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 بی پرده با حضرت تدبیر و امید

 رنانی به آقای روحانی نامه به بهانه انتشار 

 

 مقدمه

ی و سخنرانی ها ام در حوزه اقتصاد سیاسی نیز نوشته هامن در کنار فعالیت های علمی دانشگاهی
نامه ها اصوال حول  نای نیز بخشی از فعالیت اجتماعی من بوده است.  «هانامه»فراوانی دارم. اما 

د اقتصا»جدای از کتاب سیاسی و نوعی زنهار نامه به مقامات ارشد کشور بوده است.  مسائل اقتصاد  
 در طول رهبری بوده است، تقدیم به برای ایهحصف ۶۶۰که یک نامه  «سی مناقشه اتمی ایرانسیا

تنها  .صفحه( ۲۵۰)جمعا حدود  شور نوشته امکبه مقامات ارشد  ه دیگرده نام بیست سال گذشته
دیگر  پاسخ داده است، مه منبه سه نامه از چهارنا جمهور بود،، هنگامی که رئیسآقای خاتمی
در دوره های انتخابات نیز از این نامه ها  رخیب د.ی از اعالم وصول هم دریغ کرده انمقامات حت

 ای با عنوانیکی نامهاند. انتشار عمومی یافتهنیز ام های انتخاباتیاز نامه نگارش شده است. سه نامه
برای ترغیب ایشان به کاندیداتوری در دوره  کهای خاتمی خطاب به آق« ن که نیازمندیمد بماسی»

 هاجادر این راو پاسخ آقای خاتمی این نامه  ؛نگارش شد (۱۳۸۰انتخابات ) دوم ریاست جمموری
 بخوانید:
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و  ۱۳۹۲ جمهوریریاست در انتخاباتکه   «برویم رویدادگی استقبال به» با عنوان دیگری نامه ای
 ؛ان و آقای خاتمی نوشتمیک روز بعد از رد صالحیت آقای هاشمی رفسنجانی، خطاب به ایش

 جا بخوانید:را در این های به آنو واکنش این نامه
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آینده ایران در دستانی » با عنوان  (۱۳۹۴اسفند )انتخابات مجلس سومی نامه ای که پیش از  و 
 جا بخوانید:این نامه را در این؛ کردم تدوینشورای نگهبان فقهای محترم خطاب به  «لرزان
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از حوزه اقتصاد سیاسی فاصله بگیرم و به صورتی  ها پیش تصمیم گرفته بودماز مدت
که برخی مقامات ما  است ه مظلومیحوز «توسعه» .شوم «هتوسع»ارد حوزه تدریجی اما منظم و

و معتقدم تا  می ورزند مخالفتاصوال با آن  نیز د و برخی دیگرنبرداشتی کامال  ناقص از آن دار
پای بندی به این تصمیم . نشود ما همچنان درجا می زنیم روشنی با این مساله ستکلیف نظام سیا
را کاهش دهم. در حوزه اقتصاد سیاسی  به تدریج حجم نوشته هایم پس آنکه از  اقتضا می کرد

 چیزی ننویسم. ۹۶انتخابات رباره مون عملی این تصمیم این بود که دبنابراین اولین آز

ین بیماری را بیمارم. نام ا سخت ضمن این که در سالهای اخیر متوجه شده بودم که
کشور ما سابقه تاریخی دارد اما در سالهای  در، این بیماری البته نهاده ام« انگاری سندروم خود خدا»

 ؛شایع شده است اسی کشور به صورت خیلی گستردهدر بین مقامات و فعالین سی پس از انقالب
 «شهوت سخنرانی»عالیم بالینی این بیماری در من به صورت شایع که دیگر عادی شده است.  آنقدر

 آن  درمان ، برایپس از تشخیص این بیماری در خودم ود.ه ببروز کرد «شهوت نوشتن»و 
 ۹۵در سال  سخنرانیبه ده  ۹۴نرانی درسال  سخ ۶۵از  مثال سخنرانی هایم راگرفتم.  تصممیاتی

 متصمیم گرفت دیگر این که برسانم. ۹۶رانی در سال نصفر سخ به تصمیم دارمن هم رساندم و اکنو
قابل درمان باشد، اما  طور کاملبه مرضی نیست که « نوشتنشهوت »بیماری  اما البتهکمتر بنویسم. 

 قالهمچارچوب اصلی یک سالی است استش از شما چه پنهان، شود آن را تخفیف داد. رمی
تکمیل اما هنوز نمی دانم که  ه امرا هم نوشت« شکست توسعه در ایرانانگاری و  سندروم خودخدا»
که در ایام انتخابات اخیر هیچ مطلبی ننوشتم در هر صورت یکی از دالیل آن منتشرش بکنم یا نه.و 

 همین بود. 

و حتی ، دوستان، کنشگران مدنی رف اقوامط هایی ازآنکه با درخواستبه همین دلیل، با 
 ترغیبهایی برای تحلیلعمل کنم و فعال  در این انتخابات رو بودم کهی روبهدولت از مقاماتبرخی 

ای که هر برای نوشتن در زمانه علی رغم خارخار نفس جامعه به رای به آقای روحانی بنویسم، و
نوشته انتخاباتی طی چند ساعت با ولع تمام توسط صدها هزار نفر مخاطب در فضای مجازی خوانده 

و هر آنچه در ایام این انتخابات به نام من منتشر شد یا جعلی  ننوشتممقاومت کردم و هیچ شود، می
بود )که آنچه متوجه شدم را تکذیب کردم( و یا برگرفته از نوشته های سالهای قبل بود که توسط 

شروع  در روزهای آخر نگرانی از آینده نگذاشت آرام بمانم، ،باز ،تهالبشد. دیگران بازتوزیع می
که اگر « من روحانی را دوست ندارم، اما به او رای می دهم»کردم به نوشتن مطالبی با عنوان 

 و خدا را شکر که چنین نشد.د منتشر کنم. انتخابات به دور دوم کشی

دلیل  نداشته باشم اجتماعی یا فکری هیچ کنش ۹۶که در انتخابات برای این  البته ماا
که معتقد  گر باشمفقط مشاهده  ۹۶ر انتخابات دتصمیم گرفتم لیل د این بهدر واقع  تری داشتم.مهم

http://renani.net/index.php/texts/notes/521-renani-article2-150
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کالس »نشستن بر سر  صد سالپس از یکجامعه ایران  «امتحان نهایی» ،نتخاباتکه این ا بودم
ها، باید مداخله نکرد و نشست و نظاره کرد و نتیجه را و مانند همه امتحان نهایی است «دموکراسی

آموزش نظری و ما دارد  است که جامعهسال ده  و ز انقالب مشروطیت به این سو یکصدا دید.
بیند. در این مدت نظام آموزش سنتی و مکتبخانه می دموکراسی در بستر برای بازی عقالنی عملی

ای را به نظام فراگیر و نوین آموزش و پرورش تبدیل کردیم و سپس تا توانستیم دانشگاه ساختیم 
مانند عظیمی  تحوالتبردیم. در این مدت و در بعد از انقالب هم که دانشگاههایمان را تا روستاها 

، نهضت ملی شدن نفت، ، تغییر سلطنت قاجار به سلطنت پهلوی۱۲۹۹، کودتای «صغیر اداستبد»
تجربه نهایتا و  ادطلبی دهه هفتتحمیلی، موج اصالح ، جنگانقالب اسالمیمرداد،  ۲۸کودتای 

ای بودند که ملت ما  در یک قرن مهم و بسیار پر هزینه سالهای اخیر، تجارب «پوپولیسم کبیر»
مان از نفت بع طبیعیاها نیز البته بخش اعظم منو برای کسب این تجربه استنهاده  گذشته پشت سر

را مصرف یا نابود  نو زمین های کشاورزی ما هاو جنگل زیرزمینی ه تا معادن و منابع آبگرفت
 کرده ایم. 

درس کافی نگرفته از این همه آموزش و تجربه هنوز ایران  ملت اگر گمانم بر این بود که
صبری کند و باز گمان کند که را بخورد و باز بی سیاستمداران ی عوامانههاوعده باشد و باز فریب

با به هم زدن صحنه بازی سیاست و با جانشین کردن یک گروه یا یک فرد به جای دیگری، به 
ورودی تازه و  عه برای نباید امیدی به آمادگی این جامفعالمی رسد، آنگاه آرمانشهر خویش 

ن دهه دیگر و چندین تجربه پر ه باشیم و باید چندیتوسعه داشت پرقدرت به فرایند گذار به سوی 
ای تیجهچنین نبنابراین هزینه دیگر را صبوری کرد تا جامعه ما به بلوغ تاریخی الزم برسد. 

افتادن  کمک فکری به د که بیش از این انرژی و توان خود را برایبرای من این بودستاوردش 
آرام  منتظر بمانم تا جامعه ایران با تجاربی دیگر،آرام گیرم و جامعه روی ریل توسعه هدر ندهم و 

 آرام وارد مرحله بلوغ تاریخی خود شود. 

 یکصد سال کالس تمرین دموکراسی «امتحان نهایی»من  خابات از نظرتاین ان ،ر این اساسب
فقط کنشی نداشته باشم و  بود. به همین علت تصمیم گرفتم در این انتخابات هیچ ملت ایرانبرای 

روزانه جگر  تر از همه مقاومت در برابر فشار همسرم بود کهسختالبته و  .گر باشمو فقط مشاهده 
گفت اگر با نوشته تو حتی یک نفر هم ترغیب شود که رای بدهد باید می و یکریز خوردمرا می

قضای روزگار به علت گم شدن شناسنامه ام،  اما نه تنها مقاومت کردم بلکه از .این کار را بکنی
تمام  تقریبا گم شدم و ماه از اسفندگریز از فشارها، برای  نیز رأی بدهم. و البته محتی نتوانستم خود

 بستم. را به بیرون راههای ارتباطی خود

انگیز بود. گرچه هنوز مطمئن نیستم بلکه حیرت امیدوار کننده نه تنها نتیجه انتخابات البته
د، نبومیاحمدی نژاد  ان روحانی و ایرئیسی، آق ان روحانی وه جای آقایها بندهگیراگر امتحان  که
؟ پاسخ روشنی ندارم اما شواهد مربوط به توزیع آراء شدمیباز ملت ایران در این آزمون قبول آیا 

 دگردیسی( حاکی از استحکام یافتن رای طبقه متوسط شهری و ۹۶و  ۹۴، ۹۲در سه انتخابات اخیر )
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درصد روستاییان به آقای  ۹۰که گفت ها میبینیاز پیش بسیاری .ان استتدریجی آرای روستایی
گیری تدریجی یک گویای شکل در واقع شواهد،  عمل چنین نشد. رئیسی رای خواهند داد اما در

در جامعه است که می تواند ضریب امیدواری ما را نسبت به آینده دموکراسی در « هشیاری عمیق»
 ایران باال ببرد.

با تجربه  ما و عقالنیت ملتیدواری است که برای این که این ام اکنون گمانم بر این
همه اگر . در واقع گمانم بر این است که مت کنیمنبیند همه باید هکست خورده دیگری آسیب ش

عاجل اقتصاد ایران را حل و فصل  هایبحرانبرخی  شود و ولت روحانی موفق همت نکنیم تا د
آغاز می شود. بنابراین دوستان  «تصاد ایرانونزوئالیی شدن اق»کند، حداکثر تا دو سال دیگر، فرایند 

و هواداران روحانی باید مراقب خطاهای دولت دوازدهم باشند و شمشیر نقد خود را آخته نگهدارند 
ه ب دوازدهمرند دولت او هر جا خطایی دیدند گوشزد کنند و نگذ و محبت سیاسی کورشان نکند

تر از و مهموحانی ان ررقیبان و منتقدالبته . و و رانت خواری و عدم شفافیت برود سوی تبارگماری
که از هم اکنون برای تخریب  مسیریبدانند که  قدرت نیزگروههای  و ی نظام سیاسیاسایر قو همه،

دولت را مستهلک  انرژیاست که فقط  یو زمین گیر کردن دولت روحانی در پیش گرفته اند مسیر
 تسریعاز بین می برد و سقوط اقتصاد ایران را ت بحران ها را یتوانایی دولت برای مدیر و کندیم

اگر عمری و توفیقی باشد، در ا این مطلب ر تفصیل .و آنگاه همه با هم سقوط خواهیم کرد کندمی
 بازخواهم گشود. «انداختیم ویقتعسقوط را به فقط ما پیروز نشدیم، ما »در نوشتاری با عنوان  آینده

بر دولت دوازدهم.  چپ و  «نظارت»و « کمک» همه باید بسیج شویم برای به همین علت
مدنی، مردم   نهادهای حکومتی و بنیادهایوستایی، طلب و اصولگرا، شهری و رراست، اصالح 
و همه امکانات  ، هم دولت را یاری کنیمدست هم دهیمبه  دست همه و همه باید ،عادی و نخبگان

نگذاریم  با نظارت مستمر خویش همرا برداریم و  شموانع حرکت و خود را در اختیاراش قرار دهیم
صد کمک به مدیریت ها نیز نه به قصد تخریب بلکه به قو البته همه این نظارت این دولت خطا کند

وگو کند و آن را باید صادقانه با جامعه گفت ،هر جا نتوانست نیزدولت در عین حال  باشد. بحران
 .به یاری بطلبد

با انتشار   گام نخستین در فعالنقد خود را  در جهت ادای وظیفه نظارتی ام،نیز بنابراین من 
 ۱۳۹۲تیر ماه بیستم در  نامه  ای که چهارسال پیش برای آقای روحانی نوشته ام شروع می کنم.

که هنوز آقای روحانی رسما  ،مراسم تحلیف همانده بکمتر از یک ماه بعد از انتخابات و یک ماه 
برای ایشان نوشتم « بی پرده با حضرت تدبیر و امید»ده بود، نامه ای مفصل با عنوان جمهور نشرئیس

از آن زمان تا کنون هیچ واکنشی نسبت به آن  البته .ردمتقدیم کو از طریق یکی از نزدیکانشان 
اکنون که نگاه می کنم برخی از نکات و پیشنهادهای آن نامه در دولت یازدهم  اما نامه ندیده ام.

