
 

 

 

 

   

  

  75-88صفحات  ، 1398 زمستان ، 4 شماره ، 5 دوره عمومی، سیاستگذاري پژوهشی - علمی فصلنامه

  *زمان کوتاه سیاستگذاري عمومی در ایران 
 1مجید وحید

 دانشگاه تهران سیاسی استادیار علوم

  )2/9/98تاریخ پذیرش:  - 8/5/98(تاریخ دریافت:  
  چکیده

ها نه در کم دوام است و عمر سیاست 2هايزمان سیاستگذاري عمومی در ایران بلند نیست. ایران صحنه سیاست
است که مبناي عقالنیت متصل به منطق مصلحت عمومی و منافع  3هاییشان که مرتبط با سیاستپیوند با عقالنیت و نتیجه

هاي عمومی در ایران دارازي عمر سلسله یا پادشاه را داشته ملی آن، محل تردید است. در رژیم قدیم، عمر سیاستگذاري
دوره ریاست هاي مرتبط با قوه مجریه به حداکثر دو هاي عمومی در بسیاري عرصهاست و در نظام فعلی دوام سیاست

هاي پرثباتی نظیر ایاالت متحده جمهوري تقلیل یافته است. چنین نظامی از سیاستگذاري یاراي مقاومت در مقابل نظام
اند و هر هاي عمومی را بنیاد اقدام عمومی کردههاي اروپایی را که پایداري و تداوم سیاستآمریکا و یا شماري دولت

بینند، نخواهد داشت. قطعا سیاست خارجی هر کشور ادامه سیاست داخلی مداومت می تغییري را در سایه این استحکام و
گذاریم. در پی، آن کشور است. این نوشته بر سه بخش استوار است. ابتدا، بنیادهاي سیاسی وضع موجود را به طرح می

شنهاداتی براي تغییر را پیش رو شماریم و در آخر، پیمیهاي سیاست عملی برنتایج برخاسته از آن را در شماري حوزه
گذاریم. طبعا، نگارنده جانب احتراز از قضاوت ارزشی را نگاه خواهد داشت و البته ساحت سیاستگذاري عمومی چون می

دارد. زمان بحران، محوارنه است، ما را از این خطر تا حدود زیادي مصون میخود مبتنی بر اخالق مسئوالنه و نتیجه
دارد و در این زمان از بحران نگفتن، آن را آمیز عبور از آن وامیهاي مسالمتفتن از اسباب و تبعات و راهمتامالن را به گ

  انکار کردن و در باب آن نیندیشیدن، خود، به گمان نگارنده، افتادن در دام قضاوت ارزشی است. 

 .تگذاري عمومی در ایرانسیاستگذاري عمومی، سیاستگذاري عمومی در ایران، زمان سیاس واژگان کلیدي:

                                                            
هشــگران و این نوشــته مخلّص بخش مربوط به ایرانِ پژوهشــی اســت که به ســفارش و حمایت صــندوق حمایت از پژو -* 

سه ست عمومی در ج.ا. ایران، ج. فران سیا ست و  سیا ست. در این مطالعه، زمان  سیده ا شور به انجام ر و ا.م. آمریکا  فناوران ک
  مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است.
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  مقدمه 
) شروع تاریخ معاصر ایران را پایان 1380چنانچه به پیروي از سید جواد طباطبایی (طباطبایی، 

قرن هجدهم میالدي بدانیم، به یاد خواهیم آورد که آن زمان مصادف با انقالب فرانسه و پایان 
گیري کشور ایاالت متحده شکلدر آن دیار و   (Tocqueville, 1988)رژیم کهنه یا سابق 

ارجاع  1786شناس فرانسوي، شروع سلسله قاجار را به سال آمریکاست. یان ریچارد، ایران
تاج بر سر نهاد و چند ماهی بیش پادشاه نماند  1796دهد اگرچه خان قاجار در سال می

(Richard, 2016)د چه قصد سوء جان سالم به در نبر 1797دانیم، از سوءقصد . وي، چنانچه می
دهنده هیچ متفکر خویش، را پیش از عمل، بر خصم نمایان کرده بود. او البته با تعالیم نجات

ین اتی اي در باب بندگیِ خودخواستهرسالهسیاسی آشنا نبود. شماري مفسران بر این پندارند که 
دو نوشته در نیمه  . هر(La Boétie, 2016)لی دو ال بوئسی پاسخی بوده به کتاب نیکولو ماکیاول

باخت. خوانده بود، جان نمی شهریارمیالدي در اروپا پدید آمدند. خان قاجار اگر  16نخست قرن 
بست. البته اگر مردم ایران هم رساله دو ال بوئسی خوانده بودند، سلسله خودکامه قاجار نطفه نمی

افکندند. هاي نو در مریکا طرحخواندگانی در فرانسه و ایاالت متحده آاما، رساله همزمان با او،
این سه کشور از قرن برآمد و جمهوري فرانسه زاده شد.  ها کشور ایاالت متحدهاز آن طرح

پیش  1789نوزدهم، بر سه مسیر قرار یافتند. ایاالت متحده آمریکا بر سبیل قانون اساسی مصوب 
ترین قوانین اساسی از قدیمیرفت و به رغم کشوري نو بودن، قانون اساسی خود را مبدل به یکی 

جهان کرد. نظام سیاسی ایاالت متحده آمریکا همان است که در پایان قرن هجدهم ریخته شده 
  هاي سیاستگذاري عمومی جهان گشت. ترین سامانو این نظام اسباب پدیدآمدن یکی از پرثبات

به مساله فرانسه  (Tocqueville, 2010) دموکراسی در آمریکاالکسی دو توکویل با نوشتن 
دارد که پرسش اصلی توکویل این بود که چرا اندیشید. فیلیپ بنتون، مفسر او، اذعان میمی

