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 / محمد ابراهیم رئیسی   آنالین سایت خبری زیست :میزبان برنامه

 نظام حکمرانی و محیط زیست
 0311مرداد  3 –جلسه اول 

      0311مرداد  01  –جلسه دوم 

                   0311مرداد  01  – سومجلسه 

 شهـرام اتفــاق  / ترکمانیعلی دینی  مهمانان برنامه:

 

 و حکمرانی» ، نخستین نشست از گفتگوهای مربوط به نظام   99در تاریخ سوم مردادماه  

ست  محیط ست برگزار          « زی سی و محیط زی سیا صاد  صاحبنظر در حوزه اقت با حضور دو 

شد. میزبان این گفتگو محمد ابراهیم رئیسی به نمایندگی از سایت خبری زیست آنالین  

باره     تاریخچه   نه اندان مورد توادر در ظام حکمرانی »ای مختصرررر و  و  تعریف کرد« ن

به  ر            ترکمانی سررر ع،  دی دینی  نان این برنامه  به  نوان میهما فاه  و شرررهرام ات

 «اقتصاد بازار آزاد »شهرام اتفاه از موضع یک مدادع رویکرد   های خود پرداختند. دیدگاه

ام ، هر کد«دموکراسی -سوسیال  »الگوی نظری از منظر یک حامی  ترکمانیو  دی دینی 

به  ر  مباحث مقدماتی در این حوزه پرداختند. در اینجا مطالب مطر  شررده میان این 

ارائه شده است، اما مخا بان میتوانند این گفتگو را با شنیدن دایل صوتی   نظردو صاحب 

 این نشست دنبال کنند. 
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 0311مرداد  3 –جلسه اول 

سی:  سازمان     به نام  رئی صندوه بین المددی پول و  خدا. از هنگامی که بانک جهانی، 

مدل، از دریچه های مختدف به نظریه حکمرانی خوب پرداختند، مدت زیادی نمی گذرد          

گردد. برنامه  مران سررازمان مدل  میالدی برمی 98و  08و این توجه به اوایل دهه های 

ستی به      سیا صندوه بین المددی پول،  نام حکمرانی خوب را به  نوان کدید و تا حدودی 

اند. با بررسی تاریخ  دم اقتصاد توسعه و سیاستگذاری مربوط   معمای توسعه  نوان کرده

ست که بعد      سیر تکامدی ا به آن، میشود گفت که حکمرانی خوب، در واقع خروجی یک 

.  از حاکمیت نسبی دو تا دوره مهم، شامل دولت بزرگ و دولت حداقل مطر  شده است    

شد و تا اواخر     شروع  شت، متأثر از   0998دوره اول در پایان جنگ جهانی دوم  ادامه دا

نظریات کینز بود. کینز معتقد بود که بیکاری و رکود پع از جنگ را، صرررربا با مداخده  

دولت حل و دصل می شود. بر همین اساس آرتور لوئیع، گسترش بخش مدرن و دولت     

به   –خده دولت در همه سررطو  شررکل گردت. میردال  برنامه ریز را توصرریه کرد و مدا

هم در واقع  رددار این رویکرد بود و نسبت   - نوان یکی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد  

، دولت به  98به بازار و به ویژه تجارت بین المدل بدبین بود. به این ترتیب تا اواسط دهه  

 کاال، سرمایه، ارز و کار.  لحاظ نظری مجاز به کنترل تمام بازارها بود: بازار 

، این الگوی دکری جای خودش را به دولت حداقدی داد. مداخده دولت         98اما پایان دهه     

در اقتصرراد باید کاهش می یادت و به این ترتیب، همه ایز به سررازوکار قیمت ها و بازار  

عار ش المددی پول،واگذار شد. دولت ریگان و تاار و همزمان، بانک جهانی و صندوه بین   

ازارگرایی را سرررر دادند. حاکمیت قیمت ها و       پایان دوران دولت گرایی و آغاز دوران ب    

 آزادسازی و خصوصی سازی از نتایج این دوره بود.  
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بنیان نظری این الگو،  رز دکر نئوکالسرریک ها و مکتب اتریشرری ها، مانیتاریسررت ها و  

اقتصررراد را تئوریزه کرده  مکتب انتخاب  مومی بود که همه، مشرررکل دخالت دولت در 

بودند. هایک و همچنین بوکانان، میدتون دردیمن سه اقتصاددان مهم  رددار این نظریه    

  0998بودند. اما داسرررتان اقتصررراد توسرررعه در جهان اینطور پیش نردت. اواسرررط دهه 

شکل گردت و داگالس نورث، رونالد کوز و جوزب   ضایتی ها به رویکرد دولت حداقدی    نار

ز، که از اقتصرراددانان نهادگرا بودند این نظریه را توسررعه دادند که باید  نصررر اسررتیگدیت

دیگری در این معادالت وارد شرررود و آن نظریه حکمرانی خوب بود. حکمرانی خوب بر    

اسرراس تعریف، مدیریت  مومی بر اسرراس حاکمیت قانون،  دسررتگاه  قضررایی کارآمد،   

 کومت است.  ادالنه و مشارکت گسترده مردم در درایند ح

سالهای اخیر می ردازیم و در  ین      شده در  سعه مطر   ما در این گفتگو به این الگوی تو

سائل مهم در الگوهای        ست را به  نوان یکی از م سعی میکنیم که رابطه محیط زی حال 

ست        سایت زی شما آن را از  سعه مورد بحث قرار دهیم. مهمانان من در این گفتگو که  تو

شنوید،   شهرام          ترکمانی دی دینی  آنالین می  شور و  سعه ک صاد تو صاحبنظران اقت از 

 اتفاه از پژوهشگران اقتصاد توسعه در کشور هستند.      

شاره ای به تاریخچه تحوالت نظریه      :دینی صار ا شما به اخت صادی و  ... خب  های اقت

شاره کردید،     سعه ای کردید. همانطور که ا صاً از    تو شخ به بعد  0998نظریه حکمرانی م

مطر  شرده اسرت و بانک جهانی هم یکی از پایگاههای اشرا ه این مفهوم بوده اسرت و     

عاریف،   خذ        معموالً درواقع در ت ظام ا نای هم برخورداری از ن به مع حکمرانی خوب 

تصمیمات درست ا اله میشود و هم نظامی که بتواند تصمیمات درست اخذ شده را به        

بی اجرا کند. این شرراخه های مختدفی هم دارد که شررما به آن اشرراره کردید. ولی  خو
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معموالً در ادبیات بانک جهانی، حکمرانی خوب یک معنایی هم دارد و آن هم این اسررت 

صاد کالن برای دعالیت      سطح اقت سبی را در  صی    که دولتها محیط منا صو های بخش خ

گاهی که من دارم، ]در تع  دراهم بکند. در   به این    ن ریف[ حکمرانی خوب یک ایزهایی 

تر  از این اسررت و آن هم در واقع به معنای دمکراتیزه تر  میرو  تعریف اضرراده میشررود

صمیمات کالنی که در         ست. یعنی ت صمیات ا صمیمات و نظام اجرای ت شدن نظام اخذ ت

شود. اینک     سرمایه اتخاذ می  شت  ه اه حوزه های مختدف برای مثال در حوزه درایند انبا

شود که اجرای         سازوکارهایی که موجب می  شود و بعد  سرمایه گذاری اجرا  پروژه های 

شند، اه           شته با ضعیفی دا شند یا  شته با سرمایه گذاری، کیفت قوی دا این پروژه های 

نهادهایی در این دو مرحده یا این دو درایند تأثیر دارند. اه بازیگرانی وجود دارند، این            

ظام های حکمرانی اسررت. حاال هراقدر نظام اخذ تصررمیمات و در واقع شررکل دهنده ن

نظام اجرای تصررمیمات دمکراتیزه باشررد، یعنی جامعه مدنی در آن نقش مهمی داشررته  

سط نمایندگی های مختدفی که دارند، از جمده اتحادیه ها و       صداهای مردمی تو شد،  با

ست محیطی، از جمده -جی-سندیکاهای کارگری، از جمده ان  -جی-سایر ان  اوهای زی

ست که نظام حکرانی میتواند کیفیت بهتری        شند،  بیعی ا شته با اوها، نقش بیشتری دا

 داشته باشد و در غیر اینصورت، میتواند کیفیت ضعیف تری داشته باشد.

 اله بر این یک نکته مهمی که در ارتباط با موقعیت خاص ایران در واقع وجود دارد و         

م خودم تئوریزه بکنم، مسئده تعدد مراکز قدرت یا مراکز  من سعی کردم که این را به سه

تصرمیم سرازی که اجازه نمیدهد که آن دو مورد رب بدهد، یعنی تصرمیمات خوب اخذ    

بشود و بعد از اخذ تصمیمات خوب، آن موارد خوب اجرا شود. این مراکز قدرت یا مراکز     

سمش را من      سازی متعدد که ا صمیم  شته  « تودرتویی نهادی»ت ام، در واقع یکی از گذا
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وجه مشخصه های مهم نظام حکمرانی در جامعه و اقتصاد ایران است که اند خروجی      

مهم دارد که این خروجی های مهم در بحث های محیط زیسررتی یکی از  دل اسرراسرری  

تخریب منابع، اسررتفاده بسرریار بد از منابع، و در نتیجه، تشرردید بحران زیسررت محیطی 

 است. 

هادی، یک دولت در معنای  ام کدمه، یعنی در همان معنی         اولین خروجی تود رتویی ن

state      درنگی که معنای کل نظام حاکمیتی است، در یک معنا بسیار بسیار بزرگ است

ست یعنی     ست. در معنایی که خیدی کواک ا  welfareو در یک معنا خیدی کواک ا

state    ست، یعنی در معنای دولت ر شده ا داه، خیدی کواک که در دنیای غرب مطر  

اسرررت. اما در معنای دولت و نهادهای حاکمیتی، که از بودجه ارتزاه می کنند، و  مدتاً 

ست. دلیل این              سیار بزرگ ا سیار ب ست، ب شتی ا صردی و نه انبا شان، کارکرد م کارکرد

ستگاه     ست که د ضعیت این ا شکل گردته، موجب  ها و نهادهای  و موازی و تودرتویی که 

جه خواری مصردی از بودجه شده است و وضعیتی پارادوکسیکال رب       بزرگ تر شدن بود 

داده اسرررت، یعنی از یک  رب دولت بزرگه اسرررت . از یک  رب کواک. راه ردع این       

سیت که در رویکرد نولیبرالی مطر  می    شود. یعنی اینکه دوبت پارادوکع، آن ایزی ن

ساً به دلیل        سا شود. اون ا ستن هزینه هایش کواک  سهم هزینه   از  ریر کا باال بودن 

سهم          ساختی،  سهم هزینه های زیر سهم هزینه های رداهی و اجتما ی،  صردی،  های م

شود که آن         ست. این موجب می  سیار کم ا ست محیطی، از کل بودجه ب هزینه های زی

 تتمه ای هم وجود دارد، حذب شود و بحران های اجتما ی تشدید شود. 

ردع شرررود. یعنی راهکار برمی گردد به حوزه  راهکارش این اسرررت که تودرتویی نهادی  

سیاست و اقتصاد سیاسی. یعنی در واقع سیستم نهادی باید تغییر کند و ساختار قدرت         
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باید به گونه ای شررکل بگیرد که این مراکز قدرت و متعدد و بیش از اندازه ای که وجود  

می آید که این   دارد را ردع بکند و اگر ردع شرررود، آن وقت یک دولت متعارب به وجود       

دولت متعارب میتواند بخش انباشررتی خودش را بخصرروص در حفی محیط زیسررت ایفا 

 بکند و در  ین حال هم سهم هزینه های مصردی اش میتواند خیدی کمتر باشد.   

... مطالبی که شررما ئرئیسرری  در ابتدای این نشررسررت مطر  کردید که نگاهی   اتفاق:

مطر  کردند من را وا  دینینی، و مباحثی که آقای داشررتید به آن تاریخچه نظام حکمرا

میدارد که من بحثم را از جایی متفاوت از آنجایی که میخواسررتم شررروع کنم و کمی به  

صحبت کنم که این تاریخچه به بحث ما مرتبط      شته برگردم و راجع به تاریخچه ای  گذ

 خواهد شد.  

هد مجمو ه ای از تحوالت م      که این   ما در هزاره دوم میالدی شرررا پا بودیم  هم در ارو

تحوالت بعدًا در قالب مفاهیمی مثل مدرنیته و نظایر آن که تمام زندگی بشرررر را روی             

سی، تحول در       سیا شه  سیاره زمین تحت تأثیر قرار داده بود. این تحوالت، تحول در اندی

صل آن           ست و در واقع ماح شبیه به این بوده ا سفه  دم و مواردی  سفه، تحول در دد دد

سان مدرن، ظهور نظام حکمرانی برابر با آن من که امروز  اهجر به ظهور مدرنیته، ظهور ان

، گذار از نظام های دئودالیسررتی و محوریت یادتن سررازوکار بازار، شررکل  آن را میفهمیم

 گیری مفاهیم مربوط به توازن قوا در حوزه اندیشه سیاسی. 

ضیح بدهم        شتید، من میخوام تو شاره ای دا شما درباره آن تاریخچه یک ا بنابراین اون 

سده   صادی در جوامع اروپایی، ما    0088که تقریباً از  به بعد، همزمان با ادزایش مازاد اقت

شاهد شکل گیری یک سری اندیشه سیاسی درباره نظام حکمرانی بودیم؛ اون آن مازاد  
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یش پیدا میکرد و مسئده مدیریت آن مازاد اقتصادی نیز اهمیت   اقتصادی روز به روز ادرا 

 پیدا میکرد.  

شت که راجع       0038مثالً در دهه   سیدیوس پادویی وجود دا شمندی به نام مار یک اندی

سط ادراد منتخب همان جامعه انجام      صحبت میکرد و معتقد بود که اداره جامعه باید تو

هد ظهور اندیشه ویدیام اوکام بودیم که او هم  میالدی ما شا  0038بشود. در همان دهه   

کتاب  0108از اداره جامعه توسررط ادراد منتخب همان جامعه سررخن میگفت. در دهه  

سی برای اداره جامعه را        « شهریار » سیا سازمان  شد که درواقع تعریف  شر  ماکیاولی منت

ا نی کدیسرراندیشرره مارتین لوتر مطر  بود که به نقش آدری 0108مطر  میکرد. در دهه 

صحبت میکرد. در دهه         سی جامعه  سیا سازمان  ما   0108معترض بود  و او هم درباره 

«  شررش کتاب درباره جمهوریت»شرراهد اندیشرره  ژان بدن در آن کتاب معرودش به نام 

دوران   0518بودیم که تعریفی از حکومت و پادشرراه و منشررا مشرررو یت داشررت.  دهه  

را نوشت و از ضرورت وجود حکومتی    « لویاتان»ر توماس هابز بود که در آن کتاب مشهو 

 0568خاتمه داده شود. حوالی دهه  « جنگ همه  دیه همه»مقتدر سخن گفت تا به آن  

پیمانی در اروپا منعقد می شررود که به آن پیمان وسررتفالی میگفتند که اینجا آن  دولت 

 مدت ها و حکومت های مطدقه در اروپا شکل میگیرند.   –

ل مهمی رب میدهد که من میخواهم به این تحول مهم ب ردازم و خیدی     اینجا یک تحو  

به بحث ما مربوط می شود. از اینجا به بعد درواقع ما شاهد یک تالش معکوسی هستیم     

که در این تالش معکوس، کوشرررش برای تا آن که نظام حکمرانی را به وجود بیاورند و        

ستقر کنند، کم کم مبدل به تالش برای  م  شد. بنابراین   آن را م هار نظام های حکمرانی 

هه      که در د تاریخ می خوانیم  تابِ    0508در  باره    »جان الک در آن ک له در دو رسرررا
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  0968خودش، راجع به حقوه  بیعی انسررران ها صرررحبت میکند و در دهه « حکومت

خودش از تفکیک قوا سخن میگوید و آن را راهکاری  « رو  القوانین»مونتسکیو در کتاب 

ر قدرت میداند. بعد از مونتسرررکیو و جان الک هم، اندیشرررمندان دیگری مثل  برای مها

ویدیام توماس جونز در کتابش،     توازن قوای سرررخن می گویند.   ولتر، هیوم، کانت و ... از  

 ساله را اینطور توضیح میدهد، من  یناً از روی کتابش میخوانم:   688سیر تحوالت این 

گارِ نو، یعنی در خل    غاز روز داردیدن          در آ م،و ، یخر ل قرون شاااانمدو  و و
تر یز قبدل یشاااری     فرمانرویی محلی و حمظ یخردار یو در  ری ر ندرووای کوچک     

رفت، و  شمار می   سدار مهمی     فئودیل ک  در دیخل کشور وجود دیشرن،، مسئل    
  ومدن صورت  ریی  ُ،ن و وا م مطرح  ود. ولی وقری ک  یین مبارزه یین مسئل      

رفر   موفقدت رساااد،، و  و دینرین رفر  ق،رت رساااان،ن حامرین     ریی    
ساس کردن، ک  خطر معاوس آن،  جامع  ری ته،ی، می   کن،. یعنی در ویقع  تا یح

خویسرن، یو ری   پردیزین سداسی می   زمانی ک  حامرین ق،رت کافی ن،یشت، نظری   
آم، یین  ود  پردیزین پدش یی ک   ریی آن نظری  ق،رت  رسانن،، یما  ع، مسئل       

یی  ریی  ج،ی افر      یز ین،یزه ق،رت یافر  یسااات. حامرین تافر       ک  حامرین  دش  
یش    خودش تعلق دیشت و غرض یو یعنی آسایش و رفاه     ود، زن،گی خود ش،ه  
صی     شت، می   شخ شور وجود دی ست در ریه   یش و ور چدم دینری ک  در آن ک  ای

   کار  دافر،.ق آرمان یو   تحق
یعنی در واقع جونز در این سرررطور به ما می گوید که همانطور من هم  رض کردم و       

تالش کردم تا توضیح بدهم، تالشی که در گذشته برای شکل گیری نظام های حکمرانی  

   سال بعداً مبدل به تالش برای مهار قدرت شده بود.  688در اروپا  ی آن اهارصد ئ
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از قرن هفدهم و هجدهم به بعد، با خاتمه دوران دئودالیسررم و ظهور تولید انبوه   بتدریج

بازار، جامعه مدنی مبتنی بر بازار و بخش خصرروصرری،   سررازوکار پیدا کردن و محوریت

صی،         صو سازوکار بازار و جامعه مبتنی بر بازار و بخش خ شد که خود این  ضایی ایجاد  د

دارگرایی و خودکامگی نظام حکمرانی شرررد که آن    تبدیل به نیروی  ظیمی در برابر اقت    

سال ها درباره آن صحبت کرده بودند. یعنی آن گمشده      جان الک  اندیشمندان اروپایی 

و دیوید هیوم و بقیه پیدا شد و آن وزنه ای که میتوانست این موازنه     و شارل مونتسکیو  

 قدرت را ایجاد کند بازار بود.  

ضرریح دادم، تصررور میکنم که احتماالً شرراید بنده و آقای به اسررتناد این مقدمه ای که تو

شتر        دینی شاید هم نداریم، اون نمیدانم و بی ضع با هم اختالب نظر داریم و  در دو مو

 باید درباره آن صحبت کنیم.

سال تحوالت اندیشه سیاسی و ددسفی در اروپا به ما میگوید که توازن       988یکم  تجربه 

صری که ما در آن زندگی می کنیم،     ست و در   قوا، رمز ایجاد و بقای حکمرانی خوب ا

 نهاد بازار کدیدی ترین وزنه در برابر نظام حکمرانی و در ایجاد موازنه قدرت است. 

 است این است   دینیید موضوع اختالب نظر بنده با آقای  دوم  دومین مسئده ای که شا  

در گذشررته هم برند، ایز جدید نیسررت و اسررم می دینیکه آن تودرتویی نهادی آقای 

سی در اروپا را مطالعه می کنید، با           سیا شما تاریخ تحوالت  ست و وقتی  شته ا وجود دا

شراب دئودال، درمانرواها    شوید که مثل نقش ا شاهان،  نهادهایی مواجه می  ی محدی، پاد

کدیسررا و ... که اینها هم همان دضررای تودرتویی نهادی را ایجاد کرده بودند. اما تحوالت 

 نهادی در اروپا و بعد گسترش مدرنیته در بقیه جهان، حاصل آن تحوالت یادشده بود. 
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بنابراین این تحوالت نهادی با ایجاد نهادهای نهادهای دسررت سرراز و برسرراخته در واقع  

 و دصل نشد و حاصل تحوالت دیگری بود.  حل

حاال شرراید من بتوانم دو سرروال را مطر  کنم که بتواند به تداوم این بحث کمک کند.    

قای          که از منظر آ بدانم  کدام دینییکی اینکه درواقع من  القه مندم  مل   ،   موجب   ا

شود  شته  خوب حکمرانی نظام یک که می سائدی که من     دا شیم؟ با توجه به آن م ر  دبا

شود یک نظام حکمرانی را خوب نگاه         سی در اروپا گفتم، اطوری می سیا شه  تاریخ اندی

 داشت یا به سمت خوب شدن هدایتش کرد؟

دوم اینکه بدیل این تودرتویی نهادی از منظر ایشررران ایسرررت؟ اگونه می شرررود این 

ضیح دادند که راه حل تودرتو      تودرتویی شان تو صدش کرد؟ البته ای ی ینهادی را حل و د

نهادی، راه حل نئولیبرالی نیسرررت؛ اما برای اینکه بتوانیم این بحث را پیش ببریم، باید         

سعه       ست تا بتوانیم این بحث را تو شان وجود دارد ای بدانیم که راهکاری که از منظر ای

 بدهیم. 

خ به این پرسشها پاس    دینیخیدی ممنون جناب اتفاه، من قبل از آنکه آقای  رئیسی: 

خواهش میکنم که سوال بعدی من را پع از آنکه نوبت شما شد بفرمایید      بدهند از شما 

که اطور میفرمایید که بازار و سرررازوکار آن، مهمترین  امل مقابل حکومت اسرررت و              

میتواند حکومتها را کنترل کند؟ اون به نظر می آید که بر اسررراس سررریر اولیه ای که 

ر مرحده بعدی نارضررایتی ها پیش  رض کردم نتوانسررته اسررت که این کار را بکند که د

خواهش میکنم که شما مطالبتان را بفرمایید تا در مرحده بعد در    دینیآمده است. آقای  

 خدمت آقای اتفاه هم باشیم.
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که          :دینی حث توازن قوا، من دکر نمیکنم  با ب باط  ید در ارت خواهش میکنم. ببین

ست که من هم روی آن تأکید دارم و در        شد و مطدبی ه شته با اختالب نظری وجود دا

واقع آن تودرتویی نهادی به معنای شررکل گیری سرراختی از قدرت اسررت که اجازه بروز  

د نیسرررت. بنابراین توازن قوا وجود  توازن قوا را نمیدهد و راهکارش هم در حوزه اقتصرررا

ندارد، دلیدش هم تودرتویی نهادی است که من  رض کردم مراکز قدرت متعدد در کنار   

یکدیگر و راهکارش هم در حوزه اقتصرراد نیسررت، در حوزه سرریاسررت اسررت و به  ور     

ساختار قدرت         شکل گیری این نوع  ست که مدل  ساخت حقوقی ای ه شخه در زیر  م

 شده است. 