مورد توجه قرار گرفته و برخی کامال مغفول افتاده است. با توجه به این که به گمانم هنوز آن نکات 
  رفتم آن نامه را منتشر کنم.تازه و مهم است، تصمیم گ
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 ۱۳۹۲آقای روحانی در تیر ماه  به نامه محسن رنانیمتن 
 

 

 بی پرده با حضرت تدبیر و امید

 

 حضرت آقای دکتر روحانی

 رئیس جمهور منتخب و محترم

 سالم بر شما

 

طلبان بسیار متاسفم که من هم یکی از کسانی بودم که با نوشتن مقاله در مطبوعات و نامه به اصالح 
ام حمایت جمعی اقتصاددانان، سهم اندکی در پیروزی شما داشته یو امضای نامه و اعتدال خواهان

را در امواج بالیی انداختیم که به سالمت بیرون شدن از آن،  و با مشارکت در موج حمایت، شما
خواهد اعی میطلبد و امید، هم سرمایه اجتمخواهد و قران سعدین، هم تدبیر میهم توفیق الهی می

راسخ در کلیت نظام را نیازمند  و همکاری سایر قوا همراه با عزمی و اعتماد مردم، و هم همدلی رقبا
اکنون و پیش ام که از همام تصمیم گرفتهداشته است. و من اکنون به تاوان سهمی که در این جفا

وسیله اندکی از آن جفا  یناز آغاز به کار دولت تدبیر و امید، کار خود را آغاز کنم، شاید بد
شود. ما شما را به میانه درانداختیم و ردایی را که خود توان حملش را نداشیتم و از پوشیدن  جبران

ایم که شما انداختیم و اکنون در پیش وجدان خویش شرمنده بر دوش شتیم،داهراس دیگران نیز 
دشواریهای جدی و خطرناکی ها و گمان آسیببی این عمل گرچه واجد خیری جمعی بود اما

های نجیب و دیدن رنج انسان خواهد داشت. باور کنید عشق به این برای بسط وجودی شما در پی
چشمانمان را  که در پیش روی این دیار است، روزانه مردمی پرشکیب و هراس از آینده دشواری

 رود. و البته امید داریم کهمیکور کرده بود و ندانستیم با کار ما و با رای ما چه جفایی در حق شما 
شویم و نه  بتوانید با تدبیر از این آزمون جانکاه سربلند بیرون بیایید. تا نه ما از کرده خویش پیشمان

  .خویش به این آوردگاه خطیر دچار خسران گردید شما در آوردن

الدین محمد مولوی را  افتم غزل عرفانی جاللدانم چرا این روزها به یاد شما که میو نمی          
  :جمال الملک شهرام ناظری مکرر زمزمه می کنم با آوای روحانی
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 دو چشمم را کند جیحون ،دلم را دوزخی سازد  / چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون

 م پــرخـونلزُمیان قـُچــو کشتی ام درانـدازد   /  دبــایـرْـاگـاه ب نستم که سیـالبی مـرا نـه داچـ

 گونتخته فرو ریزد ز گردشهای گونا زند موجی بر آن کشتی که تخته تخته بشکافد / که هر

     . . . . . . 

 دانم / که خوردم از دهان بندی در آن دریا کفی افیونچه دانم های بسیار است لیکن من نمی

قای خاتمی شما از روز اول به انجام رسانم. آ برو چنین بود که تصمیم گرفتم وظیفه خود را در برا
های اول شروع کردم به نوشتن و نقد؛ برخی را در مطبوعات منتشر از همان ماه را که دوست داشتم

فرستادم. آقای احمدی نژاد را خوش نداشتم پس یک سال  کردم و برخی را پوشیده برای خودشان
ها را نقد نامه دادیم و سیاستمنتقد، زنهار اقتصاددان ۵7اول را سکوت کردم. بعد هم تنها همراه با 

و بود تا آن که بحث  کردیم که اُشتلُم فرمودند و فهمیدم که آن دولت را به نقد ما نیازی نیست
 هدفمندی شد. دیگر سکوت جایز نبود، از نگرانی برای این اقتصاد فرتوت کمر بستم و نقد کردم

که هدفمندی شروع شد آنگاه ها در این حوزه بودم تا آنکارترینو زنهار دادم و شاید یکی از پر
نقد را سودی نبود و  کردم که بلکه شروع نشود و آنگاه که شد دیگرنقد می- رها کردم نقد را

دارم از همین روز اول و پیش از تر میچون خیلی دوست د تا نقد. اما شما رامانْمی« قن»بیشتر به 
چندانی نداریم، پس در کار بیان مصلحت  شوم؛ چون فرصتدست به قلم میشروع به کار دولتتان 

ها را تقسیم کنید من مسئولیت کهتوان کرد. بنابراین با اجازه شما و پیش از آننمی لْد  لْعمومی د 
اکنون دولت  کهکنم. چراپیشاپیش مسئولیت خود را در دولت شما انتخاب و فعالیتم را آغاز می

رآمده از تالش جمعی اکثریت گروههای سیاسی، فکری، اجتماعی و قومی است و تدبیر و امید، ب
نویسیم و نقد گوییم و میباید همت کنیم تا موفق شود، پس نباید بگذاریم تا خطا کند و می همه
های تاریخی چون دیگر فرصت خطا کردن نداریم. ما پیش از این فرصت کنیم تا خطا نکند،می

.که موفق شویمخواهیم بمانیم تنها یک راه داریم: اینمی م و اکنون اگرایخویش را سوزانده

  

 زودنقد »راستش نوشتن این متن را یک روز پس از انتخاب شما شروع کردم و نامش را هم           
گذاشته بودم و قرارم بود تا پیش از تحلیف آن را در مطبوعات منتشر « آقای روحانی دولت هنگام

کردند که هم عنوانش را عوض کنم و هم انتشارش را بگذارم تا  دوستان مشفق توصیهکنم. اما 
اگر نقد مرا مشفقانه یافتید ترتیب اثر دهید  مدتی دیگر. پس برای این که وقت نگذرد و شما نیز

ما نیز در جریان  فرستم. و البته برای این که مردم خوباکنون آن را پوشیده خدمت شما می
 وگویاشند و نقدهای ما کمکی باشد به ارتقای بصیرت عمومی و به فراگیر شدن گفتها بدیدگاه
امید شدن و  که تمرین کنیم تا به جای سکوت کردن و منتظر ماندن و سپس ناو برای این ــ جمعی

های طنز بر علیه دولت، تالش کنیم تا رفتار دولت را زیر نگاه تیزبین جامعه پیامک آنگاه تولید انبوه
شاید  ــ تان یاری کنیمآمیز اهداف اعالم شدهپیگیری موفقیت ذاریم و از این طریق شما را دربگ
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آن نیز سعی خواهم کرد به صورت انفرادی  من نیز این نوشته را در آینده منتشر کنم. و البته پس از
ی اقتصادی هاو نقد سیاست کم سالی یک متن تحلیلی در ارزیابییا همراه با سایر اقتصاددانان دست
 .خواهم متن کنونی را در چند بخش تقدیم کنمدوران شما منتشر کنم. اجازه می

  

  یازدهم گذارِ الف( اندر باب دولتِ

گذار، گذار از عصر ماقبل مدرن  یهای پس از مشروطیت در ایران، حکومت دورههمه حکومت
است. و البته اکنون جمهوری چنین بودهطور اولی اسالمی نیز به اند و جمهوریبه دنیای مدرن، بوده

یکی گذار به عصر مدرن و دیگری ورود به ایستگاه اول  :دو دوره گذار است یاسالمی در میانه
دارای چهار ویژگی است که نسبتش  اکنون ساختار نظام سیاسی ما تاریخی توسعه. و متاسفانهخط 

برابر وظایف مدرن،  ایفای وظایف حاکمیتی درگذارد. این ساختار از منظر را با توسعه در ابهام می
منابع  از نظر کسب و تقسیمکند میعمل « مردد»کند، از حیث نسبتش با توسعه رفتار می« متناقض»

تقسیم قدرت سیاسی، از نوع  و از حیث منظرکند میعمل « رانت جویانه»و منافع اقتصادی، 
رد سازگار و کارآی نظام تدبیر کشور است. این چهار ویژگی مانع عملک «نفوذهای ناهمگن»

ما با  یها، فاصلهتاریخی، به شهادت شاخص های کالن ورغم صرف هزینهو بنابراین علیشود می
همچنان عمیق است و ما بعد از انقالب  گیری فرایند توسعه )با رشد اقتصادی اشتباه نشود(شکل

  .ایمهنوز وارد ایستگاه نخست )فاز صفر( توسعه هم نشده

آخرین دولت گذار دوره »و البته دولت شما در دو نقطه عطف تاریخی به دنیا آمده است و          
شود: همزمان روشن می ،شما سرنوشت نهایی دو مساله شود. در واقع در دولتتلقی می« پیشاتوسعه

وری پایانی دوره دوم ریاست جمه یعنی تا سال. «اسالمی سرنوشت جمهوری»و  «سرنوشت توسعه»
جمهوری اسالمی با  که آیا ماهیت -یعنی عملکردها نشان داده باشد -شما باید روشن شده باشد 

خم  تاریک و پر پیچ و اقتضائات توسعه سازگار است یا نه. یعنی در پایان دولت شما ما از داالنهای
 دوره دوم ایم یا نه. در این صورت در پایانموجود عبور کرده و به ایستگاه اول توسعه رسیده

جمهوری شما جمهوری اسالمی یا با پذیرش اقتضائات توسعه همراه با جامعه  )مفروض( ریاست
کند. که اگر این چنان مردد است و مقاومت میاست یا هم تاریخی توسعه شده ایران وارد مراحل

آن آن منوط به قلب ماهیت کنونی  و بقایشود میرو  دومی باشد، تداوم آن با دشواری روبه
 بود. و اکنونمی همدرآمدهای سرشار نفت  بود کهزمانی موثر می ،. و البته این قلب ماهیتشودمی

نفت و نقطه عبور نهایی  سال چرخش نظام جهانی و ترک اعتیاد غرب نسبت به ۲۰۲۰که سال 
 جهانی از سوخت های فسیلی و تغییر نظام انرژی است، دیگر جمهوری اسالمی با قلب اقتصاد

 تواند در وضعیت بی نفتی دوام بیاورد. ماهیت هم نمی

و اقتصادی، دولت شما  های اجتماعییک دانش پژوه سیستمعنوان بهپس به گمان من، 
و تن  دولت در جمهوری اسالمی با ساختار کنونی است. جمهوری اسالمی باید بین ماندن آخرین

کند. و های محتمل دیگر، یکی را انتخاب قرن بیست و یکم و گزینه دادن به اقتضائات توسعه در
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کند. روشن است که دیر یا زود، بسیار دشوار می کار شما و جمهوری اسالمی را است که این
جمهوری اسالمی است که باید  داد و اینتوسعه رخ خواهد هزینه یا پرهزینه،سریع یا آرام، کم

  .تکلیف خود را با این فرایند روشن کند

توافق و  کهکه باید نظام را از این چرخش بزرگ اجباری آگاه کنید و دیگر ایناین نخست         
این که جامعه را برای ورود  ترو مهم  لب کنید.نظام را برای این چرخش ج ارکان یهمکاری همه

دولت شما در این امر، به منزله ورود نظام به موفقیت . کنید ای از تحوالت بزرگ آمادهبه دوره
شما به منزله شکست فرایند  شکست تگاه نخست توسعه است و البته موفقیت بزرگی است. وایس

دوره شما جهان  توسعه و نقطه پایانی بر توسعه در چارچوب نظام جمهوری اسالمی است. در پایان
 خرد اما نه چنان امروز و نه چنین گران پس امیدیاست گرچه نفت میاز اعتیاد به نفت عبور کرده

 -دوره دوم، شما باید منتظر سقوط قیمت نفت باشید  ماند. یعنی دردرآمدهای سرشار نفت نمیبه 
خرند. و البته به لحاظ آمریکا و برخی کشورهای اروپایی کمتر از نصف امروز نفت می زماندر آن 

عبور کند، خلیج فارس دیگر ارزش ژئوپلتیک امروز را  سیاسی نیز وقتی غرب از نفت
 (۲۰۲۰از اکنون تا سال ، ) را داریم یک فرصت حوضمان. و همینمانیم و ت و ما میداشنخواهد

به این شرایط  دانم مقامات کشور مامان را انجام دهیم و البته نمیتا خیلی از کارهای عقب مانده
های ماست. این را شما سال پایانی فرصت ۲۰۲۰خطیر تفطن دارند یا نه. نظام باید متوجه شود که 

های جویی کنید. شاخصجدی مطرح و چارهطور بههم با مردم هم با مقام معظم رهبری  باید
  .کندبیشماری این را تایید می

 «تله بنیانگذار»های متعددی را مدیریت کنید. نخست مساله خروج از در واقع شما باید جبهه          
کومت نفوذهای ناهمگن است که اکنون هم نظامی متصلب و هم از جنس ح است. نظام تدبیر ما

گیرد و فاقد یک مجموعه اهداف یکدست و سازگار می اش اهداف ویژه خویش را پیهر پاره
است یعنی پیکره آن با مدیران شده هم «تله بنیانگذار»است. در عین حال این نظام سیاسی وارد 

خواست تغییر  برابرداستان نیستند و مجموعه مدیریت ارشد در ارشد آن در نحوه مدیریتش هم
پیکره، به موضعی دفاعی یا تهاجمی رفته است و بنابراین مجموعه سیستم اقتصادی و سیاسی کشور 

گویند. وقتی سیستمی در می« تله بنیانگذار»وضعیتی قرار گرفته است که در علم مدیریت به آن  در
شما این است که طبقه  . ماموریت اولشودمیامکان اصالح آن بسیار ضعیف  تله بنیانگذار است