ها ها دموکراسی را با صلح نصیب خود کردند و اما فرانسویان براي دموکراسی خونآمریکایی
حیات کوتاه  .(Bénéton, 2018)هاي سیاسی گوناگون گذر کردند ریختند و از فراز و نشیب رژیم

، سلطنت ژوییه، انقالب 1830او مصادف با  امپراطوري ناپلئون اول، بازگشت سلطنت، انقالب 
و برپایی امپراطوري دوم از سوي ناپلئون سوم، بود. او البته  1851، جمهوري دوم، کودتاي 1848

ر، رژیم از وقایع فرانسه پیش از والدت خود مشتمل بر انقالب، جمهوري اول، رژیم دیرکتوا
فرانسه هنوز آرام نگرفته است و شماري در این کشور سوداي  کنسولی آگاهی ژرف داشت.

فرانسویان، پس، در ایجاد نظام سیاسی باثبات و به تبع نظام  جمهوري ششم در سر دارند.
باشند که خود به استقالل آن در  هاچون آمریکاییسیاستگذاري عمومی باتداوم نتوانستند هم

رسانند. همان آمریکا امروز متحد مسلط بر  (Petitfils, 2018)بزرگ  زمان لویی شانزدهم یاري
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و اعالمیه  1791شامل قانون اساسی  1879آنان است. فرانسه، با این همه، به بنیادهاي انقالب 
هاي ا، در تاریخ معاصر خود گسستایران، ام ) وفادار ماند.1789جهانی حقوق بشر و شهروند (

ژرف در رژیم سیاسی را تجربه کرد: سلسله قاجار، مشروطیت که به کار آن سلسله پایان داد، 
سلسله پهلوي که به کار مشروطیت پایان داد و جمهوري اسالمی که سلسله پهلوي را ساقط و 

هاي عمومی ایداري سیاستثباتی و ناپها، بیقانون اساسی مشروطیت را ملغی کرد. گسست رژیم
را طبعا به دنبال داشت و سبب شد ایران در ردیف کشورهاي در حال توسعه جا گیرد، حال آن 
که دو متحد باال به محکمی در جمع کشورهاي توسعه یافته قرار یافته بودند. قانون اساسی فعلی 

ت، حال آن که است، یعنی در میان جدیدترین قوانین اساسی جهان اس 1979ایران، مصوب 
مفروض ما در این نوشته این است  ناپذیر است.قدمت ایران با فرانسه و خصوصاً آمریکا قیاس

که هرچه رژیم سیاست و سیاستگذاري پایدارتر باشد، کشور مقتدرتر و قدرتمندتر خواهد بود. 
ادعاي  ثباتی در سیاست و سیاستگذاري عمومی در ایران را، بدونبر این اساس، بنیادهاي بی

اندازیم و سخنی در باب گذاریم و بر ثمرات آن چشم میجامعیت و مانعیت گفتار، به بحث می
رانیم. وجه نظر ما در سراسر این آمیز، در غالب نهادهاي موجود، میامکانات تغییر مسالمت

 نوشتار مصالح عمومی و منافع ملی و حفظ ایران است. 

  در بنیادها
در ستایش سیاست گیرا با اٌد النسلن که حاصل آن کتابی با عنوان وگویی آلن بدیو در گفت

گذارد: سیاست به منزله فتح قدرت، استقرار در و شده است، دو تعریف از سیاست پیش رو می
داند و پرداز تعریف اول را ماکیاول میترین نظریهِاعمال آن و سیاست به مثابه عدالت. او بزرگ

آورد هایی نظیر افالطون و روسو را به خاطر میآوازه تعریف دوم نامپردازان پردر میان نظریه
(Badiou, 2017)هاي ایرانی، که . سیاست در ایران با تعریف اول در پیوند بوده است. سلسله

بعد از انقالب اسالمی هم به نحوي ادامه یافتند، به زعم نگارنده، به قدرت و ِاعمال آن بیشتر 
اساسا در ایران تامل بر سیاست بر تمایل به قدرت  ژرف به مقوله عدالت. نظر داشتند تا عنایتی

تقدم نداشته است. سلسله یا رژیم قدرت را گرفته است و آن گاه در حین اِعمال قدرت، نخبگان 
هایی را آفریده است. دولِت صاحبِ خود را براي توجیه حضور در قدرت بسیج کرده و رساله

شناس شهیر آلمانی، با ه معناي منظور نظر ماکس وبر نیست. جامعهقدرت لزوما دولت مشروع ب
. (Baudouin,1998)گذاران علم سیاست شد به میان کشیدن بحث مشروعیت دولت مدرن از بنیان

دانیم، میان سلطه بر اساس فرمانبرِي خودخواسته و سلطه زورمندانه تمایز که میچناناو، هم
شناخت و بر این بنیاد انواع آرمانی مشروعیت سیاسی را به بحث گذارد. در ایران، مشروعیت می
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به معناي وبري وجهه همت مسلطان بر قدرت نبوده است. قانون اساسی ج.ا. ایران در نسبت 
گیر غرب بر جهان قرن بیستم، اما، قرن سلطه جهان دادن مشروعیت به آسمان صراحت تام دارد.