میگوییم در حوزه اقتصراد نیسرت، یعنی از  ریر سریاسرت هایی مثل آزادسرازی       وقتی 

شود تودرتوی نهادی را ردع و رجوع کرد. بنابراین         سازی، نمی صی  صو قیمت ها، مثل خ

آن سرریاسررت ها حتی در جایی هم که به درض الزم هسررت، داار شررکسررت می شررود. 

ی و یا قانون اساسی است.    راهکار اساسی، در حوزه سیاست و در حوزه زیر ساخت حقوق     

که  -آنجا هسررت که درواقع بایسررتی تغییراتی به وجود بیایید که این تودرتویی نهادی  

ردع و رجوع بشرررود. یک راه این اسرررت که نهادهای انتخابی بماند و  -حاال دو راه دارد 

د که ش نهادهای انتصابی کنار بروند یا در حداقل قرار بگیرند. یک راه هم می تواند این با 

نهادهای انتخابی کالً کنار بروند و نهادهای انتصررابی باقی بمانند. به هر حال این موجب 

می شود که این سیستم نظام حکمرانی از این وضعیت پارادوکسیکالی که در واقع وجود 

دارد و موجب می شود که شکست در هماهنگ سازی سیاسی به شدت باال باشد، از این 

ا ببینید در تمام اسررتان ها یک اسررتاندار وجود دراد به  الوه موقعیت خارج شررود. شررم

سنگ که یکدیگر را       ستند؛ نه قدرت های هم سنگ ه نهادهای دیگر که قدرت های هم
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متوازن کنند، به قولی در کار همدیگر دخالت میکنند و یک جور قدرتهای همسرررنگ              

شود که برنامه های مختدف و مداخده     ستند و این با ث می های مختدف وجود  اجباری ه

 داشته باشد.   

ستم مالیاتی درگیر          سی ست،  صنعت همینطور ا ست، در بخش  در بازار پول همین  ور ا

 همین مشکل است. ریشه همه اینها برمیگرد به تودرتویی نهادی که  رض کردم. 

بنابراین اینکه توازن قدرت یا توازن قوای قدرت باید وجود داشرررته باشرررد، بحث کاماًل             

 درستی است و اتفاقاً مسئده این است که با تودرتویی نهادی تناقض پیدا می کند.   

نکته دوم این اسررت که به لحاظ تاریخی، این صررحیح اسررت که هر اه ما برگردیم به    

شامدرن در واقع ما یک   ستم دئودالی و مدوک الطوایفی در ایران و در     دوران پی سی نوع 

حتی در برخی کشورهای دیگر ممکن است ببینیم. ولی باز در آنجاها سیستم قدرت، به      

ست. یعنی این که         ست تر ا ساختارش به لحاظ مدیریتی یک د ست که  نو ی به گونه ا

یک ادرادی در  درض کنید که یک نفر به  نوان پاردشررراه یا ام را ور آن باال هسرررت و  

جاهای مختدف به  نوان نماینده این پادشاه یا ام را ور قرار است که امور را رتر و دتر   

شکل نگردتن دولت        سرزمینی، به دلیل  سعت قدمرو  ست که به دلیل و  –بکند. ممکن ا

مدت، و  وامدی از این دسررت، هماهنگی ای که باید وجود داشررته باشررد وجود ندارد و   

ایی ناهمانگی وجود دارد. اما اینکه  بر آن ایزی که در زیرسررراخت         بنابراین در جاه   

حقوقی تعریف میشررود، سرراختار قدرت در یک دوره متحققاً مدرن به گونه ای شررکل    

ست. یعنی        ستان آن ایز دیگری ه ستیم، دا شاهد مراکز قدرت متعدد ه میگیرد که ما 

ه در  زی کنیم و بگوییم کنمیتوانیم با آن مقایسرره کنیم، هراند که میتوانیم شرربیه سررا

 دوره تاریخی گذشته انین ایزی وجود داشته است. 
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پع این دو نکته ای که جناب اتفاه درمودند. اما من داشرررتم  رض میکردم که آن را         

تبیین کنم و آن را تبدیل کنم به پرسررش هایی که مطر  درمودند که راهکار ایسررت؟ 

ی موجررب بروز یررک وضرررعیررت نهرراد ببینیررد من  رض میکردم کرره این تودرتویی

پارادوکسیکال شده است. یعنی دولت از یک  رب بزرگی است، آنچنانکه ما این را   در       

ستگاه، از بودجه اینقدر      ستگاه، یا آن د بحث روزمره مردم می بینیم که می گویند این د

صادی، معنی این حرب       سهم ببرند؟ در واقع به زبان اقت سهم میبرند و ارا باید اینقدر 

ین اسررت که وقتی دسررتگاه هایی که از بودجه سررهم می برند و  مدتاً کارکردشرران     ا

انباشتی نیست، بدکه مصردی است، وقتی سهم اینها زیاد می شود، آنچه رب می دهد آن       

اسررت که سررهم هزینه های  مرانی از کل بودجه از اهل درصررد  اهار دهه پیش، روی  

 درصد کاهش پیدا می کند. درصد و در  مل به صفر  00الی  03کاغذ به 

کما اینکه در سررال گذشررته سرررمایه گذاری خاله به قیمت حقیقی منفی شررد؛ یعنی  

حتی به اندازه ای که جبران اسررتهالک سرررمایه هم صررورت بگیرد، سرررمایه گذاری رب 

نداده اسرت و این یعنی اینکه اقتصراد ما باید از مایه مصررب کند. یعنی اقتصراد توانایی     

سرما   شت  سرمایه را از دست         انبا شت  صادی که توانایی انبا ست. اقت یه را از دست داده ا

یا پیش می رود           که در دن ند در مرزهای تحوالت تکنولوژی  بدهد، یعنی اینکه نمی توا

سرمایه گذاری هایی که برای حفاظت از منابع  بیعی    مل کند. یعنی اینکه نمی تواند 

ست را انجام بدهد و در نتیجه نمیت  ست حمایت کند. این توانایی  الزم ا واند از محیط زی

ست می         سه از د ست می دهد. اینکه می گویم در واقع دی نف سه از د خودش را دی نف

دهد به خا ر این نیسررت که دولت رداه بزرگ وجود دارد. ما این دولت بزرگ رداه را در  

ی بینیم.  سرروئد، در دنالند، در سرروئیع، حتی تا حدی در ژاپن و تا حدی در درانسرره م 
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صاد ما با        صادی که اقت ست محیطی و االش های اقت یعنی می دانیم که االش های زی

 آن درگیر هستند، آنها درگیر نیستند.  

پع دولت رداه حد مسررئده نیسررت. اتفاقاً در آن کشررورها مثل سرروئد، مثل سرروئیع،    

ح سرررط  مدکرد دولت رداه که مورد نقد رویکرد نئولیبرالی هسرررت به گونه ای بوده که   

استاندارهای زندگی را ارتقاء داده و تا حد زیادی مسائل زیست محیطی را توانسته پاسخ 

بدهد، نمیگویم کامالً اما تا حد زیادی. در نتیجه آنچه رب میدهد این اسررت که وقتی در  

سوئد برای ادزایش دستمزد رأی گیری می شود، مردم رأی ]مثبت[ نمی دهند. پرسیده     

می گویند که ما به اندازه کادی مصرررب می کنیم. دسررتمزد زیاد   می شررود ارا و مردم

سوئیع، مسأله           شود. وقتی در  منجر به مصرب زیاد و تخریب بیشتر محیط زیست می 

ست؟       شان ای شود، مردم مخالفت می کنند. باز دلید پرداخت یارانه همگانی مطر  می 

سطح      ست. یعنی در یک جایی دولت رداه می تواند  سئده ا ستاندارهای زندگی  همین م ا

را ارتقا بدهد، موجب تحوالت تکنولوژیک بشررود، کارکرد انباشررتی خودش را در اشررکال 

بسررریار خوب انجام بدهد، در نتیجه دغدغه های محیط زیسرررتی تبدیل به دغدغه های 

 مومی می شود و حاال از پایین اشا ه پیدا می کند. یعنی وقتی از باال دولت می خواهد   

 باال ببرد، مردم از پایین مخالفت می کنند.  سطح مصرب را 

ضمن اینکه به دلیل       شد.  شته با این کارکرد را دولت در ایران به هیچ وجه نمی تواند دا

ساساً انین کارکردی را ندارد. اینکه      تبدیل هزینه های  مرانی به هزینه های مصردی، ا

درصررد   088الً به درصررد و  م 09الی  05ارا سررهم هزینه های مصررردی روی کاغذ به 

ادزایش پیدا کرده اسرررت، به همان مسرررئده تودرتویی نهادی بر می گردد. یعنی به دل        

سئده دولت رداه       ست و ارتبا ی هم با آن م سیار بزرگ ا حاکمیت یا نظام حکمرانی که ب
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یا به ریت بزرگی که مورد نقد رویکرد نئولیبرالی قرار میگرد، به هیچ وجه ندارد. اون          

ست       در آنجا در ست که الزم نی شان این ا بحث دولت رداه، رویکردهای نئولیبرالی بحث 

ست که شرایط را به        شود. بنابراین بهتر ا که دولت وارد سرمایه گذاری در این حوزه ها ب

سئده            صاد ایران م شتری بکند. در اقت شد بی صی ر صو گونه ای دراهم بکنیم که بخش خ

سرمایه گذاری می    ست که به آن دلیدی که   این نیست که دولت دارد  سئده این ا کند، م

ست.  الوه بر اینکه           ست داده ا سرمایه را از د شت  سًا توانایی انبا سا  رض کردم، دولت ا

شت، به دلیل همین       شتی هم دا شته، به دلیل درآمدهای نفتی اگر امکان انبا اگر در گذ

شررکسررت در هماهنگی    coordination failureتودرتویی نهادی و همین مشررکل 

سیاستی خیدی باال، نمی توانست همین سرمایه گذاری هایی را هم که تعریف می کرد،     

خوب به پیش ببرد و بنابراین بهره وری سرمایه در حد بسیار بسیار پایینی بوده است و      

 نتیجه اش این میشود که با بحران های زیست محیطی تشدید می شود.  

اهکار من ایسررت که قبالً به اختصررار  اما برگردم به پرسررشرری که مطر  درمودند، که ر

 رض کردم. این راهکارش در حوزه اقتصرراد نیسررت. یعنی در دنیای غرب هم مسررئده    

توازن قوا، از  ریر بازارگرایی حل نشرررده اسرررت. هر اند که بازار به  نوان جزئی از         

ساختار          ست که در حوزه  صدی اتفاقاتی ا سئده ا شود. ولیکن م ساخت اجتما ی رد نمی 

شخه تر و دقیر تر بگوییم، از      قدرت شما ببینید اگر بخواهیم به  ور م ست.  رب داده ا

قرن هیجدهم، یعنی از زمانی که آدام اسمیت کتاب ثروت و مدل خودش را نوشته است، 

بازار شررکل گردته اسررت و ایشرران گفتمانی را پردازش می کند برای اینکه بازار رشررد    

حوالت تکنولوژی، در  ین حال از  ریر تئوریزه  بیشررتری بکند، تقسرریم کار، مبادله و ت

کردن هماهنگی  بیعی منادع درد و جامعه. در واقع نو ی از الگوی ساماندهی اجتما ی  
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ستگذاری ها تا         سیا سا در  ستگاه کدی را  راحی می کند برای اینکه نقش و اثرگذاری د

اند با اتکای به  جایی که ممکن اسررت حداقل کند. ولی اگر جامعه به  ور خودکار می تو

شان نیاز به یک لویاتان یا دولت یا       سامان بدهد، به قول ای سازوکار بازار آزاد خودش را 

دستگاه خیدی بزرگ نیست.  حاال البته می دانیم درباره آن جدال های نظری وجود دارد  

ساخت      سازوکار جزئی از نهاد اجتما ی  شوم. اینکه  که من نمیخواهم وارد آن بحث ها ب

در معنای خیدی کدی است، در آن تردیدی نیست. اما مسئده اساسی به زیرساخت   قدرت

حقوقی بر میگردد. یعنی این زیرساخت حقوقی در کشورهای مختدف اه وجه مشخصه      

ای دارد. اگر این زیر ساخت حقوقی به گونه ای تعریف شده باشد که اجازه شکل گیری      

به مرور زمان میتوان انتظار داشرررت که در     قدرت های متوازن یا قوای متوازن را بدهد،      

صردنظر       شد،  شته با واقع نظام حکمرانی هم کیفیت الزم را با تغییر تحوالتی از درون دا

ستان، ما می دانیم که یک         شما ببینید در  رب ست.  شده ا از اینکه قدرت کجا متمرکز 

ش       ست که دولت در دربار و پاد شاهی ا ست. یک نظام پاد ز  اه متمرکدولت دموکراتیک نی

شررده اسررت. اما سرراختار قدرت تقریباً منطبر با آن ایزی اسررت که در همه جای دنیا   

وجود دارد. یعنی یک قوه مجریه وجود دارد که در رأس آن پادشررراه اسرررت و یک قوه       

مقننه و یک قوه قضررائیه. در یک کشرروری مثل این، همان وضررعیت اسررت. یعنی نظام 

نظام تک حزبی اسرررت. ولی سررراختار قدرت از یک  دموکراتیکی آنجا وجود ندارد و یک

سیک تبعیت می کند. یعنی یک قوه مجریه که در رأس آن رئیع جمهور که   الگوی کال

رئیع حزب کمونیسررت این هسررت، به  الوه مجدع و به  الوه قوه قضررائیه، به  الوه 

امر  نهاد ارتش که در همه جای دنیا هست. حاال در یک کشوری مثل کشور ما، واقعیت     

این اسررت که به دلیل تعریف ابتدائی که در زیر سرراخت حقوقی، یعنی قانون اسرراسرری   

سی، یعنی درجه           سیا صردنظر از بحث  شان را  سیک خود صورت گردته، نهادها درم کال
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ستم       سی شود که کارایی و در واقع بهره وری درونی خود  آزادی ندارند. و این با ث می 

یل همین تودرتویی نهادی و موازی کاری های حکمرانی و نظام تصررمیم سررازی، به دل  

بیش از اندازه، به شررردت کاهش پیدا کند و ترثیرات خیدی جدی روی خروجی  مدکرد       

 تصمیماتی که اتخاذ می شود بگذارد. 

سیاست های نئولیبرالی           شود، از  ریر پیشبرد  صال  ن بنابراین، اگر زیرساخت حقوقی ا

ست، اتف      ست های بازارگرایانه ه سیا صی در زمینه تغییر توازن قوا ایجاد نمی  که  اه خا

شود           سی دیدگاه نئولیبرالی گفته ب سا ضیه ا شود یعنی این در شود. مگر اینکه این گفته 

که برای مثال، تأمین حر مالکیت خصرروصرری به  نوان جزء مهمی از حر مدنی ادراد،   

 موجبمیتواند به شررکل گیری بخش خصرروصرری یا بازار قوی کمک کند و آن میتواند  

دگردیسی ساختار قدرت شود. خب ما بیاییم و این را در تجربه تاریخی ببینیم که اقدر 

جواب میدهد. در تجربه تاریخی یکی از موارد خیدی خوبی که وجود دارد که میشود این 

درضیه را در آن آزمایش کرد، یکی دولت شیدی در زمان پینوشه هست، یکی دولت هند     

گاندی است. دولت پینوشه دولتی هست که سیاست های ادرا ی       در زمان نهرو و ایندرا 

دریدمن و هایک را اجرا میکند. یعنی یک بازارگرایی ناب در آن سیستم وجود دارد. ولی   

شه آن را        ست که پینو ستی ترین دولتهای تاریخ دولتی ه شی همه میدانیم که یکی از دا

رو و ایندرا گاندی در  ی    رهبری کرده اسرررت. در مقابل آن دولتی که جواهر لعل نه     

رهبری کردند، دولت هایی هستند که سیاست های سوسیال        98و  58، 0918سالهای  

ما در  ین حال همگان قبول دارند که یکی از بزرگترین            دمکراسررری را دنبال کردند. ا

صل            ستان، ا سی هندو سا ست. ارا؟ برای اینکه در قانون ا سی های جهان بوده ا دمکرا

ست. در قانون           تفکیک قوا ر ایت شده ا صل جدایی دین از دولت ر ایت  ست. ا شده ا
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ستم اما احتمال میدهم آنجا هم این ر ایت         شیدی، من البته این را مطمئن نی سی  سا ا

شده است، اما در  رصه  مل، مانند ایران قبل از انقالب یا  ربستان صعودی، قدرت در        

اینکه بازار وجود دارد و بازار اتفاقاً از  نزد یکی از قوا متمرکز می شررود و بنابراین، به رغم

 ریر سیاستهای بازارگرایانه در حال رشد است، اما شاهد هستیم که سیستم به لحاظ          

شان میدهد که بحث              ست. این ن ستم های جهان ا سی ستی ترین  شی سی یکی از دا سیا

ساخت حقوقی، تعریف آنج       سی و به  نوان زیر  سا صدی برمی گردد به همان قانون ا ز ا اا

شکل دهنده            سی به  نوان  سا سازی هایی که بر مبنای آن قانون ا ساخت قدرت، نهاد

مسیر سیاست ها و اهاراوبهای سازمانی به وجود بیایید. اگر در آنجا، اصل تفکیک قوا       

و پرهیز از تودرتویی نهادی ر ایت شود، یک الگوی کالسیکی میتواند به وجود بیاید که   

تواند الاقل هماهنگی درونی باالتری داشته باشد و در نتیجه  صردنظر از بحث سیاسی، می

بخشی از آن وظایف انباشتی و توسعه ای که رور دوشش هست را خوب انجام بدهد. در       

غیر اینصورت، شما وقتی هم که میروید سراغ سیاست های بازارگرایانه، سیاست هایی          

سال   صاد و ج 0050که از  ست،    ، بعد از جنگ به این  رب در اقت شده ا امعه ایران اجرا 

اتفاه که می ادتد این است که خود مدادعان این سیاست ها می گویند که با خصوصی       

سراغ               سازی باید ردت به  صی  ست، بنابراین به جای خصو شده ا سازی  سازی، محدود 

صل بحث را           ست. ا صادی. ولی اینها به نظر من درادکنی در بحث ا سازی اقت شعار آزاد

اصررل بحث این اسررت که هرگونه تحول جدی در اقتصرراد ایران، با هدب  نشررانه نمیرود.

اینکه حفاظت بشود از بخصوص محیط زیست مان که تبدیل شده به یک االش بسیار        

ست، برمیگرد به       سیار جدی قرار داده ا سیار جدی و آینده همو نان ما را در مخا ره ب ب

و  اید تا تودرتویی نهادی ردعاینکه در حوزه سرریاسررت بایسررتی تغییراتی جدی بوجود بی

 رجوع شود.  
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سی:  ست که درواقع           رئی شما. البته  رض بنده این ا سوط  ضیحات مب شکرم از تو مت

ست گذاری هایی که وجود          سیا شود و همانطور که درمودین در  صالحاتی باید انجام ب ا

  هدارد، و مسئده مهمتر این است که در حوزه محیط زیست، برخی اوقات با منابعی موج   

شاید نیروی کار یا هر  امل دیگری را           ستند و  شت ناپذیر ه صوالً که برگ ستیم که ا ه

ست به        ست که برخی از منابع محیط زی سئده این ا بتوانیم بازیادت و جبران کنیم اما م

گونه ای است که منبع از دست خواهد ردت و درواقع بازیابی ان غیرممکن خواهد بود و   

شرررد، همانطور که در مورد آب های زیرزمین با آن مواجه       منجر به بحران هایی خواهد    

ارند  ا تقاد د  دینیهسرررتیم. اگر اجازه بفرمایید بحث را با آقای اتفاه دنبال کنیم. آقای          

که ا تقادات بازار گرایانه نمی تواند راه حدی برای حل مسایل مربوط به اقتصاد و ازجمده 

 محیط زیست را حل کنیم، خواهشم اینه که . . .  

جناب رئیسررری من  ذرخواهی می کنم دقط من یک مطدبی به ذهنم رسرررید  :دینی

حد   حث کدی و مرت        08دقط در  یک ب حد  یه. من دقط در  هادی،    ثان با تودرتویی ن بط 

سیاست های بازارگراینه الجرم شکست میخورد  رض کردم، در . . . بحثهایی مطر  می 

ست و نیازی به        سخگو نی شود که آن هم بنا به دالیدی نه در ایران بدکه در کل جهان پا

ست. حتی نظام حکمرانی        سازی ه صمیم  راهکارهایی در جهت دمکراتیزه کردن نظام ت

اید دمکراتیزه شررود. حاال در وقت های بعدی وارد جزییاتش میشررویم. دعالً جهانی هم ب

 من در سطح کدیات دیدگاهم را  رض کردم. 

بده متشکرم. ما هم اون به  ور کدی میدانیم که آقای اتفاه نظرات شان به     رئیسی: 

سرررمت تفکر بازارگرایانه اسرررت، میخواهیم نظرات کدی ایشررران را هم بدانیم، اما حتماً 
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خت.            به آن خواهیم پردا عدی  های ب که در گفتگو حث جزئی تری هم وجود دارد  با م

 جناب اتفاه خواهش میکنم که نظراتان را بفرمایید.  

