ازهمینجا اســت؛یعنیهمــهنفعمیبرند ،امــا چونبرابر
نیست؛همههمناراضیهستند.
فاضلــی:و همه در چرخــه رذیلت قــرار داریم .مــا اجازه
نمیدهیمدولتمستقلباشدتابتواندبرمبنایمعیارهای
کارشناســیعلمــیکــهمنجربهتوســعهمیشــود،تصمیم
بگیــرد.بههمیــندلیلهمهمامــدامدرحالانجــامبازیبا
حاصــلجمعصفرهســتیمکــهدرنهایتهمــهبازندهایم.
گویی هرکس دولت را بهســویی میکشــد و اجــازه نمیدهد
دولتدچارانســجامسیاســتیبشــود.دولتتســخیرشده،
همچون یک گوزن شکارشده در صحرای آفریقا است که هر
کدامازشکارچیانتکهایازآنرابرایخودبرمیدارند.
فرجاماینفرآیندچیســت،فرجامشرایطیکه
مادرآندچارتعارضمنافعشــدیدمیــانگروههای
مختلفجامعههســتیمونمیتوانیمبــهیکثبات
یاســازوکارمناســببرایتوزیعبهینهمنافعومنابع
دستیابیم؟
ناظمی :اگریکپلیسنســبتبهرانندگیشــمادرســت
براساسقوانینوموازینرفتارکند،بالفاصلهدیگریرانشان
میدهیــم و میخواهیم با راننده دیگــری نیز چنین رفتاری
شــود .این«نظریه برابری» اســت ،یعنی رضایت از برخورد
برابر و منصفانه شــکل میگیــرد و نه منفعت .این شــرایط،
میتوانددوفرجامبدداشتهباشد.یکیاینکهممکناستراه
حلرادریکنوعاقتدارگراییبدانیم.یعنیبرایبهینهسازی
رانندگی،بگوییم احتیاجبهیکپلیس فوقالعادهسختگیر
داریــمتابــرایهمهســختگیریکند،نــهفقطبرایمــن.در
ســطحسیاســی،اینمیتواندمیلبــهیکدولــتاقتدارگرا
باشــد.به همیــن دلیــل میگویــم اقتدارگرایــی در کمین ما
نشسته است .این اتفاقی اســت که در سالهای ابتدایی قرن
حاضــرهــمرخداد.دردوره 1300تا 1304همــهبازیگران،با
مطلوبیتخودفاصلهداشتندوهرکدامهممیدانستندکه
جزئیازچرخهرذیلتهستند،درنهایتهمهبهاقتدارگرایی
رضایت دادند .بنابراین ،یک راه حــل برای برون رفت از این
وضعیــت ،اقتدارگرایی اســت کــه در صورت وقــوع ،فرجام
شــومیبرایکشورخواهدداشت.راهحلدومکهطوالنیتر،
نرمترواحتماالًمشارکتیتراست،افزایشآگاهیاجتماعی
و ایجاد نهادهای میانجی است .این مسیر ،قطعاًطوالنیتر
استویکشبههمجوابنمیدهد،امامطمئنتراست.
یکمســألهایکــههمــوارهدربــارهآنمناقشــه
میشد،نقشروشنفکرانونسبتآنبادولتبود.
