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مربوطه اش  کمیسیون  و  مقررات  تنظیم  سازمان 
باز  که  است  این  دیگر  راه  دارد.  خاص  قانون  یک 
را  وزیـــران  که دســت هیئت  کنیم، طــوری  اصــاح 

کاری می کنیم، نمی شود. ببندیم، اما در عمل هر 

قانون با راهــبــردی: تحقیقات پژوهشکده
اساسیمغایرتندارد؟

ــرت داشـــتـــه بـــاشـــد، در  ــای ــغ مــمــکــن اســــت م
یک  واقعًا  این  نمی شود،  می خواهیم  آنچه  عمل 
که  هست  هم  شــورا  کــار  دستور  در  اســت.  معضل 
کمک  هستند  آماده  هم  مجلسی ها  کند،  کار  چه 
و  شــود  برطرف  رقابت  حقوق  نقص  ایــن  که  کنند 
با  شوند،  اجرا  به خوبی  بخشی  تنظیم گر  نهادهای 
که  گی های خاص و مطلوبی  آن استقال و آن ویژ
اعضا  سایر  و  من  حقیقت  در  باشند.  داشته  باید 
برسیم.  دقیق  جمع بندی  یک  به  نتوانستیم  هم 
کوتاه  ــران  ــ وزی هیئت  کــه  ــت  اس ــن  ای راهـــش  تنها 
که  بیاید، یعنی آنچه باید باشد را بپذیرد. بپذیرد 
نفع  به  باالخره  باشند،  مستقل  باید  نهادها  این 
که استقال داشته باشند، هم بخش  کشور است 
خصوصی تقویت می شود و هم خود بخش دولتی 

کارش نظم می یابد. مقداری 


ً
تقریبا راهـــبـــردی: تحقیقات پــژوهــشــکــده

کلیگذشتهو 14-15سالازابالغسیاستهای
تغییراتبسیارزیادی،چهتغییراتخارجی،چه
تغییراتداخلیدراقتصادایرانبهوجودآمده،
که آیااینفرقهاوتفاوتهامنجربهایننشده
یک بهعنوان سیاستها در بازنگری ضــرورت

گزینهمطرحشود؟
سیاست ها را سخت است بگوییم، اما به نظر 
که حاصل شده  تجربیاتی  اساس  بر  قانون  می آید 
اســت بــایــد اصـــاح شـــود؛ چــون اصــل سیاست ها 
اقتصادمان  در  تحولی  بــاالخــره  کــه  بــوده  درســت 
صـــورت بــگــیــرد، بــخــش خــصــوصــی تــقــویــت شــود؛ 
که چرا  ایده درست است، باید به فکر این باشیم 

کنیم؟ نتوانسته ایم آن را خوب اجرا 

پــژوهــشــکــدهتــحــقــیــقــاتراهـــبـــردی:اصــاًل
ایــراداتمربوطبههمانبخشعمومی از یکی
غیردولتیمیشود.بندالفیکیازمواردیبود

کردهبود. کهاشکالایجاد
سیاست ها  الــبــتــه  اســـت؛  ــون  ــان ق در  ایــن هــا 
مثًا  مــعــتــقــدنــد  بــعــضــی هــا  دارد.  ــی  اشــکــاالت هــم 
آن هــا هم  امــا خــود  کنیم،  تقویت  را  شــهــرداری هــا 
با  اما  اســت،  دولتی  مدیریت  همان  دارنــد  اعتقاد 
ممکن  حاال  اســت،  درســت  اصلش  کمتر.  نظارت 
ــم ایـــن قــســمــت هــا اصــاحــات  اســـت در نــکــاتــی ه

اول  وهله  در  اما  باشد؛  سیاست ها  خود  در  ریــزی 
شبیه  سیاست ها  اســت،  مهم  قانون  اصــاح  خود 
مقداری  نباشد  گر  ا حاال  است،  اساسی  قانون  به 
همان  مثل  باید  و  است  اساسی  قانون  از  پایین تر 
اساسی  قانون  اصــاح  در  که  را  سخت گیری هایی 
اول  اولویت  باشیم.  داشته  هم  این ها  در  داریــم، 
سیاست ها  نهایت  در  و  قــانــون  اصــاح  بعد  اجـــرا، 

است.

نظر بــه راهــبــردی: تحقیقات پژوهشکده

ً
واقعا اجرایی دستگاههای مجموعه میرسد،
بمانیم منتظر اینکه ــد، دارنـ نیاز دادن هــل بــه
دستگاههای در ارادهای بعد کند، عنایتی خدا
اجراییبرایعملبهقانونبهوجودبیایدشاید

تاالیاالبدبهوجودنیاید؟
گــر  قــانــون مــی تــوانــد بــه ایـــن هـــدف بــرســد، ا
ــود قــانــون داشــتــه  ــوی در خـ ضــمــانــت اجــــرای قـ
روی  دست  مجری ها  وقت ها  گاهی  بله  باشیم. 
بیشتر  که  نمی کنند  کاری  اصًا  می گذارند  دست 
باید  امــا  می کند؛  پیدا  نمود  سیاسی  نظارت  در 
برای عدم  بتوانیم دنبال نظارت های غیرسیاسی 
که بخشی از  اجرای عالی همین سیاست ها برویم 
آن ناشی از عدم اجرای قانون، یا اجرای نادرست 

قانون است.


