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: چكيده

و فرودهايي به طرحدولت باها از ديرباز با فراز و تاثير آن در جامعه واور داشتههاي بزرگ ند

پسهادولتدولت ايران نيز از اين دست. اندبدان تمسك جسته و چه ست كه چه پيش از انقالب

و بدان دست زده استهاطرحبخش بودن اقدام در قالب از آن به نتيجه -نئو.ي بزرگ معتقد بوده
اقتصادي دهه آغازين اما بحران را از چنين نگرشي بازداشت؛هادولتليبراليسم براي زماني چند

وهاسياستقرن حاضر سبب تاكيد بر اهميت حضور دولت در صحنه  وهاطرحي عمومي ي كم

و دولت جمهوري اسالمي ايران، البته، همواره دولتي طرح. بيش بزرگ آن شده است گرا بوده است

و در دست اقدام دارد كه طرح هدفمندهاطرحاكنون نيز  يايي بزرگ را در سر ها از جمله رانهسازي

-اندازهاي امكانكوشش ما در اين مقاله بر اين است كه بر ساماني تاكيد ورزيم كه چشم. آنهاست
ميي بزرگ دولتي را پررنگهاطرحپذيري -سياستآفريني تغيير ما، باور به امكان در نگاه. سازدتر

و نيز برداشتيها آني عمومي همراه با طرحي شفاف از توسعه يا پيشرفت  از دولت كه بر فروتني

و همه اينتاكيد مي و ورزد و سازماني از امر سياسي  كه بر گذاريسياستها به عالوه سامان

و كارآمدي پارادايم حكمراني استوار باشد، راه را بر امكان ي بزرگ دولتي هموارهاطرحپذيري

.خواهد ساخت

::واژگان كليديواژگان كليدي

گ دولتي، كارآمدي، توسعه، دولت فروتن، حكمرانيي بزرهاطرح عمومي، گذاريسياست

                                                                  Email: mvahid@ut.ac.ir 66409595: فاكس*
.اند به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيداين نويسنده كه در اين مجله، منتشر شدهبراي اطالع از ديگر مقاالت
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 مقدمه
تجربه كشورها. جهان هستندگذاريسياستيي پراثر در عرصههاماهيتهمچنانهادولت

و  ازهادرسدر دهه آغازين قرن فعلي آنهابحراني برآمده و پايان  نشان داده است1ي آغاز

را زوال دول-و يا شايد تا زماني دور–كه هنوز و)Badie, Smouts, 1999(ت به مثابه تفكر  بايد

.نه پارادايم در نظر گرفت

و كنار1980نئوليبراليسم دهه نه نقد و  از پيش دولت گذاشتن بيش اكنون به نقد آن

نظران برجستهو در طليعه هزاره نو، شماري از صاحب1990از همان دهه. انجاميده است

 كشورهاي جنوب تاكيد كشورها، خصوصاًگذاريسياستدراهدولتجهان بر اهميت نقش 

درهادولتبنابراين،.)UNESCO, 2000( اندداشته و تا حال پيوسته و نشيب قرن پيش  در فراز

و الاقل در دهه دوم سده فعلي نيز در اين حضوري پررنگ داشتهگذاريسياستساحت اند

به يك صورت نبوده استبا اين حال، صورت اين. جايگاه خواهند ماند نوع مداخله. حضور

درهاسياستدولت در   با شيوه حضور دولت در قلمرو 1960يهاسالي عمومي

مي1990 عمومي در دهه گذاريسياست از؛سازد تفاوتي ژرف را آشكار و اگر نگاه خود را

، معطوف كنيميك دولت در مقطع زماني مزبور به مقايسه چند دولت در همين دوره زماني

شدبر اين ژرفا عمقي ديگر .افزوده خواهد

هايو برنامههاطرحي عمومي، تدوينهاسياستيكي از انواع حضور دولت در عرصه

و فراگير است در. اي شاخص در اين زمينه است دهه1960دهه. بزرگ كه در همين دهه است

 Planning Programming Budgeting) طراحي برنامه نظام بودجهاياالت متحده آمريكا تجربه 

System)و اقتباسي از آن با عنوان به وقوع مي (ايي بودجههاگزينشسازي عقالنيپيوندد

Rationalisation des Choix Budgétaires (و وارد مرحله اجرا مي . شوددر فرانسه تدوين شده

طي فرانسه كه البته صاحب سنتي قدرتمند از حضور دولت در عرصه يهاقرناجتماع در

 طرح پيش از آن بنيان كميسارياي عمومي ,Birnbaum, 2001) (Badieمتمادي بوده است
Commissariat Général du Plan)(و اميد فراوان. را نهاده بود كه شارل دوگل بدان دل نهادي

هاي پنج دوره دولت برايگذاريسياستهاي هايي سياستي را در تمام عرصهبسته بود تا بسته

و خردمندي قرار دهد و دولت را تا حد امكان در مسير عقالنيت درس تجربه. ساله تدوين كند