خیدی ممنون. من تصور میکنم که ما این بحث را از دو منظر نگاه کنیم. من هم  اتفاق:

سوالی که شما آقای رئیسی مطر  کردید و هم در بررسی د       رمایشات آقای  در پاسخ به 

ست         دینی شتند،  رض من این ا سی تأکید دا سا ساختهای حقوه و قانون ا که روی زیر 

که دعاًل بدون آنکه به سرررراغ شرررواهد، مثال ها و نمونه ها بروم، از منظر تئوریک، هر              

تالشرری در مورد تغییر زیرسرراخت حقوه در جامعه، هر تالشرری در جهت تغییر قانون    

شبیه ب     سی و هر ایزی  سا شود این   ا ست و بدن موازنه قدرت نمی ه این، نیازمند قدرت ا

با این  رض بنده موادر هسرررتند که این موارد به موازنه          دینیکار را انجام داد و آقای    

قدرت احتیاج دارد. اما نمیتوانند نمونه ای را در جامعه نشررران بدهند، آدرسررری را به ما  

انین زیرسرراخت حقوقی ای بشررود یا   بدهند که آن منبع قدرت بتواند مودر به تغییر 

مودر به تغییر قانونی بشود. ببینید، آن دستاورد بزرگی که در تجربه اندیشه سیاسی در       

غرب وجود داشررته اسررت، آن نیرویی که بتواند نظام حکمرانی را کنترل کند، و در برابر  

 بنظام حکمرانی بایسررتد و تالش کند که آن را هدایتش کند و تصررحیحش کند، موج 

بهبودش شررود، بخش خصرروصرری و نظام بازار اسررت. یعنی وقتی درباره موازنه قدرت    

صحبت می کنیم، نظام حکمرانی مثالً مستقر در  ربستان سعودی را داریم که این نظام 

حکمرانی مستقر است و قدرت را دست دارد. وقتی میگویید که میخواهیم زیر ساختهای  

سعو    ستان  ست این کار را  حقوقی یا قوانین را در  رب دی تغییر بدهیم، اه نیرویی قرار ا

ساس آن ایزی که در        ساس تجربیات، بر ا ساس یادته ها، بر ا انجام بدهد. این نیرو بر ا

تاریخ تحوالت اروپا داریم، که ثمره اش به دنیای امروز رسررریده اسرررت، آن نیرو، نیروی  
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ر ندارد. بنابراین هم در    بازار اسرررت. آن نیرو جامعه مدنی ای اسرررت که تعریفی جز بازا       

شما آقای رئیسی مطر  کردین و هم در مورد بحثی که آقای       سوالی که  سخ به   یدینپا

داشتن، ما نیرویی به غیر از نیروی بخش خصوصی و نیروی بازار در برابر نظام حکمرانی     

ست       ساقط کند، بدکه این نیرو قرار ا ست که نظام حکمرانی را   ،نداریم. این نیرو قرار نی

 نظام حکمرانی را تصحیح کند، و موجبات پیشردت و بهبود آن را دراهم سازد. 

مقایسه جالبی می شود کرد بین میزان درجه آزادی اقتصادی کشورها و میزان امتیازی      

که کشرررورها از بایت نظام حکمرانی دارند. یعنی مطابر مطالعاتی که بانک جهانی انجام  

برای نظام حکمرانی  راحی شررده اسررت، که آن داده اسررت، یک سرریسررتم امتیازبندی 

 سیستم امتیازبندی دارای شش شاخه است. این شش تا شاخه  بارتند از:

   کنترل دساد0

   ثبات سیاسی و  دم وجود خشونت 3

   اثربخشی دولت 0

   حاکمیت قانون6

   کیفیت تنظیم گری ئیا رگوالتوری 1

   حر ا تراض و پاسخ گویی5

شورهای دنیا  سال   همه ک شاخه ارزیابی        0998از حوالی  شش  ساس این  تا امروز بر ا

شده اند و یک رتبه هایی به ایشان اختصاص داده شده است. مقایسه نتایج این سیستم         

شررران، خیدی جالب « درجه آزادی اقتصرررادی»با « کیفیت نظام حکمرانی»امتیازبندی 

سسه دریزر، ما در      ساس نظام مو ست؛ برای اینکه مثالً بر ا شور داریم    ا دنیا اهار گروه ک

که به لحاظ میزان آزادی اقتصررادی رتبه بندی شررده اند. کشررورهایی که باالترین رتبه  
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آزادی اقتصرررادی را دارند، از کیفیت نظام حکمرانی باالتری هم برخورداند. حاال جالب          

ست بدانید که وقتی آقای   شاخه های     دینیا صحبت میکنند که باید به  راجع به این 

گری غیر از آن ایزی که در سررریسرررتم رتبه بندی کیفیت نظام حکمرانی متعدر به  دی

بانک جهانی است توجه کنیم، مثالً به شاخه توسعه انسانی توجه کنیم که در اندیشه        

اقتصررادان هایی مثل آمارتیاسررن هسررت، آنجا هم باز با همین وضررعیت مواجه هسررتیم.  

شتری    صادی بی سعه     یعنی هراقدر درجه آزادی اقت شاخه تو شورها ما  داریم، در آن ک

انسررانی بهتری داریم و مفاهیم مترتب بر اندیشرره آمارتیاسررن را می بینیم. بنابراین از   

لحاظ نظری آن نیرویی که قرار اسرررت آن تغییرات را انجام بدهد، آن نیرویی که قرار        

نظام    اسرررت زیرسررراختهای حقوقی را تغییر بدهد، آن وزنه ای که قرار اسرررت در برابر      

شردتش را دراهم         شد، موجبات پی شود که آن را بهبود ببخ ستد و موجب ب حکمرانی بای

کند، تصررحیحش کند، و هر تغییر مثبتی در آن ایجاد کند، آن بازار و بخش خصرروصرری 

است و جامعه مدنی هم تعریفی به جز جامعه مدنی و بخش خصوصی ندارد، اون ادراد    

دم دولت نیستند و در بخش خصوصی دعالیت می    یا در استخدام دولت هستند یا مستخ   

کنند و جامعه مدنی به منزله همه آن ساحت اقتصادی ای است که خارج از قدمرو دولت 

 وجود دارد.  

به آن اشرراره کردند، که من دوسررت دارم حتماً راجع به آن  دینیمطاب دومی که آقای 

شاره کوتاه       ست. من دقط یک ا شیدی ا میکنم که از دوره ای صحبت کنیم، بحث هند و 

که سیاست بازارگرا در شیدی به خدمت گردته شده است، رشد اقتصادی آنجا بسیار باال          

بوده است و حکومت های دمکراتیکی که بعد از پینوشه هم در شیدی انتخاب شدند، در      

واقع همان سرریاسررت ها را ادامه دادند و مسرریر آلنده را نردتند. این به منزله تأیید آن   
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صحبت میکنیم. از منظر         کودت صادی  ساحت اقت ست، اما ما داریم راجع به  شیدی نی ا در 

اقتصادی بعد از اینکه پینوشه، که با یک کودتای خونین قدرت را در دست گردت، و در     

آنجا سریاسرت های اقتصراد بازار آزاد را در پیش گردتند، بعد از اینکه حکومت پینوشره      

-ز پینوشرره هم که برخی از آنها هم سرروسرریال کنار گذاشررته شررد، حکومت های بعد ا

سیر را           شتند و همان م شه را کنار نگذا صادی پینو ست های اقت سیا دموکرات ها بودند، 

 ادامه دادند.  

دموکراسی را در پیش  -در مقایسه، کشور هند در تمام دورانی که سیاست های سوسیال      

گردته بود، وضعیت اقتصادی بسیار بدی داشت و رشد اقتصادی بسیار نامطدوبی داشت،          

شتن          شی از کنار گذا ستیم، نا صاد دنیا ه شاهد خیزش مجدد هند در اقت و امروز که ما 

ون بحث دوتا کشررور اسررت که باید مزین به  آن سرریاسررت ها اسررت. منتها این بحث ا 

نار                حث را ک تذکر این ب یک  حد  باشرررد، من دعاًل در  مار و ا ال ات  مجمو ه ای از آ

 میگذارم.  

ست: اقای    صدی که میخواهم به آن ب ردازم این ا سال   دینیبحث ا   0050میگویند که از 

ه هیچ وجه در کشور   به بعد، سیاست های بازارگرا در کشور اجرا شده است. ببینید ما ب      

به سررمت سرریاسررت های بازارگرا نردته ایم. ما اند تا بازار در کشررور داریم. یکی از آن  

ستهای بازار         سیا صاد دولتی داریم که کاماًل از  ست. در بازار ما یک اقت بازارها بازار کاال ا

  دور است. قیمت گذاری بر روی بسیاری از کاالها توسط دولت انجام می شود. اگونگی    

ست؛ و آن ایزی     صادرات و غیره، در انقیاد قوانین دولتی ا مبادله کاال از حیث واردات، 

که امروز اینجا رب می دهد، با مفهومی که در باید در یک نظام لیبرال دموکراتیک وجود  

بسیار متفاوت است. ما هنوز وارد  صر      -نئولیبرال  دینینه در یک نظام به قول آقای  -
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عنی به آن م -ایم. یعنی نه احترامی برای مالکیت خصوصی وجود دارد    لیبرالیسم نشده  

ارا که این مالکیت خصرروصرری میتواند مورد تعدی قرار بگیرد، یک جاهایی   –لیبرالی 

کاالها باید با قیمتی که دولتی تعیین میکند باید خرید دروش بشررروند، دولت تصرررمیم 

شود یا ن   صادر ب شود، برنج        میگرد که تخم مرغ باید وارد یا  شود یا ن صادر ب سیمان  شود، 

شود، شما شاهدید که دولت درباره همه کاالها از خودرو گردته تا الستیک         وارد کشور ن

شاهد       شما  سوخت، مرغ، تخم مرغ، قیمت گذاری میکند و  خودرو درآورده نفتی و انواع 

سرمایه هم همین         ستید. در بازار  ضای بازار کاال ه صاد دولتی بر د ست سیطره اقت . طور ا

دولت در بازار سررررمایه بانک مرکزی را کنترل میکند، بانک مرکزی به نیابت از دولت،               

بدون اینکه اسرررتقالل از دولت وجود      –رشرررد نقدینگی و پایه پولی را کنترل می کند     

شد     شته با شود، نرب ارز درواقع تحت کنترل دولت   –دا و نرب بهره بانک ها کنترل می 

شررایی بانک ها هم در یک مقا عی تحت کنترل دولت بوده اسررت و حتی سررا ات بازگ 

است. بنابراین ما در بازار سرمایه هم شاهد سیطره دولت بر اقتصاد هستیم و هیچ نشانی 

از سرریاسررت بازارگرا و اقتصرراد مبتنی بر بازار وجود ندارد. در بخش بازار نیروی کار هم  

بازار نیروی کار هسررتند که مبد  همینطور اسررت. یعنی مجمو ه ای از قوانین مترتب بر 

دسررتمزد، و مجمو ه دیگری از قوانین در مورد نحوه اسررتخدام و میزان پاداش و مزایای  

ست.    شده ا نیروی کار در آنجا برای کاردرما و پیمانکار، یا کاردرما و کارگر تعیین تکدیف 

سرمایه و بازار کاال، در انقیاد  ست   یعنی بازار نیروی کار هم همچون بازار  قوانین دولتی ا

و این یک سوءتفاهم است که اگر دکر کنیم که اون اند تا شرکت در  ول اند سال      

شده اند، ما به                صی  صو ستان خ سه یا بیمار شده اند، یا اند تا مدر صی  صو شته خ گذ

شورهایی که در دنیا          ست های بازارگرا ردته ایم. ما در مجموع اهار گروه ک سیا سمت 

رتبه ما از حیث آزادی اقتصرررادی، بین      Dقرار داریم، در گروه  Dوجود دارند، در گروه  
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اسرررت و هم گروه های ما از منظر آزادی اقتصرررادی،  راه، ونزوئال، لیبی،  053تا  030

ااد، آنگوال و سرروریه هسررتند و حتی مثالً درض کنید که کشررورهای مثل  ربسررتان،    

االتر از ما هستند. یعنی این  روسیه، این و ویتنام، از حیث آزادی اقتصادی یک گروه ب  

و ویتنام که توسط احزاب کمونیست اداره می شوند، میزان آزادی اقتصادی شان، باالتر        

سمت           شود ما به  ست اد ا  سوءتفاهم ا صور میکنم که این یک  ست. بنابراین من ت از ما

صالً ایزی به نام نظام بازار اینجا وجود دا      ست های بازارگرا حرکت میکنیم یا ا د.  رسیا

مثالً  رصرره انرژی، تمام درآورده های سرروختی و انرژی، مانند بره و سرروخت خودروها   

توسط دولت تولید می شود. دولت  مدیات اکتشاب، حفاری، استخراج، استحصال، توزیع 

و پخش درآورده های نفتی را خودش شخصاً بر  هده دارد و تصدی گری میکند. حتا ما     

ی داریم که متعدر به دولت یا شررهرداری هسررتند و در  امروز در کشررور پمب بنزین های

سط     ستند و ریختن بنزین در باک خودروی مردم هم تو واقع متعدر به بخش  مومی ه

کارمندان دولت انجام میشررود. یعنی از ااه ]نفت[ تا ارب ]خودرو[ در سرریطره اقتصرراد 

یاست   به سمت س  دولتی است. بنابراین این یک سوءتفاهم است که اگر ما دکر کنیم که    

شده         سم  صر لیبرالی صالً ما وارد   های بازارگرا حرکت کرده ایم یا حرکت میکنیم، یا ا

ایم. ما هنوز وارد  صر لیبرالیسم هم نشده ایم، اه رسد به  صر نئولیبرالیسم و سیاست         

سم در واقع،     شبیه به این که البته در تعریف خود نئولیبرالی های نئولیبرالی و ایزهایی 

ب نظرهای زیادی حتی اندیشه اب در ایران هست که بحث جداگانه و مفصدی را    اختال

میطدبد. بنابراین با توجه به درصت کمی که داریم میخواهم بحث را دعالً در این محدوده  

 خاتمه بدهم. 
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سی:  صوالً بر این  قیده     دینیجناب آقای  رئی ست که آقای اتفاه ا سر این ا ، بحث بر 

بازارگرا اصالً اجرا نشده است؛ شما میفرمایید که حتی اگر اجرا       هستند که سیاست های   

سد. از          ست، این رویکرد به نتیجه نمی ر صی که موجود ه شرایط خا شود هم به  دت  ب

 شما میخواهم که این موضوع را روشن بفرمایید. اون این دو مطدب، بسیار مهم ...

دقط اند نکته را به اجمال، به اختصرررار بگویم. بعد به این نکته ای که مهم تر  :دینی

است خواهم پرداخت. نکته اول این است که این شاخه آزادی اقتصادی، یک تصویری       

را ارایه میکند، اما تصویر دقیقی نیست. ما کشورهایی مثل سوئد و سوئیع را نمیتوانیم       

ستند که ناآزاد    شورهایی ه شاخه       بگوییم ک ستند که در  سنگاپور ه شوری مثل  تر از ک

شورهایی مثل           صادی ک ستم اقت سی صادی رتبه باالتری دارد. ولی میدانیم که  آزادی اقت

سوئد و سوئیع، از نوع دولت های رداه خیدی قوی هست، بر مبنای شاخه های توسعه 

سکاندیناوی دارند و این      شورهای حوزه ا سانی هم باالترین رتبه ها را ک شان  ان در واقع ن

میدهد که سیاست های سوسیال دمکراسی، هم در جهت ارتقای استانداردهای زندگی        

صل تفکیک     ساخت حقوقی مبتنی بر ا  مل میکند و هم به دلیل برخورداری از یک زیر

شده مبتنی بر قدرت ان    ساختار اجتما ی دموکراتیزه  اوها، نهادهای  -جی-قوا، به  الوه 

سندیکاهای کارگری، در واقع معنای واقعی هم پیدا میکند و  کارگری مثل اتحادیه ها  و 

 بنابراین حوزه سیاست هم تا جایی که ممکن است دمکراتیک هست؛ این نکته اول. 

نکته دوم، ببینید وقتی بحث شررریدی مطر  می شرررود، و ما میگوییم که از دل بخش        

سی بیرون می آید، حد     صی و بازار آزاد، جامعه مدنی و دموکرا صو ست که  خ اقدش این ا

میدانیم که تا زمانی که پینوشرره سرررکار بوده اسررت، نه تنها اینگونه نبوده اسررت، بدکه   

شه، در اثر تقویت مطالبات اجتما ی    ست؛ و بعد هم پینو دریای خون در آنجا راه ادتاده ا
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که بخش  مده آن نیروهای مترقی دموکراسی خواهی که مساوات گرا بودند، البته قطعاَ   

ها مختدف بودند، اما بخش  مده اش آنها بودند، در واقع آن دگر دیسی در ساختار    جریان

 قدرت در شیدی رب میدهد و بقیه داستانها که میدانیم و نمیخواهم وارد جزئیاتش بشوم.

نکته سوم این است که وقتی که گفته می شود که بازار آزاد و بخش خصوصی، در واقع       

ساخت حقوق    ست بر یک زیر  ست، معنی آن احاله دادن تحوالت  مقدم ا ی دمکراتیک ه

به آینده خیدی نامعدوم اسرررت، و در واقع به نو ی در برابر روند تحوالت اجتما ی قرار         

گردتن است. ارا؟ برای اینکه جامعه ما در مقطع کنونی، مشخه است که اه مطالبات     

تی قرار دارد.  اجتما ی ای دارد.  ردنظر از اینکه بخش خصرروصرری و بازار در اه وضررعی

شتی از       سهم هزینه های  مرانی و انبا ست که  مطالبات اجتما ی به  نوان مثال این ه

بئدجه باید ادزایش پیدا کند. یعنی هزینه های جاری تا جایی که ممکن اسرررت باید                   

بًا               نه های  مرانی. من دکر میکنم این یک دغدغه اکثریت تقری به هزی تبدیل بشرررود 

است. برای اینکه این رب بدهد، حاال الزم نیست که ما بحث را  هشتاد درصدی جامعه ما   

ببریم سررراغ بازار و بخش و خصرروصرری و غیره. یعنی با همین وضررعیتی که وجود دارد،  

دغدغه های اجتما ی، مطالبات اجتما ی بسرریار بسرریار جدی وجود دارد، که راهکار آن 

ست. برای توجه به این مطالبات،   ست که بگوییم که  توجه به این مطالبات ا حاال الزم نی

بخش خصوصی قوی بشود، بدون اینکه درض کنیم که صحبت آقای اتفاه درست است        

ستی هیدز و نظایر آنها          ست، با شود، که اینگونه نی صالٌ حر مالکیت مدنی ر ایت نمی و ا

ست، خب در جامعه ما اه        ست ا ستند؛ ولی ما درض کنیم که این بحث در صادیقی ه م

ست. یعنی یک موقعی هست     مطالبه ای وج ود دارد؟ مطالبات اجتما ی کامالً مشخه ا

که شما میگویید این مطالبات وجود ندارد، برای شکل گیری آن باید بخش خصوصی و      
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ساً وجود دارد، و راهکاری        سا ست که این مطالبات ا بازاری به وجود بیایید، یک موقعی ا

ش این نیسررت که بحث را دوباره ببریم  برای پاسررخگویی به آنها باید پیدا بشررود. راهکار

صی را تقویت کنم که آن ]بازار و بخش        صو ستان و بگوییم که باید اول بخش خ اول دا

خصوصی[، این ]مطالبات[ را شکل بدهد، اون این ]مطالبات موجود[ هست. راهکارش       

 این است که باید در حوزه سیاست تغییراتی به وجود بیایید.  

ستی، توجه به        نکته اهارم اینکه بر  سناد باالد شما. ما میدانیم که در ا سش  گردم به پر

ستی و              صاًل کاری به در ست. من ا شده ا سازی، تأکید  صی  صو بازارگرایی، توجه به خ

سند، به  نوان یک داکت آن را مبنا قرار میدهیم. که     ستی آن ندارم. به  نوان یک  نادر

اد سیاسی ایران  راحی میشود، این    به بعد، تمام گفتمانی که در دضای اقتص   50از سال  

ست، پع تا جایی که         ست، بازار بهتر از دولت ا ست که بخش خصوصی بهتر از دولت ا ا

ست ها. و به نو ی در ااراوب آن ایزی         سیا سوی این  سمت و  شود باید ردت به  می 

که سیاست های تعدیل اقتصادی و تثبیت ساختاری نامیده می شود که بحث آزادسازی     

در آن هسررت، بحث واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصرروصرری اسررت، و   قیمت ها

ست. من باز         شد کرده و تا االن آمده ا سرمایه و غیره. این گفتمان ر سازی بازارهای  آزاد

دگان  زیز برنامه شررما بحث کامالً نتیجه بخش باشررد و خیدی  نبرای اینکه برای شررنو

یگذارم که بحث آقای اتفاه درسررت  درگیر بحث های پدمیک نشررویم، درض را بر این م

ست. آن وقت به            ست. یعنی بازار رشد نکرده ا ست. یعنی بخش خصوصی رشد نکرده ا ا

ستی وجود        سناد باالد سخ داد که ارا به رغم این همه تأکیدی که در ا سوال باید پا این 

داشته است، ارا به رغم وزن سنگین گفتمان بازارگرا و خصوصی ساز، که تریبون های        

صل          مخ ستاورد حا شتند، این د ساخت قدرت دا سانه ها و در  شگاه در ر تدفی هم در دان
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نشررده اسررت؟ دلیدش از نظر من بر میگردد به همان مسررئده تودرتویی نهادی. یعنی اگر 

ست، و بنگاههایی از دست به آن دست واگذار            صورت نگردته ا سازی مردمی  خصوصی 

ساختار قدرت مب     ست، برای این بوده که  تنی بر تودرتویی نهادی، اجازه این امر را شده ا

ساختار         ستیم. برای اینکه این درگیر  شاهد ه سئده را ما در این کمتر  نمیدهد. این م

قدرت تودرتویی نهادی نیست. یعنی سیستم وقتی تصمیم می گیرد که یک کاری انجام      

شد کن         صی از پایین ر صو شرایطی دراهم بکند که بخش خ شود، و برای مثال یک  بر   دب

سهم            سرمایه گذاری، یا بر مبنای  صی از کل  صو سرمایه گذاری بخش خ سهم  مبنای 

جوینت ونچرهای داخدی و خارجی معنا پیدا می کند، ما میبینیم که این تصرررمیم آنجا  

اجرا می شررود. ارا اون درگیر تودرتویی نهادی نیسررت. بنابراین تمام بحث از نظر من 

که در لحظه اکنون     به این به این       برمیگردد  حث  که در آن قرار داریم، بردن ب تاریخی 

سمت و سو که بخش خصوصی وجود ندارد یا ضعیف است یا بازار ضعیف است، این در          

واقع پرداختن به معدول اسررت. یعنی حتی اگر این هم باشررد، خود این خروجی  مدکرد 

رد  ین را ندانوع خاصرری از نظام حکمرانی مبتنی بر تودرتویی نهادی اسررت، که توانایی ا 

ست که به هر حال بخشی از قدرت       ست ا شود. این در که اجازه بدهد که قدرت واگذار ب

از حوزه اقتصاد می آید. ولی اینکه این وضعیت در گذشته رب نداده است، برمی گردد به  

نهادی[. در واقع می توانیم این سررروال را هم  ر  کنیم به نظر   آن ]مسرررئده تودرتویی

دوستانی که این مسئده را مطر  می کنند، اه کار باید کرد؟ خب پاسخ شان این است      

که باید بازار تقویت بشود. خب سوال مطر  می شود که مگر تا االن کسی دنبال تقویت     

ر جهت تئوریزه کردن این رویکرد  بازار نبوده اسررت؟ مگر این گفتمان تمام تالشررش را د

به کار نبرده است؟ اگر پاسخ مطدوبی گردته نمیشود، باید ردت و دید که ساختار قدرتی     

که مبتنی بر زیر ساخت حقوقی تودرتویی نهادی است، وجه مشخصه های آن ایست؟      
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سمت و   و به نظر من برای رهایی از تودرتویی نهادی، همانطور که  رض کردم، ردتن به 

سوی بحث اینکه بازار ضعیف است، اینکه نهاد مدنی در معنایی که به بازار ربط داده می 

سطح            ست که مطالباتی که در  سئده این ا ست. م ست، به نو ی درادکنی ا ضعیف ا شود 

جامعه وجود دارد یا جامعه مدنی وجود دارد، حاال درسرررت که جامعه مدنی آنقدر قوی               

مدنی ارا قوی نیست؟ به خا ر اینکه نهادهای مردم   نیست که این را پیش ببرد، جامعه

ست.          صادی اش نی شکل نگردته اند. دقط هم بحث اقت شکل بگیرند،  ستی  نهادی که بای

شما میدانید که خیدی از نهادی زیست محیطی، به آن معنا نهادهای اقتصادی نیستند،       

وصرری. خب آن هم و اتفاقاً اینها دغدغه های اجتما ی دارند تا دغدغه های منادع خصرر

یک جزء مهمی از درایند دمکراتیزه کردن سراختار قدرت و نظام تصرمیم سرازی اسرت.     