بودن ماندن بلند مدت در این وضعیت واقف کنید و موافقت  هیئت حاکمه کشور را به خطرناک
یک کالم، بدون عزم مدیریت ارشد کشور  دست آورید. درآنها را برای تحول و خروج از تله به

اول شما خروج  ماموریت بست، هیچ اصالح ساختاری ممکن نیست. بنابراینبرای خروج از این بن
 .ماندهای شما نیز ناکام میکشور از وضعیت تله بنیانگذار است. بدون آن، دیگر ماموریت

دشواری کار در این است که قدرت حقیقی در دست یک گروه معین نیست و قدرت  
است و هر بخش به شدت از سهم خود از حکومت تقسیم شده های متعددیسیاسی بین بخش

اصلی نظام سیاسی را با خود همراه کنید و سپس  نخست ارکان :ا یک راه داریدکند. شممراقبت می
یا سازگار کنید. بدون  های ناهمگون قدرت را اصالحبا تکیه به نیروی جادویی مردم، بخش
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درافتادن  و بدون همراهی مردمشود میهمراهی دیگر ارکان قدرت، سخن گفتن با مردم ناممکن 
. و بدون وجود یک ساختار قدرت شودمیرت، پر هزینه و خطرناک های ناهمگون قدبا گروه
های هولناک در پیش رو، بیرون کشیدن کشتی طوفان زده اقتصاد و جامعه ایران از ورطه همگون،

  .نمایداندازد، کاری ناممکن میکه جهان دارد پوست می در این نقطه عطف تاریخی

زد که ضربه بزرگ انتخابات یازدهم دست و پا می« رویدادافق »دوم این که: اقتصاد ما در          
ای بی گی( به سیاهچالهگی )بخوانید تــَـکینهآن شد که در سرازیری تکینـ  از راه رسید و مانع از

بازیگران اقتصادی تمام  های باز نخواهد بود. چشم طوالنی ،بازگشت درغلتد. اما این توقف
ترین دستاورد دولت نخستین و مهم و منتظر است تاکند میحرکات و سکنات دولت شما را دنبال 

ترین آوردگاه مهم د. در واقعبینشما را که همانا نتایج مذاکرات بعدی در قضیه مناقشه اتمی است، ب
 ست گرفتار است و سیاست ما دراقتصادی شما مذاکرات اتمی است. اقتصاد ما اکنون در دام سیا

ای است که برای مذاکرات بعدی های کوشندگان اقتصادی به نمایندهدام مناقشه اتمی. تمامی چشم
. سرنوشت لبخندی که این روزها اقتصاد به شودمینتایجی که از مذاکرات حاصل  رود و بهمی

صاد، توانایی شما را در خورد. اقتمذاکرات اتمی رقم می است در نخستین انتخاب شما زده
داند که تا مسائل آن جا حل نشود می .زندساماندهی خودش، در آوردگاه مناقشه اتمی محک می

اقتصاد نشست و  چیزی در اقتصاد تغییر نخواهد کرد. پس این لبخندی که با پیروزی شما بر لبان
 گیردکشاند و بعد تصمیم میاین امید و انتظار بهبودی که ایجاد شد، خود را تا مذاکرات بعدی می

که به کدام سو بغلتد. به سوی امیدواری و بهبود و رونق یا به سوی یاس و احتیاط و رکود و تورم. 
که یک شاخص مهم اقتصادی است، « عدم اطمینان»ترین شاخص امروزه اصلی دانید چرا؟ چونمی

  .در کشور ما، مساله مناقشه اتمی است

و یا در محاسباتشان وارد  کنندمیفعاالن اقتصادی با ریسک، مشکلی ندارند آن را مدیریت           
های ناشی از مناقشه است که قابل « عدم اطمینان»امروز فعاالن اقتصادی،  . مساله اصلیکنندمی

برای « شاخص عدم اطمینان»مناقشه اتمی به ـ  یا به غلط به درست ـ مدیریت و محاسبه نیست. و فعالً
همچنان آقای جلیلی شرکت کند،  اقتصاد ما تبدیل شده است. کافی است در مذاکرات بعدی

. شودمیتومان گران  گیرد و دالر چند صداقتصاد همین را نشانه ناتوانی شما در مدیریت بحران می
 تمام شما باید از همین آغاز توان و هنر خود را به جامعه و به اقتصاد نشان دهید. پس شما باید

تان را در همین آغاز کار، به کار گیرید. برای ایجاد موافقت و اجماع در مدیریت کالن نظام نیروی
وگوی جدی بکنید هم از نقش مردم هم غافل بست مناقشه، هم در باال گفتبن و برای عبور از

 نشوید. 

دانید که گونه که شما باید بگو کنید. همانوجدی گفت طوربا مدیریت ارشد نظام به
و آخرین فرصت شما برای کند کردن  موفقیت در مدیریت سریع و زودهنگام مناقشه اتمی، اولین

نظام نیز باید بداند  و توقف چرخه معیوب رکودـ تورمی است که اکنون کشور گرفتار آن است،
 هزینهکه انتخاب شما و اعتمادی که مردم به شما و نظام کردند آخرین فرصت نظام برای عبور کم

از بحران و چرخش بزرگ اما با ثبات به سوی فرایند توسعه است. نظام اکنون باید تصمیم بگیرد 
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یا نه؟ این فرصت روحانی آخرین فرصت برای ساختار موجود است. البته در  خواهدکه توسعه می
ر سیاسی بیشتر، توسعه خواهد آمد. اما اگر همین ساختاای هزینههر صورت، در افقی بلندتر و با 

 .بود تر و سریعتر خواهدتصمیم به این کار بگیرد بسیار کم هزینه

برای برخی فعاالن تواند میدر عین حال، دستاورد شما در آوردگاه رای اعتماد نیز 
از توانایی شما و عزم نظام برای عبور از بحران تلقی شود. و البته  ی و اقتصادی نیز شاخصیعاجتما

و آزادی رهبران جنبش  ۸۸پس از انتخابات  فصل مساله زندانیان حوادث پیش از آن نیز، حل و
های جاری است. در بخش سبز، نشانه مهم دیگری از توانایی شما و عزم نظام برای عبور از بحرانهای

  .امبعدی، در این باره بیشتر سخن گفته

ف به آن باشد که منابع بندی کنم: تالش آقای روحانی در مرحله نخست باید معطوجمع          
اگر ایشان که زا، قدرت بازتولید ایجاد بحران را از دست بدهند، چرا بحران بحران، حذف و عوامل

  .شان صرف آب در هاون کوبیدن خواهد شدنتواند این مهم را به انجام برساند بیشتر وقت

 

  ب( اندر باب انتخاب هیئت دولت

در مورد انتخاب وزرایتان از همه طرف تحت فشار هستید. من   دانم که شما اکنون شدیدامی
ها کوشم تا با طرح برخی زنهارها و ایدهبشوم در کنار سایر فشارها. اما می خواهم فشار دیگرینمی

پردازی بگشایم. شاید شما در حوزه هایی را حتی در حد ایدهها، افقو با واگویه کردن برخی تجربه
با دنیای نو، اندکی خود را از چنبره فشارها  هایی متناسبد با دست زدن به شیوهانتخاب وزرا بتوانی

  .برهانید

هایش با اقتضائات نخست این که فراموش نکنید دولت شما دولت گذار است و باید توانایی          
بی های سلبی و ایجاسازگار باشد. پس در انتخاب همکارانتان در دولت برخی شاخص چنین دولتی

کنم. تا حد امکان از انتخاب های سلبی را عرض مینمونه از شاخص جا چندرا رعایت کنید. در این
ای عالی در حوزه یکافی یا تجربه نظری  دانش   فاقد  چند دسته مدیر بپرهیزید. نخست عملگرایان  

ته تقدیرند کنند و از این نظر شایسکه قرار است مدیریت کنند. اینان گرچه خستگی ناپذیر کار می
گزینند را برمی اما دیدگاه روشنی از پیامدهای بلندمدت وساختاری نتایج کار خود ندارند. هدفی

 آنکه تناسب اقدامات خود را با سایرتازند بیسوی آن میوقفه بهاندازند و بیو سرشان را پایین می
ای که چون بر سرکار تجربهاهداف دولت و نیازهای کشور مالحظه کنند. دوم نظریه پردازان بی

. اصوال مراقبت کنید جز در برخی کنندمیهای خود تبدیل آزمایشگاه نظریه آیند عالم واقع را به
که مدعیان یا صاحبان نظریه را به مسئولیت نگمارید. چرا ایهای فنی خاص، در هیچ حوزهزمینه

ران اجرایی باید صاحبان دانش کنید. مدیمی «مدیریت فیلسوفشاهی»های آن حوزه را دچار آسیب
چرا که نظریه پردازان  .کافی و تجربه جدی در آن حوزه باشند اما نیازی نیست نظریه پرداز باشند

در  های شخصی محکم در حوزه مسئولیت خود، مشورت پذیر نیستند و بیشتربه علت داشتن ایده
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شان به ین وزارتخانهابنابرهای خود هستند تا حل مساله به کمک عقل جمعی. پی اثبات ایده
شد. سوم، افراد بی خاصیت و ناتوان اما وجیه و دارای حسن تبدیل خواهد آزمایشگاه نظریاتشان

ای شرایط عادی مشکلی ایجاد نکند اما در شرایط پر مساله شهرت. انتصاب اینان ممکن است در
رکت کشتی دولت را کند و گیر، حنفس هاییروست اینان همچون وزنهکه دولت شما با آن روبه

 .کنندمیناکارآمد 

عنوان وزرای دولت خود بپرهیزید. منظورم از ژنرالها، نظامیان چهارم، از انتخاب ژنرالها به
اند و اکنون با تبختری اشرافی، است که در گذشته مناصب باالی حکومتی داشته نیست بلکه کسانی

دانند و از تنها گزینه مناسب برای برخی مناصب میهم خود را  هم انتظارات سهم خواهانه دارند و
دانند و خود را فصل الخطاب می ،مدیریتی هایگویند و در برخی حوزهموضع باال سخن می

ذاتا بدی نیستند اما  دیگران برای دسترسی به شما باید از محضر آنان اجازه بگیرند. اینان افراد
 دانند و. آنان گرچه مدیریت عقالنی و سنتی را میرفتارشان از جنس رفتار ژنرالهای نظامی است

پرهیزند اما گرانه در حوزه مدیریت خود میرفتارهای انقالبی الساعه وهای خلقاز کاربرد روش
سازد. آنان را از نوآوری و جسارت در برخورد با مسائل جدید ناتوان می عادت به خوی ژنرالی،
ها و روحیات سربازان دارید که هم سربازخانه و توانایی افسرانی نیازها به شما اکنون در وزارتخانه
و آرایش جبهه جنگ را بدانند و در  ها همنشینی کنند، و هم نقشه خوانیرا بشناسند و بتوانند با آن

بگمارید. ژنرالها  عنوان مشاوران این افسرانعین حال زبان ژنرالها را هم بفهمند. ژنرالها را البته به
 های خطیر مشاورانی ارزشمندشوند و در تصمیم گیریلحظات تاریخی مانع خطاهای بزرگ می در

خطری است که خارج از های خاکی و پرهایی که شما باید در آنها بجنگید جبهههستند اما جبهه
  .فرسوده است توان ژنرالهای

. شودمیبرخی ژنرالها نیز شنیده  ها درباره ترکیب دولت شما ناماکنون در میان گمانه زنی          
است دوباره به وزارت اید کسی را که مثال بیست سال پیش وزیر بودهپیشرفته دیده در کجای دنیای

دولت متشکل از مقامات قدیمی باشد، نشانه خوبی  از مقامات یک بگمارند؟ این که بخش بزرگی
کند. خطای دولت نهم این تشدید می تبارگمارانه را نیست. انتخاب وزای سابق، شبکه ارتباطات

تجربه را وارد کار بینیروهای تازه بود که برای شکستن شبکه ارتباطات تبارگمارانه، فوجی از
کارشناسان خبره  مدارج باالی نظام اداری کشور کرد و خامی اینان باعث شد بخش بزرگی از

 وضعیت الزاما به این نیست که ژنرالها کشور از نظام اداری کشور بیرون رانده شوند. اما اصالح این
ها خانههای با تجربه و دانش را که در وزارتبر مصدر امور بازگردند. افسران زبده یعنی بروکرات

اند استفاده کنید و مقامات قدیمی و پرتجربه را همراه تخصصی به تدریج رشد کرده هایو در پست
  .ها جای دهیدرتخانهمشورتی وزا با سایر صاحب نظران در شوراهای

 

یابید و ناچار مواردی هست که گزینه بهتری نمی ای هست.البته بر این سخن من تبصره          
کم دو ویژگی بر مصدر کار بگمارید. در این صورت ژنرالها باید دست شوید ژنرالها رامی

تگاههایی که مرتبط با شغل گروهبانی تا ژنرالی در دس که مدارج ترقی را ازباشند: یکی اینداشته
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اند موفق های عالی داشتهولیتئکه مس شان است طی کرده باشند، دوم این که دردوران پیشینآینده
ژنرالها فقط برای  باشند و ذینفعان آن حوزه از عملکردشان راضی باشند. در واقع گاهیبوده

نوعی سرمایه نمادین تبدیل  د بهانکردهای که قبال فعالیت خودشان ژنرال نیستند بلکه در حوزه
اند. یعنی بین فعاالن و ذینفعان حوزه فعالیتشان مقبولیت فراگیر دارند و نوعی اجماع در مورد شده

که آنان به سرعت بتوانند شود میوجود دارد. البته چنین ویژگی باعث  توانایی و کارایی آنها
نهادهای فعال در همان حوزه حل و فصل کنند ذینفعان و  مشکالت حوزه مسئولیتشان را با همکاری