و دل از، پس از دوره2006شستن از اين نهاد در سال وانهادن آن دو برنامه در همان دهه هايي

و ناكامي شد،درخشش . را سبب

و اقتصاد-1 . در قلمروهاي امنيت
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بر البته از نو راه2008بحران مالي جهان در سال .ي بزرگ هموار كرده استهاطرح را

ميي عظيم با بودجههاطرح آنهاطرح. ليارد دالريهايي بالغ بر چند صد كه مييي توان ها را هم

و هم به عنوان درس بحران دولت در ايران نيز دلبسته. به عنوان پاسخ به بحران در نظر گرفت

و هستهاطرح ر.ي بزرگ بوده مينمودهاي اين دلبستگي وا هم در دوره پهلوي توان يافت

و  چه تمايز ميان اين دو دوره  يشانهادولتهم در دوره جمهوري اسالمي ايران؛ اگر

در حال حاضر، دولت اجراي طرحي ملي.اي است كه تنها با حلقه انقالب قابل پيوندندگونهبه

كاسازي يارانهو بزرگ را با عنوان هدفمند درهاسال.ر خود داردها در دستور كه ست

كه ارائه يارانه به شهروندان در قالب  كشورهاي پيشرفته جهان اين ذهنيت پذيرفته شده است

و هم با خواست  (Universel) گيرمدل جهان ، هم با تعادل بودجه دولت در مغايرت است

د. ايران نيز اكنون بر همين پنداشت است. عدالت و به باور نگارنده، موفقيت ر انجام اين طرح

و به دولت در اين عرصههاطرح ها بايد ياري يي از اين دست، كاميابي براي تمام كشور است

چه با  آنمشيخطرساند اگر مي در عرصههاي همهايي ديگر اين مقاله، كوششي.سو نبودتوان

بهاطرحبختي كه وجودشان راه را بر نيكهاوضعيتاست در معرفي شماري از  زرگ دولتيي

.سازدمي هموار 

ي عمومي با تغييرهاسياستلزوم باور به رابطه
به نحوي يا به نحو ديگر، تغييرهاسياست دو. ين هستندرآفي عمومي به وضعيت نگاهي

كه بين. كره در اين خصوص بسيار گوياست به ژاپن دولتي 1945 تا 1910كره  به دليل الحاق

پي جنگ جهاني دوم به دو كشور تقسيم شد؛ كشورهايي)(Braud, 2004 فاقد سرزمين بود در

و فاقد منابع عمده طبيعيويران كنون يكي از اين دو كشور واجد جايگاها.شده از جنگ

و ديگري از  و مردم آن با گرسنگي در پيكار هستند و اقتصادي در جهان نيست سياسي

و يكي از شهروندپيشرفته انش را در راس سازمان ملل متحد قرار ترين اقتصادهاي جهان است

. (Van Den Bosch & Cantillon, 2006) داده است

به سوي ليبراليسم در دهههاسياستگردش  چندي اين1980ي عمومي در سطح جهاني

و اقدام كه حوزه نفوذ ميهاسياستذهنيت را برانگيخت وي عمومي محدود  شود

ميهايي كه در اين گذاريسياست همفضا صورت اما،. سو خواهد بودپذيرند با قاعده ليبراليسم

به تجربه دهه و اروپاهاسياستهاي بعدي نشانگر بازگشت ي عمومي در اياالت متحده آمريكا

كه جدي و نهادي ترين اقدامات را در جهت محدودسازيو بانك جهاني است؛ كشور، اتحاديه

از.)Coussy, 2003( بودندها انجام دادهآن در11آمريكا  سپتامبر بدين سو عالوه بر اين كه

به زمينه و امنيتي دست هاي مهم زده است؛ در زمينه اقتصاد نيز به گذاريسياستهاي نظامي
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همگذاريسياستدر را دليل بحران اقتصادي حضور خود و با بسيار پررنگ كرده است چنين

و فوالد خود، جانبه از بخش كشاورزادامه جانبداري يك با"ي يوتوپياي اقتصاد جهاني كه

نو، با كمك اروپا در دهه اول هزاره. زير سوال برده استبهرا"شودقواعد ليبراليسم تنظيم مي

و بانك جهاني در  به خطوط آهن بريتانيا، بر خالف اصول رقابت، موافقت كرده است مالي

اسهاسياستهمين دهه از  .).Ibid(تي فقرزدايي حمايت كرده

و تغيير اجتماعيگذاريسياست"اي پربار با عنوان ژاك شواليه در مقاله " عمومي
(Chevallier, 2005) كه از و استدالل محكم را در خصوص رابطه دو متغيري سنتزي از دو نگاه

ميعنوان مقاله مي پيش،شوداش استخراج و سپس نتيجهرو ميگذارد ه نگا. افزايداي را بدان

ميهاسياست گرايانه اول كه بر نقش اراده دري عمومي پا فشارد براي دولت جايگاهي اساسي

به حفظ تعادل. شودايجاد تغيير در جامعه قائل مي هاي بر اساس اين نگاه، وظيفه دولت تنها