اندیشیدند، ایرانیان که هم در قرن نوزده و ایضا در قرن بیستم به اسباب ضعف خود می بوده است.
از آن جا که امکانات فکري شناخت غرب بر مبناي فلسفه غرب را نداشتند ( شایان ذکر است 

دکارت در ایران ترجمه شده بود و در قرن بیستم، اگر گفتار در روش که در قرن نوزدهم فقط 
ي خالی از تفنن جواد طباطبایی تکیه کنیم، اثر فلسفی سترگی در باب سیاست ترجمهبه آراء سید 

و ، به طریق اولی، تالیف نشده است) دو مقوله را براي نجات مقدم شمردند: حکومت قانون و 
تشکیل دولت مدرن. از اولی مشروطیت سر برآورد و از دومی دولت پهلوي. نزاع میان تجددطلبان 

گوید که در کاري بر مشروطیت نواخت. یان ریچارد در کتابش از نایینی میو سنتیان ضرب 
. ماشین امحاء او،  (Richard, 2016)براي امحاء بود الملهتنبیه االمه و تنزیههاي جستجوي نسخه

در ایران زاده  "دولت مدرن "با سلسله پهلوي  خوشبختانه براي طرفدارانش، کامال کارآمد نبود.
هایی، غرابت تام داشت. دولت مدرن دولت با دولت مدرن غربی، به رغم شباهت شد. اما، این

ترین وجه غربی بر مبناي مشروعیت وبري نهاده شده است. دولت مدرن ایرانی، اما، به شاخص
هایی بلند به قانونی، عنایتی نداشته و در زمان –مشروعیت در نگاه وبر، یعنی مشروعیت عقالنی 

توان مخالفان را به زندان انداخت یا کشت، مینی به اعتنا بوده است. نمیهر نوع مشروعیت ز
مجلس را فرمایشی کرد، چادر به زور از سر زنان برداشت، پلیس مخفی و دستگاه امنیتی به راه 

گر درآورد و انتظار مشروعیِت مصرح در ها را به فرمان سلطهانداخت، مطبوعات و دیگر رسانه
اي هاي خودکامه تاریخ سقوط است و هر رژیم و سلسلهتاریخ دولت عه داشت.آثار وبر را در جام

دولتی که با سلسله پهلوي در ایران شکل گرفت،  بدان متصف باشد بدین هم گرفتار خواهد شد.
در این ( دولت شناسیجامعهو دو دولت دولتی بود وارداتی. برتران بدیع در سه اثر مهم خود: 

دهد چگونه وقتی ساختی اجتماعی در غرب به نشان می دولت وارداتیام) و بقلم با بیرناثر هم
یابد شود، کارکردهایی مغایر با نمونه اصلی میساختی وارداتی در کشورهایی نظیر ایران تبدیل می

(Badie, 1997, 1983, 2017). یابد. از بطن از دل دولت مدرن غربی، حاکم خودکامه ظهور نمی
ستیزي را بنیان ج.ا. ایران اگر چه غرب ایرانی، چنین چیزي کامًال ممکن است.دولت مدرن 

وجودي خود کرد، اما از یاد برد که در نهادهایی استقرار یافت که از غرب به ایران وارد شده 
بودند. دولت که در غرب ساختی اجتماعی بود و در سرزمین اصلی به زعم همان برتران بدیع 
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 4اي طبیعی قلمداد شد. دولت در غرب به ناگزیر از حکومتایران پدیده رو به ضعف رفت، در
  میل کرد، ولی در ایران نه میل و نه توان گردش به حکمرانی را دارد. 5به حکمرانی

داشتن بر سلسله یا فرد است. دولت ایرانی بر نظر هاي اساسی دولت ایرانی، تکیهاز ویژگی
گیري دولت سله و فرد است. وجود سلسله یا فردي جهتاستوار نیست، دولت ایرانی تابع سل

هاي قاجار و پهلوي، نظر اندازیم دهد. نگاه کنیم به تمایز سلسلهرا به تمامه تحت تاثیر قرار می
الدین و ... به یاد آوریم اش مظفرالدین، نوهبه تمایز میان عباس میرزاي ناکام، فرزندش ناصر

توان به تمایز سران سلسله پهلوي را. بر همین سبیل آیا نمی تفاوت میان شاه اول و شاه آخر
، چیزي جز حاصل این ویژگی هاي هشت ساله دولت پس از ج.ا. ایران نظر افکند؟سلسله

درخت چنین دولتی  باشد. تواندنمیهاي عمومی ثباتی و ناپایداري در سیاست و سیاستبی
ایی، عرصه بر تامل در باب سیاست و الزامات ثمرات دیگري هم دارد. اول این که در چنین فض

شود و نهادهاي علمی متکفل در این باب از اداي وظیفه خود به سیاستگذارِي کارآمد تنگ می
هاي علوم اجتماعی و خاصه علم سیاست از مانند. این چنین است که رشتهاحسن وجه باز می

شوند، یا زبان جمع یابند، یا اخراج میمی ها یا به خروج میلمانند و اساتید آنمیاثرگذاري باز
ایضا چنین است که زمام امور به دست مهندسان  گشایند.کنند و یا به تایید وضع موجود میمی

اي که در سرزمین شوند مشاوران و عامالن حاکم. چنین پدیدهها میافتد. آنو پزشکان بیشتر می
 ایران به اذهان حاکمان قریبِ ممکن است. گیري دولت مدرن غریبِ کامل است، دراصلی شکل

ویژگی مهندس یا پزشکِ راه یافته به سیاست، بر خالف عالم سیاست، این است که برمبانی عمل 
ورزد، چه او با مبانی بیگانه است. او فراموش کرده که غیر از علم او دیگر علوم خود شک نمی

هاي نیست، تفنن است. بر خالف سرزمیناند. دوم این که، سیاست در ایران فن هم  اکتسابی
دهنده به دولت مدرن، در ایران هیچ کس سیاست را به عنوان حرفه در تمام زندگی خود، شکل

کدام نمونه در تاریخ معاصر ایران، نظیر فرانسوا میتران یا کند. به استظهار راي مردم، تعریف نمی
مردم، زندگی را شروع کرده باشد و  توان یافت که با سیاسِت متکی به رايژاك شیراك می