درسالهایاخیر،بسیاریروشنفکرانراآماجانتقاد
قرارمیدهندوآنانرامسبببسیاریازنابسامانیها
میدانند.شمانســبتروشــنفکربادولتراچطور
ارزیابیمیکنید؟
ناظمــی:بــ هلحاظتاریخــیمیتوانیــمدوگونــهرابطهبا
دولت را دســتهبندی کنیم .یک شــیوه ،تقابل با دولت است
کهازنهضتمشروطیتآغازمیشود.درآندوره،روشنفکر
تنهــا راه اصــاح را عمــاً در جدایــی از حاکمیــت میدیــده
اســت.دســتهدومکهبهدورانپهلوینخســتبازمیگردد،
روشنفکرانیبودهاندکهبهدولتنزدیکشدهاند،امافرجام
خوبی نداشــتند .علی اکبر داور یکی از آنان اســت که باوجود
تالشبرایدستیابیبهحکمرانیمطلوبدرحوزهقضایی،
ســرانجامخودکشــیراانتخــابکرد.بســیاریازافــرادیکه
خودکشی نکردهاند ،مانند فروغی ،مورد غضب واقع شده و
بــهصورتآمرانهازدولتراندهشــدند.دردورهپهلویدوم،
یعنــیاز 1340تــا 1350همباچهرههایــیمانندعالیخانی،
نیازمنــدویگانــهروبهرومیشــویمکهپایهگذارتکنوکراســی
نویــنایرانبودنــد،اماپــساز 1350بهمرورازهســتهدولت
دورشدند.بنابراین،ماشاهددواتفاقهستیم؛یاروشنفکران
اساســاًخــودرادرتعــارضبــادولــتتعریفمیکننــدواگر
روشــنفکری بــا دولــت همــکاری کنــد ،از طــرف آنــان رانده
میشــودواوراروشنفکردولتیمیخوانند،یااینکهپافشاری
آنان بر اصالح ،به حذفشــان منتهی شــده اســت .در هر دو
حالتورودروشنفکربهحوزهدولتبایکریسکباالهمراه
است.
فاضلی :مقصود فراستخواه مفهوم «کنشگران مرزی»
را مطرح میکند .براســاس دیدگاه او ،کنشگران مرزی که از
عباس میرزا شــروع و تا ذکاء الملک فروغی ادامه مییابد،
کســانی هســتند کــه هــم در دولــت و هــم در حــوزه تولیــد
فکــر فعالیت دارنــد .این کنشــگران مرزی ،حامــان ورود
ایدههــای جدید به دولت و درمقابل ،واســطه شناســاندن
دولــت به تولیدکنندگان ایده هســتند .دولتیها اما همواره

تــاش کردهاند مانــع فعالیت این گروه شــوند .بــرای این
منظــور ،تعابیــری مانند اینکــه «این فرد اجرایی نیســت»
یا «ســوابق اجرایی نــدارد» تولید کردند .منظــور دولتیها
از ســابقه اجرایــی ،اغلب این اســت که ایــن چهرههایی که
میانفکرواجرادرحرکتهستند،البیهاومناسباتدرون
بروکراســی را نمیشناســند و اغلب هم میگوینــد که باید
کارهایپیچیدهوزمانبریانجامدادکهازمنافعکوتاهمدت
بروکراتهــا به دور اســت .به این ترتیــب بروکراتها با این
مدل ،راهورود تمــام ایدههای جدید به دولت را میبندند.
بــه این کنشــگران مــرزی میگویند در دانشــگاه بنشــینید،
حرفهایخوببزنید،پولخوبهمبگیرید.اماکنشگران
مــرزی با حضور در دولت ،خود را بــه خطر میاندازند ،زیرا
وقتــی نصف وقت خــود را صرف اجــرا میکننــد ،بهاندازه
بقیــه دانشــگاهیان نمیتواننــد مقالــه و کتــاب بنویســند،
بنابرایــن از آنجــا رانــده میشــوند ،ضمــن اینکــه بــه آنان
برچســب دولتی بودن هم زده میشود .بروکراتها هم به
این افراد بهچشــم انســانهای بیعرضهای نگاه میکنند
کــه البیها را نمیدانند ،نمیتوانند قانــون را دور بزنند یا از
چیزهایی حرف میزنند که با منافع درازمدتشان سازگار
نیســت و در یــک کالم ،ســاخت قــدرت را نمیفهمنــد .به
این ترتیب ،روشــنفکران مرزی از دو ســو هم از دولت و هم
از دانشــگاه رانده میشوند .این سرنوشــت تلخی است که
آدمهایبسیارکمیآنرامیپذیرندکهمیانایندوباشند.