به موجود در جامعه خالصه نمي به عالوه، بايد شرايط را بر حركت جامعه و اين نهاد، شود

و جامعهسو در اين برداشت، بنابراين،. تر هموار سازداي پيشرفتهي توسعه اقتصادي بيشتر

و تغييرات اجتماعي بدان نسبت وابستگي دارندهاسياست نگاه.ي عمومي متغير مستقل هستند

آني عمومي اهميتي حاشيههاسياستدوم، براي  ي عموميهاسياستاي قائل است زيرا طبق

و همين تغييرات در صورتييهاسياستموفق ي هستند كه در پي تغييرات تدريجي هستند

و فرهنگيِتحقق كه بسترهاي اجتماعي تغييرات. مهيا در جامعه وجود داشته باشدپذير هستند

و طبعا آرام در  از، بازنماييهاارزشاجتماعي مستلزم تحولي ژرف و و رفتارها هستند  ها

بركنشي ميان عوامل گوناگوهم و ايدئولوژيك زمان اين. آيندمين فرهنگي، اقتصادي، سياسي

و با زمان كوتاه  از اين رو، اين برداشت.ي عمومي مغايرت داردهاسياستتغييرات بلند است

ميرابطه متغيرها را كامالً .گيرد برعكس برداشت قبل در نظر

و داليل بسيار بر اساس تجربهاندو نگاه باال هر دو استوار يكد و نقد هر  در حمايت

كه در مقاله مورد بحث به انجام رسيده استمي ،نويسنده، به درستي.توان ارائه كرد؛ كاري

كه يكي از اين دو ديدگاه را بر ديگري ترجيح دهد اين ميگونه نتيجهبدون اين كند كه گيري

يهاسياست ياري. به هر حال، ابزارهاي اساسي آموختن تغيير هستند،ي عموميهاسياست

به فراگيري تغيير را از دو نقطه نظر مي :توان مورد توجه قرار دادعمومي

كه.ريزي تغييرنخست، طرح به مساله يا مشكلي هر سياست عمومي در واقع پاسخي است

ي عمومي حاملهاسياستبنابراين،. اقتدار عمومي بايد در خصوص آن پاسخي پيش رو گذارد

ميتغيير هستند زي هاي اجتماعي را تقليل داده يا از شوند كه ناكارآمديرا بدين منظور طراحي

به تعادل اجتماعي مطلوب و يا بستري براي دسترسي يهاسياست.تر شوندسر راه بردارند

اي مناسب، عرصه(Agenda Setting) عمومي همچنين از گذر موضوعات مرتبط با دستور كار



 327 بسترهاي كارآمدساز طرح هاي بزرگ دولتي

در. مات تغيير هستندبراي آموختن در زمينه مقد ي مدرن همواره مستلزمهادولتدستور كار

و هماهنگي ميان منطق ذيهاگروهي متعارضاهايجاد ارتباط و مرتبط با سياست استي . نفع

به هماهنگي ميان اين به شناختي ارزشمند در زمينه تغيير منجرهاگروهچگونگي دسترسي

. شودمي

كه ميان طراحي پرآش.كردن تغييرسپس، عملي ي عمومي حاملهاسياستكار است

و اجرا يهاسياستتاريخ.ا شكافي جدي وجود داردهشدن اين سياست تغييرات مطلوب

به گونه و عمليهاي طراحيو برنامههاطرح،هاسياستاي تاريخ عمومي . نشده استشده

به نوآوري در ي اجراييهاروش زمينه بهترين سياستگذاران عمومي بايد همراه با شركاي خود

ازهاروش؛ بپردازندهاسياستشدن كه در خصوص شماري  با اجبار توافق دارندهاسياستيي

به دست پي و از طريق متقاعدو در زمينه بسياري ديگر در آوردن توافق كنشگران بدون اجبار

 عمومي در گذارياستسيساختن هستند؛ زيرا در جهان كنوني به طور كلي براي كاميابي در 

و بر وزن توافق افزودهاحوزهتمام . بايد از بار اجبار كاست

. نيز بهره برد (Expérimentation)ي آزمايشهاقابليتبايد از كردن تغيير براي عملي

آنهاسياست براي بررسيهاآزمايش . ها بسيار مفيد هستند در عمل پيش از به كار بستن قطعي

مياز رهگذر آزم به خوبي به دريافتي از نتايج سياست در عمل دست يافتايش . توان

ميهاآزمايش توان هم در ارتباط با بخشي از گروه يا محيط هدف سياست يا در مورد تمام را

اين عرصه نيز همچون عرصه پيشين، فضايي بسيار مناسب را براي آموختن.آن به كار بست

ميگردر زمينه تغيير پيش روي كنش . گشايدان

از توسعه در ضرورت وجود مدلي
و در عين حث توسعه، بحثي بحثب و برانگيز -سياستحال اساسي در عرصه سياست