در ایران، عرصه سیاسِت متکی به  سیاستمداِر صاحب منصب، رو در نقاب خاك کشیده باشد؟
صندوق راي، عرصه رفت و آمد و جوالن کوتاه مدت کسانی است که در دیگر جاها به امور 

گذارند و تاثیري می آورنددیگر اشتغال دارند و گاهی به مدد بخت سري از میدان سیاست در می
آنارشی  ،کننده مدلی از سیاست عمومی است که جیمز مارچ روند. چنین وضعی تداعیو می

هاي عمومی را بیشتر حاصل . مدلی که سیاست(March, 1991)شده نام نهاده است دهیسازمان

                                                            
4 - Government  
5 - Governance  
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نن، به عرصه سیاستمدار متف کند تا اقداماتی مبتنی بر خردگرایی و عقالنیت.تصادف قلمداد می
تواند آید چه او فهمی در این باب نمیسیاست براي حراست از منافع ملی و مصالح عمومی نمی

اي چه داند با ورود به چنین صحنهها از منافع شخصی خود دارد و میداشته باشد. او البته فهم
ب زراندوزي آخر این که، سیاست در ایران اسبا شوند.می هایی براي منافع شخصی گشودهبخت

شده است. توضیح این که میان دو عرصه و نتایج آن در باب درآمد باید تفکیک قائل شد: عرصه 
یا بخش خصوصی و عرصه یا بخش عمومی. هر شهروندي که مایل به ثروتمند شدن باشد، 

شود و حسب قواعدِ تعریف شده در آن بخش توسط بخش قاعدتا به بخش خصوصی وارد می
کند، ِدین خود را به جامعه و کشوري که زمینه و بسترهاي ثروتمند قانونی می عمومی، فعالیت

صوصی، مجاِل زراندوزي شود. بخش خکند و ثروتمند میاند ادا میشدن را برایش فراهم نموده
اما، بخش عمومی، عرصه خدمت به مصالح کشور و منافع ملت است. تعجب نباید مشروع است 

عرصه گشاده دست نباشد. کسی معلم مدرسه، استاد دانشگاه، قاضی و کرد اگر خادمی در این 
شود تا ثروتمند شود، ثروت او خدمتش به میهن و مردم است. نصیب او از کارگزار دولت نمی

دهر اگر نیم نان و تنگ آشیانی باشد، دلخوشی او در جاي دیگر است. هرگاه حوزه عمومی مکان 
فساد در تمام ارکان اجتماع حیرت نباید کرد. در صحت  اندوزي شود، از ظهور خلل وثروت

  وجود این پدیده در ایران شک نیست، حدود و آثار آن را باید سنجید.

  هادر حاصل
اي بر نابسامانی ها ِامارههستند. خلل در آن 6هاهاي عملی سیاستهاي عمومی جلوهسیاست

ها ر میان عموم، برعکس، بر بنیاد محکم اینانگیزیشان دها و رضایتها است. کارآمدي آندر این
هایی یکسان هاي عمومی عرصه معیار و سنجه است. معیارها و سنجهعرصه سیاست داللت دارد.
ها، بحثی در باب ها. با مفروض گرفتن این گزارهبندي کارنامه کشورها و ملتبراي طبقه
هاي ترینمهم توان گشود.میهاي سیاست عمومیِ کشور ها و مشکالت شماري بخشپیچیدگی
هاي عمومی یک کشور را باید در بخش اقتصاد آن جستجو کرد. اقتصاد مقدمه اقدام در سیاست

هاي مرتبط با اقدام دولت است. هم از این رو است که در اتحاد کشورها هم وقتی سایر بخش
ها ها و انرژيی از وقتهاي اقتصادي بخش قابل توجهگیرند، تمرکز بر سیاستها سامان میبنیاد

 1956هاي اتحادیه اروپا از بدو تشکیل در گیريدهد. بنگریم به جهترا به خود اختصاص می
تا کنون. اقتصاد ایران در حال حاضر با مسائلی اساسی رو به روست. اول این که، محور تولید و 

کننده اولین ایجاد ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد ایران بخش خصوصی نیست و به همین دلیل
                                                            
6 - Politics 
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هاي شغلی در کشور این بخش نیست. دوم این که، دولت در ایران به دلیل ساختار فرصت
هایی، از اند که در سالاقتصادي کشور از مهار تورم ناتوان است و مردم ایران به وضوح دیده

هاي ها نواخته، ارزش اندوختهجمله سال فعلی، چگونه تورم ضرب محکم بر قدرت خرید آن
ها را به زیر کشیده و ساختار مصرفشان را دگرگون کرده است. سوم این که، اقتصاد ریالی آن

ایران از حفظ نرخ برابري پول رایج کشور نسبت به ارزهاي مرجع جهان ناتوان بوده است و در 
ین هایی، نظیر سال فعلی، حتی طی چند روز هم نتوانسته در این بازار ثبات ایجاد کند. چنسال

گیري انجامد، زیرا جهتهاي شهروندان در سطح جهانی میوضعی به فروپاشی ارزش دارایی
تعادل میان عرضه و تقاضا در این بازار همواره به ضرر پول ملی بوده است، و نیز سبب بالتکلیفی 

شود. چهارم این که، اقتصاد کشور صادرکنندگان و واردکنندگان در محاسبه سود مبادالتشان می
هاي مزمن، از امکان فعالیت نظیر اقتصاد سایر کشورهاي جهان دور بوده و براي به سبب تحریم