ضمن اینکه ســاخت نهــادی همچنین فرصتــی را فراهم
نکرده اســت .زیــرا بهعنوان مثــال در امریکا اندیشــکدهها
این فرصــت را فراهــم میکنند تــا چهرههای دانشــگاهی

مدیران ،بروکراســی مانند الیههای زمین شــناختی اســت.
به این معنی کــه میتوانید الیههــای بروکراتهــای دوران
موســوی ،هاشــمی رفســنجانی ،خاتمــی ،احمدینــژاد و
احتماالًروحانــی را از هــم متمایــز کنیــد .در هــر یــک از این
الیهها،افرادبرمبنایمعیارهایغیرشخصی،غیرسیاسی
وارد نشــدند .درحالی که در کشــورهای دیگر ،بروکراتها با
معیارهایبســیارســختغیرشــخصیانتخابمیشوند.
بروکراســیکــرهجنوبــییاســنگاپور،سیاســتزداییشــده
است،یابروکراسی«پروس»آنقدراستقاللداشتکهحتی
دولتهیتلرهمنتوانستآنرابهتسخیرخوددربیاورد.اما
درایرانبروکراســیفاقداینهویتمســتقلاســت،وامدار
سیاســتمداران و جناحهاســت و در هــر دورهای ،یکی از این
الیههــای زمین شــناختی این بروکراســی فعال میشــود و
منافــع گروههــای خاصــی را تأمیــن میکنــد .دیگــر اینکــه
بروکراســی در ایران ،هویت زدایی شــده اســت و بروکراسی
فاقداصولروشنوفاقدافرادیکههویتبروکراتیکداشته
باشــندواقتدارخــودراازتوانمندیهایخودگرفتهباشــند،
احســاس ناامنی میکنند ،اما بروکراســی پروســی یــا ژاپنی
احساسناامنینمیکند.زیرابامعیارهاییواردشدهاست
کهبراســاسهمانمعیارها،بیرونراندشــانازبروکراســی
ناممکناســت.بنابراین،اینبروکراســیمستقلاست.اما
از آنجا که بروکراســی ایرانی احساس میکند با معیارهایی
که غیرشخصی نیســت وارد شده ،احســاس ترس میکند.
بنابراین یکی از کارویژههای خود را اینمیداند که در دوران
کاریخود،حداکثرمنافعخودراتأمینکندتادردورانیکهاز
بروکراسیخارجمیشود،بتواندزندگیکند.

ناظمی :اقتدارگرایی در کمین ما نشسته است .این اتفاقی است که در سالهای ابتدایی
قرن اخیر هم رخ داد .در دوره  1300تا  1304همه بازیگران ،با مطلوبیت خود فاصله
داشتند و هرکدام هم میدانستند که جزئی از چرخه رذیلت هستند ،در نهایت همه
به اقتدارگرایی رضایت دادند .بنابراین ،یک راه حل برای برون رفت از این وضعیت،
اقتدارگرایی است که در صورت وقوع ،فرجام شومی برای کشور خواهد داشت .راه
حل دوم که طوالنی تر ،نرم تر و احتماالً مشارکتیتر است ،افزایش آگاهی اجتماعی و
ایجاد نهادهای میانجی است .این مسیر ،قطعاً طوالنیتر است و یک شبه هم جواب
نمیدهد ،اما مطمئنتر است
بــه چگونــه اداره کــردن دولــت بیندیشــند ،چهرههایــی
مانند «وودرو ویلســون» رئیس جمهوری پیشــین امریکا،
از دانشــگاه وارد دولــت و در نهایــت رئیــس جمهــوری
شــده اســت و اتفاقــاًاو کســی اســت کــه 1870هســته اولیه
سیاستگذاریعمومیرا بناگذاشت.