در حال حاضر، ذهنيتي از توسعه در جهان غالب است كه از آن با عنوان. عمومي استگذاري

: نگي ميان سه منطقتوسعه پايدار، كوششي است در ايجاد هماه. شودتوسعه پايدار ياد مي

و منطق محيط زيست به بيان ديگر، چالش هر كشور در خصوص. منطق اقتصاد، منطق اجتماع

كه چگونه مي كه در آن توسعه در پاسخ به اين پرسش است توان شرايطي را فراهم آورد

و پيشرفت اجتماعي نباشد توسعه اقتصادي در مغايرت با الزامات محافظت از محيط . زيست

21 در شهر ريو با تصويب تقويم در اجالس زمين1992مان ملل متحد در سال ساز

به پرسش باال پيش رو گذاشته است و عملي را براي پاسخ .چارچوبي استراتژيك

كه در آن ذيل عناوين21تقويم و چهل بخش است  سندي تفصيلي مركب از چهار فصل

و اقتصادي،-: اساسي م- ابعاد اجتماعي و -ديريت منابع در جهت اهداف توسعه، محافظت
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هاتحكيم نقش و گروه در–ي اصلي و اقدامات  ابزارهاي اجرا، طيفي گسترده از اهداف

و ارتقاي سالمت،: نظيريهاي متنوعزمينه مبارزه با فقر، صالح الگوي مصرف، محافظت

و كيفيت آب و تنوع زيستي، مراقبت از منابع و زمين  آن، مديريت عقالني محافظت از اتمسفر

يهاسازمانمحيطي ضايعات، تحكيم مشاركت زنان، جوانان،و مطابق با الزامات زيست

و فناوري، و جوامع محلي، منابع مالي، انتقال علم يهاهمكاريغيردولتي، مجامع علمي

.گيري در نظر گرفته شده است براي تصميم،رسانيالمللي ونظامات اطالعبين

به عنوان طرح اقدام كشورهاي عضو سازمان ملل متحد در قرن بيست21تقويم يكمو كه

رو173به وسيله به تصويب رسيده است، از اين  كشور از جمله ايران در همان سال اجالس

كه با دسته ميهاي اقدام به گونهبندي زمينهجالب توجه است توان اي كه براي هر كدام

بر،در نظر گرفتهاي معين ارزيابي را شاخص ي عمومي مشخص گشودههاسياست راه را

ازو تدوين مجموعههاسياستاين سند همچنين با تعيين اهداف. است و گسترده اي مشخص

يكي از جامع به اهداف، آنا.ترين اسناد راهبردي جهان استاقدامات براي دسترسي كهز جا

به منزله پاسخ هايل جهاني است، اكنون كشورهاي دنيا تقويمهاي محلي به مسائتوسعه پايدار

و اقدامات سياستگذارانه خود را با تاكيد بر موضوع خاص يا فضاي خاص تدوين كرده21 اند

 خود را در زمينه ورزش ايجاد21به عنوان مثال، فرانسه تقويم. سازندخود را با آن منطبق مي

و از سوي ديگر، شهر ليون در فرانسه تق  محلي خود را در دهه اول21ويم جامع كرده است

يكي از برترين شهرهاي جهان در خصوص به عنوان و اكنون خود را سده نهايي كرده است

به الزامات توسعه پايدار مطرح ساخته است .احترام

 اكنون كه مقامات خصوصاً؛دار را برانگيخته استهايي دامنهر ايران موضوع توسعه بحثد

راعالي كشور مفهوم و تركيب توسعه ايراني اسالمي  بر توسعه پايدار پيشرفت را بر توسعه

و با هر عنوان، داشتن مدلي از پيشرفتن. دارندمقدم مي به هر حال كه گارنده بر اين باور است

كه چشم و بلند مدت پيش رو يا توسعه و عملي را براي كشور در ميان مدت اندازهايي روشن

كه كشور خود. استگذارد از ضروريات كشور و محتوا از مدلي هر اندازه اين مدل در عنوان

به عنوان تر باشد تا فاصله در كارآمدي بايد قوي، تاييد كرده فاصله گيرد1992در  گرفتن تنها

. تر تلقي نشودنفي يك مدل بدون جايگزيني مدل مطلوب
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از دولت فروتن در ناگزيري
به الزامهادولت و فروتني گزينندبزرگي زمان بايد خودهاعيتواق اكنون . بيني را رها كرده

كه پادشاهي خود را تجلي دولت مي و از هنگامي كه دولتمردان سده1دانستاكنون از زماني ها

و جامعهبر اين پندار بودند كه مي و انسان ها اي جديد بسازند دههتوانند جامعه را تغيير دهند