هایی غیر معمول در سطح اي ناچار به پرداخت هزینهترین اقدامات مالی، بازرگانی و مبادلهساده
جهانی شده است. پنجم این که، اقتصاد ایران در معرض پدیده قاچاق قرار گرفته است. وجود 

سازد. دولت، هاي سالم در بازار کاال و خدمات را دشوار میها و رقابتاین وضع راه را بر فعالیت
هاي از به معنی قوه مجریه، بر مبادي ورودي و خروجی کشور تسلط ندارد و در جاهایی بخش

، نمایند. آخر این کههاي مظنون به قاچاق میدولت، به معناي موسع آن، خود مبادرت به اقدام
هاي اقتصاد ایران چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی از وجود فساد گسترده که در سال

برد. جمع همه این عوارض در اقتصاد کمتر کشوري در اخیر آشکارتر شده است، رنج آشکار می
ها در اقتصادهاي پیشرفته قابل تحمل نیستند. وجود جهان قابل مشاهده است و هیچ کدام از آن

  کند.ضعی رقابت اقتصاد ایران را با اقتصادهاي محکم جهان سالبه به انتفاع موضوع میچنین و
بنیاد آموز فرمانبر و حافظهمحور، دانشدر بخش آموزش، کشور بنیاد کهن نظام آموزشی معلم

ها را بازتولید کرده است و نتوانسته در وجود فرزندان کشور استعداهایشان را کشف کرده و آن
چه در آن بهترند، سوق دهد. در نظام آموزشی کشور از حضور فعال گیري از آنوي بهرهرا به س

هاي آموزش محتواهاي ها کمترین نقشی در تنظیم شیوهشود و آناموزان جلوگیري میاولیا دانش
هاست که از عدالت دور شده و با ایجاد از پیش تعریف شده ندارند. نظام آموزش کشور سال

نتفاعی شرایطی را سبب شده که بهترین امکانات آموزش عالی کشور در اختیار مدارس غیر ا
هایی قرار گیرد که واجد سرمایه اقتصادي باال هستند و امکان تحصیل فرزندان خود در خانواده

سازند. چنین امکانی قطعا در اختیار طبقات فرودست کشور مدارس با شهریه سنگین را فراهم می
رس شهرهاي بزرگ کشور در مناطقی از این شهرهاست که طبقات فرودست نیست. بهترین مدا

مندي از تسهیالت آن را ندارند. هاي پایین طبقه متوسط امکان زیست و بنابراین بهرهو بخش
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جایی انداز جابههاي اول انقالب، به سمتی رفته است که چشمکشور، بنابراین، بر خالف سال
ق آموزش فرزندانشان، دور شده است. نظام آموزشی کشور بر طبقاتی براي فرودستان از طری

آموزي است که در آینده درآمد آموز خوب، دانشبنیاد موفقیت فردي قرار یافته است. دانش
اي بسازد. نظام آموزشی ما به تربیت فرزندانی همت خوب داشته باشد و زندگی فردي مرفه

خدمت به کشور، ملت و منافع ملی و مصالح ها در طول زندگی گمارد که وجهه همت آننمی
هاي علوم انسانی و علوم ها باید براي دانشکدهترین رقابتعمومی باشد. اگر چنین بود، سخت

هاي فنی و مهندسی و علوم پزشکی. پزشکان در ایران، به سبب بود نه در دانشکدهاجتماعی می
ندسان هم بر اساس همین منطق در شوند و مهنظام پزشکی کشور، صاحب بهترین درآمدها می

شوند. کشورهاي ایاالت متحده هاي کشور براي کشورهاي پیشرفته تربیت میبهترین دانشگاه
گیران نظام آموزشی کشور ما هستند. ایران بهترین هاست که بهرهآمریکا، کانادا و آلمان سال

کند. هزینه از ایران، میاستعدادهاي خود را پس از فراغت از تحصیل به این کشورها اعزام 
  مندي براي دیگران. شرایط زندگی مادي موفق قطعا در این کشورها بیشتر از ایران است. بهره

بخش فرهنگ، کشور اساسا در اختیار دولت است. بخش خصوصی در عرصه فرهنگ دنباله 
ضه شود، فقط زمانی امکان عرچه در حوزه فرهنگ تولید میو تابع بخش عمومی است. آن

... براي م، موسیقی، هنرهاي تجسمی، رسانه،یابد که دولت موافق باشد. در ایران کتاب، فیلمی
حضور در بازار فرهنگی باید موید به تایید دولت شود. دولت در ایران خود را به جاي شهروند 

هاي فرهنگی را بر دوش خود نهاده و نسبت به قرار داده و کار عظیم ممیزي در تمام حوزه
گوید چه بخوانند، دولت در ایران به شهروندان می هروندان اجبار را بر اقناع ترجیح داده است.ش

... . طرفه این که در عصر کنونی شهروند ، به چه تارنمایی حق ورود دارند،چه ببینند، چه بشنوند
ضع باید مواجه کرد، او را باید اقناع کرد. با او نه از سر تکبر که از سر توا "تربیت"توان را نمی

بخش فرهنگ در سطح جهانی پذیراي مرجعیت  شد. دولت ایران با این منطق اساسا بیگانه است.
تنوع فرهنگی بوده است. سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد، یونسکو، از بیش از سه 

هنگی به نهادن به تنوع فرهاي ارجدهه پیش کشورهاي جهان از جمله ایران را به توجه به ارزش
عنوان بنیادي براي توسعه پایدار، دموکراسی و احترام به حقوق اساسی نوع بشر معطوف کرده 

ها براي شهروندان جهان و اعتماد به است. تنوع فرهنگی به منزله در اختیار بودن تمام فرهنگ
هاست. یکسان تمام فرهنگ شان است. تنوع فرهنگی به منزله ارزشآنان در گزیدن مسیر فرهنگی