منتها مسئده این است که در ساختار قدرتی که مبتنی بر تودرتویی نهادی است، امکان       

اینکه این نظام حکرانی بتواند دمکراتیزه بشرررود، و بتواند کارایی سرررازمانی قابل قبولی          

شد، ک   شته با صادی خوبی را بتواند تأمین کند، آن هم وجود ندارد. بنابراین     دا شد اقت ه ر

بی توجهی جدی، به این مسرررئده مطالبات اجتما ی که وجود دارد، با مفروض گردتن          

رابطه دولت و بازار. هر اه که هسررت. ما میدانیم که مطالبات بسرریار بسرریار جدی ای   

ست محیطی و اه در ح  ستگاه ها و     وجود دارد. اه در حوزه زی سهمی که د سئده  وزه م

نهادهای مختدف از بودجه می برند، اه در حوزه تعامالت اقتصرراد ایران با دنیا و اه در   

سایر حوزه ها، مطالبات خیدی جدی و روشن شفادی وجود دارد. که اینها نشاندهنده این 

صاد، به یک بدوغ      صرب نظر از درجه مداخده دولت در اقت ست که جامعه ما با  دکری و  ا

شود،          سخ داده ن ست که اگر به آن دغدغه ها پا سیده ا سی و اجتما ی ر سیا به یک بدوغ 

سخگویی به این دغدغه ها، آن ایزی      شد، برای پا شدید خواهد  بحران های اجتما ی، ت

ست که کارایی نظام حکمرانی ادزایش پیدا کند، و تا جایی     ست، این ا که جدی و الزم ا
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ه بشررود. پیش شرررط این هم رهایی زیرسرراخت حقوقی از  که ممکن اسررت، دموکراتیز

تودرتویی نهادی است و پاسخ به این هم درک همین مسئده است. یعنی اگر این مسئده      

صدی است، و از باال به آن پاسخ داده بشود، خب الزمه اش         درک شود که اینجا مسئده ا

ون اساسی به ردراندم  این هست که به  نوان مثال، اصولی از این زیرساخت حقوقی و قان 

ست        ساخت قدرت به وجود بیاید، آنجا ه شود و بعد وقتی که یک تغییر در  شته می گذا

که در آن زمان، بخش خصرروصرری مردم گرایی که اسررمش را ما میگذاریم و نه بخش    

خصررروصررری رانت جو، میتواند رشرررد کند. آنجا هسرررت که نظام حکمرانی هم میتواند  

واند تصمیمات صحیح به  نوان مثال در حوزه محیط    تصمیمات صحیح بگیرد و هم میت  

زیسررت را به شررکل بسرریار کارآمدی اجرا بکند و در نتیجه اتالب منابع به شرردت پایین 

باشد. در غیر اینصورت، همانطوری که  رض کردم و دوباره تأکید میکنم، بردن بحث به    

 یک بحث انحرادی و مسئده رابطه دولت و بازار، بدون توجه به مسئده زیرساخت حقوقی،   

یک بحث درادکنانه اسررت که در واقع کمک میکند به اسررتمرار گفتمانی که کارکردش   

سی و            سیا صاد  صه نظام اقت سایر بحران ها در  ر ست محیطی، و  شدید بحران های زی ت

 حیاط اجتما ی جامعه ما است. 

نداریم   تخیدی متشکرم. جناب آقای اتفاه ما متاسفانه درص دینیجناب آقای  رئیسی:

صحبت جناب       سخ این  شما پا را بدهید، من دقط می خواهم یک جمع بندی  دینیکه 

شما بزرگوار محترم خواهش کنم که در یک گفتگوی        شیم و از هر دوتا  شته با کوتاه دا

دیگری، ما این بحث را اگر موادر باشررریم ادامه بدهیم، اون االن زمان بحثمان در یک          

د؛ و را پاسخ بدهن  دینیجناب اتفاه نمی تواند نظر آقای  جایی تمام می شود که  بیعتاً 

 این بحث را در جدسه دیگری ادامه بدهیم . . . 
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              0311مرداد  01  –جلسه دوم 

سی  سمت دوم گفتگویی با  نوان           :رئی شنونده ق ست آنالین  سایت زی شما از  سالم. 

گفتگو، مهمانان من،  دی نظام حکمرانی و محیط زیسررت هسررتید. در قسررمت اول این 

ست          سائل مربوط به محیط زی صدی گفتگوی ما، م شهرام اتفاه، با آنکه موضوع ا دینی و 

شتر به کدیات مورد نیاز ب    سعه حکمرانی بود، ترجیح دادند تا بی ورود به   رایدر الگوی تو

این موضرروع ب ردازند و به این ترتیب، گفتگوی اول ما، بیشررتر در حول و حوش تعاریف 

 ربوط به حکمرانی از دیدگاه این دو مهمان و  وامل موثر بر آن گذشت. م

دانستند و از لزوم حضور جامعه مدنی و    0998دینی، گسترش این تفکرات را دهه   دی 

ستا در این         ستم های حکمرانی در را سی صمیم گیری ها و مودقیت  نقش مهم آن در ت

اختند پرد« تودرتویی نهادی»ه نام الگو صحبت کردند. در  ین حال به توضیح مفهومی ب

که اگونه به سرربب وجود نهادهای تصررمیم گیری متعدد و موازی، از موانع توسررعه در   

این مفهوم که به توسط خود ایشان تئوریزه شده ایران است و در ادامه، بیشتر به توضیح 

ندیشرره  ارایه تعریف خودش از نظام حکمرانی، خاسررتگاه اپرداختند. شررهرام اتفاه هم با 

سده       سی در مورد نظام حکمرانی را  سیا صادی ر 0088های  به   ا، هنگامی که مازاد اقت

ست و برای آن        صادی دان ساله مدیریت مازاد اقت ست و هدب آن را حل م ادزایش بود دان

، «دینی»خودش را با اختالب نظرات احتمالی و زمینه  «اتفاه»هم شررواهدی ارایه کرد. 

 امدی سبب می شود که یک نظام حکمرانی خوب داشته داشته      با پرسشهایی مثل: اه   

ست       شت؟ مطر  کرد و خوا شود که نظام حکمرانی را خوب نگاه دا شیم؟ و اطور می  با

خواست تا بدیدی را از « دینی»به این پرسش ها پاسخ دهد و در  ین حال از « دینی»تا 

صحبت های خودش،  « تودرتویی نهادی» ینکه مطالب  با توجه به ارا ارائه کند. دینی در 
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دیگری را هم مطر  کرد، به پاسررخ این سررواالت هم پرداخت. در صررحبت های خودش  

موادر اسررت، اما « اتفاه»با « توازن قوا»گفت که با کدیت بحث در مورد ضرررورت وجود 

، بازارگرایی نمی دانسرررت. اگراه بازار را به      «اتفاه »راه حل این توازن قوا را بر خالب  

زیرسررراخت حقوقی را الزمه    « دینی»از سررراخت اجتما ی می پذیردت.       زئیج نوان 

کارکرد صحیح سیاست های بازارگرایانه میدانست و در این خصوص هم مثال هایی را از     

درجه   شرراخهدر پاسررخ، با  نوان کردن « اتفاه»کشررور های هند و  ربی را مثال زد. 

حکمرانی گفت که آن نیرویی که  آزادی اقتصررادی به  نوان یکی از  وامل کیفیت نظام

شد،      ساخت های حقوه را تغییر دهد، و میتواند نظام حکمرانی را بهبود ببخ میتواند زیر

ا این ب، «دینی»تصحیح کند و موجب پیشردت آن شود، بازار و بخش خصوصی است. اما 

شرایط         صویر دقیقی از  صادی، ت شاخه درجه آزادی اقت  قیده موادر نبود و گفت که 

سته        ،جهان و ایرانت و شواهدی در  نیس  نشان می دهد که بخش خصوصی و بازار نتوان

 است که سبب بهبود نظام حکمرانی شود.  

وقت ما در گفتگوی قبل، به  دت محدودیت های ناشی از گفتگوهای مجازی تمام شد و  

شد که    سمت  « اتفاه»درصت ن نظرات خودش را در این زمینه مطر  کند. ما امروز در ق

در خدمت  دی دینی و شهرام اتفاه هستیم تا این گفتگو را ادامه بدهیم. مخا بان  م، دو

ست          صداقی تر مباحث زی صورت م ست آنالین، امروز از مهمانان من حتمًا به  سایت زی

محیطی را در نظام حکمرانی خواهند شرررنید و سرررعی میکنیم که این مطدب را کاماًل         

 ببریم. مطابر با گفتگویی که  نوان شده پیش 
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سه قبدی هم    آقای  اگر اجازه بدهید، گفتگوی های امروز با  شروع کنیم که در جد اتفاه 

آقای دینی، کمی از درضت مان   کمی کمتر از آقای دینی صحبت کردند و امروز با اجازه 

 را بیشتر به آقای اتفاه خواهیم داد. 

 خواهش میکنم، موادر هستم.  دینی:

سی:  شد در گفتگوی    رئی آقای اتقاه خواهش میکنم مطالب خودتان را آن اه را که ن

 اول  نوان کنید، مطر  بفرمایید.

. . . مقدمه خوبی را شررما ئرئیسرری  توضرریح دادید و من هم میخواهم بحثم را  اتفاق:

یک جوری وصررل کنم به مقدمه ای که شررما درمودین. مطدبی که االن میخواهم  رض 

ست       کنم، بحث راهکا صادی ا سی و راهکار اقت سیا شد و    ر  سه قبل مطر     درکه در جد

است که به نظر میرسد موضوع قابل    ایران در زیست  محیطارتباط این بحث ها با  نهایت

 تأمل و اصدی باشد. 

  به 0050 سال  از ایران در بازارگرا های سیاست   گسترش  از دینی آقای پیش، جدسه  در

 که ردمک ا تراض تدقی از وضعیت اقتصادی کشور این نسبت به من و کردن صحبت بعد

صاد  در غیره و کار و ارز سرمایه،  ، پول کاال، بازارهای همه صاد  انقیاد در ایران اقت  اقت

 از نامنظورشرر که ددرمودن تصررریح دینی آقایدر همان جدسرره قبل  و اسررت دولتی

 ار همم پرسش  این بعد. است  بازارگرا گفتمان گسترش  بازارگرا، های سیاست   گسترش 

 . پرسش مهمی که مطر  کردند این بود که:دکردن مطر 
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 اه رسانه و ها دانشگاه در ،«سازی خصوصی  و بازارگرا گفتمان» سنگین  وزن رغم به ارا

  ادامه در هم را مطدب این و ؟اسرت  نشرده  حاصرل  دسرتاورد  این قدرت، سراخت  در و

ست  مشخه  مردم مطالبات امروز که ددرمودن صرار  و ا سبات  گسترش » توسعه  بر ا   منا

ست   وضی  آدرسیک  «خصوصی   بخش و بازار سی   ما امروز مشکالت  حل راه و ا   سیا

 . است

  رسای و دینی آقای پرسش این به مهمیخوا منبحث بسیار مهمی است و  ،خب این بحث

 تا دکن کمک تا مهبد پاسررخ تا دو ،ددرمودندر حول و حوش این موضرروع  که مواردی

 .دنوبش آشنا بیشتر همدیگر های نگاه با  ردین

سخ  ست  این بنده اول پا سه  این در امروز من که نگاهی سمت  در ا تقاد این که ا  جد

ست  این میکنم اش نمایندگی شور،  در که گفتمانی ترین سنگین :  که ا  هر از بیش ک

من این ادبیات را  – قدرت سرراخت در و ها رسررانه و ها دانشررگاه در ای دیگه گفتمان

شته،  حضور  و وجود  -مطابر ادبیات خود آقای دینی به کار می برم    رابازارگ گفتمان دا

 بوده «اقتصادی   رصه  بر سیاسی    رصه  تقدم»بر کع،  بدکه نبوده، سازی  خصوصی   و

 . است

س  نظر به یعنی شه  همان که دمیر ستن  مدادعش  زیز دینی آقای که ای اندی  نییع ، ده

شه  همان سی   ار مشکالت  حل راهدر واقع  که ای اندی  دست  اقتصادی،  نه و اندمید سیا

ست  بوده کشور  بر حاکم گفتمان ،اخیر دهه سه  - دواین   ی در کم . اجازه بدین یک ا

 این دو سه دهه اخیر بکنیم:روند مرور کوتاهی بر 

 توسعه  تقدم»  دبان اصال   اصدی  شعارهای  از یکی هشتم،  و هفتم های دولت در 

 رتقد به هنوز  دبان اصال  وقتی  دوران در آن و بود «اقتصادی  توسعه  بر سیاسی  
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  ودموج دولتی اقتصاد ساختار ذیل دررا  «مدنی جامعه» توسعه شعار ،دبودن نرسیده

ذیر   اساساً امکانو با آن موادر بودند و معتقد بودند که انین ایزی  دمیدادن سر ار

 است. 

  صه  اهمیت مورد در هم دهم و نهم های دولتدر سی     ر  جهانی سطح  در سیا

شد  تأکید شت وجود  جهانی مدیریت د وی و می  شت که   و دا این ا تقاد وجود دا

   ود.بش دمکراتیزه باید جهانی حکمرانی نظام

 صه  هم، دوازدهم و یازدهم های دولت ست     ر  ار المددی بین پولتیک و ورزی سیا

  امروز همین مثالً و اندمیدهمین االن هم  و ه است نست امید مسائل  همه راهگشای 

شکالت   مده دلیل دوازدهم دولت ،هم صادی  م شور  اقت شی  ار ک  در ناکامی از نا

 .  دنامید خارجی سیاست  رصه

 ،دینی نروشررنفکرا ،انسرریاسررتمدار از وسرریعی  یف میان در که معتقدم من بنابراین

 در نگفتما ترین سنگین  ،اخیر دهه تقریباً دو و نیم  ول در کشور،  در اب نروشنفکرا 

شور،  صه  تقدم» بر مبنی گفتمانی ک سی     ر صه  بر سیا صادی   ر ست  بوده «اقت در  هک ا

شه این گفتمان،    شود گفت که همی ست واقع می شته  ار باال د ست   دا   گرابازار گفتمان وا

 . است نداشته قدرت ساخت در الخصوص  دی کجا، هیچ در مهمی نقش هیچ

دقط هم در سطح گفتمان باقی نماند   «اقتصادی   رصه  بر سیاسی    رصه  تقدم» گفتمان

شود گفت که   سی    های پروژه بزرگترین به تبدیلو می   اما ؛شد  کشور  در شده  اجراسیا

 دواح حدوا با که نیمامیدبه قول قدیمی ها  و ماند باقی گفتمان حد در بازارگرا گفتمان

 .  ودنمیش شیرین کسی دهن که گفتن
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ست که   درواقع  اخیر، دهه سه  - دو این  ول تمام درایزی که میخواهم بگویم این ا

 و دبودن معنقد  زیز، دینی آقای خود همچون اب نروشررنفکرا و دینی نروشررنفکرا

 امااست،    وضی  آدرس هم بازار توسعه  و است  مشخه  مردم مطالبات امروز که دهستن 

  های اخیر سال تجربیات در  ول  همیشه  سیاسی   اصالحات  پروژه است که  این واقعیت

ست    با ست  شده  مواجه شک ضوع  این به اون ،ا شده  توجه مهم مو ست  ن  قول به که ا

ستقالل » بزرگی سی    قدرت از مدنی جامعه ا ست  درجه در سیا ستدزم  نخ ستقالل  م  ا

 . است «اقتصادی

ین ا ارا که است  مطدب این توضیح  ،دارم دینی آقای پرسش  برای بنده که دومی پاسخ 

صور در نزد ما وجود دارد که حتی   شکالت  نهادی تودرتویی حذب بات صادی  م  از و اقت

شکالت  جمده ستی  محیط م ش  حل ما زی ستفاده    ود،نمی من میخواهم از یک مثالهایی ا

کنم که اند ماه پیش در یک گفتگوی رادیویی با ابن دوسررتان محیط زیسررتی مان در  

 رادیو اقتصاد داشتیم و این توضیح را آنجا دادم:  

ضیح دادم که   ضعیت دعدی،  درمن آنجا تو ست  محیط سازمان  و شور  در زی  به موظف ک

ست  کشور  در عتیصن  واحدهای آالیندگی تخدفات تشخیه   ملدستورالع   بریعنی . ا

صره  اجرایی   آالینده تولیدی واحدهای ادزوده، ارزش بر مالیات قانون  00ئ ماده  0ئ تب

ست  محیط ستاندارد  که زی ست  محیط از حفاظت ضوابط  و ها ا  دکنن نمی ر ایت را زی

  %0ئ درصد  یک پرداخت مشمول  زیست  محیط حفاظت سازمان  ا الم و تشخیه   بر

 .  دهستن آالیندگی  وارض  نوان به آن محصوالشان دروش قیمت از

  واحدهای ؟دهسررتن واحدهایی اه کشررور در زیسررت محیط آالینده تولیدی واحدهای

 فتن های پاالیشررگاه دولتی، بره تولید های نیروگاه بارت هسررتند از  آالینده تولیدی
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 دولتی، انخودروساز  توسط  شده  تولید خودروهای دولتی، پتروشیمی  واحدهای دولتی،

 هستند. غیره و غیره و سیمان دولتی گانتولیدکنند دولتی، های دوالدسازی

 ها هجریم بابت از ای نگرانی اینها ،دمیکن جریمه را اینها زیسررت محیط وقتیبنابراین 

ایشان    مومی درض و دهستن  دولتی ناخودش  جرایم، مشمول  های شرکت  اون ندارن،

مثالً از جیب جرایم . اسررت جیب آن به جیب این از ها جریمه این که اسررت این هم

  وعموضمحیط زیستی از جیب پاالیشگاه خارج می شود و به جیب دولت سرازیر میشود. 

، و انحصاری  ،در این ساختاری که من ترسیم میکنم   تولید دضای  اون که است  این دوم

 ار رهمدیگ محصرروالت صررنایع، این همه ،دندار وجودهم  رقابتیهیچ  و اسررت دولتی

 تقصرریرهر زمان هم که مشررکالت محیط زیسررتی پیش می آید،   و دمیکنن مصرررب

مثالً احتماالً در اخبار و . داندازن می رهمدیگ گردن به هم را زیسررتی محیط مشررکالت

شنیده اید که     سانه ها  سازها ر   سط تو شده  تولید گازوئیل و بنزین میگویند که خودرو

 نفت وزارتیا  .نیست   غیره و Euro 5 مثلئ مصوب  های استاندارد  مطابر ، نفت وزارت

 استاندارد  غیر کشور دولتی  انخودروساز  توسط  شده  تولید خودروی که است  مد ی هم

ست  ستاندارد  مطابر و ا صوب  های ا ست   غیره و Euro 5 مثلئ م   بره های نیروگاه. نی

ست  آنها به  بیعی گاز تحویل به قادر نفت وزارت که میگویند ست  مجبور و نی  که دنه

 را خودش خاص دالیل هم نفت وزارت ،دکنن مصرب  ار مازوت مثل تری ناپاک سوخت 

سط  این و ددار ست  محیط تخریب از  مومی منابع و مردم و سیب  زی   اما ، ندمیبین آ

صولتی  و دولتی واحدهای ستند    خ صدی این امور ه ی که با د ارخه این در ،ای که مت

 نوان  به کاغذ روی هم مبالغی یک و دمیکنن تخریب ار زیست  محیط ،من ترسیم کردم 

 .  ودمیش بدل و رد جریمه
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که  ،ست ا بازار بر مبتنی اقتصادهای  از الگوبرداری یک که زیستی  محیط جرایم بنابراین

صاد  یک دراین رویکرد  صیتی  هیچ جواب نمیدهد و ایران مثل دولتی اقت  در. دندار خا

 واقع رد ،ودمیش  جریمه و دمیکن زیستی  محیط تخدف واگن دولکع وقتی بازار، اقتصاد 

ش  جریمه واگن دولکع نسهامدارا  شان     هم آنها و دنومی صادی خود ساختار اقت   در آن 

  انمدیر اما. دکنن جریمه را مدیران یا دکنن  وض را واگن دولکع مدیران تا دنهست قادر

  وض وزیر تغییر با ،یا خصررولتی دولتی بره نیروگاه مدیران یا دولتی خودروسررازی

 .  دنهنمید ناخودش جیب از هم ار زیستی محیط جریمه پول و دنومیش

 منتفع دولت خود و ها شهرداری  واقع در ؟دنومیش  مند بهره جرایم این از کسانی  اهآیا 

  عمناب و بودجه منزله به زیستی  محیط جرایم ادزایش ، ها شهرداری  برای مثالً. دنومیش 

شتر  درآمدی ست  بی شود، آنها هم       .ا شتر  ستی بی اون هر اقدر آن تخدفات محیط زی

شود.      شتر می  شان بی ستی  محیط تخدفات جرایم بنابراین بوجه  ع  در تعارض با مناد زی

 کنترل ارخه این از هم ناش  هیچکدام و دولتی نیست  مدیران و دیوانساالران شخصی   

 . نمیبیند یشخص آسیب زیستی محیط

بنابراین آنچه که من تالش دارم در این بحث بگویم به  نوان پاسررخی دومی که خدمت 

 آن است که:شما بزرگواران بگویم 

شد  سیگار  تولید و سیمان  تولید و خودرو تولید حال در که دولتی دغدغه خا رش   و با

شد    ید شب  پرتقال واردات شگاهداری دغدغه خا رش  وبا ش  دوتبال با   برای وقتی ،دبا

ست  محیط و  مومی رداه به نتپرداخ  و دارد خوب حکمرانی برای مجالی نه و ندارد زی

  پرداختن محیط زیست.   برای مجالی نه

 . امل دولت نه دارد و ناظر دولت به نیازخوب  حکمرانیدرواقع میخواهم بگویم که 
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 یمتق آزادسازی دولت، داری بنگاه و گری تصدی  کاهش که ودمیش  گفته وقتی بنابراین

 . است دلیل همین به است خوب حکمرانی نیاز پیش ،رقابتی آزاد بازار نظام ایجاد و  ها

شیم  موادر دینی آقای نهادی تودرتویی تئوری آن با ما که کنیم درض حاال رض  ، و دبا

شکدی که         نهادی تودرتویی کنیم که آن شود؟ آن م شکدی حل می  شود. اه م حذب ب

جریمه شررونده و آن واحدهای جریمه   توضرریح دادم حل نمی شررود. اون آن واحدهای

مصرب کننده بودجه حاصل از جرایم محیط زیستی هستند همه       کننده و آن واحدهای

رد  وم نهادی تودرتوییآنها صنایع انحصاری و دولتی هستند و وضع کشورهایی داقد آن       

صتی           ست و اگر در صاد دولتی دارند، همینطوری ا ستند و اقت شاره آقای دینی  زیز ه ا

دسررت دهد من توضرریح میدهم که نمونه های مشررابه در دنیا، اقتصرراد دولتی دارند، اما  

 تودرتویی نهادی ندارند، اما با همین مشکالت مواجه هستند.  