ي سوسياليستي نيست كه در پايان قرنهادولتبيني تنها مشخصه بزرگخود. گذشته است

و تكنوكرات،بيستم يكي پس از ديگري فرو ريختند يهادولتهاي بلكه ويژگي سياستمداران

و غرب نيز است : دولت فروتن« ميشل كروزيه در كتاب خود. دموكراتيك پيروز جدال شرق
تاسا آشكار مي� (Crozier, 1999)»دولت مدرن كه چگونه در فرانسه از زمان ژرژ پمپيدو زد

و چه از جناح چپ، در فرانسوا ميتران، حكومت هاي مختلف اين كشور، چه از جناح راست

و در راستاي تغييرات فرهنگي جامعه ناكام بودهسمت . انددادن كشور به سوي پيشرفتي ژرف

ساوجه مشترك همه اين حكومت و نيز ها در باور آنان به توانِ ختن جامعه از باال بوده است

شكلهاواقعيتدر عدم درك  و خواهان بهي دنيايي پيچيده كه در آن شهروندان مستقل دادن

پي. جامعه خويش هستند كه انقالب سومي را در شهروندان كنوني، شهروندان جهاني هستند

ميانقالب و انقالب صنعتي تجربه اين انقالب بر كار. نيانبشناختانقالب: كنندهاي كشاورزي

و رسوم تاثيري ژرف مي . نهدو آداب

كه در قرن نوزدهم زمين به همان صورت به قصدهانيروهاي كار اكنون ي كشاورزي را

ميكارخانه ميها رها و شناخت جاي كردند، از كارخانجات دور شوند تا در فضاي توليد دانش

همآن. گيرند كه امروزه راچها مينان صنايع ها كننده فيزيوكراتدانند تداعيمحور پيشرفت

كه دريابندگان انقالب دوم بر همچنان. شستن از كشاورزي نداشتندهستند كه ياراي دست

كه محافظه كه پيشتر،اي ناگزير يافتندكاري پيشه ساخته بودند غلبهدلبستگان انقالب اول  آنان

بربا الزامات جهان فراصنعتي همراه مي . صنعتيان استيال خواهند يافتشوند

به سوي مساوات و رسوم در دنياي جديد و آزاديآداب و خواهي عميقطلبي بيشتر تر

را. تقاضاي مشاركت در عين خودمختاري متمايل است و دولتي همچنين، دارندگان آن، جامعه

كه اخالق آن بر بنيا كه راه را بر خالقيت هموار سازند، خالقيتي ن حقوق بشر، خواهانند

و كثرت ميدموكراسي .شودگرايي استوار

به تشخيصي براي حصول به دولت از وضع واقع جامعه (Diagnostic) فروتن ابتدا بايد

مي. دست يافت به واسطه آن كه توان ميان اموري كه در ظاهر متفاوت هستند تشخيصي

مي. تشابهي در بنيان مالحظه كرد كه هاي حكومتي درون تجربهتوان از اين چنين است

 
)». من دولت هستم«.1 "L'Etat, c'est moi.")مي . شود جمله معروفي است كه به لويي چهاردهم نسبت داده

.در دست چاپ استدادنو رخترجمه اين كتاب به قلم نگارنده توسط نشر.2
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و تشخيص راه را بر شناخت آرزوهاي توهم. گوناگون منطقي يكسان را بيرون كشيد آميز

و آمال شهروندان از سوي ديگر مي .گشايدناهمساز با واقعِ دولتمردان از يك سو

پي تشخيص، شناخت مسائل يا مشكالت در. را بايد وجهه همت قرار داد (Problèmes) در

و موضوع پراهميت كيفيت در پيوند قرار مي و اجتماع . گيرندبرخي جوامع، مشكالت با اقتصاد

و اجتماع در چگونگي گردش از مقررات به تنظيم استبحث جدي در عرصه . هاي اقتصاد

و پويا نگه است كه نظامي را كنندههايي اصالحكننده سازوكارذهنيت تنظيم، تداعي حفظ كرده

و در مواقعي ناخودآگاه دارند؛ سازوكارمي  هايي كه از قواعد نوشته يا نانوشته، عرفي

مي. اندبرخاسته به تصوير در. كشدتنظيم، برخالف مقررات، نظامي مبتني بر نظمي افقي را

كچنين نظامي مداخله دولت در عرصه و اجتماع بايد مورد بازنگري . امل قرار گيردهاي اقتصاد

مي. كيفيت در جهان كنوني مبناي ماندگاري است كه به كميت نهو انجامدكيفيت است

و مبناي آنهادانشگاهمكان تربيت پديدآورندگانِ كيفيت،. برعكس و نهادهاي آموزش عالي

مي. پروري استنخبه كه اساتيد خوب را . آفريننددر اين مراكز دانشجويان خوب هستند

ميتنه كه و داشتن دركي از مشكالت است  توان تدوين راهبردهاييا پس از تشخيص

(Stratégies)و.به منظور تغيير را در نظر گرفت در ميان اين راهبردها، طراحي نظامي پويا

