای از خود نشان دادند، اشاره 

می شود.
سیدمحمد مجاهد؛ مجتهد پیش رو در مقام عمل

سیدمحمد طباطبایی که بعدها به خاطر حضور مستقیم خود در صحنۀ نبرد ایران و روس به سیدمحمد مجاهد معروف 
شد، از مجتهدین و مراجع بزرگ تشیع در عراق بود که در سال 1180 قمری در کربال متولد شد. پدرش سیدعلی 
طباطبایی از شاگردان برجستۀ وحید بهبهانی بود که بعدها داماد او نیز شد و به این ترتیب سیدمحمد، نوۀ دختری 

وحید بهبهانی است.
اما  شد؛  نیز  او  داماد  و  کرد  استفاده  کربال  در  سیدبحرالعلوم  درس  جلسات  از  پدرش،  شاگردی  عالوه بر  سیدمحمد 
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سیدبحرالعلوم هفت سال پس از درگذشت وحید بهبهانی دار فانی را وداع گفت و سیدمحمد رهسپار نجف شد تا از 
درس های شیخ جعفر کاشف الغطا استفاده کند. شاید حضور در کنار این عالم فعال و پیگیری رفتارهای اجتماعی و 
سیاسی او بود که سیدمحمد را متوجه اوضاع و زمانۀ خود کرده تا دربارۀ حرکت های سیاسی و اجتماعی زمان خود 

غافل نماند.
سیدمحمد کمی بعد به اصفهان مهاجرت کرد و سیزده سال در اصفهان مقیم شد. دربارۀ علت مهاجرت او دالیل 
مختلفی ذکر شده؛ از جمله اینکه حمالت متعدد و غارتگری وهابیان به کربال فضا را برای حضور مؤثر عالمان تنگ 
کرده بود؛ لذا سیدمحمد تصمیم گرفت مدتی به ایران مهاجرت کرده و ساکن اصفهان شود. اما سیدمحسن امین دلیل 
دیگری برای این مهاجرت ذکر می کند: »پدرش ]سیدعلی طباطبایی[ یقین کرده بود که سیدمحمد از او اعلم است. 
لذا تصمیم گرفت تا فرزندش در کربالست فتوا  ندهد، سیدمحمد وقتی این را متوجه شد، به اصفهان هجرت کرد.« 

)امین، 1406: ص443(
در زمان اقامت سیدمحمد در اصفهان، حوزۀ علمیۀ اصفهان به دلیل حضور شاگردان وحید بهبهانی از غنای کافی 
داشتند.   حضور  آنجا  در  شفتی  سیدمحمدباقر  و  اصفهانی  تقی  اصفهانی،  محمد  همچون  عالمانی  و  بود  برخوردار 
سیدمحمد نیز از این امکان استفاده کرده و به تدریس و تألیف در آن فضا مشغول شد. حضور سیدمحمد در حوزۀ 
اصفهان چنان مؤثر بود که حتی به عالمان ساکن اصفهان نیز اعتبار بخشید. مشهور است که یکی از دالیل شهرت 
سیدمحمد باقر شفتی که از مراجع بزرگ اصفهان بود، تأییدی است که از جانب سیدمحمد به او ابراز شد. به این ترتیب 
که از سیدمحمد پرسیدند که آیا سید شفتی فردی مجتهد و عالم است یا نه؟ و او نیز در جواب بیان کرد: »شأن او باالتر 
از آن است که من او را تأیید کنم؛ بلکه از او بپرسید که آیا سیدمحمد مجتهد است یا نه.« )تنکابنی، 1400: ص143(
سیدمحمد پس از سیزده سال حضور در اصفهان به دلیل فوت پدرش به کربال بازگشت و پس از مدتی ساکن کاظمین 
شد و تدریس و تألیف خود را در آنجا ادامه داد و در آن اوضاع به صورت خاص مرجعیت و رهبری شیعیان را عهده دار 