 شما بفرمایید.جناب دینی لطفاً  .خیدی ممنون، خیدی متشکرم رئیسی:

ی  . . . دو تا نکته را جناب اتفاه مطر  کردند، یکی اینکه توسررعه سرریاسرری   دینی:

صاً از        شخ شته، م ست، ولی نتیجه      95خرداد  3سالهای گذ شده ا به بعد، تا امروز دنبال 

صالحات          سئده ا شان این نتیجه گیری را کردند که پع م ست؛ و از این، ای شته ا ای ندا

یعنی ]اصالحات سیاسی[ شکست خورده است. پع باید به سراغ همان         سیاسی نیست.   

ست     شاره کردند، گفتمان بازارگرا غالب نبوده ا گفتمان ]بازارگرا[ برویم. یا همانطور که ا

 توسعه سیاسی غالب بوده است. و گفتمان 

 یببینید این نیمی از واقعیت است. من آن را رد نمیکنم. به هر حال گفتمان اصال   دب  

سی از     ست، ولی گفتمان بازارگرایی از اولین   95خرداد  3سیا در جامعه ما مطر  بوده ا
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مطر  بوده است و سیطره این گفتمان    50برنامه توسعه اقتصادی کشور، یعنی از سال      

ردثیر قرار    آنقدر هم قوی بوده است که بخش مهمی از جریان های سیاسی را هم تحت 

نگاه های دولت گرایانه و اب گرایانه ای          ه اگر قبالً داده اسرررت. یعنی جریان هایی ک    

شتند، تحت تأثیر این دیدگاه به این سمت و سو که دولت باید کواک بشود و نیازی        دا

 به مداخده دولت در اقتصاد نیست ردتند و این ایده اساسی را پذیردتند.  

  من هم می ذیرم نکته ای را  رض بکنم که اوالً اما من در مورد این بحث توسعه سیاسی   

سد. ارا؟ برای     که این  ست به آن ایزهایی که تعریف کرده بود بر گفتمان در  مل نتوان

ادی توسعه سیاسی بر توسعه اقتص     »اینکه اتفاقاً خود این گفتمان سیاسی هم یا گفتمان   

تویی نهادی نمیکرد. یعنی درض اش ر، این هم هیچ توجهی به مسررئده تود«مقدم اسررت

بدون اصالحاتی در زیرساخت حقوقی جامعه،  انین امکانی وجود دارد که بر این بود که

به  نوان یک نهاد مسررتقدی که بتواند بر دولت نظارت بکند، و  مدنیامکان اینکه جامعه 

 تویی نهادی[ نمیکرد.رهیچ توجهی ]به مسئده تود مدکرد دولت را بهبود ببخشد. 

اصرررالحات سررریاسررری، بدون توجه جدی به  ی مرتبط با پیشررربرد بنابراین تجربه تاریخ

تویی رزیرساخت حقوقی، خود این هم دال بر این است که مسئده اصدی برمیگردد به تود  

 نهادی.  

شکل گردته بر مبنای            صادی  سی و اقت سیا ساختار  صل به معنای  تودرتویی نهادی در ا

ست     سی ا سا ستگی به      قانون ا صل واب ساختار در گذر زمان، در ااراوب ا سیر   و این  م

ساختار          سه  ست تا قوا د بازی را خودش را جا بیاندازد. و اون دی نف سته ا شته، توان گذ

رد  ا به نحو مطدوبی اداره کند نداناکارآمدی است،  بیعی است که توانایی اینکه اقتصاد ر

و از درون آن بحران ناکارایی بیرون می آید، از درون آن بحران انباشررت سرررمایه بیرون  
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رکود   بحران آن درون از، آید می بیرون زیسررت محیطی بحران آن روند ازمی آید، 

 .آید می بیرون تورمی

من دکر میکنم جدسررره قبل توضررریح دادم و  رض کردم که منظور مشرررخه من از    

بیش   و تویی نهادی ایست؟ یعنی اینکه مراکز قدرت و مراکز تصمیم گیری متعدد  رتود

ندازه، در اصرررل    یل وجود   از ا نار همدیگر. یعنی       به دل یا تودرتو در ک هادهای موازی  ن

 نهادهای انتخابی و نهادهای انتصابی.  

که             ید،  به وجود می آ یک دولتی در اقتصررراد ایران  که  ماحصرررل آن، این میشرررود 

پارادوکسیکال است. از یک نظر خیدی بزرگ است، از نظر سهمی که شاخه های مختدف      

 مدتاً کارکرد این بودجه مصررردی اسررت ونه   دسررتگاههای حاکمیتی از بودجه میبرند و

، welfare stateانباشررتی. از یک نظر بسرریار بسرریار کواک اسررت؛ از نظر دولت رداه یا  

گذاری کند. در  ین حال، درجه یا میزان ناهماهنگی میان          سررررمایه   میتواند  دولتی که  

ر  رصررره اجزای نظام حاکمیتی هم به شررردت باال اسرررت؛ و خود این ناهماهنگی باال د

سیاست گذاری یا شکست باال در  رصه سیاست گذاری، موجب میشود که اگر اند جا         

شود، یا اندتا        سازی انجام می سد شود، برای مثال اندتا پروژه  اند تا کار هم انجام می

وی اینکه جدپروژه زیست محیطی انجام میشود، درض کنید جنگل ساخته میشود برای     

یل ناهماهنگی های زیاد و ناکارمدی ناشرری از این درسررایش زمین گردته شررود، به دل 

تویی نهادی، این پروژه ها خیدی زیاد  ول می کشررد و با بهره وری بسرریار پایینی  رتود

 اجرا می شود که خودش مشکالت زیست محیطی را بیشتر میکند.  

پع مسررئده این نیسررت که اون توسررعه سرریاسرری دنبال شررده، بتوانیم بگوییم که به   

سی که  ی        تویی نرتود سیا سعه  ست و جواب نگردتیم. نه اتفاقاً تو شده ا هادی پرداخته 
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تویی نهادی دنبال شده است و به رسالهای گذشته دنبال شده، بدون توجه به مسئده تود  

همین دلیل نتوانسته است که مودر شود. یعنی حرب من ایست؟ خود پیشبرد توسعه       

س          ساخت حقوقی ا ستدزم تغییرات در زیر  سی، م ست       سیا شک صورت،  ت. در غیر این

 این یک نکته.  میخورد. 

ست و خود       رکه تود دنکته بعدی اینکه جناب اتفاه درمودن صدی نی سئده ا تویی نهادی م

شورهای دیگر تود       ست و بعد ارتباط دادند به اینکه تجربه ک صدی ا سئده ا تویی ردولت م

شکالت    دولت، االشنهادی وجود ندارد، ولی ما میبینیم که بدلیل مداخده باالی  ها و م

که در     وجود دارد.  ده من صرررحبتم را شرررروع میکنم. من دکر میکنم  از آخر این جم

گر، مثالً این را در نظر بگیرید، به لحاظ سیاسی بسته است ولی به لحاظ     کشورهای دی 

ستی به دلیل    سیا ست     رنبود تود هماهنگی  ستم کارآمد ا سی از  عد؛ و بتویی نهادی یک 

صا   شد اقت صادی را  ی اهار دهه اخیر این   نظر ر شد اقت دی هم میدانیم که باالترین ر

صرب کننده بزرگ انرژی           ست. م شده ا ست. تبدیل به یک ابرقدرت بزرگ دنیا  شته ا دا

دنیا این اسررت. بحران زیسررت محیطی ای که در ایران وجود دارد، آیا در اینی که به  

کنترل آلودگی پکن یا   مثال   برایرده وجود دارد؟ توانایی ای که این   کاین  ظمت کار   

 ی همین مشرررکل کرونایی که پیش آمد، شرررهرهای بزرگ دیگر دارد، آیا ایران دارد؟ 

توانایی که این، برای ا مال قرنطینه در شرررهر ووهان را داشرررت، آیا ایران هم دارد؟        

 پاسخش کامالً مشخه است که منفی است. 

سیار باالیی داره که به نظر من، به        سیار ب ست محیطی در ایران، ابعاد ب یعنی تخریب زی

شان،    شورهایی که از نظر نظام حکمرانی  ستند،      جز ک ستند، که معدود ه سطح ما ه در 

در سررایر کشررورهای دنیا، در این حد نیسررت. شررما بیایید مثالً ترکیه را نگاه کنید. آیا   
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ست محیطی در این ح  ست.  تخریب زی سه کنید با      د ا ستانبول را نگاه کنید و مقای شما ا

تهران. از نظر معماری شررهر، از نظر زیبایی، از نظر آب و هوایش، از نظر آلودگی، از نظر  

 ترادیک، از هر نظری که نگاه بکنیم میبینیم که قابل قیاس نیستند.   

به هر حال نشانه هایی از توانمندیهایِ نظام حکمرانی دیده میشود.    ارا برای اینکه آنجا، 

شود و     شورهای دیگر دیده می شانه هایی از به کار گیری تجربه ک شانه هایی از تعامل  ن  ن

قوی آن اقتصررادها با اقتصرراد و جامعه جهانی دیده میشررود. ماحصرردش و خروجیش اه 

 میشود؟ این میشود که ابعاد مشکالت کمتر میشود.  

با   -یعنی به  ور قطعی  –نکته سرروم، ببینید من با بحث تودرتویی نهادی، هم به نو ی 

تفکر بازارگرا مرزبندی میکنم، هم به نو ی با تفکرهای سوسیالیستی. یعنی ضمن اینکه      

دموکراسی رادیکال هستم، اما در  ین حال با آن دیدگاه هایی -خودم معتقد به سوسیال

ست  که  صاد     تمام االش های زی سرمایه جهانی یا اقت سئده  محیطی ایران را مرتبط با م

اون در ااراوب آن دیدگاه، مشررکالت جهانی اسررت،  جهانی میداند، موادر نیسررتم. 

یعنی نظام سررررمایه داری در کدیت اش باید تغییر کند؛         راهکار آن هم جهانی اسرررت.   

شدن یخ           سئده آب  ست، م شدن زمین ا سئده گرم  ست م سئده الیه اوزون ا های قطبی م

 ...  و ، از بین ردتن گونه های جانوری و گیاهی است، تغییرات جدی در اکوسیستماست

شکالت در    شه یابی همه م ست،     از دیدگاه ا ی که معتقد به ری صادی جهانی ا نظام اقت

خروجی این میشود که در داخل مشکل جدی ای وجود ندارد و بعد ]این اب[ نمیتواند 

، در  ایران و ترکیه از نظر زیسرررت محیطی تفاوت وجود داردتوضررریح بدهد که ارا بین 

 حالی که هر دو کشور، جزئی از نظام اقتصادی جهانی هستند.
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شورهایی که        سخ دهد که هم در ک سوال پا سو تفکر بازارگرا هم نمیتواند به این  در این 

ه کسیاست های بازارگرای ادرا ی دنبال شده، خود این مسئده اساسًا موجب شده است         

  تقوا د اقتصاد بازار حاکم بشود و در جایی که اصل سود سیطره پیدا کند، مسائل زیس       

محیطی اساساً درع مسئده میشود. مسائل زیست محیطی جزئی از آرمان های اجتما ی       

جامعه انسررانی اسررت که این با متراژها و مقیاس های اقتصررادی قابل سررنجش و قابل    

 حمایت نیست.   ارزیابی و قابل

اصررل بحث مسررئده ما، تضرراد اب و  جه بحث من اینه که ما االن در موقعیت دعدی، نتی

سنت گرایی             ست که در ااراوب رویکرد  ضاد دولتی ا سئده ما، ت صل م ست. ا ست نی را

سازگار با         سنت گرایی  شکل گردته، با یک دولتی که میتواند در ااراوب  ستیز  تجدد 

سم   شدن این     شکل بگیرد. این اول باید مدرنیته و مدرنی شود. حل    ربطی به حوزهحل 

شدن تنها و           سازی دولت ندارد. حل  سازی و حداقل  صی  صو صاد ندارد، ربطی به خ اقت

تنها مسررتدزم تغییر زیرسرراخت حقوقی اسررت. اون بدون انین تالشرری، اتفاقی که می 

حتی اگر به درض هم در یک انین سررراختاری، دولت بخشررری از ادتد این اسرررت که 

را به معنای واقعی هم به مردم بدهد، باز ناهماهنگی هایی که اینجا              بنگاههای خودش  

 وجود دارد، موجب اختاللهای خیدی شدید، در  رصه  مدکرد اقتصادی میشود.  

  ببینید من مسررتند به :من نکته اهارم را بگویم که در دور بعدی بحث وارد این بشررویم

سازمان برنامه، آخر    سئولین  ارایه کردند. یعنی رئیع   99سال  آماری میگویم که خود م

سازمان برنامه آقای نوبخت و آقای پورمحمدی     صادی  ، هفتاد سازمان برنامه و معاون اقت

و شررش ]هزار[ پروژه سرررمایه گذاری ناتمام در این ممدکت وجود دارد که از اینها یک  

ایزی حول و حوش شش هزار و خورده ای پروژه های مدی است و بقه اش پروژه هایی   
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ست.           شان ای ست که این پروژه ها تعریف  شده ا ستان ها. البته دقیقًا ا الم ن سطح ا در 

عداد  تممکن اسرررت برای مثال، یک پروژه خیدی بزرگی مثل سررردسرررازی، بسرررته به        

ی که در آن وجود دارد، خودش به اند پروژه تبدیل شود. یا مثل مسکن مهر.   نیاکاردرما

نابراین، این رقم در حد خیدی    یاییم و   یادی دیده میشرررود.    زخیدی ب ما ب هزار   95ولی 

 هزار پروژه در این ممدکت وجود دارد که 08پروژه را تقسیم به اهار یا پنج کنیم. بگیم  

ناتمام اسرررت. خب رقم خیدی باالسرررت و این رقم خیدی باال، با یک رقم تکمیدی دیگر          

ست. آن هم این        سازمان برنامه ا شود که این به نقل از مسئولین  خیدی مشخه تر می 

شی، و کارهای دیگر،       سازی، کانال ک سد    38که برای مثال در پروژه های آبیاری، مثل 

سال. یعنی پروژه    01نجام برسد و در بقیه حوزه ها  سال  ول میکشد تا پروژه ها به سرا   

یک سرررال ماکزیمیم انجام میدهد، تمام میشرررود، بهره برداری  ای که برای مثال این، 

سال  ول میکشد. ارا؟ نه به خا ر اینکه بگوییم که دقط دولت پشت     38میکند، اینجا 

جهی به آن اسررت. برای اینکه دولتی بسرریار ضررعیف پشررت آن اسررت. یعنی هیچ تو    

امکان ذیری های دنی و مالی نمیشررود. بسررته به گروههای ذینفعی که از این تودرتویی  

میشروند، کدنگ آن پشرت    نهادی بیرون می آید، البی گرایی های قوی، پروؤه ها تعریف

شوند، نیمه کاره میمانند، ماحصدش        سر هم به زمین میخورد، بعد وسط راه زخمی می 

  ساختاریو مام پروژه را به شدت باال می برد. هم تورم شدید آن میشود که هزینه های ات

ناشرری از دشررار هزینه ایجاد میکند؛ و هم اون تعداد پروژه ها خیدی زیاد اسررت، بدون   

تخریب های زیسررت محیطی جدی هم توجه به آمایش سرررزمینی، تعریف می شررود،  

 به صررورت که االنیعنی یک بخشرری از ریشرره مشررکالت زیسررت محیطی ایجاد میکند. 

سرراخته شررده، مثل دریااه ارومیه، به کدنگ زنی های بحران جدی در جاهایی که سررد 

زیاد برمیگردد. یعنی یک ایزی وقتی مد می شررود، انجام میشررود. میخواهیم یک سررد 
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شده بود، خیدی ها         سازی تبدیل به مد روز  سد سازیم، در حالی که همان موقع پروژه  ب

یسررت. مبتنی بر نگاه بدندمدت و اسررتراتژیک نیسررت.   میگفتند که این پروژه اصررولی ن

میتواند در آینده موجب کمتر شررردن ورودی آب به این حوزه ها شرررود؛ و بعد خودش   

تبدیل به یک موضع جدی بشود. ولی توجه نمیشد. آب زاینده رود منتقل میشد به یزد،    

زیست   لاون مشک خب کارشناسان با  قل سدیم میگفتند که این رویه درستی نیست.      

محیطی را از یک محیط کواکتر که مثالً  دم دسترسی یزد به آب آشامیدنی با کیفیت    

که یزد و            یایی بزرگ تری  یک قدمرو جغراد به  هد کرد  بدیل خوا خوب اسرررت، دردا ت

اصررفهان و اهارمحال بختیاری و حتی خوزسررتان درگیرش می شرروند. یعنی به جای   

با      و آب در اینکه آب در بطری تولید شرررود،    بطری به یزد و قم و جاهای دیگر، حتی 

شود، مسیر آب را تغییر       شته ب صفر در اختیار مردم گذا قیمت یارانه ای و حتی با قیمت 

دادند و اتفاه که االن ادتاده این االن اینه که اگر بخواهند آب مردم یزد را قطع کنند،          

د، در اصرررفهان  یزد داار مشرررکل می شرررود، اگر بخواهند آب مردم یزد را قطع نکنن     

کشرراورزان مسررئده دارند، برای اینکه مسررئده کشرراورزان در اصررفهان حل بشررود، باید از 

کوهرنگ آب بیشرررتری وارد زاینده رود بشرررود، آنجا اهارمحال بختیاری و حوزه های          

اینها اصررالً ربطی به مسررئده رابطه  پایین ریزش و مرد خوزسررتان مسررئده پیدا میکنند. 

  دولت و بازار ندارد.  

سی:  شید ما یک محدودیت دنی داریم از بابت اینکه گفتگوهای مان در مدت   رئی ببخ

ما باید ده دقیقه پایانی صرررحبت مان را به آقای اتفاه            . برسررردتمام  به ا دقیقه باید     18

ست که یک        شم این ا سواالتی دارم و خواه صاص بدهیم. اگر اجازه بدهید، من    18اخت

دقیقه دیگر هم وقت شما و آقای اتفاه را بگیریم برای اینکه بحث به جای خوبی رسیده    
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ست که در     ست، دقط خواهش من این ا سوم ئ ا سش من  به د  نوبت بعدیبخش  وتا پر

آثار محیط  مشخصاً درباره   در مورد پاسخ بدهید. یک موردی را آقای اتفاه مطر  کردند  

زیسررتی که بخش های دولتی ایجاد میکنند، اطوری می شررود در یک نظام حکمرانی،  

اهاراوب های نهادی و تودرتویی میفرمایید،  ردع حتی با مسرررائدی که جنابعالی درباره 

مورد بعدی اینکه درمودین که در واقع    مسرررئده را حل کنیم؟    اطوری می توانیم این

ضع تان را درباره             ستم مو شود حل کرد، میخوا صاد نمی  ست را با اقت سائل محیط زی م

دهید،  به من پاسخ ب  بعدی نوبت  دمی مثل اقتصاد محیط زیست بفرمایید که انشاهلل در   

 ممنون میشوم.  جناب اتفاه خواهش میکنم. 

ن  رض شرررود که من دکر میکنم که دو تا مسرررئده مهم باید در این        خدمتتا   اتفاق: 

 درصت گفته شود. 