جامعی در حوزه فرهنگ و آقای دکتر  و این یک مزیت است. برای نمونه به گمان من آقای مسجد
های دیگر هم بتوانید  توفیقی در آموزش عالی دارای چنین سرمایه نمادینی هستند. شاید در حوزه

  .چنین افرادی بیابید

ب صد و دارای تجربه باشند جز در منانیروهای امنیتی را هر چند با سوا پنجم، نظامیان و          
ب کشوری، حتی وقتی هم که صن نیروهای نظامی و امنیتی در مناگمارد .نظامی و امنیتی نگمارید

هم انسانهای شریفی باشند، اقدامی ضد توسعه تلقی  دارای تجربه و دانش باشند و به لحاظ اخالقی
نیز برای کارآفرینان داخلی این  گذاران خارجی وه تنها برای ناظران و سرمایه. این کار نشودمی

شاخص ضمنی  و این یکشود میپیام را دارد که هنوز فضای کشور ما با نوعی نگاه امنیتی اداره 
کار خواهد بود، بلکه گماردن نظامیان در مناصب کشوری به در فضای کسب و« عدم اطمینان»

های حیات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی سته و تدریجی نظامیان به همه عرصهنفوذ ناخوا منزله
طور ایم. نظامیان بههای نهم و دهم شاهد آن بودهچیزی است که در دولت کشور است. این همان
دوستی و آشنایی دارند و بنابراین یاران و همکاران خود را  تری از نظامیانطبیعی با طیف گسترده

و این یک حرکت ضد شود میتکرار  گزینند و این حلقه در سطوح بعدی نیزبر می از میان آنان
 .توسعه است

نکته ارزشمندی دارد. او پس از  ۱۹۹۳جایزه نوبل اقتصاد در سال داگالس نورث، برنده 
تاریخ زندگی اقتصادی جوامع قدیم و ملل جدید دنیا به یک نتیجه شگرف  هزار سال مطالعه چند
شناسید که در مسیر توسعه به معاصر هیچ کشوری را نمی گوید در دنیایاست. میرسیدهو عمیق 
ای شرایط آستانه»ها را باشد. این ویژگیباشد مگر این که سه ویژگی در آن محقق شدهپیش رفته
اصلی ائتالف قدرت، به نامد: نخست این که مقامات دولتی، یعنی فرادستان و اعضایمی« توسعه
 اند؛ دوم این که تعداد انبوهی بنگاه که عمر آنها از عمردی به قانون پایبندی داشتهطور ج

که نظامیان از عرصهاین اند. و سومهبنیانگذارانشان بیشتر است در آن کشور مشغول به فعالیت بود
بنابراین است.  و بر نظامیان کنترل سیاسی وجود داشتهاند شدهداشته سیاسی دور نگه های اقتصادی و

من امیدوارم  . وشودمیاقتصادی یک شرط الزم برای توسعه محسوب  هایدوری نظامیان از عرصه
نظامیان و نیروهای امنیتی استفاده نکنید بلکه این امید  که نه تنها شما در مناصب کشوری دولتتان از

های عرصه نهادهای نظامی از جدی را دارم که در دوره ریاست جمهوری شما حضور افراد و
  .شود تررنگاقتصادی کم

ماند. این سخن کننده دیگر کسی نمیپرسید با این همه معیار محدوددانم که میو البته می          
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نیرو است که ما در طول سی سال گذشته هیچ کار جدی برای کادرسازی و تربیت به این معنی
ای های تنگ نظرانهمحدودیت سارت ورزید ونیست. اگر اندکی ج که چنین دانیدایم. و مینکرده

است را بشکنید، به ذخیره بزرگی از نیروهای  شدهکه تا کنون در انتخاب مدیران عالی رعایت می
آموخته و ده میلیون دانش اموش نکنید که اکنون کشور ما بیش ازیابید. فرتوانمند دست می

کارآمد  شیم آنگاه خیل بزرگی از نیروهایمتخصص دارد، چشم هایمان را بشوییم و گشاده نظر با
  .بینیمو متخصص را در برابر خود می

آقای رئیس جمهور! شما فرصت تمرین ندارید. شما باید از همه ظرفیت دانش ملی برای           
استفاده کنید. مبادا انتخاب وزیرانتان را به اتاقهای دربسته مشاوران محدود خود  راهبری دولتتان

رسمی یک شورای مشورتی از سوی رئیس جمهور برای هر  کنید. بنابراین مساله انتصاب واگذار
آزمون مجدد مدیران ناآزموده را ندارید.  وزارتخانه را جدی بگیرید. شما و جامعه ما دیگر فرصت

مدیران به حداقل  ها و تصمیماتباید سازوکاری به کار بگیرید که احتمال خطا را در سیاست
 سازی اطالعات و گسترش نقد عمومی است، کهترین راهکار دنیای مدرن، شفافمهمبرسانید. 

های اول دولت شما قرار گیرد. در کنار آن، تجربه برخی کشورها از جمله امیدوارم در اولویت
نظران و اندیشمندان و استادان است. شورایی متشکل از خبرگان و صاحب فرانسه نیز کارساز
شورای مشورتی و عنوان بهمتفاوت، بویژه منتقدان دولت،  های فکریاز گرایشدانشگاهی و البته 

. این شورا هیچ شأن شودمیمنصوب  جمهور )نه وزیر( برای هر وزارتخانهنظارتی از سوی رئیس
دسترسی به کلیه  اجرایی ندارد و حق مداخله در امور اجرایی و جاری وزارتخانه را ندارد. اما حق

 تبات وزارتخانه و نیز حق حضور در تمام جلسات وزارتی را دارد. وظیفه این شورااطالعات و مکا
های مصوب، بررسی و در این باره به ها و سیاستاین است که مطابقت عملکرد وزیر را با برنامه

رئیس جمهور و خود وزیر گزارش دهد. در هر مورد نیز پیشنهادهای اصالحی  صورت منظم به
های جاری وزیر نیز در این شورا عضویت داشته منتقدین سیاست ما الزم است ازکند. حتارایه می
  .باشند

های خلق الساعه و غیر وزرا نتوانند دست به اتخاذ تصمیمشود میباعث  چنین سازوکاری          
چشم نظارتی و عنوان بهاگر وزیر غرق امور جاری وزارتخانه شد، این شورا  .کارشناسی بزنند

های و بدین وسیله احتمال تحقق برنامهکند میعمل  های وزارتخانهها و برنامهبان سیاستدیده
های همسود فشارهای رانت جویانه گروه برد. همچنین حضور این شورا مانع تحمیلدولت را باال می

  .. و منافع فراوان دیگرشودمیها بر وزیر از بیرون و درون وزارتخانه

خواهم یک پیشنهاد جسورانه را نیز بر پیشنهاد باال بیفزایم. به نظر شما انتخاب آقای یاجازه م          
رئیس جمهور یازدهم، از سوی مردم، انتخابی درست و هوشیارانه عنوان بهروحانی  دکتر حسن

اید. انتخاب راضی هستید و تا حدودی هوشیاری مردم را باور کرده بوده است یا نه؟ احتماال از این
مردم را باور نداشته باشید؟ نخستین گام پایبندی  گرچنین است، چرا در انتخاب وزرایتان هوشیاریا

محصور در گروهی خاص از  های جاری برای چیدمان وزراوگوبه اعتدال همین جاست که گفت
 اعتماد آورید؟ چرا به جامعهگوها را به میان جامعه نمیویاران سابق شما نماند. چرا این گفت
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ای است که با وجود فرصت اندک، توانست با همان اطالعات اندک، کنید؟ این همان جامعهنمی
درستی بگیرد و شما را به ریاست جمهوری برگزیند. چرا شما تیم همکاران خود را در  تصمیم

گذارید؟ کارشناسی کشور یا حتی در معرض نظر کل جامعه نمی معرض رای و نظر جامعه بزرگ
کار کنید با اینتر است؟ گمان نمیجمهور سخت تیم همکار شما از انتخاب خود رئیس آیا انتخاب

شان به خویش را ببندید. اگر قرار هایهای فشار سیاسی برای تحمیل گزینهتوانید دست گروهمی
از مردم  است وزیری نهایتا موفق نباشد، بگذارید این وزیر را خود مردم یا کارشناسان برآمده

برند اما دود آن ای که منافع تحمیل وزیر را میهای پنهان پشت پردهکرده باشند، نه قدرت انتخاب
پردازند. من البته ابتکار شما را در راه اندازی سایتی های آن را مردم میرود و هزینهشما می به چشم

جدی مردم کنم اما آن را برای مشارکت وزارت از سوی مردم تحسین می برای معرفی کاندیداهای
.واقعا بخش بزرگی از مردم و کارشناسان مشارکت کنند دانم. سازوکاری الزم است کهکافی نمی

  

ها و یک مدرس عنوان یک متخصص نظریه سیستمای را بی پرده بگویم. بهبگذارید تا نکته          
کنم دولت شما و یک پژوهشگر حوزه توسعه اقتصادی و اقتصاد ایران عرض می های اقتصادینظام

ایران و ساختارهای فرسوده آن، نظام اداری فاسد و ناکارآمد و  کاری برای اقتصادتواند میخیلی ن
دهد. دولت شما یک دولت گذار است و  انجام ساختار متصلب و غیرعقالنی نظام تدبیر کشور

واکنش جامعه به سیاسی و  که نتیجه این دوره گذار چه باشد بستگی تام به تصمیم کلیت نظاماین
هیئت  که نگران موفقیتتوانید بیش از آنکم شما میاین تصمیم دارد. اگر چنین است دست

دولتتان باشید، نگران تحقق واقعی مشارکت مردم و تداوم همکاری و حضور موثر مردم در صحنه 
  .اجتماعی باشید مدیریت

. این ادعا ایمرفتهتر ند توسعه نیز گامی عقبهای اخیر از نقطه صفر فرایدر واقع ما در سال          
های کمی و کیفی روشنی است که جای بیان آنها این جا نیست. برای بازگشت به دارای شاخص

مدت و جای تسکین کوتاهی پایدار کشور، بهموتور توسعه نقطه صفر توسعه و روشن کردن
خودآگاه جامعه وارد کنید تا عزم عمومی  هرا ب سوز آالم عمومی، باید توسعه و اقتضائات آنسرمایه

فرصت طلبانه های مدیریت گرایی معطوف شود و کارآفرینی جایگزینگرایی به توسعهاز مصرف
هم در  چنین تحولی تنها در بستر مشارکت واقعی مردم، هم در مدیریت توسعه مناطق و شود. و

  .مدیریت کل کشور، رخ خواهد داد

تری برای مشارکت مردم در انتخاب وزرا، معاونان های جدیسازوکار دتوانیپس می          
توانید کل نظام کارشناسی کار گیرید. مثال میخارجی و استانداران به سفرای جمهور و حتیرئیس

سال پس از جنگ صدها و شاید  ۲۵کنید. در هر وزاتخانه در  ها را درگیر انتخاب وزراوزارتخانه
تا معاونان وزرا( کار کرده و مسئولیت  های مدیریت میانی )از مدیران کلهزاران نفر در رده

وزیر پیشنهادی  توان نظر همه را در موردهای ارتباطی امروز میاند. به سادگی و با فناوریداشته
برای وزارت مطبوعشان گرفت و این فرایند را نهادینه کرد. نظر سنجی از مدیران میانی وزارتخانه 

های فشار گروهکه آناند ضمن ها مسئولیت داشتهسال گذشته در تهران و شهرستان ۲۵که در  ها
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ها و مسئولیت ناکارآمدی احتمالی )و به نظر من قطعی( دستگاه دهدمی خواه را کاهشسهم
کند. که به خطای انتخاب کارشناسان منسوب می ها را نه به انتخاب غلط رئیس جمهوروزارتخانه

و موسسات بخش خصوصی ذینفع که  نقش نهادهای مدنیر چنین فرایند انتخابی، در عین حال د
 در نظر گرفت.  توان در فرایند انتخاب وزراای است را نیز میفعالیتشان مرتبط با هر وزارتخانه

توانند تشخیص دهند که چه تر از رئیس جمهور میگمان مجموعه صنعتگران ما دقیقبی
زارت صنعت مناسب است. یا چه اشکالی دارد که برای انتخاب وزیر علوم از برای و کسی مثال

هایی یا از طریق سامانه یا رای گیری کنید. مثال کلیه استادان طی فرم ها نظر بخواهیداستادان دانشگاه
 ،وزارت علوم را اعالم کنند و نتایج در مرکز ایمیل یا پیامک، نام سه فرد پیشنهادی خود برای

داند انتخاب کند. تر میمناسب شود و رئیس جمهور از میان سه کاندیدای اول یکی را که فرآوری
در میان سه  مثال در مورد وزارت علوم من شک ندارم که کاندیدای مورد نظر رئیس جمهور نیز

ق خود را از تنگنای یکاندیدای منتخب دانشگاهیان خواهد بود، ولی رئیس جمهور از این طر
  .کندهای همسود رها میمراجع قدرت یا چانه زنی گروه فشارهای

برای انتخاب استانداران به کار گرفت و استاندار را از توان میای را دو مرحله  همین روش          
اند انتخاب کرد. کافی که بیش از همه رای کارشناسان و خبرگان استانی را داشته میان دو سه نفری

ابقا شوند و استانداران تازه در یک فرایند مشارکت جمعی  دو سه ماهی است استانداران کنونی
بدیل استانداران و سایر مدیران ارشد بی یابد که بر نقشانتخاب شوند این رویکرد وقتی اهمیت می

کشور در یک منطقه  ها در پیشبرد فرایند توسعه واقف باشیم. استاندار نماینده وزارتمناطق و استان
 نیست. او از یک سو باید نقش کارگزار کل حاکمیت در تحقق اهداف کالن و رعایتیا استان 

قوانین ملی و احکام اسناد باالدستی کشور را بازی کند و از سوی دیگر نماینده مردم و مسئول 
عنوان بهصورت برونزا و فقط زای توسعه استان باشد. استانداری که بهدرون اصلی هدایت فرایند