شد. 
شهرهای  به  روس  قوای  تجاوز  و  بود  برافروختن  در حال  روس  و  ایران  دوم  جنگ  آتش  که  بود  سال ها  این  در 
مسلمان نشین شمال شرق ایران و اذیت و آزار ساکنان آن روزبه روز شدت گرفت. فشار و سختی چنان بر مسلمین 
شدت یافت که عده ای از آنان دست به دامن سیدمحمد شده و از او درخواست کمک و یاری کردند. سیدمحمد از 
وضعیت حاکم بر مسلمانان و شهرهای آنان آزرده خاطر شد و در پی درخواست یاری آنان، به فتحعلی شاه نامه نوشت 
و از او خواست تا دربارۀ این وضعیت و مقابله با تجاوز روس ها چاره ای بیندیشد و در غیر این صورت خود، شخصًا در 

دفاع از حق این مردم قیام خواهد کرد. عباس میرزا که مدت ها در اندیشۀ فراهم کردن زمینۀ نبردی جدید با روسیه و 
جبران شکست جنگ اول با آنان بود، از این فضا استفاده کرده و از سیدمحمد و دیگر علما درخواست کرد تا رسالۀ 
جهادیه نوشته و مردم را به شرکت در جهاد علیه روسیه تشویق کنند. نامه های عباس میرزا به آصف الدوله، گویای 

اهمیت حضور فردی چون سیدمحمد مجاهد در آغاز جنگ با حکومت روسیه است.
عباس میرزا در نامۀ اول خود چنین  نوشت: »آمدن او ]سیدمحمد مجاهد[ هم در این وقت که ایلچی ]روسیه[ می آید، 
یکی از نتایج اقبال بی زوال است؛ چراکه اگرچه، آنچه حاال منظور نظر همایون می باشد و ما هم مکّرر عرض کرده ایم 
اقدام به کار بشود، وجود او یکی از اسباب و اظهار و اصرار او و علمای اسالم در کار جهاد و غزا در نظر روسیه و همۀ 
دولت ها عذر کلی است و اال ایلچی می آید سخن تازه داشته باشد که مصلحت پذیرفتن آن بهتر از مصلحتی باشد که 
حاال دیده اند، باز اصرار او و ائمه و علمای اسالم را اسباب منت کلی روسیه می توانند کرد. خالصه بحمداهلل تعالی آنچه 

شده و می شود، همه تأیید بخت و اقبال شاهنشاهی می باشد.« )قائم مقام فراهانی: ص 48 و 49(
عباس میرزا همچنین در نامۀ دوم خود به آصف الدوله چنین می نویسد: »آمدن جناب معزی الیه ]سیدمحمد مجاهد[ 
در این وقت مفید فایده کلیه است؛ چراکه اگر صلح را مضبوط کند، منت ها بر سر روسیه می توان گذاشت که با آمدن 
او و شورش اهل اسالم، باز مصالحه را بر هم نزدیم و اگر جنگ را شروع نمایید، حرف او اثر کلی خواهد کرد و وجود 
او سبب شوق و شور مردم خواهد بود؛ چنانکه می بینیم، مردم تا شنیده اند او به دربار همایون می آید، شوری عظیم در 
دل های مردم افتاده... چون این خاصیت از آمدن معزی الیه می باشد. صالح این است که ایشان دولت او را اعظم 
بسیار دهند و به قول عوام، هول عظیمی نکند و قدغن شود که در راه ها به هر شهر می رسد، ماّلها با چاوش و علم 
استقبال کنند و همچنین از دارالخالفه، مالها به این وضع و شاهزاده ها به طریق خودشان استقبال نمایند که اگر این 
عظم را برای مصلحت کار به او ندهند، نه در صورت صلح از نشنیدن حرف او مّنتی به روسیه می توان ]گذاشت[ نه 
در صورت جنگ، حرف او برای مردم خودمان مایه ای و آمدنش برای روسیه باعث حرف خواهد بود. جناب معزی الیه 
مردی است ماّل و ضعیف و اسباب جاللش دو سر ماّل و سید فقیرند و عظم جلوۀ آن بسته به این طورهاست که بشود. 
باری تفنگ خوبی پر شده، اگر خوب خالی بشود. چون طالع شاهنشاهی اسباب همۀ کارها را آماده نموده و می نماید.« 