 ینیدببینید  رض بنده این اسررت که درض کنیم که ما با تئوری تودرتویی نهادی آقای 

موادر باشررریم. من الزاماً نمیگویم که با تئوری ایشررران مخالف هسرررتم. درض کنیم که 

بنا به   دولتمسئده ای که ایشان به آن اشاره میکنند حل و دصل بشود و درض کنیم که 

 نتس دولت » به شود  مبدل درمایش آقای دینی و مطابر اصطالحی که به کار می برند، 

نید که هم تودرتویی نهادی حل بشررود و هم دولت درض ک«. مدرنیته با سررازگار گرای

شود  شکل   آیا «.مدرنیته با سازگار  گرای سنت دولت » به تبدیل  ش  حل مام ن م ؟ودمی

 صررنایع همه در آن  رض میکنم که نمیشررود. اون ما در یک اقتصرراد دولتی داریم که

صاری  و دولتی ستن  انح ضع د و ه شورهایی  و  مورد نهادی تودرتویی آن داقد کههم  ک

 است.  همینطوری هم ددارن دولتی اقتصادد و هستن دینی آقای اشاره
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شان  صادهای  این یا ترکیه هر دو تای  ستند  بازار بر مبتنی اقت و من آنها را مثالهای   ه

صادهای      صاد دولتی نمیدانم. االن اجازه بفرمایید که من مثال هایی از اقت خوبی برای اقت

 دولتی بزنم تا ببینیم که وضع در آنجا اگونه است:

ستخراج  که هاییمحل در ببینید سری   شود، می انجام گاز و نفت ا   همراه گازهاییک 

  سوزانده گازهاآن  ،آن گازها از برداریبهره امکانات دقدان صورت در که دارند وجود نفت

 ای ددرینگ اصررطالحاًد که احتماالً در این دیدم ها و  کع ها دیده اید که به آن نومیشرر

ن م باشیم،  داشته  گازها این ارزش و حجم از تصوری  اینکه برای. میگویند سوزی  مشعل 

گاز    مکعب  متر میدیارد  13نزدیک   ،3809 سرررال در ترکیه خدمتتان  رض کنم که    

ست و      صرب کرده ا شورش م سوم   3809 سال   ی ایران بیعی در داخل ک تقریباً یک 

ستیم     سوزانده ایم. یعنی اگر ما میتوان س این مقدار را در درایند ددرینگ  ال آن گاز را در 

در درایند ددرینگ بازیادت کنیم، یک سرروم گاز مصررردی ترکیه را از گازی که در   3809

ی ددرینگ  سوخته است تأمین کرده بودیم و یک درآمدی برای کشور حاصل     مشعل ئ  

ضوع جنبه حفاظت از منابع دارد و       شی از این مو شی هم بحث  شده بود. حاال بخ و بخ

دوستانی که با مسائل دنی محیط زیستی آشنایی     تخریبهای محیط زیستی است، اون   

ه آلودگی صررروتی در منطقه می ددر هم منجر بدارند میدانند که آن سررروزاندن گازهای 

سمع وارد محیط       شدت آلودگی هوا ایجاد میکند و یک مجمو ه گازهای  شود، هم به 

 میشوند و کربن منتشر می شود؛ اون یکی از  وامل مهم انتشار کربن ددرینگ است.  

حاال جالب اسرررت بدانید که ددرینگ دارند، مقدار ددرینگ آنها متناسرررب با مقدار تولید 

شا  سه میکنند و به آن  نفت  « نگشدت ددری »میگویند و به آن « شدت ددرینگ »ن مقای

اگر شما این رتبه را با رتبه آزادی اقتصادی این کشورها مقایسه  هم یک رتبه ای میدهد. 
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شواهد جالبی     شی انجام داده ایم، به  کنید، همچنانکه ما این کار را در یک دعالیت پژوه

سیم. رتبه اول تا رتبه دوا  را در جهان دارند، یعنی « شدت ددرینگ »زدهم بدترین می ر

سوزانند،           شود می  صال می  ستح شترین مقدار گاز همراه را به ازای مقدار نفتی که ا بی

شورهای        Dاینها همه در گروه  صادی را دارند. اینها ک ستند. یعنی کمترین آزادی اقت ه

یه، مصرررر و ایران هسرررتند که  راه، نیجرکامرون، گابون، الجزایر، لیبی، کنگو، ونزوئال، 

شترین رتبه آالیندگی در ددرینگ را دارند و همه این کشورها هم کشورهایی هستند        بی

هستند، روسیه و  ربستان   Cکه اقتصادهای غیر آزاد دارند. کشورهای بعدی که در گروه 

است و   Bهستند. کشورهای بعدی که کمترین میزان ددرینگ را دارند، مکزیک در گروه   

که آزادی اقتصررادی آن زیاد اسررت و میزان شرردت    Aالً یک کشررور نفتی در گروه مث

 ددرینگ آن خیدی کمتر است، ایاالت متحده است.  

ست که     ضم این ا سئده تودرتویی نهادی خودمان را  بنابراین من  ر درض کنیم که ما م

به یکی دیگر از آن         حل کردیم و از این کشررروری که االن هسرررتیم، تبدیل شررردیم 

در این صورت ما هنور مشکل    هستند.   Dکشورهایی که از نظر آزادی اقتصادی در گروه   

ر  تی اسررت و درا حل نکردیه ایم و نمیتوانیم حل کنیم، برای اینکه اقتصرراد ما هنوز دول

آن وضررعیتی که من توضرریح دادم که بین خودروسررازی، بین نیروگاه تولید بره و بین  

شود. برای اینکه        سئده حل نمی ستند، م همه آن بنگاههای دولتی که در حال دعالیت ه

صور میکنند که     برای آن بنگاهها خیدی مهم نیست   شوند و ت ستی ب که جریمه محیط زی

  آن جیب است. این جرایم از این جیب به 
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یک مطدب دیگری که به  نوان آخرین مطدب میخواستم اشاره کنم و این به نظرم بحث 

مهمی در این گفتگوهای ما اسرررت و گفتگوهای ما را داار اختالل می کند، مفاهیمی          

 است که ما به کار میبریم.

  برای تاریخی، 0998 دهه اواسررط توضرریح دادند که رئیسرری آقای پیش، جدسرره در

ضایتی  ض  به نقل دینی آقای مثالٌ یا دکردن معردی حداقدی دولت رویکرد به ها نار  مونم

  هایش هزینه از کاسررتن  ریر از دولت که اسررت این نولیبرالی حل راه که ددرمودن

 .شود کواک

سر دولت رداه و دولت غیر      شه ما بر  صالً ما االن بحث هایی که ما میکنیم، مناق ببینید ا

ست. یعنی  ست  این واقعیت رداه نی شه  که ا شه  با «رداه دولت» سر  بر مناق  رس  بر مناق

شه  با «دولت اندازه» شه  با «دولت گری مداخده» سر  بر مناق  و دار بنگاه» سر  بر مناق

صدی  شود که دولت   یعنی. دارند دره هم با همه اینها دولت، «گری ت وقتی گفته می 

ه  هیچ ربطی بالزاماً و نباید تصرردی گری کند، این  ددخالت کننباید در امور اقتصررادی 

 دولت رداه ندارد.  

 تدول ایران، دولتیک بحث دیگری که مطر  می شود این است که گفته می شود که     

و این را با قا عیت میگویند. من تصررور میکنم که ما نمیتوانیم با قا عیت  نیسررت رداه

ست  رداه دولت ایران، دولتبگوییم که  شاره میکنم که کمک کند  . من بنی ه یک مثالی ا

 تا این موضوع را توضیح بدهم: 

 پرداخت که در کل جهان انرژی و سرروخت یارانه دالر میدیارد 000 از، 3809در سررال 

ست  شده  ست  شده  پرداخت ایران توسط آن  دالر میدیارد 05 از بیش ،ا  از بیش یعنی ،ا

صد  39 ا  ما ب را ما پرداخت کردیم. به بیان دیگه،  جهان در پرداختی انرژی یارانه کل در
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در کل جهان پرداخت  رادرصررد یارانه انرژی  39، معادل درصررد جمعیت دنیا 0داشررتن 

شود ایزی در حدود   صد  00کردیم که می سبات   البته   . 3809در  ما GDPدر این محا

اشررکالی که دارد این اسررت که  دد واقعی پرداخت یارانه ما خیدی بیشررتر از این اسررت، 

یرد و در نظر میگقیمت دالر دولتی برای اینکه آژانع بین المددی انرژی، این را بر اساس 

 میدیارد میرسد.   088شما اگر آن را بر اساس قیمت کالر بازار آزاد حساب کنید،  دد به 

ست که حاال  ساب پرداخت   ما میتوانیم آیا  رض من این ا   088سالی  درض کنید با احت

نه های دیگ        نه انرژی و انواع یارا ری که میدانیم دولت در جاهای دیگر        میدیارد دالر یارا

این اد ا  ودمیشآیا یم که دولت ایران دولت رداه نیست؟ ویبا قا عیت بگپرداخت میکند، 

  مطر  کرد؟به راحتی  را

یا  آیا مثالً بهتر کرده؟  اآیا پرداخت این یارانه ها زندگی مردم ردیگر این اسررت که  بحث

اسرررت. هم  بهتر نکرده میدانیم که  بهتر کرده؟  اپرداخت این یارانه ها محیط زیسرررت ر    

یارانه های انرژی محیط زیسررت را بهتر نکرده اسررت و هم اینکه موجبات رداه را دراهم  

  نکرده است. 

صحبت با هم به      ست که وقتی ما داریم این ادبیات را در هنگام  بنابراین من  رض این ا

ست یا      کار میبریم،  ست، اینکه دولت رداه خوب ا ست یا بد ا اینکه مداخده دولت خوب ا

صحبت میکنیم، راجع      صدی گری و بنگاه داری دولت  ست یا اینکه وقتی راجع به ت بد ا

یک کسررری در اروپا راجع به کاهش مداخده دولت به اه ایزی صرررحبت میکنیم؟ اگر 

حردی که او میگوید، یک ایز دیگری اسرررت. ما اینجا یک دولتی    آنصرررحبت میکند،   

وارد میکند، خودرو هم   ید شررب پرتقالانجام میدهد،  دوتبال باشررگاهداریداریم که  

راجع به   تیوق ؛ یعنی آنهاتولید میکند، سرریمان هم تولید میکند، دوالد هم تولید میکند
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مثالهایی که می آورند از تاار و ریگان و امثال         -کاهش مداخده دولت سرررخن میگوید      

راجع به یک دضرررای دیگر صررربحت میکنند و وقتی که ما اینجا داریم راجع به            -آنها  

کاهش مداخده دولت و کاهش تصدی گری دولت صحبت میکنیم و از گسترش و توسعه 

 م، در حال صحبت کردن راجع به ایز دیگری هستیم. نظام اقتصاد بازار صحبت میکنی

مثالً جدسرره قبل درباره سرروئد و سرروئیع    بنابراین باید درباره این مفاهیم دقت کنیم. 

سوئد و          شوم که  ستم یادآور ب شور را تأیید میکردند. من خوا ضیح دادند و این دوتا ک تو

  با گروههمبسیار باالیی دارند و  اقتصادی آزادیهای  رتبهدوتا کشور هستند که  سوئیع 

 هستند.   آلمان و آمریکا ،سنگاپور ،کنگ هنگ ،شیدی ،جنوبی کره

  بخش و مالکیت مصررادیر از یکی  نوان بهدر جدسرره قبل  را هیدز باسررتی دینی آقای

صی   ست. یعنی   اختالل این از دیگری نمونه هم این که دکردن معردی خصو  اختالل»ها

 نظام نقض شکدی،  هر به دولت با خاص روابط  ریر از اندوزی ثروتاست.  « در مفاهیم

ست.  آزاد بازار سمیت  آدام یادآوری میکنم که ا  [مدل و ثروت] شکتاب ازبخش زیادی  ا

 تی در قرن هیجدهم بوده است مرکانتالیس نظام اقتصادی   در صفحات زیادی معترض به 

بنابراین میخواهم بگویم که که از قرون شانزدهم و هفدهم به دوران اسمیت رسیده بود.    

به مالکیت و بخش خصرروصرری صررحبت میکنیم، راجع به باسررتی هیدز     عوقتی ما راج

 صحبت نمیکنیم. 

سی:  ببخشررید جناب اتفاه، من صررحبت شررما را قطع میکنم اون مدت زمان   رئی

گفتگوی ما، به دلیل مشررکالت دنی ای که وجود دارد، به اتمام رسرریده اسررت. از شررما   

 م که در قسمت سوم این گفتگو هم با ما باشید . . .خواهش میکن
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 0311مرداد  01 –جلسه سوم 

سی:  ست آنالین. محمد ابراهیم         رئی سایت زی شنوندگان  سالم  رض میکنم خدمت 

رئیسی هستم، میزبان  دی دینی ترکمانی و شهرررررام اتفرررراه در قسمت سوم گفتگوی  

 .زیست محیط و حکمرانی نظام

ما در دو بخش اول و دوم صرررحبت های مان، با مهمان خودمان در مورد مفاهیم کدی          

حکمرانی، و برخی از مصادیر آن در محیط زیست صحبت کردیم. مهمانان من مطالبی     

را مطر  کردند و در پاسخ به همدیگر و در پاسخ به برخی از اختالب نظرهایی که وجود    

ش      ضیح دادند که امیدوارم که  شت، تو ست آنالین بتوانید نتیج     دا شنودگان  زیز زی ما 

 خوبی را از این گفتگو بگیرید.  

به  دت محدودیت های دنی ما در قسرررمت دوم گفتگو، پاسرررخ های جناب دینی را             

نداشرررتیم و در این قسرررمت ما گفتگوهای خودمان را با آقای دینی درباره مطالب آقای 

رخواست مجدد از آقای دینی که به دو   اتفاه در انتهای قسمت دوم شروع میکنیم و با د  

شند، همانطور که  رض         سخگو با شان پرسیدم پا سوالی که من هم در میانه گفتگو از ای

ست محیطی که بخش دولتی به وجود می آورد       سائل زی کردم آقای اتفاه در خصوص م

  هو اگونگی مقابده با آن صحبت کردندو ناکارآمدی بخش دولتی را در مقابده با این قضی  

مطر  کردند که جناب آقای دینی اگر راه حدی اگر هسرررت توضررریح بفرمایند، ممنون         

میشوم که مورد بعدی جایگاه  دمی مثل اقتصاد محیط زیست را در حل مسائل محیط       

زیست اگونه می  بینند. جناب دینی خواهش میکنم که بحث قسمت سوم را شما آغاز     

 بفرمایید.  
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. . . در بحث قبدی آقای اتفاه اشررراره کردند به یک سرررری اختالب نظرهای           دینی:

مفهومی و بعد بر مبنای آن یک نکاتی را مطر  کردند که من دکر میکنم که نیاز به نقد      

خیدی خیدی جدی دارد. یکی از آنها در ارتباط با بحثی که من قباًل مطر  کردم، اینکه        

کال درآمده اسررت. یعنی یک دولتی که در معنای  دولت در ایران، به صررورت پارادوکسرری

ندارد و ولی در معنای یک نظام حاکمیتی بودجه خوار وجود دارد و            دولت رداه وجود 

با           خیدی و خیدی بزرگ اسرررت. یعنی در معنای دولت رداه کواک و در معنای دولت 

ی هاکارکرد مصررردی و ضررد انباشررتی خیدی بزرگ. ایشرران اشرراره کردند به بحث یارانه 

انرژی و گفتند که ایران یکی از مصررررب کنندگان یا پرداخت کنندگان  مده ]یارانه[              

شود،       صحبت می  ست. من دکر میکنم این مطدب هم زیاد در موردش  انرژی به مردم ا

یارانه پنهان، یارانه آشکار؛ من وارد جزئیاتش نمی شوم. اما دقط خیدی مختصر به صورت 

یدهم که در واقع این برآوردها اقدر واقعیت را پنهان انضررمامی با یک مثال توضرریح م 

سال      ست. از  صفر      98میکند و اقدر نادرست ا صادی تقریباً برابر  شد اقت تا امروز، نرب ر

است. یعنی با توجه به ادزایش میزان جمعیت، سطح درآمد سرانه ادت کرده است. یعنی     

سبد کاال، کاهش پید     سی خانوارها و ادراد به  ستر سطح رداه    میزان د ست. یعنی  ا کرده ا

پایین آمده اسرررت. ولی اگر بر مبنای برآورد یارانه پنهان بخواهیم در نظر بگیریم، باید          

بگوییم که سررطح رداه مردم ادزایش پیدا کرده اسررت. این درواقع یک روشرری برای  دم 

پاسخگویی به وضعیتی است که در اقتصاد ما به وجود آمده است. مسئده این است که          

سر از بازار ارز درمی آورد و موجب      ی شارهای تورمی  شارهای تورمی وجود دارد و د ک د

ادزایش نرب ارز می شرود. بعد بر مبنای آن نرب ارز و قیمت دوب منطقه یک برآوردی از  

قیمت منطقه یا قیمت جهانی انرژی می شرررود و بعد گفته می شرررود که ما در داخل            
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یدهیم پع این مابه التفاوتش می شرررود یارانه ای قیمت انرژی را در این حد به مردم م 

که به مردم میدهیم. یارانه ای که به مردم پرداخت می شود، به شکل درآمد قابل تصرب 

هزار تومانی که پرداخت می شرود. و بعد این  دی   61ظاهر می شرود. مثل همین یارانه  

 ثیر خودش را بگذارد.  القا ده باید روی سطح مصرب و روی سطح رداه خانوار بیاید و تأ

به این  0098همانطوری که  رض کردم روند تاریخی نشرران میدهد که حداقل از سررال 

شینی            شیه ن ست، میزان حا سطح رداه مردم ادت کرده ا صد باالیی   رب که با یک در

بیشتر شده است، میزان دقر بیشتر شده است، الیه های پائینی  بقه متوسط جامعه به         

است، شدت دقر گروههای دقیر پیشین ادزایش پیدا کرده است و بعد      زیر خط دقر ردته 

از این  رب، بر مبنای برآورد یارانه پنهان، می شررود گفت که دولت در ایران دولت رداه  

 است و درقی هم با دولت سوئد و سوئیع ندارد. اینها میشود خدطهای مفهومی.  

های سرروئد و سرروئیع و  خدط مفهومی دومی ایسررت؟ این اسررت که بگوییم که دولت

شود     غیره، دولتهای بازارگرایی هستند. خب اگر بخواهیم اینطوری بگوییم، خب دیگر می

 همه ایز را یک کاسه کرد و دیگر هیچ تفاوتی بین دولتها وجود ندارد.  

ضریب جینی      سوئیع،  سوئد و  ست. در آمریکا    31الی  36در  ست.     60درصد ا درصد ا

دولتی وجود دارد، که بنا به سررنت قوی اتحادیه ها و  یعنی در سرروئد و سرروئیع، یک 

سندیکاهای کارگری قوی و جامعه مدنی و صدای ا تراضی قوی ای که در این کشورها       

ست که نظام توزیع درآمد و        شان این بوده ا ست، دولت ها از اول، تالش  شته ا وجود دا

ظام  نه برابر کنند. نثروت را از  ریر نظام مالیاتی پیشررردته تصررا دی تا جایی که ممک 

شته باشید            ست. یعنی شما میتواند درآمد بیشتری دا مالیاتی پیشردته ای که صعودی ا

شتری با نرب باالتری    اما هر که بامش بیش، بردش بیش. هر که درآمد بیش، مالیاتش بی
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درصررد درآمد   98الی  58باید بدهد. یعنی به یک جایی میرسررد که در درآمدهای باال، 

ست که از منظر  ردداران ادرا ی بازار آزاد، به    تبدیل به  شود. و این ایزی ا مالیات می 

صا دی به       شردته ت شود. یعنی نظام مالیاتی پی  نوان تعرض به حقوه مالکیت تعریف می

 نوان تعرض به حقوه مالکیت تعریف میشرررود. ما که نمیتوانیم بگوییم که همه ایز         

  ین هم هستند. 

دارد. االن وقتی یک اقتصاددان برجسته ای مثل توماس پیکتی، این بحث االن هم وجود 

کتابی می نویسد به نام سرمایه در قرن بیست و یکم، که اتفاقاً بر مبنای تجربه کشوری      

مثل سرروئد، ایزی به نام مالیات پیشررردته تصررا دی و مالیات بر ثروت جهانی را مطر   

را  رض میکنم، نه شخه ایشان   میکند، ادرادی مثل جناب اتفررراه، در سطح تفکرشان

سانه هایی مثل دایننشیال تایمز و       را، در سطح بین المددی، یعنی اه اقتصادانان و اه ر

مانند اینها، به شدت شروع میکنند به موضع گیری در برابر ایده ایشان. ارا برای اینکه،      

س        سر نا سئده مالیات  سه از ابتدا، با م شتن جریانهای ادرا ی بازارگرا، دی نف د،  ازگاری دا

اون آن را در واقع به  نوان تعرض به حقوه مالکیت و حر مدنی ادراد تعریف کردند.         

 از قرن هیجدهم، نوزدهم تا به امروز سوابر این خیدی خیدی زیاد است. 

نکته بعد که به هر حال در ارتباط با بنگاهداری دولتی و مداخده دولت در اقتصررراد و               

. ببینید من دکر میکنم که کسرری موادر این نیسررت که دولت اندازه دولت تعریف کردند

در همه جا مداخده کند. اه کسی این را گفته است؟ این را خود ایشان ]اتفراه[ اشاره   

کردند که در این هم یک بازار آزادی وجود دارد. درست هم هست. اما یادمان نرود که   

کامالً مدموس باشد. ما اینجا    در این، من یک مثال انضمامی میزنم که برای شنوندگان  

را داریم که « سرررای خودرو»را داریم « اانگان»ایرانخودرو و سرررای ا را داریم، در این 

https://www.zistonline.com/


 0311مرداد  01 و 3 -و سوم  دوم ،اول جلسه  - آنالین زیستسایت خبری  – زیست محیط و حکمرانی نظام

 اتفـاق شهـرام – دینی دینی علی – رئیسی ابراهیم محمد

 

 

58 
 

  088درصررد بازار دسررت اینها هسررتند،    98اهار پنج تا بنگاه بزرگ این که بیش از 

شکالت بنگاه های ما را ندارند. ارا ندارند، برای      ست ولی م شان دولتی ا صد مالکیت    در

ست       سی اش تک حزبی ا سیا ست که این به رغم اینکه نظام   -اینکه یک دلیدش این ا

ولی نظام دیوانسرراالری آن تا جایی که  –که از نظر من به شرردت هم قابل نقد اسررت  

ست. یعنی مدیرانش           ساالری و تخصه گرایی ا سته  شای صولش مبتنی بر  امکان دارد، ا

سرآمدا      ستند،  سرآمدان دکری آن جامعه ه ستند. نکته     جزو  شگاهی آن جامعه ه ن دان

دوم اینکه این با جامعه جهانی ارتباط خیدی خوبی دارد، سررمایه گذاری های را خیدی  

خوب جذب کرده اسررت، در غالب سرررمایه گذاری های مشررترک خارجی، پروژه های   

خودش را راه اندازی کرده است و اگر یک جایی هم در مقایسه میان بهره وری و کارایی 

خصرروصرری و دولتی، بخش دولتی کمتر باشررد، حضررور آن سرررمایه خارجی آن را  بخش

سطح       ستانداردایز میکند و نظام بنگاهداری دولتی این را به  پوشش میدهد و بنابراین ا

با نظام بنگاهداری               بنگاه داری جهانی میبرد. خب ما واقعًا اه ایزی مان را میتوانیم 

همانطور که جدسررره قبل  رض کردم، در     دولتی این مقایسررره کنیم. این خودش را  

شان میدهد. اینی ها میتوانند پروژه ای مثل برج     شاخه های دیگر هم خیدی خوب ن

ماه بسررازند. یا درض کنید که برج مسررکونی یا یک هتل   9  –ماه  5میالد را در  رض 

سال،       9صد  بقه را در  رض   سال، پانزده  سازند. خب همان پروژه در ایران، ده  ماه ب

شما هر ای          ست محیطی دارد. یعنی  شد. و اینها هزینه های زی سال  ول میک ست  بی

پروژه هایتان  والنی تر می شررود، با کیفیت بد اجرا می شررود، هم تورم را باال میبرد، و 

هم اسررتفاده از منابع را بیشررتر میکند و اتالب منابع در آنها زیادتر اسررت. در یک زمانی  

سند  شان خیدی  قب   هم به بهره برداری میر که از حریض انتفاع ادتاده اند و تکنولوژی 

شار بیشتری می آورد روی منابع.     ادتاده و به آن دلیل هم بهره وری را پایین می آورد. د
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ست محیطی که ما با آن درگیر          شتر زی شتر از منابع، یعنی تخریب بی ستفاده بی و این ا

 هستیم.  