این منطق در تعارض اساسی با منطق سیاستگذاري بخش فرهنگ در ایران است. نمایندگان 
شمارند، ها را واجد ارزش میگیريدولت ایران، به معناي قوه مجریه، در یونسکو همه این جهت

عنایت و اقبال هستند. بخش ها بیهاي دیگر دولت در ایران به همه آنولی گماردگان  بخش



  83                                                       زمان کوتاه سیاستگذاري عمومی در ایران 

 

 

هاي جدي است. به رغم تاکید قانون اساسی هاست در معرض آسیبزیست کشور سالمحیط 
بر ضرورت مناسبت اقدامات اقتصادي و غیر اقتصادي کشور با الزامات محیط زیست،  1358سال 

ها منابع طبیعی، آب، اعتنایند و در طول دههچنین شهروندان ایران به این مقوله بیدولت و هم
اند. قوه مجریه ایران که به هاي بزرگ قرار دادههاي کشور را در مخاطرهخاك، هوا و ساحل

اي تشکیل خانهدولت معروف است ضروري تشخیص نداده است که براي محیط زیست وزارت
هاي کشور را در هماهنگی با آن تنظیم کند هاي اساسی تخصیص دهد، سیاستدهد، بدان بودجه

با سایر کشورها قرار دهد. محیط زیست در ایران چندان و این عرصه را معیار رقابت کشور 
کند. در بخش جاست که قوه مجریه براي سپردن نمادینِ مسئولیتی به زنان، از آن استفاده میکم

سالمت، اصوال سالمت روحی و روانی شهروندان در نظام سالمت کشور فاقد اهمیت است. 
م پرهزینه درمان در ایران، امکانات یکسانی سالمت در ایران به معناي درمان جسمی است. نظا

ها را دهد. شرایط زیست شهروندان در شهرهاي بزرگ، آنرا در اختیار همه شهروندان قرار نمی
در معرض تنفس هواي آلوده، مصرف آب غیرمرغوب و یا ناسالم و مواد غذایی نامناسب قرار 

کشور قابل تشخیص است. دولت هاي گاهدهد. شماري از همین مسائل در سایر سکونتمی
هاست که مواد غذایی تراریخته را وارد چرخه غذایی شهروندان کشور کرده و حتی ایران سال

رسانِی سودمند در این باب را وظیفه خود ندانسته است. در بخش شهر، کشور فاقد اطالع
اراي هاي مدرن شهرسازي و مدیریت و سیاستگذاري شهري است. شهرهاي ایران یسیاست

ها پایتخت با نظامی از بودجه که مبتنی بر رقابت با شهرهاي جذاب دنیا را ندارند و در میان آن
فروش تخلف است ترکیبی ناموزون یافته است و مشکالت آلودگی هوا، حمل و نقل، ترافیک 

ن فاقد اند. تهرااي را بر آن تحمیل کردهدفاعی در مقابل مخاطره قطعی زلزله، شرایط پیچیدهو بی
تصویري مطلوب در میان شهرهاي جهان است و مدل توسعه تهران باعث بازتولید شماري از 

در بخش صنعت، اگر انحصار دولت  ترین مشکالت آن در سایر شهرهاي کشور شده است.مهم
هاي واردات و تعرفه نباشد، هیچ تولید داخلی بر نمونه خارج آن برتري ندارد و و محدودیت

گننده مواجه نخواهد شد. دولت ایران پس از انقالب، همه صنایع بزرگ قبال مصرفقاعدتا با ا
ها، نظیر صنایع خودروسازي یا خدمات را تصاحب کرد و در طول چند دهه شماري از آن

دهی مخابرات، را به پشتوانه انحصار زنده نگهداشت و باقی را پس از کشاندن به وضعیت زیان
شمسی به بخش خصوصی  1380قانون اساسی مصوب دهه  44 هاي اصلو بر اساس سیاست

سپرد تا یا بر اساس منطق بازار آزاد به حیات ادامه دهد و یا بر همان اساس برچیده شود. در 
هاي دولتی به بخش خصوصی بسیار مورد نقد واقع هاي بنگاههاي اخیر، منطق واگذاريسال

 اند.به دستان قوه قضاییه کشور سپرده شدهشده، فسادهاي بزرگ آشکار شده و کسان بسیاري 
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هاي گردشگري و یا مهاجرت و ... تسري دهیم، نتایج مشابهی را چنانچه این سیاهه را به بخش
هاي سیاستگذاري از ناکارآمدي دولت، بنابراین، در ایران، در بسیاري بخش مشاهده خواهیم کرد.

  برد.رنج مفرط می

  در امکان تغییر
ها در کشورشان را به ناتوانی خود از اصالح ها و شورشان توالی انقالبشماري فرانسوی

گر انقالب فرانسه بود خود گونه که ذکر آن رفت، اگرچه تحلیلدهند. توکویل، همانارجاع می
افتند و نه در ها در درون اذهان اتفاق میترین انقالبارادتی به حرکات انقالبی نداشت. عمیق

آمد، حکایت از ضرورت تغییر در ساختار و رفتار سیاست و  ترپیشچه بیرون آن. آن
اندازي جز و امیدهاي تغییر مسدود باشد، چشم سیاستگذاري عمومی در ایران دارد. چنانچه راه

هاي تغییر را بدون ادعاي جامعیت و نگارنده شماري از حوزه بینی نخواهد بود.طغیان قابل پیش
ها هاي انسانی هستند. این نظامهاي سیاسی ساختاول این که، نظام. شماردمانعیت در زیر برمی