نقش محوری در فرایند توسعه استان بازی تواند میشود ن یر کشور به یک استان تحمیلنماینده وز
ای و تولید ریزی منطقهسوی برنامهریزی بهکند. اگر توسعه آینده ایران در گرو تغییر الگوی برنامه

کامل ای و دارای اشراف الگوهای توسعه بومی است، استاندار باید برآمده از نظام کارشناسی منطقه
 ای باشد. به مسائل توسعه استان و نیز دارای اقبال عمومی و توان بسیج منطقه

ها و متولیان امروز بسیاری از استانهای کشور ناشی از تحمیل دوگانه برنامه توسعه نامتوازن
استانی بوده است. بگذارید استانداران از دل نظام کارشناسی  ها )استانداران( از سوی مرکزاین برنامه

اند که بیشترین اقبال کارشناسی را داشته معرفی شوند، آنگاه یا مرکز نشینان دولتی از میان آنانی
تفویض حق ریاست  یکی را برگزینند یا سرآمدان آنها را به رای مردم بگذارند. اما این رای چون
انتخاباتی  بره و زمانجمهوری یا وزیر کشور به مردم مناطق است نیازی به رعایت فرایندهای پر هزین

  .گیری برگزینیمهای مدرن نسبتا قابل دفاع را برای این رایندارد. تنها کافی است یکی از روش
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تنش و نیز اول، خالقیت خود را در مدیریت جدی اما آرام و بی هایشما باید از همین گام          
خواهند با موفقیت اکنون از شما سهم میاز که رای مردم نشان دهید وگرنه آنان در تکیه واقعی به

برخواهند داشت. کوتاه سخن این که شما و ما و اقتصاد ما و  های بعدی را نیزدر این مرحله، گام
را نداریم. باید از همه ظرفیت دانش آشکار  های پر خطانظام سیاسی ما دیگر فرصت تمرین و تجربه

انتخاب مقامات دولت خود  کنم: مباداتکرار میو ضمنی موجود در سطح ملی استفاده کنیم. پس 
 . را به اتاقهای دربسته مشاوران محدود خود واگذار کنید

 

  پ( اندر باب انتخاب تیم اقتصادی دولت

، در باب تیم اقتصادی دولت شما اندکی بیشتر سخن بگویم. اجازه بدهید با توجه به تخصص خودم
را مطرح و شواهدی برای آن ارائه کرد و از آن « اقتصاد ایرانگی تکین »نظریه  این قلم سال گذشته

گذشت شواهد بیشتری در تایید آن پدیدار شد. همین چند روز پیش دکتر کالنتری  پس هر چه
هایی را در حوزه مسائل آب و ای به صراحت و روشنی بحرانوزیر اسبق کشاورزی در مصاحبه

که ناوقوع تکینگی در این حوزه است. همچن هایی براند که دقیقا نشانهطرح کردهکشاورزی ایران م
ای در افتاده باشد. در سیاهچاله مانند آن است که بهشود میوقتی سیستمی وارد تکینگی دانید می

تزریق یک  ماند تا انرژی آن پایان یابد و مضمحل شود یا تنها بااین صورت یا در آن وضعیت می
به صورت یک شوک یا ضربه بزرگ عمل کند، از تواند میی عظیم از بیرون سیستم که انرژ

های اجتماعی، روانی و آید. انتخابات اخیر به مثابه یک شوک بزرگ، زمینهبیرون می سیاهچاله
اقتصاد ایران از روند تکینه شونده کنونی را فراهم آورده است که اگر  اقتصادی الزم برای خروج

تا این شوک تکمیل شود و اقتصاد از وضعیت  ولت بلکه کل نظام سیاسی عزم نکندنه فقط د
پایان سال( به روند مستهلک  بست کنونی خارج شود، دوباره با یک وقفه چند ماهه )حداکثر تابن

  .گرددشونده سابق خویش برمی

شونده، دو شرط اولیه و البته به سرعت از دست استفاده مطلوب از چنین فرصت استثنایی          
سیاسی در کمک به دولت برای خروج اقتصاد ایران از تکینگی و دوم،  دارد: نخست، عزم نظام

افتادن اتاق فکر بحران در حوزه مدیریت اقتصادی  و به کار« مدیریت ویژه»طراحی یک دوره 
ت و از یک نحله اقتصادی یکدس کشور است. بنابراین مبادا و مبادا گمان کنید با گماشتن یک تیم

اول با حل  توانید اقتصاد ایران را مدیریت کنید و از بحران کنونی خارج سازید. شرطفکری می
ثبات کننده اقتصاد و در راس آنها حل فروبستگی سیاسی داخلی و حل فوری مسائل سیاسی بی

نیازمند همراهی . که البته همه آن در دست شما نیست و شودمیمناقشه اتمی تا حدودی محقق  مساله
سیاسی است و در این مورد در همین نوشته توضیحاتی داده شده است. اما تحقق  تمام عیار کل نظام

  .شماست دستکامل بهطور بهشرط دوم 

تواند می - هر چند ظاهرا نظریه پرداز -ای مانند من تجربهاقتصاد امروز ایران را نه آدم بی          
د عملگرایی که مثال اولین دغدغه شان افزایش قیمت ارز برای تامین کسری افرا مدیریت کند و نه

است که افسارش را  ۱۳۶۸اقتصاد رام و سربه زیر و امیدوار سال  بودجه دولت است. این اقتصاد نه
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ها و به بعد که خرابی ۸۴درآمد نفت سالهای  دست تیم تعدیل بسپارید و نه اقتصاد سرشار ازبه
مخفی کنید. این اقتصاد  را به ضرب درآمد سرشار نفت بپوشانید وسیاستگذاران آنخطاهای 

نیرو  همچون بیماری است که از درون پوسیده و آشوبیده است و از بیرون نیز دیگر دارو یا مواد
سرپایش نگهدارید. پس زنهار و زنهار که آن را به دست یک  زایی نیست که به آن تزریق کنید و

های علمی و تجربی کل ای محدود بسپارید. برای بازسازی اقتصاد ایران به ظرفیتیشهتیم با اند
اقتصادی شما باید افرادی همفکر و همراه باشند که بتوانند با  جامعه ایران نیازمندید. البته تیم

 حرجی نیست کهبنابراین  ،مدیریت کنند ای تنگاتنگ همکاری و اقتصاد ایران راگونهیکدیگر به
فقط سکان که آنبر  های فکری نزدیک به هم باشند مشروطرایتان از دوستان توانمندتان با زمینهوز

کنند.  های خود را نیز بر آن تحمیلمدیریت اقتصاد ایران در دست آنها باشد ولی نخواهند اندیشه
اچار به تکرارم های خودش باشد. ندانایی ها ودر واقع راهبری فکری این تیم نباید محدود به توانایی

های شکست خورده سابق شما، دیگر فرصت آزمون و خطا نداریم. شما نه حق دارید تجربه که ما و
دارید یک تجربه شکست خورده دیگر به تجارب قبلی مدیریت اقتصاد  را تکرار کنید و نه حق

و از سوی  های قبلی را در پیش چشم داریددولت که از یک سو شما تجربهایران بیفزایید. چرا
تجارب تازه را  یکه با آن هزینه استدیگر اکنون هیچ ذخیره اقتصادی برای دولت برجای نمانده

تحمیل خواهد  اش مستقیما بر سفره کوچک مردمان این دیاربدهد. پس هر بحرانی رخ دهد، هزینه
  .شد

تعدیل اقتصادی انتخاب که قرار است تیم اقتصادی شما از تیم شود میهایی شنیده زمزمه          
تجربه بسیار پرهزینه در اقتصاد ایران وجود دارد که هر دو برآمده از یک  شوند. یادتان باشد دو

های دوره هدفمندسازی هر دو تعدیل و آشوب های اقتصادی دورهثباتیاندیشه است. بی
ن ارشد اقتصادی اند. مشاورااست تنها کارگزارانش متفاوت بودهپخت یک نحله فکری بودهدست

 ،روانشناختی هایدولت نهم و دهم هم مسلکان فکری همان تیم تعدیل هستند تنها به علت تفاوت
گروهی با دولت آقای هاشمی همکاری کردند و دیگری با دولت آقای احمدی نژاد. اشکال هر 

عنوان بهکه ای مبادی -کرده بود سیاست نیز این بود که گرچه از مبادی تحلیلی درستی شروع  دو
اما هر دو فراموش  -است و همه ما به آن معتقدیمارتدوکس شناخته شده علم اقتصاد مرسوم یا

اقتصادی را باید با اقتضائات عمومی بیمار )اقتصاد  های پزشکیکرده بودند که دستورات کتاب
عادات رفتاری روانشناسی و  ایران( سازگار کنند. در واقع هر دو تیم، ساختار سیاسی موجود و

اقتصاد  تر آنان نگاهی نهادی به. به زبان دقیقوارد تحلیل خود نکرده بودند را اجتماعی مردم ایران
  .کردندایران نداشتند و اقتصاد ایران را مکانیکی تحلیل می

سوی دانش آموختگان اقتصادی طرفدار حرکت به یمن نیز، همانند یاران تعدیل، از زمره          
خواهیم در چه ظرف زمانی و همراه با چه این است که این هدف را می ر آزاد هستم. اما نکتهبازا

بدون برگزیدن یک بسته سیاستی بسیار گسترده و  یم؟ت نهادی و قانونی دیگر محقق کنتحوال
ایجاد تحوالت نهادی مکمل،  مرتبط و بدون برگزیدن یک دوره زمانی به اندازه کافی بلند و بدون

طرح  هزینه و بین نسلی دارند. اگر همینهای نئولیبرالی آثار اجتماعی و اقتصادی پرتسیاس
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سازی در یک دوره ده تا پانزده ساله و همراه با اجرای طرح فراگیر بیمه بیکاری و ایجاد هدفمند
گسترده برای اطالعات کلیدی بازار کار و با طراحی یک نظام آماری تکاملی )به جای  یک سامانه

طریق پرسشنامه( همراه با یک بسته سیاستی مکمل و روشن در مورد  آوری سریع اطالعات ازمعج
  .آوردمثبتی به بار می بازار ارز طراحی و اجرا شده بود البته نتایج بسیار

اقتصادی، گذشته است. مراقب باشید های سیاستانگاری نسبت به بنابراین دیگر زمان ساده          
نسپارید. اقتصاد  ،زنندکتابی می های شیک وهایی که حرفدست اقتصاددان ایران را بهاقتصاد 

امروز  شماندارد با او باید خیلی با مدارا رفتار کنید. اگر  ایران ظرفیت تحمل یک شوک دیگر را
« کمیته نجات اقتصاد ملی»اقتصادی خود  بخواهید دچار همان خطاها نشوید الزم است در کنار تیم

های فکری کشور از نحله متشکل از گروه بزرگی از اقتصاددانان« راهبردی اقتصاد ملی شورای»ا ی
بازوی فکری  عنوانمتفاوت را همراه با خبرگان و صاحبان تجربه مدیریتی اقتصاد تشکیل و آن را به

گی یشههای بزرگ بدون عبور از این کارخانه اندتان به کار گیرید. سیاستمجموعه تیم اقتصادی
شورای عالی نظارت بر عنوان به حالجی زوایا و پیامدهای آن نباید اجرا شوند. این کمیته و

های اقتصادی کند. هیچ طرحی از وزارتخانههای اقتصادی عمل میوزارتخانه راهبردیهای سیاست
 رود مگر این که این شورایاقتصادی به مجلس نمی شود و هیچ الیحهدر دولت تصویب نمی

نباید اکثریتش از مقامات کنونی  راهبردی تصویب کرده باشد. دقت کنید این شورای راهبردی
و مدیران ارشد  دولت باشند حتما باید اکثریتش از کارشناسان و صاحب نظران واقتصاددانان مستقل

درصد باشد. این شورا  ۵۰کنونی دولتی در آن کمتر ار  اقتصادی سابق باشند و سهم مدیران
شورای اقتصاد فعلی نیست بلکه بازویی فکری است که به کل دولت و از جمله به شورای  زینجایگ

  .دهدمی اقتصاد هم مشورت فکری

 

فراموش نکنیم که دولت هاشمی دولت تخصیص بود، دولت خاتمی دولت تثبیت بود و           
بر سر کار آمدن یک دولت طبیعی دوباره نوبت طور بهتوزیع بود. اکنون  دولت احمدی نژاد دولت
است ای بودهآمده در دوره دولت نهم و دهم به گونه های اقتصادی پدیدتخصیص است. اما آشوب

بحران و نیازمند اصالحات جدی  درگیر ،که اقتصاد ما در هر سه حوزه تخصیص و تثبیت و توزیع
سازی و به آزاد معطوفهای سیاستگیری از است. اگر هدف دولت شما فقط تخصیص بود بهره

کرد. اما چون دولت شما باید هر سه وجه عصر تعدیل( کفایت میهای سیاستسازی )بازاری
اقتصاد را همزمان انجام دهد نیازمند یک بسته سیاستی بسیار پیچیده و محتاطانه همراه با  در مداخله

نظارتی قوی و  ها و یک تیم فکری وبهنگام برای پایش نتایج سیاست یک نظام آماری چابک و
  .پیچیده است

های مطلوب کسانی که قرار است اعضای اصلی با این تفاصیل اکنون اجازه بدهید تا ویژگی          
دارای دانش اقتصادی کافی و عمیق باشند.  ،را تشکیل دهند مرور کنیم: نخست تیم اقتصادی دولت

. شودمیدکتری اقتصاد فراهم نعمیق صرفا با گرفتن مدرک  دقت کنید دانش اقتصادی کافی و
تخصصی الزم برای اندیشیدن منظم و روشمند  هایگوید این فرد تواناییمدرک دکتری اقتصاد می
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عمیق درباره اقتصاد ایران و  در حوزه مسائل اقتصادی را دارد. اما این که او واقعا به اندازه کافی و
صرفا با داشتن  ده باشد بحث دیگری است کههای درسی اقتصاد، اندیشیده و تعمق کرنه فقط نظریه