)همان: ص50 و 51(
در میانۀ درگیری دوبارۀ ایران و روسیه، سیدمحمد مجاهد به همراه برخی علمای دیگر همچون آیت اهلل محمدجعفر 
استرآبادی، مالمحمد تقی برغانی، میرزا عبدالوهاب قزوینی، مالاحمد نراقی، سیدنصراهلل استرآبادی، سیدمحمد قزوینی، 
سیدعزیزاهلل مجتهد طالشی و آخوند مالمحمد مامقانی به تبریز آمدند و در میدان جنگ حضور یافتند. آنچنان که 
گزارش شده، آنان ابتدا به قزوین وارد شده و در آنجا استقبال خوبی از این عالمان به عمل می آید و برخورد اولیۀ عموم 
با فردی همچون سیدمحمد چنان بود که وقتی او از حوض مسجد بزرگ قزوین وضو می گرفت، بیشتر مردم آب حوض 
را برای تیّمن و تبّرک می بردند )مدرس تبریزی، 1369: ص401( و لذا سیدمحمد با این وضعیت وارد تبریز شد و در 
آنجا به وعظ و تشویق مردم و سپاه در جنگ پرداخت و به سبب حضور فعاالنه اش در این عرصه، لقب مجاهد گرفت.
با این احوال دیری نپایید که اقبال عموم به این عالم بزرگ رو به زوال رفت و به سبب شکست هایی که از ناحیۀ 
روس به ایران وارد می آمد، بسیاری تیر اتهام و کینۀ خود را متوجه عالمانی همچون سیدمحمد کرده و آنان را مسئول 
حمله و شکست و مصیبت های وارد آمده در جنگ می دانستند. برخورد بد بعضی از آن ها تا حدی بود که به او دشنام 
بسیاری داده و مورد توهین و تمسخر و طعنه فراوان قرار دادند. سیدمحمد آزرده خاطر و دل شکسته از این برخوردها 
و همچنین دلتنگ از سست رأی بودن شاه ایران و نبود مدیریت مناسب در جنگ، تبریز را ترک کرد و رهسپار نجف 
شد. او در قزوین به شدت بیمار شد و این بیماری در نهایت باعث درگذشت این عالم بزرگ شد و پیکر او برای دفن 

به کربال منتقل شد.
سیدمحمد مجاهد عالمی بود که به تمام معنا سعی کرد دغدغه های اجتماعی خود را در عرصۀ عمل پیاده کند و بیش 
از آنکه در این عرصه به نظریه پردازی دست بزند، تالش کرد آن را تحقق بخشد و هر چند در نهایت آن گونه که شایسته 
بود، نتیجۀ الزم را از این کار خود به دست نیاورد، تالش و حضور مستقیم و مجاهدانۀ او در مقالم عالِمی دغدغه مند 
در این عرصه چشمگیر است. به هر حال این عالِم بزرگ در طول حیات خود عالوه بر آنچه که ذکر شد، شاگردانی 
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همچون شیخ انصاری، سیدابراهیم موسوی قزوینی و شریف العلمای مازندرانی را تربیت کرده و آثار مهمی همچون 
مفاتیح االصول را تألیف کرد. 

مالاحمد نراقی؛ آغاز سنجش نظریۀ والیت فقیه
مالاحمد نراقی از جمله مؤثرترین روحانیون حاضر در دورۀ جنگ ایران و روس بود که حتی شخصًا در این جنگ ها 
شرکت کرد و لباس رزم پوشید. احمد بن مالمهدی نراقی در سال 1185 در شهر نراق از توابع کاشان متولد شد. پدرش 
مالمهدی نراقی از بزرگ ترین علمای عصر خود بود و در علوم فقه، ریاضی، فلسفه و نجوم دستی توانا داشت. مال احمد 
بحرالعلوم، شیخ جعفر  بهبهانی، سیدمهدی  وحید  بزرگانی چون  حلقۀ درس  در  و  رفت  عتبات  به  در 1205 ق  نراقی 

