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کارگروه مبارزه با فساد اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر   گفتگو با احسان پرنیان؛ مسئول    

کامل  که ابعاد آن به صورت  شفافیت آراء؛ طرحی 
کردن آراء مسیر حرکت   بررسی نشده/ شفاف 

مجلس را عوض می کند

باچه باچهچارچوبی، کجا، تا کهچهمقدار، ندهیم توضیح ودیگر بهصورتمطلقموضوعخوبیاست »وقتیمیگوییمموضوعی،
تابومیشودو شروطیخوباست،دراینصورتحتیراجعبهآنبحثهمنمیتواندشکلبگیرد.چوناینموضوعتبدیلبه
کهبهتابوتبدیلشددرواقعمقدماتبهانحرافرفتنآنفراهمشدهاستزیرادیگرشمانمیتوانیدراجعبه هرموضوعیهم
کهدرگیراینامربودهاندوحتی کهدررسانهها،اشخاصی گونهایشده کنید.االنبحثشفافیتبه آسیبهایآنفکروبحث
کنندوایناتفاقخیلی کهمسائلشانرامطرح کهنقدجدیبهبعضیازبخشهایشفافیتدارندجرئتنمیکنند آنهایی
کارگروهمبارزهبافساداندیشکدهسیاستگذاری کاست.«ایناستداللهاتنهابخشیازدالیلاحسانپرنیانمسئول خطرنا
کردهاست.دیگرمخاطراتمسالهشفافیت گفتگوباپژوهشگرانپژوهشکدهتحقیقاتراهبردیبهآنهااستناد کهدر امیرکبیراست

اززبانپرنیانرادرادامهخواهیدخواند:

که ــد ــهشـ ــؤال،چـ ــ ــیـــنســ ــواناولـ ــنـ ــهعـ بـ
علوم فضای به امیرکبیر مهندسی دانشجویان
انسانیواندیشکدههاواردشدندومشخصًاچرا
کارگروهمبارزهبافسادراتشکیلدادهایدوچرابه

موضوعشفافیتپرداختید؟
که  نبودیم  این  دنبال  امر  ابتدای  ما  پرنیان:
وارد چنین حوزه هایی شویم. سال 92 که اندیشکده 
یــکــســری مــشــکــالت در حــوزه  تــأســیــس شــد پیگیر 
بودیم؛  صنعتی  سیاست گذاری  حــوزه  در  صنعت، 
چون از قبل مهندس بودیم و مقداری درگیر فضای 
کار تولید شده بودیم دیدیم یکسری مسائلی  فنی و 
حتی  ما  یعنی  نـــدارد،  تولید  به  ارتباطی  که  هست 
گر مهندس های خیلی خوبی هم داشته باشیم تا  ا
که این مشکالت وجود داشته باشد و موانع  وقتی 

جدی سر راهشان باشد مهندسان نمی توانند آنطور 
حوزه  به  تقریبًا  لذا  باشند.  داشته  بازدهی  باید  که 
جلوتر  امــا  شدیم  کشیده  صنعتی  سیاست گذاری 
ارتباط پیدا  که رفتیم آهسته آهسته مسائل با هم 
که با تمرکز  گروه صنعتمان بود  گروه،  کردند؛ اولین 
گروه  کردند. بعد از مدتی  کار  گروه خودرو شروع به  بر 
از مدتی دیدیم یکسری  بعد  فعال شد.  انــرژی هم 

هم  بـــا  کـــه  هستند  مــشــکــالتــی 
ــه ما  ک کــاتــی دارنــــد  اشــتــرا

اصطالحًا  ایــن هــا  بــه 
مــســائــل افــقــی 

می گوییم؛ پس از مدتی دیدیم این مشکالت، ریشه 
که ما از ابتدا دنبالشان بودیم  آن مشکالتی هستند 
و  کرد  را عمیق تر  نگاه  باید  که مقداری  و فهمیدیم 
به ریشه های دقیق تری پرداخت. در همین اثنا بود 
آن  از  یکی  سازمانی  فساد  و  اداری  فساد  دیدیم  که 
که تقریبًا هرجا پا می گذاریم حضور  مشکالتی است 
که مستقاًل به  گرفتیم  دارد. به همین دلیل تصمیم 
گروه مبارزه با  که  این موضوع بپردازیم؛ اینگونه بود 

فسادمان آهسته آهسته شکل گرفت.
بحث  روی  ــر  بـ  95 ــال  ــ س از  ــا  مـ
گزارش دهندگان  حمایت از 