ژاپن به عنوان مثال، نظامي.ي عمومي واجد اهميتي اساسي استهاسياستكارآمد از ارزيابي 

و شهروندان شرط اختصاص از ارزيابي را به وج ود آورده است كه در آن رضايتمندي كاربران

و ماندگاري خدمات دولتي است ، شرط تصويب هر سياست 2007 از سال،فرانسه. بودجه

اياالت متحده آمريكا،. عمومي را در وجود سازوكاري از ارزيابي در كنار آن قرار داده است

ر برترين و كارشناسان خود يهاسياستا در كنگره گرده آورده است تا اين نهاد دانشمندان

و در صورت لزوم راه را بر برخي به محك ارزيابي گذارد هاعمومي دولت را  سد كند سياست

.و بر شماري هموار

كه كروزيه جنبه هايي از آن را به خوبي در كتابش طرح كرده است ذهنيت دولت فروتن را

كه در كتاب راهنمايي پربار در مقاله)Susskind, 2006(توان با سنتز ساسكيند مي

به چاپ رسانده است، مقايسه كردگذاريسياست نزد وي سياستگذاران. عمومي آكسفورد

.ي عمومي قاعدتا سه راه پيش رو دارندهاسياستبراي دسترسي به توافق در خصوص 

ياهاگروهبا (Arguing) نخست، بحث كههاگروهي هدف ي عموميهاسياستتحت تاثيريي

پيسياستگذاران در اين رويكرد. قرار دارند به منظور اقناع آنان يهاگروهدادن مشاركتدر

آنشده در فرايند تصميمذكر به اهميت توافق آنان هستند از گيري نيستند؛ ولي از كه واقف جا

ميي مختلف براي نيل به اين مقصود بهرههاراه  گيري از به كارهاراهينا. كنندگيري

ميهاقابليت و كالمي شروع و با دعوت مخاطباني خطابي به عقل سليم،بهشود  مراجعه
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هادستاوردهاي علمي، مي...ي تاريخيواقعيت با. يابدادامه با اين حال، استفاده از اين روش

كه مهممحدوديت دلهايي همراه است بترين آن ه سازوكاري است كه نسپردن شهروند نوين

.دادن آن سهمي نداشته استشكل خود در

چادوم، استفاده از اين رويكرد، تعاملي ميان دو يا چند طرف. (Bargaining) زنينهرويكرد

مي. است با حاصل جمع صفر ميبنابراين، آنچه نصيب طرفي . گرددشود از طرف ديگر دريغ

كه در جهان حاضر بسياري ميهاستسياشك نيست در اين. شوند بر اساس اين روش تدوين

به بلوفجا تمسك به تهديد، روي و بهرهآوردن . گيري از زور دستاويزهايي رايج هستندزني

برد اين رويكرد نيز محدود است زيرا آنچه با زور به دست مي آيد با زوال عامل با اين حال،

به شوربختي دچار مي جم. شودآن، و(Furet, 2003) اهير شوروي در قرن بيستمتجربه اتحاد

.كشورهاي عربي در حال حاضر، گواه خوبي بر اين مدعا است

به توافقسوم، بهره جا، در اين. (Getting Agreement) گيري از رويكرد دسترسي

و سياستگذاران، ذي به گونههاگروهنفعان مستقيم اي غير مستقيم منافع خود را با موضوع يي كه

ميس مي،بينندياست مرتبط كه بر قاعده برد وارد فرايندي از مذاكره . بنا يافته است برد-شوند

ميهاطرف آني مذاكره كه در بهو منافع ايجادهاارزشكوشند تا شرايطي را فراهم سازند شده

مندي باشد رضايتچه عايدش شده در قدري زياد باشد كه هر طرف پس از تقسيم سهم از آن

به درستيِو به عهده دارد كه نمايندگي آن را از. انتخاب خود متقاعد سازد بتواند گروهي را

به اجماع است، فرايند تصميمآن كه هدف دسترسي به گونهجا كه گيري بايد اي طراحي شود

اي پديد آيد كه اين نياز سبب شده است حرفه. در آن مشاركت داشته باشندهاگروههمه 

د اينان. متخصص هستند (Facilitation)و ايجاد سهولت (Mediation) گرير واسطهصاحبان آن

ميدر كمال بي كه طرفي شرايطي را فراهم ي مذاكره گرد هم آمده، بر موضوعهاطرفسازند

و براي توافق مذاكره كنند عرصه،نظر يابندبحث اتفاق و. هاي نزاع را دريابند اهميت اين حرفه

بههادانشگاه عمومي، گذاريسياست خدمات آن در عرصه نياز گسترده به ي معتبر جهان را

. هاي مرتبط سوق داده استسوي ايجاد رشته

آنهاطرح و رويكرد اجماع را مبنا قرار دهند،ي دولت كه بر بستر فروتني شكل گيرند گاه

. قاعدتا در مسير كاميابي قرار خواهند گرفت

در نياز به حكمراني
يكي از پاراديم1990ي از دهه حكمران و پرشمار علوم ناپذير شاخههاي اجتناببه هاي مهم