کاشف الغطا و سیدعلی طباطبایی تحصیل کرد. )سپهر، 1353: ص84(
 او به دلیل استعداد شگرفش در کسب علوم دینی به یکی از بزرگ ترین فقهای عصر خود تبدیل شد و قدرت علمی اش 
تا آنجا بود که صاحب ناسخ التواریخ او را فحل علمای ایران می داند و در جایی دیگر »از تمامت علمای اثنی عشریه به 
فضیلتش زیادتر« می خواند. شیخ مرتضی انصاری عالم بزرگ دو سدۀ اخیر شیعه هم پس از سه سال شاگردی نراقی در 

کاشان حوزۀ درس او را از دیگر حوزه های درس ایران سودمندتر دانسته است. )حائری، 1394: ص333(
دربارۀ رابطۀ نراقی و فتحعلی شاه قاجار مواردی دیده می شود که نشان می دهد که میان این دو رابطه ای حسنه برقرار 
بوده است. این امر تا این حد بوده که نراقی دو کتاب معروفش معراج السعاده و وسیله النجاه را به او هدیه کرده و در 
برخی از کتاب هایش از شاه قاجار تمجید می کند. فتحعلی شاه نیز احترام زیادی برای این عالم بزرگ قائل بوده و 
هرگاه به کاشان می رفت، با او در خانه اش یا در باغ فین مالقات می کرد. حتی مدرسۀ بزرگی را در وسط شهر کاشان 

ساخت و به نراقی هدیه کرد.
البته باید دانست این رابطۀ حسنۀ نراقی با شاه قاجار بیش از آنکه ناشی از تأیید او باشد، مربوط به وضعیت خاص دورۀ 
نراقی و جنگ های خارجی و دشمنان داخلی بوده که هرکدام با عناوینی چون شیخیه، اخباریه، صوفیه و... قصد داشتند 
نفوذ علما را در میان عامۀ مردم و طبقۀ حکومت از میان ببرند؛ اما باید اشاره کرد که نراقی هیچ گاه به صورت خاص 
در بحث های نظری خود، حکومت زمان را تأیید نکرد و حتی در باب جائر بودن حکومت اشاراتی هم داشته است و 
دربارۀ برخی رفتارهای تند او با فتحعلی شاه، گزارش هایی ذکر شده است؛ از جمله اینکه زمانی به دستور نراقی چند 
کارگزار ظالمی که فرستادۀ شاه به کاشان بودند، اخراج  شدند. فتحعلی شاه با شنیدن این خبر خشمگین شده و نراقی 
را به تهران احضار کرده و در جمع به او گفت: »شما در وضع مملکت اخالل می کنید.« نراقی هم آستین هایش را 
باال زد و درحالی که دست هایش را به سوی آسمان بلند کرد، گفت: »بار خدایا این سلطان ظالم، حاکم ظالمی را بر 
مردم قرار داد و من رفع ظلم کردم و این ظالم بر من عصبانی است.« و بعد هم خواست که لب به نفرین باز کند که 
در این میان فتحعلی شاه از جای خود بلند شد و از او عذرخواهی کرد و به دستور او برای کاشان والی جدیدی تعیین 

کرد. )تنکابنی، 1386: ص130(
نراقی در جنگ اول ایران و روس از جمله اشخاصی بود که رسالۀ جهادیه نوشت و در این راستا هم در دورۀ دوم 
جنگ های ایران و روس حضور داشت و حتی فتوای جهاد صادر کرد. به دستور انگلستان از نراقی خواسته شد که حکم 