  .شودمیمدرک دکتری اقتصادی حاصل ن

های جدی در حوزه مدیریت اقتصاد ایران باشند و آن را به خوبی بشناسد. دارای تجربه ،دوم          
های تزیینی و فاقد جدی این است که تجربه گذشته او صرفا در حوزه مسئولیت منظورم از تجربه

های سیاسی و اقتصادی که فاقد روابط سیستماتیک با قدرتاین مدیریتی نبوده باشد. و سوم جوهره
های ذینفع نباشد. از این سوی منافع این گروهگیری بههایش آلوده به جهتپنهان باشند تا سیاست

الزم است دارای شجاعت  گذشته، کارگزاران اقتصادی دولت عالوه بر خبرگی تجربی و علمی،
های شبکه تدبیر شده در برابر رانت خواران فربه شده را داشته باشند تا زم جدی جهت ایستادگی و ع

چنان فضا را بر توسعه پایدار ملی خواری اقتصادی هممختلف محفلی، امنیتی و نظامی، با رانت
پذیری و ها باید مشورتاقتصاد و سیاست را بیش از پیش نبلعند. ویژگی مهم دیگر آن نبندند و

ها بهره نگیرید های مهم از ژنرالگفتم که تا حد ممکن در مسئولیت پذیری باشد. اگر پیشترنقد
  .یکی هم به همین علت بود

کار گمارده بود. ها را بههای مهم گروهباندولت نهم و دهم در طیف وسیعی از مسئولیت          
ها و یا صاحب نظران منتقد را نداشتند و رالنبودند چون تحمل دیدن ژن پذیرها مشورتگروهبان

تحقیر صاحب نظران و بزرگان و ژنرالهای حوزه خود  هویت خود را از طریق نادیده انگاری و گاه
های جاافتاده و اعتقادات صاحب ایده ها نیز خودشانگذاشتند. اما دقت کنید که ژنرالبه نمایش می

نیستند. آنان خودشان  پذیرتند و از این نظر آنها نیز مشورتلبی هستند که حاضر به تغییر آنها نیسصُ
 ها در مقام مشورت موضع و رفتار خوبی دارند امارا صاحب تجربه و همه چیزدان می دانند. ژنرال

در مقام اجرا موضع خوبی ندارند و به ندرت مشورت پذیرند. بنابراین تیم اقتصادی شما باید افسرانی 
ی و تخصصی و اجرایی، تجربه و دانش و توانایی الزم را برای مدیریت اقتصاد فن باشند که به لحاظ

کار صورتی کارآمد بهها را مطیع خود کنند و بهبتوانند گروهبان ایران داشته باشند، یعنی از یک سو
نظران و خبرگان و باشند که از مشورت صاحب بگیرند و از سوی دیگر این آمادگی را نیز داشته

.شنوند بهره ببرندمنصوب می تیم مشورتی از سوی رئیس جمهورعنوان بههای حوزه خود که ژنرال

  

هایی است که تیم اقتصادی شما مطرح هستند تیم ژنرالعنوان بهبه گمان من تیمی که اکنون           
 لئلب دارند و به لحاظ جایگاهی که برای خود قااعتقادی صُ ،اقتصادی به نظریات ارتودوکس

دهم که این تیم را به تنهایی و بدون را زنهار می هستند مشورت پذیر نیز نیستند. نهایتا من شما
به کار نگیرید. تجربه آمریکا  حضور شوراهای مشورتی متشکل از صاحب نظران متنوع و منتقد،

هور رئیس جم گوید که هرگاه مقامات فدرال رزرو از یک نحله فکری بودند، مشاورانهم به ما می
  .انداز نحله فکری دیگری بوده

های فکری در مرحله بنابراین مطمئن باشید اگر سازوکاری اندیشیده نشود که از همه طیف          
سازی اقتصادی استفاده شود پس از یک دوره فطرت و با پدیداری نخستین ورزی و تصمیماندیشه
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به خودی خود تواند میآغاز خواهد شد و شروع نقد  گذاری، نقدهاهای خطا در سیاستنشانه
کار در راه اندازی سازوکاری  یچاره .اقتصادی دولت شما را بیشتر کندهای سیاستپذیری آسیب

بر فرایندهای  بانی مستمربرای مشارکت فراگیر و هم اندیشی اقتصاددانان مختلف به منظور دیده
  .مورد روندهای محتوم استهایی در آگهیکالن اقتصادی و دادن پیش

لوم دیگر، مانند اند هر چه اقتصاددانی از عبی جهت نیست که بزرگان علم اقتصاد گفته          
تر بداند اقتصاددان بیشتر .،شناسی و..انسانشناسی و ریاضی و فلسفه و جامعه تاریخ و روانشناسی و

پیچی اقتصادی برای آن باید به است و هنگام نسخه  است. چرا که جامعه یک موجود زنده
های سیاسی اجتماعی و گرایش های فکری و عادات روانی و ساختارهای رفتاری و سنتویژگی

خود های سیاست ریزان هدفمندسازی، در چیدن بستهاو نیز توجه داشته باشیم. مثال کافی بود برنامه
 ،کردندشان با آن توجه میاهیت رابطهبه خلقیات رفتاری و تصور تاریخی مردمان ایران از دولت و م

ای وارد و دولت را در حلقه خبیثه دهدمیتا دریابند هدفمندسازی به این شیوه در ایران جواب ن
گفت از آن بسیار دشوار و خطر خیز است. توجه به روانشناسی مردم ایران می که رهاییکند می

های غیر مستقیم انرژی از . حذف اعتیاد به یارانهدرمان کرد که یک اعتیاد را نباید با اعتیاد دیگری
روانشناسی روستایی بود. یا اگر آنان با  های نقدی، از جمله این خطاهاطریق ایجاد اعتیاد به یارانه
آن هم در شرایطی که  دانستند که پرداخت یارانه نقدی به جوامع روستاییایران آشنایی داشتند می

خالصی  بار است و چگونه تیرنابودی است تا چه اندازه خسارت معرضطبیعی در طور بهکشاورزی 
گونه مناطق است بر شقیقه کشاورزی روستایی ما و تسریع تخلیه روستاها به شهرها و گسترش قارچ

شهرها و بسط عدم توازن در توسعه مناطق. یارانه روستاییان باید به شیوه دیگری پرداخت  ایحاشیه
  .شدمی

گویند روند و مرگ بر آمریکا میبرای مردمانی که جمعه به راهپیمایی میشود میآخر مگر           
های اقتصادی دولتشان، با اعتماد و آرامش کامل به بازار اعتمادی به سیاستو شنبه به خاطر بی

صاد و بدین وسیله به تداوم اقتدار اقت کنندمیخرند و ذخیره روند و دالرهای آمریکایی را میمی
  اقتصادی کرد؟ گذاریهای درسی سیاستدهند، مطابق کتابآمریکا رای می

که بنا ندارم در این نوشته رغم اینخواهم جسارت کنم و علیآقای رئیس جمهور! اجازه می          
اقتصاد ما اکنون در بن بست پروا زنهار دهم. فراموش نکنیم که یک نکته را بی وارد مصادیق شوم

چیدن یک تیم قوی اقتصادی مهم است اما مطمئن باشید که اگر  به دام افتاده است. گرچهسیاست 
د. رای این اقتصاد انجام دهنتوانند کار زیادی بنمی های دنیا را هم جمع کنیدترین اقتصاددانزبده

 ای از طریقبکوشید آشوب تازه ا باید فعالران بیمار حساس و گاه خطرناکی است. شماقتصاد ای
شبه و هم یک غلط کنونی راهای سیاستاتخاذ سیاست جدید در اقتصاد ایران ایجاد نکنید و حتی 

ترسم پیش میاست این است که سریع و با یک مصوبه متوقف نکنید. آنچه اکنون مرا نگران کرده
ایی هوگویی جدی در میان اقتصاددانان انجام شود، برای اقتصاد ایران تصمیمفرصت گفتکه آن از

ثباتی در اقتصاد شود. ای از بیهایی به اجرا درآید که منجر به چرخه تازهسیاست گرفته شود و
دستی را روی میز شما اقتصادی شما به زودی نسخه سرراست و دم دهم که یاراناحتمال زیاد می
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مردم و ها به و لزوم پرداخت منظم یارانه بگذارند و شما نیز با توجه به کسری بودجه شدید
هراس  است.قیمت ارز  های دیگر، خود را از تن دادن به آن ناچار ببینید و آن مساله افزایشبحران
کنند و  تانگیری، شما را دوره کنند و توجیهرا دارم که در این شتاب حوادث و شتاب تصمیمآن

اندکی بازارهای کنون که با شوک روانی انتخابات د. اموافقت شما را بگیرند و کار از کار بگذر
ثباتی ای از بیاند یک شوک ارزی دیگر، اقتصاد ایران را وارد موج تازهآرام گرفته اقتصادی

های مساعد برای بهبود همه زمینهتواند میتازه سم مهلکی است که  ثباتیکند. اکنون یک بیمی
  .اقتصادی را نابود کند

ارز همچون داستان هدفمندسازی است: کلمه حقی که در زمان باطلی  داستان افزایش نرخ          
. سخن درستی است که زمانش حاال نیست. شما شودمیباطلی از آن حاصل  هنتیجو شود میبیان 

شده در بازارهای کلیدی اقتصاد را به هم بریزد پرهیز کنید.  از هر حرکتی که اکنون تعادل ایجاد
حفظ تعادل سطح پایین موجود بهتر از  ثبات و نامطمئنشرایط بیگوید در یک قاعده مهم می

تعادل موجود را بهم  کنید وثباتی شما برای ارتقای تعادل اقدام میارتقای تعادل است. چون در بی
 رو شد. پسرسید. دقیقا وضعیتی که هدفمندی با آن روبهزنید اما هرگز به تعادل باالتر نمیمی
خواری در سال جاری با توجیه تامین کسری بودجه یا ممانعت از فساد و رانت هیچ قیمت نگذاریدبه

ارز را باال ببرند و سخن از تک نرخی بگویند. اشکالی ندارد سی سال است  در ارز و غیره نرخ
که ای هزینهاند بگذارید یک سال دیگر ببرند اما فسادی و خواران منافع ارز دو نرخی را بردهرانت
مراقب باشید شما را اغوا چنین هم است. تربیشتر و فراگیرکند میتازه در اقتصاد ایجاد ثباتی بی

. راست شودمیچنان  نکنند که پایین بودن نرخ ارز باعث ناکارایی و هدر روی منابع ملی و چه و
به  میلیارد درآمد نفتی را نابود کرد و کسی خم 7۰۰گویند، اما یادمان باشد دولت نهم و دهم می

ابرو نیاورد. شما هم بگذارید ارز با نرخ فعلی ادامه یابد و برخی منابع هدر برود و از تخصیص بهینه 
ای به اقتصاد ایران وارد نکنید تا اقتصاد سال گذشته( اما شوک تازه ۳۵باشیم )مثل تمام فاصله داشته

  .اندکی آرام بگیرد

گویم در شرایط به صراحت می دیگری بیابید. تان راهکارهایبرای تامین کسری بودجه          
تر از افزایش نرخ ارز است. دقت معقول یکسری بودجه حتی استقراض خارج کنونی برای تامین

کلیدی صرف نیست که اگرهمان بود هم مهم و  یاقتصاد کنید نرخ ارز اکنون دیگر یک متغیر
م زدن آن خیلی چیزها را در هر سه هاقتصادی و اجتماعی است. به -بود . بلکه یک متغیر سیاسی

مطرح شما مدافع  ه یارانــ ک نهادگرایی و نظریه کالسیک اقتصادزند. فرق نظریه عرصه به هم می
 بیند بلکه همهمین جاهاست. نظریه نهادگرایی متغیرهای اقتصادی را فقط اقتصادی نمی ــآنند 
کم تا پایان امسال بنابراین دست کند.میمالحظه  ها و هم پیامدهای غیراقتصادی آنها را نیزریشه

ارز بازی شود. حتی اگر مجبور شوید از کشورهای خارجی هم استقراض کنید  اجازه ندهید با نرخ
ندهید. آسیب اقتصادی، اخالقی و اجتماعی تغییر نرخ ارز از  بکنید ولی تن به افزایش نرخ ارز

تامین کسری بودجه نیازی  اما البته برای .استآسیب استقراض از خارج بسیار بیشتر و ماندگارتر 
توان گفت که در تعبیه کرد و سخن فراوان میتوان میبه استقراض نیست راهکارهای فراونی 
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  .شدهای فنی و تخصصی مربوطه بیان خواهدصورت لزوم در کمیته

ر غیاب است و د جا که نرخ ارز یک شاخص کلیدی و سیاسی شدهبنابراین از آن          
بینی اقتصادی این نرخ به یک ابزار کارآمد برای پیش ،اعتماد اقتصادی های واقعی و قابلشاخص

دستکاری آن بسیار حساس است. پس خواهشم این است  است،توسط بخش خصوصی تبدیل شده
گیری افزایش آن تن ندهید و تصمیم که هر چه از مزایای افزایش قیمت ارز برای شما گفتند، به

های را به نتیجه نشست ها و مسایلی از این دستدر مورد چند مساله مهم نظیر قیمت ارز، آینده یارانه
برای  الحلقومهای راحتکارشناسی تیم بزرگی از اقتصاددانان واگذار کنید. در یک کالم، نسخه

جذابند اما  های شسته و رفته وسردستی گرچه بسیارحلامروز اقتصاد ایران بسیار خطرناکند. راه
کنم اقتصاد امروز ایران را نباید به دست دارند. به همین علت است که عرض می عواقب خطرناک

خوب های سیاستن حتی یم: االبگذارید از این تندتر بگو .درمانگر یک نحله فکری سپرد
ی ثباتتغییر است و هر تغییری، بی اقتصادی هم اتخاذ نکنید، چرا که سیاست خوب هم مستلزم