و علوم اداري از جمله اقتصاد، علوم سياسي، روابط بين. اجتماعي تبديل شده است الملل

كه از رشته هاهاي علمي هستند و قابليت و مسائل خود ي اين پارادايم براي تحليل موضوعات
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نزد شماري از نويسندگان، حكمراني مقدمه توسعه . (Chevallier, 2003) برندميبهره يابيحلراه

و شماري ديگر در زمينه مطالعات (Waller-Hunter, 2002)شدن است پايدار در متن جهاني

كه در اين قرن اكثريت ساكنان زمين را پر كه به سامان شهرها دامنه سياست محلي، ديري است

ميدر خود جاي خواهند .(Le Programme MOST, 2004)كنند داد، بر قاعده حكمراني فكر

از. توان بازشناختمفهوم حكمراني را در تمايزش با مفهوم حكومت مي حكومت برداشتي

يكقدرت را پيش رو مي و كه بر مبناي عدم تقارن، نابرابري سويگي شكل گرفته است گذارد

برو دارنده آن مي كه زير سلطه دارد، تحميل كندتواند خواست خود را حكومت مستلزم. آنان

و منبعي يگانه و نمادين تكيه كانون  براي قدرت است؛ قدرتي كه بر منابع فيزيكي، حقوقي

كه تعادل (Chevallier, 2003).دارد اي است هاي جديد جوامع جهاني به گونهنكته اين است

و هاي قدروجود بنگاه. تابدكه حكومت را برنمي الملليي گوناگون بينهاسازمانتمند اقتصادي

يك را واداشته است به ناكارآمدي تصميمهادولتو اجتماعي اكنون  و هاي پي برند جانبه

به كنش با.ي غير دولتي را درگير تصميمات عمومي كنندهابخشگران وابسته رابطه دولت

و دولت شركايش در اين فضاي جديد، رابطه براي ايجاد شرايط امكان اي افقي است

به اجماع با آنان استها-سياست به دنبال دسترسي به منزله.ي عمومي چنانچه حكمراني را

ميآن،افول دولت ندانيم كه نگارنده نيز بر همين باور است توان گفت حكمراني به منزله گاه

پي: دو وضعيت جديد براي دولت است و وضعيت تطبيقوضعيت  . (.Ibid) ريزي مجدد
به اين معني است كه دولت عليپي رغم اين كه به وظايف سنتي خود يعني ريزي مجدد

و ارائه خدمات عمومي بسنده نمي از،كنداعمال خشونت مشروع انحصاري، حفظ امنيت  اما

و اجتماع به عنوان هدايت مياين پس جايگاه خود را در اقتصاد و نقش استراتژ كننده رها سازد

به نوعي ديگر. گزيندميرا بر دولت، به عنوان. چنين وضعي به منزله حضور دولت است ولي

ميگر بيروني به حفظ تعادليك كنش و بدين منظور هاي بزرگ در جامعه همت  گمارد

ميمحدوديت به. كندهايي گوناگون را اعمال كه اين دولت البته پيشاپيش خود را با معيارهايي

ميعنوان معيارهاي حكمر مياني شناخته اش،لي اس گريندل، در مقالهمري. دهدشوند، تطبيق

و نويسندگان مطرح جهاني، ايني بزرگ بينهاهاي سازمانديدگاهپس از مقايسه  المللي

به شرح زير معرفي مي : (S. Grindle, 2007) كندمعيارها را

و فعال بودن آن در تضمين امنيت فردي، وجود نظامات حل تعارض ، توافق گسترده

درازمينه قواعد حاكم بر جانشيني سياسي، توانايي در انجام وظايف ساسي اداري، توانايي

و انصاف در برابر قوه  تضمين خدمات اساسي براي شهروندان، توانايي در تضمين برابري

و در دسترسي به خدمات، وجود فرايندهاي باز تصميم و اجرا، گشودگي قضاييه به گيري
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و مشاركت شهروندان، پاسخي سازمانهاگروهيهادرخواست گويي كامل در قبال يافته

و نتايج آن .تصميمات خود

به اين واقعيت كه در جوامع معاصر به اين معني است كه دولت ضمن وقوف تطبيق

كه در آن كنشهاسياست و پيچيده هستند گران گوناگون شركت حاصل فرايندهايي طوالني

شكلدار و در ميند ميگيري تصميمات دخالت و مذاكره گشايد ورزند، راه را بر فضاي بحث

و عرصگيريتا از اين رهگذر جامعه مدني امكان حضور بيشتر در تصميم ه بر ها يافته

الزمه تطبيق دولت با الزامات حكمراني اصالح ساختارهاي. دموكراسي مشورتي هموار شود

به گونه كهايموجود دولتي ي عمومي در قالبهاسياست است كه اين امكان فراهم شود

و سلسله مراتبي قرارداد يا توافق و از سوي ديگر، دولت از ساختار يگانه نامه تدوين شوند