لطفــاًیــکتعریــفمختصــرازدولــتدرایران
ارائهبدهید.گفتیدکهدولتتســخیرشــدهاســتو
موجودیتیکپارچهندارد.غیرازاین،دولتدرایران
چهویژگیهاییدارد؟
فاضلی :دولت در ایران الیهبندی شــده و فاقد انســجام
بروکراتیکاســتواساســاًهویتبروکراتیکندارد.اینامر
از ماهیت نیروی انســانی آن نشــأت میگیرد .زیرا ســازوکار
اســتخدام در دولــت مبتنــی بــر آزمونهــای اســتخدامی و
شایستگیهایبروکراتیکنبود.بروکراسیبایدبرتخصص،
شایسته ساالری و بر مبنای معیارهای غیرشخصی بنا شود
کهبرایآنعقالنیتصوریوجوهریمعیاراســت.مبنای
عقالنیت ،تعریف وبری از بروکراســی است .وبر در تعریف
خــود،صرفاًبایســتههاویــکامرایــدهآلراارائــهنمیکرد،
بلکهآنچهدربروکراســی«پروسی»از 1870بهبعدبهوجود
ی که افراد
آمده بود را توصیف میکرد ،یعنی یک بروکراســ 
برکشــیدهدرآن،داراییکایدئولوژییاازیکجناحخاص
نبودنــد،بلکــهمعیارهایغیرشــخصیداشــتندکــهبایک
عنصر عینی ســنجیده میشــد .چنین بروکراســی است که
میتواند هویت مســتقل داشــته و روی اصول خود بایستد.
امــادرایــران،بهدلیلانتخابهایسیاســیافــرادوتکیهبر
معیارهای شــخصی و جناحــی در انتخابــات بروکراتها و

آقــایناظمــیدرابتــدایصحبــتگفتنــدکــه
تنظیمگریتنهاراهحلبرایحلمســألهبروکراسی
ایراناســت.اماباشــرایطیکهشــماطرحمیکنید،
تنظیمگریهمبایدازدلهمینبروکراسیعملیاتی
بشود.اینچطورممکناست؟
فاضلــی:تنظیمگریحتمــاًراهحلخوبیاســت،اماراه
بهترایناستکهاوالًدانشدولتپژوهیدرایرانتولیدشود.
چه درســاخت موبایل ،چه ســاخت فضاپیما و چــه در اداره
دولت،پیشرفتهایبشرتابعمیزاندانستههایاواست.ما
دانشاستارتاپوتولیددیجیتالراجدیگرفتیم،امادانش
دولــتراجدینگرفتیم.برایتنظیمگــریابتدابایددانش
تولیــدکنیممبنــیبراینکهاساســاًچهچیــزیرامیخواهیم
تنظیمکنیمواساساًکجامشکلداردکهمیخواهیمتنظیم
کنیم.بعدبایدبتوانیمموفقیتهایکوچکداشتهباشیمتا
جلباعتمادکنیم.هرجاگامهایبلندبرداشتیم،نتوانستیم
وایننتوانســتندرنهایتباعثشــدکهنتوانیــمآبروجمع
کنیم.بانکجهانیکتابیباعنوان«دولتدرجهاندرحال
تحول»منتشــرکردهاست.دراینکتابتأکیدشدهکهیکیاز
بزرگترینمشــکالتدولتهااینبودکهوعدهچیزهاییرا
دادهاندکهتواناییانجامشرانداشــتند.اینامرســببشده
منابعوانرژیهایایندولتهاهدربرودودرنهایتبهجایی
نرســیدند.دولتهابایدچیزیراوعــدهبدهندکهمیتوانند
انجــامبدهنــد.دولتبایدفروتنباشــد،یعنــیبفهمدچه
کارمیتوانــدوچــهکارنمیتواندانجامدهــدوکارهاییرا که
ازانجــامآنناتواناســت اعــامکندوبگویدتــااطالعثانوی
نمیتوانماینکارراانجامبدهم.

سیاسی
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