هیدز را مثال زده بودم و آقای اتفررررراه نکته بعدی هم که اشرراره شررد که من باسررتی  

میفرمایند که خب این مثال خوبی نیسررت، نشررانه ای از ثروت اندوزی از  ریر روابط با  

شاره کردم، نظام         ست که هر جایی که همانطور که ا سئده این ا ست، اواًل خب م دولت ا

 هممالیاتی پیشررردته تصررا دی وجود نداشررته باشررد، مصررادیقی از اینها هسررت و دقط  

 مخته ایران نیست.   

درصررد بعد از دروپاشرری اقتصرراد جهانی و  99درصررد در برابر  0بحث جنبش اجتما ی 

در برابر وال اسررتریت، درواقع ا تراضرری به توزیع نابرابر   3880اقتصرراد آمریکا در سررال 

ضریب جینی آن روی     ست. که  صدم   63تا  60ثروت حتی در جامعه ای مثل آمریکا ا

 ا امروزه در بحث کرونا هم می بینیم. است. و ما آن ر

یعنی در یک  رب آلمان و کره جنوبی و سوئد را داریم و در یک  رب ایران و آمریکا را 

داریم که توزیع نابرابر خیدی باال هسررت و دولت رداه به آن معنا وجود ندارد و در نتیجه  

ممکنه   ست. البته االن ما می بینیم که میزان تدفات، میزان آسیب انسانها خیدی بیشتر ا   

آقای اتفاه بگویند که خودتان مثال خوبی زدید، آمریکا درگیر تودرتویی نهادی نیسرررت 

ولی ما هستیم و ولی خودتان میگویید که ایران و آمریکا شبیه هم هستند. درست است      

 و از این نظر شبیه هم هستند، اما از خیدی نظرها هم ما شبیه هم نیستیم. 

میدیارد   618درت تولید آمریکا هست که بیست هزار میدیارد دالر است ما    یکی از آنها ق

دالر هسررتیم و با او میزان تولیدش تخریب محیط زیسررتی اش  بعاً خیدی از ما کمتر   
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اسررت. به خا ر اینکه مرکز اصرردی تحوالت تکنولوژی دنیا اسررت و اسرراسرراً قابل قیاس    

 نیستیم.  

درمودین، یکی اینکه وقتی من میگویم که   برگردم به نکاتی که جناب رئیسررری شرررما       

ست محیط اه            صاد زی ست، پع جایگاه  دمی مثل  دم اقت صاد مقدم ا ست بر اقت سیا

 میشود؟ درست است؟ 

 بده لطف میکنید.   رئیسی:

این به معنای این نیسررت که یک رویکردی مثل اقتصرراد زیسررت محیط مورد    دینی:

ستگی به این دارد  سترش اگونه       توجه قرار نگیرد. منتها ب ست محیطی، ب صاد زی که اقت

تعریف می شررود. یعنی اگر اقتصرراد زیسررت محیط را به  نوان دانشرری تعریف بکنیم که 

دقط با متغییرهای اقتصررادی سررروکار دارد، در واقع به  نوان یک شرراخه ای از رشررته   

مهندسرری تعریف بکنیم، که صرررب نظر از سرراختارهای اجتما ی که وجود دارد، دغدغه 

مین زیست محیط را دارد، خب این در موقعیت تاریخی ما نمیتواند جواب بدهد. یعنی تأ

روی کاغذ، ادرادی که در این حوزه دعال هسرررتند، ایده هایشررران را پیاده میکنند. اما             

صرداً بحث دودوتا اهارتای دنی یا بحث تعریف یک مسیرها      شدن آن ایده ها،   مدیاتی 

واقع، ساختار اجتما ی و سیاسی اه ویژگی هایی دارد      نیست. مسئده اینه که در دنیای  

صرب انرژی، برای کاهش پروژه      سازی م و آیا اجازه میدهد که آن نکاتی که برای بهینه 

های سرمایه گذاری که بی مورد هستند، برای اجرای کارآمدتر پروژهای سرمایه گذاری     

 یشوند، آیا آن پیش شرط های  که به استفاده بهتر از منابع، دشار کمتر به منابع منجر م  

شند،   اجتما ی وجود دارد؟ مثالً اگر درض کنیم که البی های مختدف همچنان در کار با
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سًا            سا ضایی ا شرایط مکانی و د شد که در جاهای مختدفی که  شان بر این با و تالش ای

سب   شود. این     منا سیع می ست. مثالً جایی که آب ندارد کارخانه دوالد تأ ض  البی در نی

شد، و بعد       کنید ست. اگر این البی قدرتش قوی با ست. یا یک نهاد دیگر ا یک نماینده ا

سرزمینی میگوید که        سئده آمایش  ست محیط دان می آید و بر مبنای م صاد زی یک اقت

این نباید آنجا ساخته شود. خب در تحدیل نهایی اه کسی تعیین میکند که اه ایزی     

ساختار قدرت. ای   شود؟ قدرت،  ساختار     باید انجام  شتری در  نکه کدامیک از اینها وزن بی

قدرت دارد. و این برمیگردد به همان مسررئده کیفیت نظام حکمرانی. اگر نظام حکمرانی  

بر اساس اصول تخصه گرایی و شایسته ساالری باشد، در این صورت جایگاه نیروها و          

ضد           ست، به نو ی  سعه ا ضد تو شان به نو ی  شت  گروههای اجتما ی که ردتارهای انبا

شد، مبتنی بر تخصه        شته با ست، ببینید اگر نظام حکمرانی کیفیت الزم را دا کارآمد ا

گرایی و شررایسررته سرراالری باشررد، در این صررورت آن البی ها و گروههای اجتما ی که 

ردتارشان ضد انباشت کارآمد سرمایه است، ردتارشان ضد استفاده بهینه از منابع است،           

ه نیروهای اجتما ی که با اینها منطبر اسرررت، ادزایش پیدا        کاهش پیدا میکند و جایگا     

میکند. در نتیجه میشود از نکاتی که دانش اقتصاد زیست محیط تعریف میشود استفاده      

شود که آیا  دوم         سوال مطر  می سی، این  شنا کرد. بنابراین ما در بحث به نو ی روش 

ست محیط هم جزئی ا     صاد زی سانی که اقت ست،  دومی دارغ از  اجتما ی یا  دوم ان ز آن ا

شند،       سروکار دارند. اگر دارغ از نهادها با ستند؟ یا  دومی که به هرحال با نهادها  نهاد ه

معنی آن انین میشود که درض کنید آقای اتفرررراه، برمبنای اصولی یک سری توصیه     

 تهایی پیشنهاد میدهند و بعد انتظار دارند که محقر شود. مثالً پیشنهاد ایشان این اس     

که دولت در اقتصاد دخالت نکند. ارا؟ برای اینکه بخش خصوصی کارآمدتر است. ارا؟      

برای اینکه هر جا دولت دخالت میکند و بنگاه اداره میکند، بد اداره میکند و مسرررائل               
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نت جویی ایجاد میکند. خب ما اکار بکنیم؟ دولت              زیسرررت محیطی ایجاد میکند. را

تدزم یک سوال زیرین تری هم هست که آیا دولت واگذار بکند. این مشخه است که مس

واگذار خواهد کرد؟ اگر تمایدی برای واگذاری به معنای واقعی ندارد، برای ایست؟ اینجا 

شود. یعنی ما  اگر بخواهیم که بخش خصوصی        ساختار قدرت می  هست که بحث وارد 

صی مردم، در ااراوب بازارگرایی اجتما ی، و بازارگرا    صو یی دمکراتیزه  واقعی، بخش خ

سیطره پیدا نمیکند و قوا د خودش را که قوا د  مدتاً     شده، یعنی بازاری که بر جامعه 

اقتصررادی هسررت که واقعاً در جهت زیسررت محیط اسررت ا مال نمیکند، بازاری که در   

خدمت پیشبرد جامعه و آرمانهای اجتما ی از جمده زیست محیط است، برای اینکه یک 

ود. البته که معدوم است که دولت نباید در همه مداخده کند و در   انین بازاری ایجاد بش 

صرب اینکه ما بگوییم که دولت       ضعیت رب دهد،  ست. برای اینکه این و این تردیدی نی

ساسی کجاست؟ مشکل             ساسی، مشکل ا دخال نکند کادی نیست، باید ببینیم که گیر ا

ساخت حقو        ست. یعنی زیر سی به نظر من تودرتویی نهادی ا سا ساخت     ا ست. زیر قی ا

حقوقی اوالً یک دولت بسررریار بزرگ ایجاد کرده اسرررت، دوباره تأکید میکنم این دولت 

ست. وقتی ما         صالً رداهی نی ست، ا سیار بزرگی که کارکردش  مدتاً کارکرد هزینه ای ا ب

میگوییم، آقای اتفاه میگویند بر مبنای هزینه های پنهان انرژی دولت رداه وجود دارد.            

سیم که       خب مردم  شما میتوانیم ب ر شنوندگان محترم برنامه، من،  سند،  می توانند ب ر

ستاهای ما االن گاز        ست ما یک ایزی را رد نمیکنیم، اینکه مردم، حتی در رو ست ا در

وجود دارد، زمستان ها اگر سابر مشکل گرمازایی داشتند، االن این مشکل در اکثر نقاط  

تأثیر خودش را در رداه مردم میگذارد و در این کشور تا حد زیادی حل شده است و این 

شتی،             سی به امکانات بهدا ستر شاخه. ولی آیا د ست، به  نوان یک  صالً تردیدی نی ا

سی به امکانات                ستر سی به امکانات تفریحی، د ستر شی، د سی به امکانات آموز ستر د
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نها هم یا ایزندگی در خانه هایی که استانداردایز باشد و کیفیت مطدوب را داشته باشد. آ    

وجود دارد؟ دسترسی به هوای خوب در همین تهران، آیا وجود دارد؟ بنابراین ما نباید با  

یک سرررری برآوردها و آمار و داده هایی که یک جوری نقش اراغ جادوی  الالدین را          

بازی میکنند، یعنی میتوانیم با آنها جادوگری بکنیم و واقعیت را تحریف بکنیم و آگاهی       

د بکنیم، این کمکی به حل مسرررئده اقتصررراد و جامعه ما در شررررایط کنونی کاذب ایجا

نمیکند. من یک سرروالی میکنم: سرروالی که مردم در شرربکه های اجتما ی، اند سررالی 

ستگاه          سانه هایی هم به آن توجه دارند. اینکه د شدت مطر  میکنند و ر ست که به  ه

عه ای در جامعه ما دارد یا ندارد؟  های زیادی از بودجه سهم میبرند، آیا این کارکرد توس  

و ارتبا ش با مسررائل زیسررت محیطی ایسررت؟ پاسررخ من این اسررت: که به هیچ وجه   

شود        صردی دارد، یعنی موجب می  شتی ندارد. کارکرد م کارکرد توسعه ای و کارکرد انبا

که منابعی که از  ریر همین صرررادرات نفت و گاز به دسرررت می آید، به جای اینکه از 

ندوه توسعه مدی صرب انباشت سرمایه با نگاه سبز با نگاه حفی زیست محیط         ریر ص 

بشود، صرب خرج هزینه های جاری دستگاه ها و نهادهای مختدف می شود. اما داستان       

به همین جا ختم پیدا نمیکند. مسررئده این اسررت که همین رویه، موجب می شررود که  

های و نهادهایی که از این  ریر   تقویت بشررود و آن دسررتگاه« تودرتویی نهادی»همان 

ارتزاه میکنند، قدرقدرت تر بشررروند و هم البی گری کنند برای تعریف و اجرای پروژه       

شکل خیدی بد اجرا کردن این پروژه ها. این در واقع      ست محیطی، و هم به  ضد زی های 

 ریشه اصدی مشکالت ما اینجاست. 

نظرات شما محترم است که وقتی که   رئیسی: بسیار متشکرم جناب دینی، به هر حا این    

بودجه تبدیل به بودجه توسعه ای نشود و مصردی بشود، به هر حال  بیعتاً حفی منابع      
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 بیعی از جمده موارد محیط زیسرررتی حتمن کار سرررختی خواهد شرررد. من اگر اجازه  

بفرمایید می خواهم بحث را به سرررمت جناب آقای اتفرررررراه ببرم. آقای اتفاه ببینید           

که در مورد اقتصاد محیط زیست دادند را اگر من درست دهمیده باشم، به هر      توضیحی  

حال یکی از کارکردهای اقتصاد این است که ارزش گذاری آثار محیط زیستی را بکند و    

در واقع ببرد در یک اهاراوبی مثل منفعت و هزینه و در نهایت به این نتیجه برسد که  

ی توجیح اقتصررادی ندارد. اما اگر تا اینجا را این  ر  با توجه به مسررائل محیط زیسررت 

قبول داشررته باشرریم، اگر قدرت همدسررت کسرری باشررد که به این ایزها معتقد باشررد، 

 بیعتاً این  ر  اجرا نمیشود. ولی به نظر می آید که قدرت یک جور دیگری این قضیه   

نه حل   را میبیند. می خواهم ببینم که در سررراختار دکری جنابعالی این مسرررئده اگو       

شد، و در  ین حال دکر        ست محیطی خیدی بد با شود؟ اگر یک  رحی دارای آثار زی می

کنند که این موجب تکمیل قدرت میشرررود، آیا آنجا هم جدوی آن گردته میشرررود یا            

   برخورد دیگری با آن خواهد شد جناب اتفراه؟

ه شما به آن اشاره میکنید و هم آقای دینی اتفرررراه: . . . من به اند تا مسئده مهمی ک 

سجم            شود این بحث را من سخ بدهیم تا ب سعی میکنم به ترتیب پا شاره کردند،  به آن ا

 کرد و به یک نتیجه ای رساند.  

شان       ضیح میدهند که مطدب مهمی هم هست اینه که مثالً ای نکته ای که آقای دینی تو

نظام مالیاتی اسررت. من تصررور میکنم که  اشرراره کردند که باسررتی هیدز ناشرری از دقدان

شی از توزیع منابع از  ریر         ست، در واقع نا شی از دقدان نظام مالیاتی نی ستی هیدز نا با

ست. اون بحث مالیات در         صاد دولتی و رانت دولتی ا ساختار اقت شی از  ست و نا دولت ا

ست که منبع تولید ثروت، تولید ک      ضایی ه صاد بازار آزاد، مربوط به د ات االها و خدماقت
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ست. آن حرب هایی که آقای      صاد مبتنی بر بازار ا توسط بازار و بازیگران بازار در یک اقت

توماس پیکتی در مورد مالیات میزند، راجع به ثروتی صرررحبت میکند که توسرررط بازار     

ست و        شود. اینها دوتا مفهوم متفاوت ا سط دولت توزیع می شود. نه رانتی که تو تولید می

من میگویم که باید این مفاهیم را خیدی خوب با دقت با هم هماهنگ بشویم  دت اینکه 

ست و        سم ا ستی هیدز نماد مرکانتالی ست. بنابراین، از نظر من با و به کار ببریم، همین ا

 راهکارش هم نظام مالیاتی نیست.  

ست          صالً االن اینجا کسی مخالف این نی ست. ا سر دولت رداه نی ببینید اینجا بحث ما بر 

که دولت، دولت رداه باشد. این بحث ها متعدر به آن  رب آب است. متعدر به اروپا و یا   

جاهایی مثل کره جنوبی اسرررت. آنجا اون ثروت از محل تولید کاال و خدمات توسرررط 

بازیگران بخش خصوصی در بازار تولید میشود، این بحث مطر  میشود که مالیاتی را از      

یات           آن تولیدکنندگان ثروت بگیرند       قالب مال بازتوزیع کنند و این کار در  و بعد آن را 

ست، منبع       شوری زندگی میکنیم که منبع تولید ثروت نفت ا شود. وقتی ما در ک انجام 

تولید ثروت معادن دولتی اسرررت، خب اسررراسررراً اینجا بحثی در مورد دولت رداه مطر   

س          سئده اکنون ما در ایران نی سئده امروز ما، م صورت م ست. یعنی   ت که ما باید بیننی

دوتا گزینه دولت رداه و دولت غیررداه یکی را انتخاب کنیم. ما اندین گام  قب از این            

 ماجرا باید تصمیم های مهم دیگری بگیریم.  

بحث ما درباره حکمرانی خوب بود که اگونه میسر میشود و من پاسخم این بود که در      

شررب  ید باشررد، خودرو تولید کند، حال باشررگاهداری دوتبال و سرررگرم واردات پرتقال 

سرریمان تولید کند، سرریگار تولید کند، و درگیر مرغ و تخم مرغ باشررد، همچین دولتی  

وقتی برای پرداختن به رداه  مومی و محیط زیسررت ندارد، مجالی برای حکمرانی خوب 
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ندارد. از سمت دیگر وقتی دولت وارد یک همچین  رصه هایی میشود، کارگزاران دولت    

شان اون بنگاه دار و تصدی گر این ماجراها شده اند، در  مل یک منادعی هم پیدا    خود

 میکنند.  

سهم         سخگویی که از بئدجه  سات غیرپا س آن بحثی که آقای دینی کردند که وجود مؤ

شی از             ست؟ نا صادی ا ساختار اقت شی از اه  ستند، نا صرب کننده بودجه ه میبرند و م

ت دول»ی نیاز به یک دولتی دارد که ناظر باشررد، سرراختار اقتصرراد دولتی اسررت. حکمران

دولت ناظر دقط وظیفه نظارت را دارد، نه اینکه باشرررگاهداری  «. دولت  امل»نه  « ناظر 

دوتبال کند، خودرو تولید کند، بنزین به باک خودرها بزند، گاز سی.ان.جی را تزریر کند 

ب متعدر به دولت    در مخزن خودروها. انین دولتی دولت  امل اسرررت و حکمرانی خو    

 ناظر است. 

صدیگری و بنگاهداری        شود که کاهش ت ست که وقتی گفته می بنابراین این نکته مهم ا

شنیاز نظام حکمرانی خوب     سازی قیمت ها و ایجاد نظام بازار آزاد رقابتی، پی دولت، آزاد

 است، به همبن دالیدی است که من خدمتتان  رض میکنم.  

مطدبی را اینجا میخواهم  رض کنم که تحت  نوان    خدمتتان  رض شرررود که من یک     

هزینه های دولت اسرررت و یک بحث دیگری را هم دارم، آقای رئیسررری من اند دقیقه  

 دیگر وقت دارم؟ 

رئیسرری: من باید بقیه وقت را بین شررما و آقای دینی و جمعبندی خودم برای قسررمت  

شما دکر میکنم میتوانید تا حدود      صحبت کنید جناب  دقیقه  9سوم تقسیم کنم.  دیگر 

 آقای اتفراه.  
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ــاق: شاید از یک جهت     اتفـ شه ممنون. ببینید یک بحثی آقای دینی میکنند که  با

شده        سه اول مطر   شد، اون دکر میکنم یک بار در جد ضوع، االن خوب با  ر  این مو

ک ی بود و من تمایل دارم که این بحث را ادامه بدهیم. البته اول ممکنه به نظر بیاید که             

کمی دور از بحث ماسرررت، منتها به نظرم به نتایج خوبی خواهد رسرررید و آن بحث این 

که  –نقل به مضمون میکنم   –است که آقای دینی در جدسه قبدی منتقد این اد ا بودند  

سی بیرون نمی آید و       صی و بازار آزاد، جامعه مدنی و دمکرا صو درمودند از دل بخش خ

سرکار بود، نه تنها اینطوری       مثالی که میزدند این بود که تا شیدی  زمانی که پینوشه در 

نبوده اسررت، بدکه در آنجا دریای خون راه ادتاده اسررت و یک مطالبی به این مضررمون   

ست که در این دوتا     ست. این دوتا نگاه متفاوت ا درمودند و به نظر من این بحث مهمی ا

شنیاز گامهای بعدی بخش خ   صور میکند که پی شاهد     نگاه، یک  رب ت ست و صی نی   صو

 مثالش هم مثالً شیدی است. 

شم و از این کار        شته با شیدی دا سریع راجع به  من میخواهم مرور خیدی خیدی کوتاه و 

 منظوری دارم و بعد میخواهم از شیدی برسم به وضعیت محیط زیستی شیدی. 

سی  وارونه ار تاریخ نباید ما ببینید سیر درواقع . کنیم برر   آینده سمت  از تاریخ حرکت م

  یکودتامن تصرورم این اسرت که   . اسرت  آینده به گذشرته  از بدکه نیسرت،  گذشرته  به

 صلحا پینوشه ظهوردرواقع . بود مدهانی بیرون آزاد بازار و خصوصی بخش دل از پینوشه

وجود   پینوشرره از قبل ی بوده اسررت کهشرررایط و رویدادهایک مجمو ه ای از وقایع و 

ست    شته ا سی کنیم     از بعد تحوالت و ،دا ساس برر شه را باید بر آن ا   من میخواهم. پینو

 یک نگاهی به این تاریخچه بکنم و توضیح بدهم که منظورم از آن ایست. 
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  کودتررررررررایقبل از پینوشه داشتیم. یعنی    انتخاباتی نظام سال  088در خود شیدی ما  

صد ئ   0990 شیدی رب داد، قبل از آن  سال  088که در  حاکم  شیدی  در انتخاباتی نظام  

رای   شیدی در انتخاباتی نظام سال 088 دل ازبود و  ر ، اما  آمد بیرون پینوشه 0990 کودت

  خصرروصرری، بخش و آزاد بازار نظام به اتکای به پینوشرره، دیکتاتوری سررال 01 دل از

سی  ست که     متولد مدنی جامعه و دموکرا شد و نکته ای که خیدی از ما نمیدانیم این ا

ستان یا تاریخچه ای  ست که مربوط       دا ستان یا تاریخچه ای ا شیدی میدانیم، دا که ما از 

ست و ما کمتر درباره        شده ا ست و درباره قبل از کودتا ا ال ات کادی ن به بعد از کودتا ا

 آن میدانیم.