و به اقتضاي الزامات جديد   Modèle) به سوي مدلي چند مركزيگذاريسياستخود دور شده

Polycentrique)هم. گام بردارد به چنين، ايجابحكمراني، كه كننده ايجاد نهادهاي مستقل است

و خصوصي دليل استقالل خود از دولت مي توانند تعريفي از تعادل درست ميان منافع عمومي

مي. را عرضه كنند به عنوان مثال، كه با (Sages)توانند متشكل از فرزانگانياين نهادها  باشند

م كه در ارتباط با آن مورد ميسازوكار بخشي و عملي شاوره قرار گيرند آشنايي عميق علمي

و كنش به يكسان مورد وثوق دولت و  Jacques) ژاك اتَلي. گران بخش باشندداشته باشند

Attali) درهاشخصيتاي از اين مونهن ها در فرانسه است كه هر گاه ي اخير در تركيب يا سال

به منظور آسيب و راهراس كميسيوني عحلشناسي  گذاريسياستهاي اي از عرصهرصهيابي

. استشدهقرار گرفته است، منشأ تغييرات مهم

 نتيجه
آنشماري از سياست و حاميانشان ميگاه كه رشتهگذاران گيرند بر هاي قدرت را به دست

به يك كه جامعه را و بنيادين مواجه كرد مگر به باره نمياين باورند توان با تغييرات جدي

كه با چشمزل قيمت متزل اندازهاي تعادل جديد چندان همراه ساختن تعادل موجود؛ تزلزلي

مي. نيست و تغييرات در عرصه اين چنين است كه راه احتياط برگزيده ، سياست گذاريشود

مي شوند توان به تغييرات تدريجي بسنده اما، زماني به داليل گوناگون نمي.تغييراتي تدريجي

آن،كرد كه مثال كه كشوري در طريقي گاه و يا وقتي  گامهاسالبحراني عميق در ميان است

كه از به نادرستي آن واقف بوده است ولي جسارت تغيير را نداشته تا آن گذاشته است كه

و سياستمداراني با حاميانشان عزم آن را كرده و گزيري نمانده است در. اندتغيير گريز ما

به هر دو دليل بودهگذاريسياست هاي بلندساليان اخير شاهد گام و ايران .ايم در جهان
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مي2008 از يك سو، بسياري از كشورهاي جهان به دليل بحران بزرگ مالي راكه توان آن

و حتي عميقهم يي بزرگ را براي خروجهاطرحوهاسياست دانست، 1929تر از بحران تراز

ج. انداز بحران بر خود تحميل كرده به  اياالت متحده گذاريسياستهاي گيريهتنگاهي

به عنوان شماري از بزرگ و صنعتي جهان ترين قدرتآمريكا، آلمان، انگلستان هاي اقتصادي

و نظير يونان، ايرلند برخي كشورها البته خود از عهده كار بر نيامده. بر اين امر حكايت دارد اند

به ياري  و اسپانيا تنها شده از سوي نهادهايي همچوني بزرگ تحميلاهطرحو احتماال پرتغال

.المللي پول بايد سوداي خروج از بحران را داشته باشندجامعه اروپا يا صندوق بين

كه خود را با موارد باال مقايسه نميايران نمونه از سوي ديگر، در. كنداي است وجود نفت

كه بنيان اقتصاد آن با اين حال،. بر روالي ديگر باشدايران، اين امكان را فراهم ساخته است

و ها پيموده است نميايران اكنون به درستي پي برده است كه به راهي كه دهه تواند ادامه دهد

به اقداماتي ريشه .اي دست زندبايد

كه نشان دهيم كشورهاي جهان اكنون بنياد كوشش ما در اين مقاله بر اين بوده است

برهاسياست ميي عمومي خود را و سازند تا شرايط بر انجامچه اساسي استوار پذيري

و مناسبت آن را براي كشور مورد اين بنيان. ماندگاري آن مهيا شود به بحث گذارد ها را بايد

كه از تجربهميگذاريسياستبه باور نگارنده، در عرصه. بررسي قرار داد توان چنين پنداشت

-سياستياري از كشورهاي موفق جهان شرط كاميابيبس.توان درس بسيار آموختديگران مي
چه معمولي، را در فراهمها و آوردن زمينه پذيرش آن از سويي عمومي خود، چه بزرگ

و مشاركت فعال آنان در شكل ميشهروندان و اجراي آن به زعم آنان، حكمراني. دانندگيري

آ كه نزد نان مدل مطلوب توسعه در قرن در قالب دولت فروتن راه را بر مدل توسعه پايدار

به تغييري حاضر است، مي و به آن باور داشتمي گشايد به. انجامد كه بايد اين مقاله دعوتي

به آن استانديشيدن در باب استدالل و تعيين جايگاه خود نسبت . هاي ديگران
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