گیری برای بخش ثباتی مولد نااطمینانی است و نااطمینانی یعنی تیرگی فضای تصمیمآورد و بیمی
  .گذاری و رکود بیشتر در تولیدخصوصی و این یعنی توقف بیشتر در سرمایه

خواهید اقتصاد ایران رشد کند؟ دولت دنبال بگذارید آب پاکی را روی دستتان بریزم. می          
رود به جای رشد، تورم دولت وقتی دنبال ایجاد رشد اقتصادی می .اد ایران نرودرشد اقتص

ایران آشوب ایجاد نکند، همین و بس. و تغییر  آفریند. دولت فقط یک کار بکند: در اقتصادمی
تفاوت دیدگاه اقتصاد  خواهمنرخ ارز خیلی آشوب به همراه دارد. من اکنون در این جا نمی

نهادی  و اقتصاد ــاند های بعد از جنگ تحمیلی مطیع دستورات آن بودهدولت که همه ــارتدوکس 
کنم دیگر جایز نیست برای اصالح اما عرض می ،گذارمرا بیان کنم، این را برای فرصت دیگری می

های پولی و مالی فکر کنید. در واقع ابزارهای متعارف اقتصادی از جمله ایران به راه حل اقتصاد
اند و اقتصاد امروز ایران با ناکارآمدی و فقدان اثربخشی مواجه شده پولی و مالی در هایسیاست

در عرصه سیاست و دست یازیدن به برخی تغییرات  حل مسایل اقتصادی نیازمند تحول و تدابیری نو
  .نهادی است

که بدون حمایت و همراهی مقام معظم رهبری با دولت، موفقیت دولت و نکته آخر این
ترین کنم، چون ایشان مهمتاکید می« موفقیت اقتصادی»ناممکن است. بر  زمینه مدیریت اقتصاددر 

ثباتی و شان عالئم ثبات و اطمینان یا بیو مواضع توانند در سخنانفردی هستند که نه تنها می
ن دارند ارکان قدرت در ایرا نااطمینانی را تولید کنند بلکه با اشراف و اقتداری که نسبت به سایر

قدرت شوند.  هایثباتی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از سوی سایر بخشتوانند مانع تولید بیمی
توانند ارائه فهرستی از مطالبات و شرایط الزم برا ی موفقیت در ساماندهی اقتصادی که رهبری می

 .ستقتصادی دولت بایسته اهای ارا محقق کنند جهت همراهی ایشان با سیاست آنها
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  ت( اندر باب باور و اعتماد به مردم

توانید تغییر دهید و چنین خواهید کرد اما بخش بزرگی از ها را می«سیاست»شما البته بسیاری از 
توانید تغییر چندانی هاست که احتماال نمی« ساختار»های امروز ایران ناشی از ها و خرابیدشواری
بسیاری موارد بدون حمایت بقیه حاکمیت، ناچیز است.  در ها ایجاد کنید و احتمال موفقیتدر آن

را به خودتان افزون کنید. به آنها در عمل  پس دستکم بیایید و به مردم ا عتماد کنید و اعتماد آنها
  .را باال ببرید هویت بدهید و یک تجربه تازه بر جای بگذارید و استاندارد نظام مدیریتی

اند و اگر شما آنها را تاسفانه یا خوشبختانه مردم شما را جدی گرفتهمردم را جدی بگیرید. م          
آورند. مردم ما مردم اعتباری و سقوط شما را فراهم میسرعت مقدمات ناتوانی، بی جدی نگیرید به

همان سرعتی که به شما اعتماد کردند و به میدان آمدند، از شما  غریبی هستند ـ به هر دو معنی. به
های ژنتیک، فرهنگی و تاریخی به ویژگی زد. این مسالهکرد و شما را زمین خواهندقهر خواهند

خواسته یا ناخواسته  صورت شماهرجا نیست. درگردد که جای گشودنش اینمردم ما باز می
 های خارجی، حقوق شهروندی،اید: تدبیر، امید، رونق تولید، کاهش تنشهای فراوانی دادهقول

که هر یک از این دانید میها و تعداد زیادی قول و قرارهای دیگر. شما ارانهاصالح هدفمندی ی
کند و در عمل تحقق سنگینی دارد و چه انتظارات اجتماعی عظیمی ایجاد می ها چه بار ارزشیواژه

محتوا ها به شعارهایی بینگرانی عمده این است که این است. وآنها با چه موانع متعددی مواجه 
را بر باد دهد و همان بالیی که سر دولت  و سرمایه اجتماعی ایجاد شده در دوره انتخابات بدل شوند

چاپ اسکناس جدید و  نهم و دهم آمد سر این دولت نیز بیاید و دوباره همان آش و همان کاسه و
 افزایش نقدینگی و فروش سکه و دالر. 

و در واقع هر  ،مردماعتماد و امید  یا اقتصاد را یا باید قوام و قدرت تولیدی پایدار نگهدارد
ای و رونق تازه توانیم ثبات اقتصادیما فاقد اولی هستیم تنها به کمک دومی می دو. و امروز که

ایجاد کنیم. مراقب باشید این سرمایه از دست نرود. تحقق سخنان شما اقتضائات عملی فراوان و 
کند. آنگاه و سرخوردگی عظیم ایجاد می مانددارد که اگر محقق نشود شعارها، خالی می مهمی

موفقیت در  شوند تا شما را فروکشند. دقت کنیدکار میهمان مردمی که شما را برکشیدند دست به
برخی مدعیان سیاست و مدیریت نیست راه حلش در  تحقق شعارهایتان در دست نظام اداری یا

البته این مردم آن اندازه نجیبند که  و خرد جمعی است و این نیازمند تعبیه راهکارهای ویژه است.
بلکه به  کنندمی اگر با راستی مشکالت را با آنها در میان بگذارید نه تنها انتظارات خود را تعدیل

 شتابند. تنها کافی است به آنها اعتماد کنید و برای جلب اعتمادشان، راهکارهای واقعییاریتان می
  .مشارکتشان را تعبیه کنید

گویم اکنون می نتخاب اعضای دولتتان پیشتر نوشتم.درباره مشارکت دادن مردم در فرایند ا          
را از هفته اول مسئولیت ساماندهی  ــ ولو کوتاه ــگوی مستقیم با مردم وگفت یک برنامه منظم

 واسطه باشد و امکانخواهید با مردم بزنید بیهایی که میحرف کهشود میهم باعث  ،کنید. این
که در مواقع لزوم شما را بایکوت شود می و بعدها هم مانع آنشود میها منتفی انتقال گزینشی آن
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بشوند. اما صداقت را و  یا سانسور کنند چرا که مردم هر هفته یا هر ماه منتظرند تا سخن شما را
 خودشانفهمند. مشکالت را صادقانه بگویید و از صداقت را با مردم فراموش نکنید. مردم می

. حضور و شودمیراهکار بخواهید. این باعث افزایش احساس امید و توانایی جمعی در مردم 
دهی به مشارکت موثر مردم نخواهید. البته راهکارهای فراوانی برای شکل مشارکت مردم را تزیینی
  .توضیح دادتوان میدر جای خودش  سازی وجود دارد کهدر فرایندهای تصمیم

وگو کنید، هفتگی و ماهیانه. از این طریق مردم با شما رابطه طور منظم با مردم گفتس بهپ          
کنند. کاری کنید که مردم هر هفته یا هر ماه در ساعت خاصی با اشتیاق پای ای ایجاد میهمدالنه
ند. هایشان بنشینند تا سخنان شما را  و گزارش شما را و شرح وصل و هجر شما را بشنوتلویزیون

کنند حتی اگر کوتاهی کرده باشید. حمایت می باور کنید اگر به مردم راست بگویید، شما را باور و
که سخن ها مشروط بر آناین ها از خودشان راهکار بخواهید. و البته همهتوانید در دشواریحتی می

نماینده افکار  به عنوانجانبه نباشد و نیز اجازه دهید خبرنگاران جسور و منتقد گفتنتان با مردم یک
 .عمومی شما را مخاطب قرار دهند

د مردم را جدی گو با مردم را و جلب اعتماوکنم، رابطه با مردم را، گفتو باز عرض می          
م اکنون بیایید دواندن مردم در پی خودروی خود، از ه انداختن سفر استانی و بگیرید. به جای راه

ها را مشارکت تصمیمات خود و دولت بگذارید و در عمل آن در جریان مردم را مستقیم و پیوسته
دولتی،  پرسی( در مورد تصمیمات مهم دهید. اصالً برای مراجعه مستمر به آرای عمومی )همه

توان همانند یماست.  های اطالعاتی مدرن بسیار ساده شدهراهکاری تازه بیابید. این کار با فناوری
بدهد  د یک رایثبت کرد تا هر کس تنها بتوان« شماره تلفن ملی»ایرانی یک کد ملی، برای هر فرد 

ظارتی را نتوان یک سیستم گیری کرد. میها و با سیستم پیامک، رایو از طریق این شماره تلفن
فالن مساله  کنید که در موردتعبیه کرد. آنگاه خیلی ساده امشب به مردم اعالم می هم برای آن

های ار گروهفالن موضوع به این دالیل در تعارض یا در فش واهید یا در انتخابنظرشان را می خ
های ناگفته گیرند و به گزینهپیام شما را می خواهید. باور کنید مردمسیاسی هستید و نظر مردم را می

تدریس  را« و رای دهی نظریه دموکراسی»دهند. من ده سال است در رشته اقتصاد شما رای می
مردم  ستگویم. کلید موفقیت شما در دمی« نظریه رای»این را از دیدگاه یک کارشناس کنم می

توانید از این ها را میاست، مردم را باور کنید، مردم را باور کنید، مردم را باور کنید. خیلی از فشار
 اید و نیز دردار کنونی را یک گام ارتقا دادهکنید ضمن این که دموکراسی مشکل طریق حذف

نتقل مها، بخش اعظم مسئولیت به خود جامعه بودن انتخاب صورت بی نتیجه شدن یا نامناسب
 .شودمی

توانید عالم را مدیریت کنید بپرهیزید. جامعه ما پیامبر خواهید و میاز رفتارهایی که گویا می          
ا ببیند و حرفهایش را خواهد. جامعه ما نیازمند یک رفیق است که با او بنشیند و دردهایش رنمی

و ارزان پیدا کند. افسرده است، نشاط ندارد، خسته است، هوایش  های سادهحلبشنود و برایش راه
غ فروان شده ، درودکننجوانانش فرار می اش وحشتناک و کشنده است،آلوده است، رانندگی
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ن شوهر و بدون بدو است، فسادهای اخالقی به سرعت در حال رشد است، بیش از سه میلیون زن
 فرصت ازدواج دارد، پنج میلیون بیکار دارد، نخستین مصرف کننده تریاک و دارنده بیشترین

زندانی نسبت به جمعیت در جهان است، بیش از نیمی از جمعیتش گرفتار راهروهای دادگستری 
ردگی افس قیدی یاشوند و به سرگردانی یا بیسرعت از مذهب رسمی دور می هستند، جوانانش به

های العالجش سرعت گرفته است، کمترین شوند، نرخ رشد بیمارییم های کاذب دچاریا عرفان
اش دنیا را دارد، نظام اداری فاسد و ناکارآمد کالفه سرانه مصرف شیر و بیشترین سرانه مصرف شکر

اند گروگان یا برده نظام بانکی شده ها و واحدهای تولیدی اشکرده است، بخش اعظم خانواده
قبلی  های معوقهوام هایشان را بدهند و دوبار وام بگیرند تاکنند تا بهره وامیعنی می دوند و کار می

رسد، دود نمیاش کرده است و هرچه میو کندی نظام اداری کالفه را تسویه کنند، شتاب زندگی
های با سیاست هاو صدها مساله دیگر از این دست دارد که باید به کمک دولت حل کند. این

 رفیق  »یک « جمهور رئیس »ها به جای یک شود. حل اینو ضربتی حل نمی یکباره و دستوری
حل برای این مسائل مردم شناسایی، طرح مساله و یافتن راه ای برایخواهد. وقت ویژهمی« جمهور

وگوی ملی در موردش یک گفت اش متمرکز شویدبگذارید. هر ماه روی یکی از مسائل
 .دراندازید. و برای حل آنها از خود مردم راه حل و مشارکت بخواهید

ن تفصیلی از تواند با ارائه یک گزارش کامل و یک بیالشروع ارتباط شما با مردم می          
های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد. موجود کشور در حوزه ها و وضعیتشاخص

تر ا راهکار سادههای مستمر در صدا و سیما ارائه کنید یدر برنامهتوانید این گزارش را خودتان می
وجود در تصویر کامل از وضعیت م و موثرتر این است که هر کدام از وزرای پیشنهادی شما یک

 این، هم راه شود. های موجود انگشت نهادهحوزه مسئولیت خود را به مردم بدهند. بویژه بر بحران
ـ های آینده اهتشان در مطلبانه رقبا و باز شدن زبان تَعَنُّگری فرصترا بر مطالبه متعدد  هایکه بحرانـ

کند ن را تعدیل میکند و انتظاراتشابندد، هم مردم را از حقایق موجود آگاه میمی ــاز راه می رسد 
، ههای مطرح شدطور منظم در مورد هر یک از بحراننقطه شروعی است که شما بتوانید به و هم
گو درباره وفتگگفت و گو کنید و راهکار بیابید. باالخره تا وقتی  طریق صدا و سیما با مردماز 

خواهد داد ننشود هراس از مطرح کردن آنها اجازه  های در پیش رو آغازهای پنهان و بحرانچالش
ها را کاری مشکالت و بحران ها یافت شود. سیاست پنهانراهکارهای فراگیر جمعی برای آن

ها از دشواری رای حلشکنید و مردم را در جریان واقعیات قرار دهید و البته به آنان امید بدهید و بب
 .خود آنان یاری بطلبید

 

 ث( اندر باب برخی اقدامات نو

کردم. دروغ بویژه از تاسیس می« وزارت راستی»اگر به جای شما بودم یک سازمان یا یک یک ـ 
درون ویران کرده است و سرمایه اجتماعی را به نابودی کشانده است. جامعه را از  اشنوع رفتاری