ست      حزب» از آلنده سالوادور که  0998 سال  انتخابات ببینید، سیالی شیدی    «سو در 

سیال     سو شد، آلنده، یعنی حزب  ست انتخاب  صد  05 ی سیار  آرای که رأی آورده بود در   ب

 یعنی دوم نفر بود، آورده رای نفر هزار 98 و میدیون یک حدود آلندهبود. یعنی  ضعیفی 

ساندری،  جورج مقدار آرای آلنده آنقدر   این. بود آورده رای نفر هزار 08 و میدیون یک ال

ست  شیدی  پارلمان که بود ضعیف   ابانتخ جمهور رئیع  نوان به ا همر دوم نفر میتوان

 کند.

 یعنی. نبود آزاد بازار بر مبتنی اقتصرراد یک زمان، اون تا شرریدی اقتصررادی سرراختار

ست،  والیع، نورث، مثل نهادگراهایی سون  وینگا  از قبلمعتقدند که  اوغدو جم و رابین

 ییعنآنجا حاکم بوده است و  « محدود دسترسی   نظام»با ادبیات خود نهادگرایان،  آلنده

 .  بودند رانتی و غیردراگیر اقتصادی دهاینها
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  تصررراحب محض به آلندهمشرررکل بزرگ از وقتی به وجود آمد که آلنده انتخاب شرررد. 

غیرقانونی را در شیدی آغاز کرد و این تاریخی   اقدامات یک سری جمهوری ریاست  صندلی 

  است که ما کمتر با آن آشنا هستیم:

 هکتار میدیون نیم و یک تقریبا خودش، جمهوری ریاست  اول ماه شش  در آلنده 

شاورزی  زمین صادره  را ک در   زرا ی هایزمین تمام تقریباً 0993 آخر تا و کرد م

 .بود شده مصادره شیدی

 را دارانکامیون هایشرررکت و ترابری و تجاری هایشرررکت زیادی تعداد آلنده 

 .کرد مصادره

 د.  کردن مصادرهرا  مع صنایع  

 ند.داد انجام متحده ایاالت  دیه آمیز تحریک اقدامات مجمو ه یک 

  «سوسیالیسم سوی به سریع گذار: »دبودن گذاشته را هم اقدامات این اسم و

سیحی  دمکرات حزب سرکار بود و رئیع جمهور قبدی از آن حزب  م  که قبل از آلنده بر 

  د و با ث شرررده بودند که آلنده دربودن آلنده مهم حامیان  از که بود،  مونتالوا  دریکه  

 حزبو  مونتالوا  دری انتخابات شررررکت کند، این شررررایط آنقدر بحران زا بود که خود       

 شدند.   سوسیالیست حزب و آلنده معترضان به مبدل مسیحی، دمکرات

سط   ضا     را آلندهخود  شیدی  پارلمان، 0990و در نهایت در حدود اوا ستی  یک و کرد ا

 این بندهای از یکی که بدونید   جالبه  کرد و  صرررادر آلنده   دیه  ای ماده  9 قطعنامه  

   رددارای کردن مسدح  به ا تراض ،مستند است و در اسناد تاریخی وجود دارد    قطعنامه

  یجادا  دیه ا تراض قطعنامه، این از دیگه بند یک. بود آلنده توسط  سوسیالیست     حزب

 سوسیالیست     حزب ا ضای  توسط خود  موازی ارتش ایجاد و موازی پدیع دستگاه  یک
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سط در واقع هواداران  صب  به ا تراض قطعنامه، دیگه بند یک. بود آلنده تو   تدویزیون غ

 .بود سوسیالیست حزب ا ضای توسط شیدی

در حال  آلندهآنجا این ا تراض به تالشررهای آلنده از سررمت پارلمان وجود داشررت که   

درواقع   آلنده از این منظر که خزنده انجام میدهد. خونینمثالً  و خزنده کودتای نو ی

ستگاه  با موازی پدیع و ارتش یک شور  قانونی نظامی د به   خونین و بود، کرده ایجاد ک

  ابکنند،  قانونی غیر های مصررادرهاین معنی که جاهایی که برای مصررادره میردتند تا 

  میشدند. مواجه سیستم حمل و نقل نکامیوندارا و نکشاورزا مسدحانه مقاومت

ا الم کرده بود   0990 س تامبر پاسخ مثبتی نداد و اواسط ها استیضا  این همه به آلنده

 که قانون را  وض میکند و یک قانون جدید تصویب میکند و غیره

شیدی   شه    0990 س تامبر  00 دربنابراین کودتای  سط پینو ضایی   انینیک  در ،تو د

شد. البته   شه ایجاد  سال   ردراندم 0900 سال  در پینو م قدرت را ه 0998برگزار کرد و 

 از بعد جمهوری ریاسررت انتخابات دوره  9ئ هفت بعد، به 0998 سررال ازواگذار کرد و 

  دموکراتیک و آزاد انتخابات که است سال   08است و االن سی ئ   08شده  برگزار پینوشه، 

 است.   شده برگزارآنجا 

  دنی  کودتای نه میکنیم تأیید را آلنده خزنده کودتای نه ما که نیسررت تردیدی البته

 من یک بریده ای از کتاب    اما  را تأیید میکنیم و با این بحث کاری نداریم،        پینوشررره

نورث را در اینجا به  نوان حسررن ختام میخواهم بخوانم که میدانم آقای دینی  داگالس

دل در گرو نهادگرایان دارند و این بریده از کتاب داگالس نورث در توصررریف وضرررعیت 

 شیدی و همه بحثهایی که میکنیم کمک میکند:  
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صادهای  شکودایی  سی   های نظم ثبات بازار، اقت ستر  خصوص  به باز، د

سی،  سهیل  آور شگفت  روش اندین به یزن را دمکرا  ییک. . .  میکند ت

سوس  آثار از سی    ثبات بر قیمت سازوکار  که تری نامح  این دارد سیا

   .میکند تسهیل را حزبی رقابت و مدنی جامعه تکثرگرایی، که است

  درمیگوییم،  EPI که به آن شیدی  زیستی  محیط  مدکرد شاخه  امروزدر حال حاضر،  

  در را زیسررتی محیط  مکرد شرراخه بهتریناسررت. یعنی  سررال 66 کشررور 008 بین

شیدی التین آمریکای شورهای   EPI شاخه  که بطوری ،دارد ،   این به شیدی،  از بعد ک

 را وضررعیت بدترین اسررت و 10 مکزیک ، 18 کدمبیا کشرروری رتبه که هسررت ترتیب

 است.  098 اش رتبه که ددار در آمریکای التین هایئیتی

بنابراین آن بحثی که من تالش میکنم که توضرریح بدهم، این اسررت که ظهور همه آن  

مواردی که آقای دینی میفرمایند، در غیاب بخش خصررروصررری واقعی و نظام مبتنی بر     

بازار، در  مل رب نمیدهد وشیدی هم نمونه معکوس این ماجرا نبوده است و دست برقضا  

 برای مطالعه ما نمونه خیدی خوبی است. 

خیدی متشکرم جناب اتفررراه، به هر حال مطالب مبسو ی را ارایه درمودید.    رئیسی:

جناب دینی من میخواهم اون قسررمت آخر صررحبت ماسررت و  القه مند هسررتم که   

جنابعالی هم اظهارنظر بفرمایید و هم جمع بندی، میخواسرررتم مشرررخصرررًا تأثیر یک            

 متشکرم جناب دینی. حکمرانی خوب بر محیط زیست ما را بهره مند بفرمایید. خیدی 

اول اجازه بدید که یک نکته ای که خیدی مهمه و یک جوری مرتبط با شرررایط   دینی:

راه تقریباً به اجمال در مورد   تاریخی ایران و شیدی است، اشاره ای بکنم. خب جناب اتف
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شاید هم احتمال میدادند           سر،  شبختانه آخر  صحبت کردند و البته خو شه  آلنده و پینو

مثل من، نو ی من اه خواهم گفت، خب تا حدی اصرررال  کردند که           که یک کسررری  

ست که اتفاقاً با        ست. خب میدانید که در ایران هم تفکری ه شان تأیید کودتا نی منظور

جناب اتفرررراه هم یکسان هستند. میتوانیم بگوییم اصالً آبشخور دکری یکی هست که       

بازار آزاد اسرررت که بخش     مدتاً همین مکتب اتریشررری و هایک و رویکردهای ادرا ی       

صده می اندازند و به       صاد ایران را به گردن دکتر م شکالت اقت  مده ای از االش ها و م

صده رب داد را هم تئوریزه میکنند و تحت   نو ی کودتایی که بر  دیه دولت مدی دکتر م

د.  ن نوان اینکه سوسیالیسم ایرانی منشأ مشکالت بوده، به دداع از کودتا و دربار می رداز      

ما میبینیم که در سطح جهانی، همین واقعه در آبشخور دکری آقای اتفرررراه و دوستان     

دیگری که از این سررراشررمه آب میخورند وجود دارد. یعنی میدتون دریدمن و دردریش  

شه     سم،  مالً به دداع کودتای پینو دون هایک، به  نوان پدران معنوی جریان نئولیبرالی

مضرررحک تر و خنده دار تر از همه این که هایک در دداع از          بر  دیه آلنده می ردازند و   

پینوشه، این را  یناً میگوید که دولت پینوشه یک دولت آزاد غیر دموکرات هست. یعنی    

مبنای آزادی و ناآزادی را در حر مالکیت تعریف میکند و دموکراسی یعنی صندوه رأی    

وید   رایی تعریف میکند. بنابراین میگ  را معیاری برای تمیز بین اقتدارگرایی و غیر اقتدارگ   

دولت پینوشه مصداقی از یک دولت آزاد اقتدارگراست و دولتی مثل دولت هند در زمان     

سی های     سیاری یکی از بزرگترین دموکرا جواهر لعل نهرو و ایندرا گاندی که به تعبیر ب

اد و دموکراتیک اش، از نظر هایک، دولتی ناآز    -جهان بود، به دلیل الگوی سررروسررریال     

دموکرات محسوب میشد. این تفاوت مهم رویکردهای ماست که آیا دموکراسی، صندوه      

بازار       « بازار »رأی در معنای واقعی کدمه مقدم بر به  نوان مثال        یا رابطه بین دولت و 
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صی را به        صو ست یا نه.  یا آن ایزی که رابطه دولت و بازار را، رابطه دولت و بخش خ ا

 ، و در  ین حال محتوای واقعی میبخشد ایست؟شکل درستی تنظیم میکند

سازی، بازارگرایی نیست،           سازی، آزاد  صردًا خصوی  شان میدهد که  شیدی ن خب تجربه 

برای اینکه تجربه شررریدی در دوره پینوشررره، من قبالً  رض کردم و دوباره تکرار میکنم  

رین دجیع ت تجربه غم انگیزی اسرررت نه در تاریخ شررریدی، بدکه در تاریخ جهانی. یکی از

جنایت ها در همان دوره رب داده اسرررت و به همان دلیل هم آگوسرررتو پینوشررره بعدًا           

 دستگیر میشود و در معرض محاکمه قرار میگیرد. تجربه تاریخی آن است. 

اما برگردیم به بحث خودمان. ببینید آقای اتفرررراه همه بحث من االن این است که من 

شته ب   سال های گذ سر کار می بود،   میگویم که در  ول  عد از انقالب، اگر یک دولتی بر 

برای مثال نهضرت آزادی در رأس آن بود که یک جریان راسرت اسرت و با شرما همفکر      

اسررت؛ با االش هایی که ما االن با آن مواجه ایم، مواجه نمیشرردیم. ارا که این جریان   

ستیز   تجدد یک جریان راست مدرن است. مدرن که میگویم یعنی نسبتی با سنت گرایی    

ندارد. یعنی الزامات حکمرانی در  صرررر جدید را میفهمد. از این  رب اگر یک جریان          

ا ی، حتی مثل حزب توده، باز بر سرررکار می آمد، باز هم وضررع خیدی بهتر میبود. ارا 

برای اینکه این جریان اب هم مثل همین حزب کمونیسرررت این، یک جریان مدرن         

ی در دنیای جدید را تا حدی میفهمد. میفهمد که اگر         اسرررت. باز الزامات نظام حکمران   

یک روزی میگفته اسررت که آمریکا ببر کاغذی اسررت، از یک زمانی به بعد، نباید این را  

بگوید. اگر دنبال این است که سطح رداه و سطح استانداردهای زندگی در جامعه را مثل      

سرائی  ل را محو بکند، حاال زمانش  این ادزایش بدهد. اگر یک روزی دنبال این بوده که ا

شود. برای ای؟        ستی وارد روابط دی دماتیک با آن هم ب شده بای ست و اگر  تغییر کرده ا
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شود،        ضه می شرو جهانی تولید و  ر برای اینکه از امکانات تکنولوژیکی که در مرزهای پی

 ،بتواند اسررتفاده کند. به این دلیل اسررت که من میگویم که در لحظه تاریخی اکنون ما 

د وای اصدی بر سر حقانیت اب یا راست نیست. جبهه بندی ها بر این مبنا نباید باشد.       

ست یا در             سعه ا سنت گرایی تجدیدستیز  امل تو ست که آیا  سر این ا صدی بر  د وای ا

ااراوب سنت گرایی تجدیدستیز می شود برنامه توسعه با دغدغه های زیست محیطی      

ست        را پیش برد یا نه. اینجا اول باید به این سوال پاسخ داد. بعد از پاسخ به این سوال ا

 پرداخت. « رابطه دولت با بازار ایست؟»که میشود به اینکه 

من در جدسه اول هم  رض کردم و االن هم دوباره  رض میکنم و مستند میکنم سخنم 

صی جزئی از واقعیت         صو سن که بازار و بخش خ صاددان مورد  القه ام آمارتیا را به اقت

ندگی اجتما ی ما هست. اگر بخواهیم بازار و بخش خصوصی را حذب کنیم، یعنی باید    ز

صی        صو سابر را تکرار کنیم. بنابراین بازار وجود دارد، بخش خ شره  برویم تجربه بدوک 

سوئد که این باز بازار یده و      هم هست. ولیکن باز مستند میکنم و تکرار میکنم به تجربه 

ایک و یک سری دوستان در ایران هی پردازشش میکنند.     رهایی نیست که دریدمن و ه 

شکال          صی هم در تجربه تاریخی ا صو شکال مختدفی دارد. رابطه دولت و بخش خ بازار ا

مختدفی دارد. از نظر من بهترین شکدش کشورهای اسکاندیناوی هستند و بر مبنای یک 

ن کشرررورهای   سرررری شررراخه ها ما نمیتوانیم بگوییم که نوع رابطه دولت و بازار ای        

اسررکاندیناوی، از همان نو ی اسررت که برای مثال در آمریکا وجود دارد. هیچکسرری این 

سیال       سو شورها قبالً یک جور  سر اینکه این ک س -حرب را نمیزند. تمام دنیا بر  ی  دموکرا

به بعد، بر اثر سررریطره سررریاسرررتهای   0998الی 0908رادیکال بودند و  ی سرررالهای 

اها هم دولت رداه ضررعیف شررده اسررت ولی همچنان همه   نئولیبرالی، یک مقداری آنج
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میدانیم که قوی هسررت و وجود دارد. مهمترین شرراخه آن هم ضررریب جینی اسررت.  

ست، اهار برابر        ست که پایین ترین رقم ا صد پایینی ا صد باالیی با ده در سبت ده در -ن

 پنج برابر است. 

ولت رداه یا دولت یک نکته مهم زیسررت محیطی  رض کنم که مرتبط به همین بحث د

سیال    شما در جایی که نتوانید برابری را در یک     -سو ست که  ست، این ا دموکرت قوی ا

حداقدی تأمین کنید، به شرررکل های مختدفی تخریب های زیسرررت محیطی را دامن           

ست      شان، ممکن ا شت خود میزنید. یکی اینکه الیه های پایینی جامعه، برای تأمین معی

رند و یکی اینکه در الیه های باالیی مسابقه ای برای ثروت بروند درخت های جنگل را بب

اندوزی رب میدهد که ماحصل آن این میشود که به بهای تحمیل هزینه های سنگین به   

جامعه و به محیط زیسررت،  ده ای میخواهند که در واقع به ثروت های باال دسررت پیدا 

سرروئد و سرروئیع به رأی  کنند. دکر میکنم که جدسرره اول  رض کردم که ارا وقتی در 

شتر کنیم؟ مردم           شما را بی ستمزد  شتری بدهیم؟ آیا د شود که آیا یارانه بی شته می  گذا

مخالفت میکنند. یک دلیدش برمیگردد به برابری اجتما ی که در این جامعه وجود دارد           

و این برابری اجتما ی ماحصررل جامعه مدنی قوی اسررت. این جامعه مدنی قوی صرررداً   

صل به ر  سنت قوی              ماح صل  ست. نه. ماح صی نی صو شناختن حر مالکیت خ سمیت 

اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری قوی و جنبش های مساوات گرایانه اجتما ی قوی ای   

است که در این کشورها وجود داشته و اتفاقاً به شدت مورد نقد سراشمه دکری جناب       

شان[ در ایران قرار میگیرد. یعن     ستان دیگر ]ای شدت با اتحادیه ها و  اتفرررراه و دو ی به 

سرندیکاهای کارگری و سرایر جنبش های اجتما ی تالش میشره که سررکوب بشرود و      

 حتی اجازه برخورد با اینها صادر میشود.  
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اینها واقعیت هایی است که وجود دارد. در  ین حال تمام این صحبت های بنده، به این   

را واگذار ]ن؟[ کند به بخش      معنا نیسرررت که در جایی که الزم اسرررت، دولت بنگاه ها        

خصوصی. ما نباید صحبت های دیگران را سوءتعبیر کنیم. صحبت بر سر این است که از 

تا االن، صحبت بر سر واگذاری بوده، بر سر خصوصی سازی بوده، ارا به قول         50سال  

خود دوسررتان، آخر سررر ایزی به نام مخصرروص سررازی بیرون می آید. برای اینکه آن  

نهادی اجازه نمیدهد. اوالً اجازه نمیدهد دضا شفاب باشد، انواع و اقسام نهادها      تودرتویی 

به              ما میبینیم که یک جایی دیگری که  گذار کردم، ا وجود دارند، دولت میگوید من وا

نو ی شبه دولتی است گردته است. بعد هم در کل این ساختار قدرت هست که بایستی        

ص  شتری         ب ذیرد که آیا جامعه مدنی و بخش خ شارکت بی ساختار قدرت، م صی را در  و

 بدهد یا ندهد. اگر ب ذیرد آن وضعیت رب خواهد داد و اگر ن ذیرد رب نخواهد داد.  

بنابراین اینجا بحث اصرردی بر سررر سرراختار قدرت اسررت و اینکه آیا توانایی تن دادن به   

 مطالبات اجتما ی را دارد یا ندارد.  

نکته آخر، اون جناب اتفراه خیدی به تجربه تاریخی اشاره میکنند و  القه مند هستند،  

شال، تحت         سی به نام توماس مار سیا شاره ای میکنم به دیدگاه نظریه پرداز  دوم  من ا

سال       شان در  شهروندی. ای شر    0918 نوان حقوه  مقاله و بعد کتابی به این  نوان منت

 مارشال، جمع سه جزء است:  کردند. حقوه شهروندی از نظر

ست.         -یک  شناختن حر مالکیت خصوصی ا سمیت  حقوه مدنی که ازجمده همان به ر

صندوه رأی و پذیردتن جابجایی دولت ها از          -دو شناختن  سمیت  سی به ر سیا حقوه 

  ریر صندوه رأی است. 
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سی تمامی ادراد یک جامعه به حداقل       -سه  ستر شناختن د سمیت  حقوه اجتما ی به ر

 ی زندگی.  ها

حاال نکته ای که وجود دارد این اسرررت که در دیدگاه های لسررره دری بازارگرایانه، در             

دیدگاههای ادرا ی بازارگرایانه، و از جمده در دیدگاه های ادرادی مانند هایک و دریدمن،  

حقوه اجتما ی نمیتواند مورد توجه قرار بگیرد. ارا که تأمین حقوه اجتما ی مسررتدزم  

شته بشود. آن قید ایست؟ این است         این است که  قیدی بر حر مالکیت خصوصی گذا

که از یک جایی بیشتر ادراد نمیتوانند ثروت داشته باشند، ولو اینکه از  ریر تولید باشد  

نه از  ریر رانت. اصررالً این حاال درع مسررئده اسررت. یعنی اینجا هسررتش که بحث نظام  

میدانیم که یکی از نظریه پردازان این مالیاتی پیشررردته تصررا دی مطر  میشررود و ما   

سبتی با هایک و دریدمن ندارد. یکی       ست که خب ن دیدگاه، در  رصه ددسفی جان رالز ا

ست         سن ا ست، آمارتیا صاددان مورد  القه من و نوبدی شاره کردم، اقت دیگر همانطور که ا

شه  دالت، در کتاب توسعه به مثابه آزادی، خیدی زیاد در    ظر  این باره نکه در کتاب اندی

صرداً برمبنای       ست. اینکه در واقع ما آزادی ادراد را  صحبت کرده و تئوریزه کرده ا داده، 

حر مالکیت خصرروصرری نمیتوانیم تعریف بکنیم. آزادی بر مبنای حر مالکیت، برمبنای  

وجود یا ناوجودی صررندوه رأی، به  الوه بر مبنای دسررترسرری به حداقل های زندگی   

تعبیر آمارتیاسن، آزادی درآیندی یعنی همان صندوه رأی، به  الوه   تعریف می شود. به  

آزادی درصررتی، یعنی اینکه ادراد درصررت اظهارنظر و توانایی مشررارکت در شررکل دادن  

 زیست محیط خودشان دارند یا ندارند، تعریف میشود.   

جناب دینی ببخشید من االن زمان صحبت مان تمام می شود و برنامه قطع     رئیسی: 

صحبت تان را قطع      می شم،  شته با شود،  ذر میخواهم اون باید یک جمعبندی کوتاه دا
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راه را بعداً به شکدی در سایت   میکنم. خیدی  القه مند هستم که نظرات شما و آقای اتف

شکر هر دوتا         شنوندگان  زیز خداحادظی میکنم. بی  شما  شیم. من همینجا با  شته با دا

ست    سئده محیط زی شان راه حل     مهمان برنامه به م شتند، اما هر کدام توجه ویژه ای دا

های متفاوتی را برای بهبود وضعیت محیط زیست مد نظر داشتند که ما در سه قسمت       

صحبتهای ایشان را شنیدیم و این شنوندگان  زیز ما هستید که میتوانید با گوش دادن      

الیت هایی که توسرررط    به آنها، نتایج خودتان را بگیرید و امیدواریم که با انجام این دع           

زیسرررت آنالین انجام میشرررود، سرررطح آگاهی های  مومی در مورد حکمرانی و محیط  

 زیست ادزایش پیدا کند. من خداحادظی میکنم و سا ت خوشی را برای شما آرزومندم.    

  دسترسی به سایت زیست آنالین  
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