جهاد خود را لغو کند و از جنگ کناره بگیرد؛ ولی او هرگز فتوای خود را پس نگرفت.
با این حال نراقی پس از شکست ایران در دورۀ دوم جنگ ایران و روس تحلیلی کرد که از زبان شاگردش شیخ انصاری 
اللهیارخان  یک شب  جریاناتی  چه  روی  نمی دانم  اما  بودیم؛  پیروز  جنگ  ابتدای  در  مسلمانان  »ما  شد:  نقل  چنین 
بجنوردی که میزبان من بود، نزد ما آمد و گفت: با زد و بندی که میان دولت روسیه و عباس میرزا به عمل آمده، فردا 
قسمتی از لشگر ایران خود را شکست خورده نشان خواهد داد و سبب شکست بقیۀ سپاه خواهد گردید؛ لذا برای علما 
اسب های تندرو تهیه و نزدیک چادرهایشان آماده کرده ایم. به محض دیدن چنین وضعیتی برای نجات خود بر اسبان 
سوار شوند و فرار را بر قرار ترجیح دهند تا خدای نخواسته زیانی به وجود مبارکشان نرسد و فردا چنین قضیه ای پیش 
آمد و ما سوار شدیم و فرار کردیم و در این فرار و عقب نشینی رنج های بسیار تحمل نمودیم.« )سبط الشیخ، 1372: 

ص59(

نراقی و والیت فقیه
نراقی علی رغم رابطۀ نزدیک با دربار و شرکت در جنگ های ایران و روس، هیچ گاه در باب بحث نظری با موضوع حق 
حکومت و حدود مسئولیت آن و صفات و ویژگی های فرمانروای شایسته در بیان باور فقه شیعی و در نامشروع شناختن 

هر حکومتی در دوران غیبت جز حکومت فقیهان عادل و شایسته درنگ نکرده است.
می توان گفت که نراقی بعد از ابوالصالح حلبی اولین فقیهی است که رساله ای مستقل در باب بحث والیت فقیه نوشت 
و در کتاب عوائداالیام که 88 عائدۀ فقهی و اصولی دارد، یک عائده را به والیت فقیه اختصاص داده و زوایای این 

اندیشه را به گونه ای مستقل و مستقیم به بحث گذاشته است.
البته نراقی در اصل مسئله سخن تازه ای ارائه نکرده؛ ولی در شرح و تدوین آن، همچنین گردآوری دالیل، به ویژه 

روایات این باب، از فقهای گذشته پیشی گرفت و باعث شد بحث های سیاسی و توسعه و تعمیق آن تمرکز یابد.
او در این عائده چنین بیان می کند:

»هیچ کس بر دیگری والیت ندارد، مگر آنکه از سوی خدا، پیامبر و یا یکی از اوصیای او در موردی بر دیگری 
والیت یابد و البته این فقیهان هستند که در روزگار غیبت امام دوازدهم شیعیانf، فرمانروا و نایب امام هستند.« 

)نراقی، عائدۀ 54، ص 187(
 سپس بحث خود را این گونه ادامه می دهد: 

»حوزۀ والیت فقها به گستردگی حوزۀ قدرت و اختیار و والیت پیامبر و امام است؛ مگر آنکه دلیلی روشن 
موردی را از اختیار فقیه مستثنی کند. از سوی دیگر هر کاری که مربوط به امور دین و دنیای مردم است، ناچار باید 
آن را انجام داد و نه تنها از نظر عقلی، که ازنظر شرعی و رسم و عادات و دیگر جنبه های گوناگون راه گریزی از آن ها 
نیست؛ زیرا )امور المعاد و المعاش( فرد یا جامعه و )انتظام امور دین و دنیا( به آن بستگی دارد. افزون بر این دستور 
خداوند بر اجرای آن صادر شده و از همه مهم تر جلوگیری از ضرر و عسر و حرج را برای مسلمین به همراه دارد. حال اگر 
فردی ویژه برای انجام کاری که مربوط به امور دین و دنیای مردم است، برگزیده نشده باشد، انجام آن کار، خود به خود 
در وظایف فقیه قرار می گیرد و بر او واجب است که مسئولیت های انجام وظیفه و کار فردی یا اجتماعی را بر عهده 

گیرد.« )همان: ص 187(
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