ثباتی فضای کسب و کار. مشکل اصلی درآمده است: دورغ و بی اقتصاد ما در برابر دو چیز به زانو
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اند. مشکالت دالر. آنها مشکالت درجه دوم اقتصاد ما نه پول است نه نیروی انسانی و نه کسری
اقتصادی است و سپس  به هر نوع اطالعی است که در دسترس فعاالناعتمادی درجه اول بی

از  کنیم اگر یک مدیری چند میلیونثباتی روندهای سیاسی و اقتصادی کشور. چرا گمان میبی
سند هزینه شده باشد باید توسط دیوان محاسبات رسیدگی و مواخذه شود اما بودجه دستگاهش بی

اش به قانون باعث سرگردانی و دلسردی و عدم پایبندیاو به قول و قرارش  تعهدیاگر بی
های فراوانی از کشور فوت شود نباید مواخذه شود؟ این گذاران و مراجعان شود و فرصتسرمایه

اقتصاد. دروغ به هزاران شکل در پیکره  بارتر است، هم برای جامعه و هم براییکی بسیار خسارت
غیر واقعی و اهدافی  هایوده است. از وزیری که برنامهنظام تدبیر کشور ریشه دوانده و رخ نم

 کند و بعدکند و منابع کشور را نابود میها و امکانات دستگاهش اعالم مینامتناسب با توانایی

شود، تا مدیر کلی که به بهانه جلسه، مراجعین خود بدون بازخواست به دستگاه دیگری منتقل می
گوید پرونده باید در نوبت بماند اما رشوه ارمندی که به دروغ میگذارد تا کمی ها منتظررا ساعت

گونه گوید دستور آمده است هیچتا رئیس بانکی که به دروغ می کند،گیرد و از نوبت خارج میمی
کند و زیرمیزی در بیمارستان دولتی جراحی می دهد، تا پزشکی کهوامی ندهیم اما به دوستان می

یک ساعته را نیم ساعته برگزار  هایرود و کالسمطالعه به کالس میبی گیرد تا استادی کهمی
جریمه را نقدی  ریزد تا پلیسی کهکند و در جوی آب میها را جارو میکند تا رفتگری که زبالهمی
 آوری در زندگی ما رسوخ کردهگیرد، همه گرفتار دروغ رفتاری هستند. دروغ به نحو تهوعمی

 .است

های مدرن ارتباطی کم حرکتی نمادین کرد. به گمان من، با توجه به فناورید، دستباید کاری کر
بتوان بسیاری از این رفتارهای دروغین را اصالح کرد. من حتی در نقد  و اطالعاتی به راحتی
بود که نحوه اجرای این سیاست نباید منجر به  هایم اینها یکی از بحثهدفمندسازی یارانه

توان بسیاری هدفمندی، می ن در جامعه ما شود بلکه با تغییر شیوه اجرای سیاسترفتارهای دروغی
 ها را در جامعه نیز کاهش داد. چطور است سازمان میراثکاریاز رفتارهای دروغین و خالف

دهیم کنیم تا میراث فرهنگی مادی و فیزیکی ما را محافظت کند اما اجازه میفرهنگی تاسیس می
و میراث فرهنگی رفتاری و اخالقی ما نابود شود و هیچ کس در برابر آن  قیتا سنت های اخال

ها هم به کشوری فرو خواهد ریخت و البته توریست مسئول نباشد. بدون اخالق، مسجد و میخانه
 .دهندرغبتی نشان نمی هره را،هایش زَرند اما آدمبَاش دل میهای تاریخیکه ساختمان

های شماست. من ریزی کشور از اولویتمساله احیای سازمان مدیریت و برنامهظاهراً دو ـ           
هستم که بیشترین نوشته و تحلیل را در نقد این اقدام در همان زمان انحالل داشته و  یکی از کسانی

که با اصل احیای آن موافقم اما ام. اکنون ضمن آنارائه کرده را« نظریه امتناع برنامه در ایران»
است. احیای سریع این سازمان به همان  ای در این باب هست که نیازمند تفطنظات جدیمالح

به یک مساله تبدیل  اندازه پر آسیب است که انحالل یک شبه آن بود. عواملی که این سازمان را
 ها را حل و فصلخواست آنحل، یعنی انحالل میترین راهکرده بود و دولت نهم با اتخاذ ساده

ای برای تواند عالوه بر مشکالت پیشین، مسایل تازهاند. احیای سریع سازمان مینان باقیکند همچ



  
 

   رنانی به آقای روحانیمحسن  یامهن
 

 

 

27 

اند ای که پس از انحالل از سازمان رفتهدولت ایجاد کند. بسیاری از کارشناسان زبده و با سابقه
از به سازمان بازگردند. احتمال دارد تنها بخش کوچکی  خواهندتوانند یا نمیاکنون عمال نمی

بازگردند. احیای سریع سازمان، آن جا را  ها، آن هم در یک فرایند طوالنی، بتوانند به سازمانآن
های تازه و پر موقعیت کنندگان و طالباننه به یک نهاد کارشناسی مرجع بلکه به مجمعی از هجوم

این  ای که درهکند که سازمان تازه را به بیراهه خواهد برد. تجربه نهادهای تازمنفعت تبدیل می
زده نهادهای جدید تنها حقوق بگیرانی تازه است که تاسیس شتاباند نشان دادهسالیان تاسیس شده

اند همچنان ها تاسیس شدهافزاید اما مشکالتی که این نهادهای نو برای حل آنمی به پیکره دولت
یالن و سرگردان و در راین و داریم فاقد سنت سازمانی و بناب هاییاند. یعنی دستگاهبرجای مانده

 .هم خواهد بود نتیجه ناکارآمد. این خطر در کمین سازمان مدیریت جدید

ع کارشناسی برای مولد اندیشه برای توسعه ملی و مرج نهاد  ،از آنجا که سازمان مدیریت          
تواند ها میهدهاندیشه کافی احیا شود تا هاست اگر به یکباره و بیدستگاه توسعه عقالنی فعالیت

حیای سریع سازمان ببرد. به گمان من بهتر است به جای ا نظام اداری و توسعه اقتصادی را به بیراهه
یئت کارشناسی هسازمانی برای آن، یک  و تعیین رئیس و دادن ماموریت به او برای پیشنهاد ساختار

یک دوره  شود تا در ت دادهریزی ماموریهای اقتصاد، مدیریت، بودجه و برنامهاز خبرگان حوزه
 حیایازمانی مشخص مسائل گذشته و حال سازمان را بررسی و پیشنهادهای مشخصی برای نحوه 

ولت ارائه دگری و مرجعیت کارشناسی آن، به هیئت سازمان بویژه برای نحوه احیای قدرت اندیشه
 ،است« ه ریزیبرنام»و « تمدیری»ریزی نیازمند کالم: احیای سازمان مدیریت و برنامه کند. در یک

ریزی صر برنامهشود که دریابیم عتر میبپرهیزید. این توصیه زمانی جدی از شتابزدگی در این مورد
ای که های منطقهسرآمده است. بخش اعظم عدم توازن جامع نه تنها در جهان بلکه در ایران هم به

های جامع مرکز همین برنامه ریزی صلها و مناطق کشور پدید آمده است حادر درون و میان استان
این احیا باید  ــ که باید آورد رد ــزمان مدیریت روی آوبه احیای سانشینان است. اگر باید دوباره 

 مشارکتی و ای و محلی با رویکردریزی منطقهسوی برنامهریزی کشور بهبا تغییر الگوی برنامه

چوب آید که سازمان مدیریت در چارم میگمان الزمحور باشد. اگر چنین باشد، بیاجتماع
 .ای احیا شودمنطقه ریزیاقتضائات برنامه

ابر احیای احتمالی فراموش نکنیم که استانداران یکی از نیروهای جدی مقاومت کننده در بر          
ی اخودآگاه برارود که شما و همکارانتان نمدیریت استانی هستند. بنابراین احتمال می هایسازمان

ها از ها و استقالل آناستانداران در برابر احیای مجدد سازمان برنامه استان این که با مقاومت آینده
حیا کنید. انصب استانداران جدید سازمان را  نشوید، کوشش کنید تا قبل از مواجه هااستانداری
د اما احیا شومرکزی  ها بگوید که بهتر است سازمان مدیریتکه شاید نتیجه بررسینخست این

 توان ازها بمانند. در هر صورت فعال میهای مدیریت استانی همچنان ذیل استانداریسازمان
های مدیریت استانداران جدید تعهد گرفت که در صورتی که تصمیم نهایی دولت به احیای سازمان

 .شتاب کرد آن مقاومت نکنند. اما در احیای سازمان به هیچ وجه نباید استانها بود در برابر
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از وزرا و معاونین خود در مورد مسائل مالی خود و خانواده شان تعهد کتبی بگیرید. سه ـ           
رد در این دوره گذار، گ  رند کهاش بپذیاست وزیر بشود باید خودش و خانواده یعنی کسی که قرار

ای اخالقی و مالی نامهمیثاقو امتیازات ویژه نگردند. بنابراین  هابرخی مسائل مالی مشکوک و رانت
مسئولیت، خود و خانواده درجه اولشان آن  برای وزا و معاونان تهیه شود که پیش از گرفتن حکم

منافع کالن در جمهوری  را امضا کنند. وزیری که بستگان درجه اولش تمایل دارند در معامالت و
جامعه  تا نه خود نه دولت و نه اسالمی حضور داشته باشد بهتر است از آغاز، گرد وزارت نچرخد

نامه از خود شما و خانواده شما آغاز را به زحمت نیندازد. و البته چه نیکوست که امضای این میثاق
 .گردد

از دیدگاه  همچنین مراقب رسوخ اشرافیگری در تیم همکارانتان باشید. گرچه معتقدم          
شد، رفساد قانونی نباشد، در یک جامعه در حال اشرافیگری، اگر از جنس  عملکرد اقتصادی کالن،

ها ها و بی عدالتیی رانت خواریجامعه ما که زخم خورده پیامدهای مثبت فراوانی دارد اما در ذهن
عیت و شود و این از مشروتلقی می بوده است، اشرافیگری به سرعت با رانت و فساد همنشین

نامه اخالقی ـ اقمیث گشاید. بنابراین درمعاندان و طاعنان میکاهد و راه را برای مقبولیت دولت می
 ط به اشرافیگریکه همکارانتان را به ورطه ریاکاری در افکنید، زنهارهای مربومالی دولت بدون آن

 .را نیز بگنجانید

و های برجسته دار در مسئولیتطلبان نشانبینی کرد که شما از اصالحشود پیشمیـ چهار           
که در طلبان بیش از آنجی نیست. و البته اصالحرَ را حَاستفاده نخواهید کرد. این مستقیم اجرایی

ت بلکه در جامعه مدنی مزیت دارند. مزیت آنها در اجرا نیس قدرت مزیت داشته باشند در عرصه
رایی مور اجعقالنیت جمعی است. درگیری در ا شان برای تقویت نهادهای مدنی و بسطتوانایی های

نظران و متخصصان صاحب کند. اما البته توصیه اکید دارم که ازآنها را از این مهم غافل می
ها، همراه عنوان مشاوران در تیم مشاوران رئیس جمهور و شورای مشورتی وزاتخانهطلب بهاصالح

اهیان و نشگها استفاده شود. بسیاری از دانظران سایر جناحبا دیگر متخصصان دانشگاهی و صاحب
نقدشان  کنند، اما یا زبانفهمند و تحلیل میو روشنفکران، گرچه مسائل را خوب می متخصصان

ند. توانایی شان به جامعه را ندارهای تخصصیبرای انتقال بصیرت گشوده نیست و یا توانایی الزم
ره جامعه پیکعرصه مدنی را تجربه کرده و با  فعالیت در که کس فهم، ویژه کسانی استنقد همه

ضرورت آن  جامعه مفهوم و شود کهاند. اقدامات اصالحی شما تنها وقتی نهادینه میخور بودهدم
نهادهای  قویتترا بفهمد و خودش را در آنها درگیر ببیند. اصالح طلبان توانایی خوبی در بسط و 
ماست شدولت  مدنی دارند. بنابراین با این فرض که بسط نهادهای مدنی یکی از اولویت های

فراهم  های کارشناسی و مشورتی بسترهای الزم را برای تحقق آنطلبان در حلقه حضور اصالح
 .کندمی

ها به ما خواهید زد، اما بکوشید هرگز نخواهید قهرمان ملی شوید که در این راه آسیبپنج ـ           
شور تبدیل شوید. این را نه برای برای ک «نمادین سرمایه»به یک  «سرمایه سیاسی»یک  به تدریج از



  
 

   رنانی به آقای روحانیمحسن  یامهن
 

 

 

29 

گویم. مشکل تاریخی و ی سرمایه تخریب کن خودمان میجامعه گویم بلکه برای نیازخودتان می
هاست. های نمادین و اشتیاق در تخریب آنروانشناختی جامعه ما ناتوانی در تولید منظم سرمایه

که با نویسند و هم آنانیادگاری میکه بر روی دیوارهای آثار باستانی کند، هم آنانفرقی نمی
هدف  های سیاسی و اجتماعی راهای گروهی شایعه افکنانه، شخصیتمشارکت در پخش پیامک

بار بودن این شیوه عمل را به های نمادین هستند. باید خسارتاند، مشغول تخریب سرمایهگرفته
 .یک سرمایه نمادین را رعایت کنیماما نخست باید خودمان نیز اقتضائات رفتاری . جامعه بیاموزیم

زم باشد به الکنم درباره آنچه در این نامه آمد این آمادگی هست که هر گاه در پایان اعالم می
ا با بیتی خواهم سخنم رشفاهی توضیحات و تفصیالت الزم صورت پذیرد. اجازه می گونه کتبی یا
  :شماست به پایان ببرم کنم زبان حالکه گمان می
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