ناپدیر از تحوالت درون و بیرون جامعه سیاسی باید خود را مستعد به دلیل تاثیرپذیري اجتناب
دهد که دیگر کشورها به این ضرورت پی هاي سیاسی جهان نشان میتغییر ببینند. نگاهی به نظام

هاي خود بسیار ته آن کشورهاي اورپاي غربی هستند که از قدرت دولتاند. نمونه برجسبرده
      ترین اختیارات دولت را به اتحادیه اروپا سپردند. دولت در مهد کاستند و شماري از مهم

سیاسی دیگر الغر شده است. تصلب در نظام سیاسی در  گیري آن، بنابراین، به نفع سامانشکل
بحث و اجماع  ناي ناکارآمدي و در نهایت فروریزي آن خواهد بود.جهان پرتحول کنونی به مع

در باب تغییر در ساختار سیاسی کشور وقتی معنادار است که در درون جامعه به وقوع پیوندد و 
هاي سیاستمداران اجماعی در همان جا حاصل شود. مردم آگاه زمان حال، پذیراي دیکته

دهند نخواهند بود. کنند و خیر و شرشان را تشخیص میها فکر میبین که به جاي آنخودبزرگ
چیزي جز این نگفت و بیش از سه دهه پیش  دولت فروتن، دولت مدرنمیشل کرویه در کتاب  

بهترین قوانین  ).1392مداران فرانسه را به حذر از دام تکبر رهبري دعوت کرد (کروزیه، سیاست
ها، باید هستند و مبناي زیست جمعی آناساسی، که قاعدتا حاصل خواست مردم یک کشور 

سازوکار چنین تغییري را در درون خود دیده باشند. قوانین اساسی باید زمینه تغییرات اساسی 
- دوم این که، ظرفیت دار قانون اساسی است نه برعکس.بینی کرده باشند. ملت اختیارخود را پیش

کرد. قوانین اساسی ایاالت متحده آمریکا  هاي موجود تغییر در قانون اساسی کشور را باید فعال
اند. قانون اساسی ج.ا. ایران فقط یک و فرانسه هرکدام قریب به بیست و پنج بار بازنگري شده

  بیند:بار. نگارنده حداقل در دو بعد بازنگري را قابل امکان بحث می
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انتخابات مهم در ایران نخست، تجمیع انتخابات قوه مجریه و قوه مقننه. ناهمزمانی این دو 
ها، قوه شود که رییس قوه مجریه صاحب اکثریت در مجلس نباشد. در تمام دموکراسیسبب می

آید و یا در هماهنگی با آن است و مستظهر به حمایت مجریه از دل اکثریت قوه مقننه بیرون می
ده آمریکا، اگر رییس این قوه در تصویب لوایح خود و تعیین مسئوالن عالی کشور. در ایاالت متح

هایی اکثریت کنگره را ندارد، صاحب حق وتوي مصوبات آن نهاد است و آن جمهور در زمان
نهاد هم قدرتی در برکناري او (در شرایط عادي) یا تعیین و عزل وزرایش (ایضا در شرایط 

          شود جمهوري و مجلس در ایران سبب میعادي) ندارد. ناهمزمانی انتخابات ریاست
جمهور، در صورت حضور در قدرت در دو دوره که مرسوم تاریخ ج.ا. ایران تا کنون بوده رییس

است، تنها در طول چهار سال، میان دو دوره، امید به مجلس مساعد داشته باشد و ناچار از 
بق از آن جا که مطا هماهنگی با مجلس اول و آخري باشد که به احتمال زیاد با او همنوا نیستند.

جمهور منتخب در قانون اساسی، کشور همیشه باید داراي مجلس و رییس 114و  63اصول 
توان دوره یکی از )، نمی1398پناه، هاي چهارساله باشد، به نظر شماري حقوقدانان (اسالمیزمان

این دو نهاد را با قانون عادي کوتاه کرد و بدین منظور اعمال بازنگري بر قانون اساسی الزم 
شود نماید. سپس، چرخش به نظام پارلمانی و ترك نظام ریاستی. چنین گردشی سبب میمی

شود به کنار نهاده شود و میان رییس وضعیت فعلی دولت که در آن دو راس ناهماهنگ دیده می
سو نگري گسترش یابد. در این حال، دولت دولت (رهبر) و رییس حکومت (نخست وزیر) یک

توان شاهد وجود دولتی بود که صاحب شد. به هر حال، تنها در ایران می پذیرتر خواهدمسئولیت
ارادتند. جمهوري فرانسه با تغییر قانون هایی نسبت به هم بیدو راس است و آن دو در زمان

به همزیستی راست و چپ خاتمه داد، در ایاالت متحده آمریکا رییس  2000اساسی خود در سال 
ر انگلستان رییس دولت فاقد قدرت است. سوم این که، در دولت و حکومت یکی است و د

ایران به سرعت باید به کار قطع ید همت گماشت. قطع ید کسانی که به سهولت و بدون بیِم 
کنند. قطع ید، از چندان از عقوبت به اموال خصوصی و خصوصا عمومی دست تجاوز دراز می

ریق معرفی آنان نزد عموم و قراردادن آنان نگاه نگارنده، نسبت به سارقان اموال خصوصی از ط
نروندگان از آن مگر به صعوبت و اداي دین به جامعه در سیاهه دارندگان سوء پیشینه و بیرون

شدنی است. منطق قطع ید، در اسالم، شناساندن سارق به مردم بوده است. اکنون بدین منظور به 
تا او از بیم عواقب آن، نسبت به  توان ضرب حیثیتی نواختجاي ضرب فیزیکی بر فرد می

ها خائنان به امانت تر نواخت. آنسارقان اموال عمومی را البته باید سخت سرقت ُپر بیمناك شود.
ها را باید به مردم شناساند، اموال را از خود و بستگانشان ستاند و براي همیشه از اداره هستند. آن

سازد که امام اول شیعیان با چه لبالغه آشکار میاامور عمومی کشور محروم کرد. نظري به نهج
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و  41هاي البالغه، نامهدانند (نهجالمال برخورد را جایز میاندازان به بیتشدتی نسبت به دست
ها و دارآمدهاي کارگزاران دولت شفافیت ها، دارایی). چهارم این که، باید در حساب ثروت45

از منصب دولتی براي منافع شخصی از سر آنان دور شود.  کامل اعمال شود تا خیال سوء استفاده
یابد باید حساب اموال خود را بر مردم روشن سازد و سیاهه کسی که به منصب عالی دست می

درآمدهاي او در معرض نگاه مردم باشد تا بتوانند اطمینان یابند که وزیر، معاون او، مدیر کل، 
- ثروت ی، نماینده مجلس،... از منصب خود برايمدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت دولت

سازد. چنین اقدامی با تصویب قانون برد و کشور را عرصه تضاد منافع نمیاندوزي بهره نمی
کند. شک نیست که فساد شدنی است و تعلل در آن برچیدن دامن فساد از کشور را سخت می

این که، در ایران باید در ایجاد  کشنده هر نظام سیاسی و موریانه عصاي آن خواهد بود. پنجم
گمارند. مدارسی تامل کرد که به کار تربیت خادمان مصلحت عمومی و منافع ملی همت می

 مدرسه حکومت دانشگاه هاروارد، مدرسه اقتصاد لندن، مدرسه علم سیاست پاریس از این 
حقوق، علم سیاست، اند. این مدارس بهترین استعدادهاي کشور را براي آموزش فلسفه، جمله

آورند تا آنان بهترین خدمات را به می  شناسی، تاریخ، ادبیات،... گرد اقتصاد، مدیریت، جامعه
کشور و ملت عرضه دارند. در ایران جاي خالی چنین مدارسی مشهود است. بهترین استعدادهاي 

رفته، عموما کشور، بر اساس منطق نفع شخصی که پیشتر ذکر آن رفت، بر خالف کشورهاي پیش
نخبگان را باید به سوي علوم اجتماعی  شوند.میکی متمایل هاي مهندسی و پزشبه سوي رشته

انداز زندگی آبرومند و نسبتا مرفه سوق داد. خادم دولت و ملت و علوم انسانی با قراردادن چشم
آید نه ت میداند که رضایتش از خدمت به دسنباید دغدغه سقف و نان داشته باشد. او البته می

کشورهاي پیشرفته در جهان  از قرارگرفتن در طبقه ثروتمند. آخر این که، بر اساس سنت حسنه
هاي فکر شود همت نهاد. اتاقچه در ایران اتاق فکر یا اندیشکده نامیده میباید به کار ایجاد آن

ا مورد مطالعه و ترین مسائل عرصه عمومی رنهادهایی مستقل و برآمده از جامعه هستند که مهم
هاي علم و عمل را گرد دهند و براي فهم منطق آن  و پاسخ بدان متخصصان حوزهبحث قرار می

و استقاللشان بدان وابسته نباشد. تمام  کنند تا حیاتآورند. این نهادها از دولت ارتزاق نمیمی
مندان برجسته موضوعاتی که ذیل بخش دوم این مقاله مطرح شد، قابل موشکافی از سوي دانش

و سیاستگذاران کارآمد کشور و حتی دیگر کشورها در درون چینی نهادهایی هستند تا بهترین 
هاي فکر پیشرو در ایاالت متحده آمریکا در زمینه اتاق ها پیش روي دولت قرار داده شود.حلراه

، موقوفه 8، موسسه بروکینگز7ها نظیر موسسه راندترین آنجهان هستند و شماري از معروف

                                                            
7 - RAND Corporation 
8 - Brookings Institution 
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از تاثیرگذارترین در سطح ملی و جهانی براي این کشور هستند.  9المللکارنگی براي صلح بین
 11و موسسه مونتنی 10المللفرانسه با به راه اندازي موسساتی نظیر موسسه فرانسوي روابط بین

ه تا کوششی در جبران تاخیر کرده است. در ایران، اما، در این عرص 2000و  1979هاي در سال
  کنون اقدام قابل توجهی صورت نپذیرفته است.

  واپسین سخن
هاي استنظري ادامه گردش کشور بر محور ساختار و سیبه نظر نگارنده اکنون نزد هر صاحب

غییر، موجود دور از نهج  صواب است  و شایسته است و در باب مقدمات، اسباب و الزامات ت
نیادهاي این نوشته آمده، در آغاز، سخنی است در بچه در تاملی ژرف و جمعی ضروري است. آن
رهنگی و ساز است. مشکالت ایران، در اساس فلسفی، ففکري خاِص ایرانیان که مساله و بحران

ري به شماري گاه، گذاسیاسی است. از این رو بحثی در این بنیادها به طریق ایجاز آمده است. آن
نه ور صورت پذیرفته است تا آشکار شود چگوهاي سیاستگذاري عمومی کشترین بخشاز مهم

هاي آید و بر زمین ناسخت انتظار بناي خانه محکم نارواست. اکثر بخشعمل از نظر برمی
نج شدید ري تمام استفاده کنیم، در سیاستگذاري عمومی ایران، اگر نخواهیم از اطالِق واژه

فروض که تحول متغییر رفته است با این هاي اقدام براي اند. در پایان، ذکري از ساحتناکارآمدي
شان داده که بر انقالب مقدم است. تحول شاید انقالب در درون را پدید آورد اما تاریخ ایران ن

  شود.انقالب در بیرون لزوما به تحول در درون ختم نمی
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