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دولـت سیــــــزدهم در گـــــــــام اول

بررسی سیاست ها و عملکرد دولت سیزدهم و تشریح توصیه های سیاستی در ادامه مسیر

نقد چالش های دولت در حوزه های »اقتصادی«، »سیاست خارجی«، »فرهنگ و رسانه« و »علم و فناوری«



   پیشگفتار

ســند راهبــردی کشــور در امــور نخبــگان در راهبــرد ملــی 1 و راهبرد کالن 3 بــر زمینه ســازی اثرگذاری 
اجتمــاع نخبگانــی در جامعــه بــه صــورت نهــاد محــور و غیــر متمرکــز تاکیــد دارد. همچنیــن مشــارکت 
نخبــگان جــوان بــرای تحقــق بیانیــه گام دوم انقــالب اســالمی بــه عنــوان یــک اصــل مــورد تاکیــد رهبر 
ــتعدین،  ــری مس ــای فک ــدی از ظرفیت ه ــع بهره من ــت. در واق ــوده اس ــی( ب ــالب )مد ظله العال ــم انق معظ
ســرآمدان و نخبــگان بــرای حــل مســائل ملــی و اســتانی همــواره منتــج بــه تحــوالت اثربخــش و موجب 
افزایــش امیــد و انگیــزه آنــان بــرای خدمــت بــه کشــور بــوده اســت. در این راســتا بنیــاد ملی نخبــگان با 
همــکاری اندیشــکده حکمرانــی شــریف و پژوهشــکده مطالعــات فنــاوری در میــان ســایر نهادهــا، اقــدام 
بــه تشــکیل کانون هــای تفکــر نخبگانــی در چهــار ســاحت »اقتصــاد«، »سیاســت خارجــی«، »فرهنــگ 
و رســانه« و »علــم و فنــاوری« نمــوده اســت. مأموریــت ایــن کانون هــای تفکــر در فــاز نخســت تهیــه 
گزارش هــای سیاســتی در هــر یــک از ســاحت های فــوق، شــامل ارزیابــی اقدامــات دولــت، چالش هــای 
ــن  ــود. ای ــم می ش ــه تقدی ــزارش آن در ادام ــه گ ــوده ک ــتی ب ــای سیاس ــن توصیه ه ــش رو و تدوی پی
ــوده اســت.    گــزارش ماحصــل هم اندیشــی 80 نفــر از مســتعدین برتر و نخبــگان در طــی 18 جلســه ب
امیــد اســت بــه لطــف خداونــد متعــال، فعالیت هــای آتــی ایــن کانونهــای تفکــر ارتقــاء یافتــه و نتایــج 

آن از اثرگــذاری و غنــای بیشــتری بــرای اصــالح و بهبــود حکمرانــی کشــور برخــوردار باشــد.
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گزارش سیاســتی در حوزه ی اقتصاد

   مقدمـه

ــت در  ــران و عملکــرد دول ــدی پیــش روی اقتصــاد ای ــه بررســي برخــی مســائل کلی نوشــتار حاضــر ب
حــوزه ی ایــن مســائل در طــول یکســال گذشــته می پــردازد. هرچنــد تبییــن موضوعــات مهمــی کــه 
اقتصــاد ایــران بــا آنهــا دســت بــه گریبــان اســت نیازمنــد تفصیــل اســت، امــا در ایــن متــن بــه اقتضــای 
ــد بیشــتری هســتند  ــن و تاکی ــد تببی ــه نیازمن ــوارد ک ــن م ــا برخــی از ای ــت محــدود آن، صرف ظرفی
ــا و  ــرازی بانک ه ــه، نات ــاختاری بودج ــات س ــون اصالح ــائلی چ ــرد و مس ــرار می گی ــاره ق ــورد اش م
کســری صندوق هــای بازنشســتگی بــه دلیــل بیــان آن در گذشــته تکــرار نمی شــود. بــه طــور خــاص 
ــورم و  ــد ت ــدت برخوردارن ــی در کوتاه م ــت بســیار باالی ــه نظــر از اهمی ــه ب ــدی ک ــار مســاله کلی چه
ــت، و  ــوع معیش ــرژی، موض ــری ان ــاله کس ــی، مس ــاد مل ــرمایه گذاری در اقتص ــاله س مس
ــن معضــالت  ــی اســت حــل ای ــت. بدیه ــی اس ــون اساس ــل 44 قان ــت های اص ــق سیاس تحق
ــای  ــزء اولویت ه ــد ج ــا بای ــل آنه ــرای ح ــزی ب ــا برنامه ری ــود ام ــد ب ــر نخواه ــدت میس در کوتاه م

ــد.   ــام باش ــت و نظ ــدت دول کوتاه م
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الف  تورم و مساله سرمایه گذاری در اقتصاد ملی

ــن مشــکل و برخــی از  ــوده اســت. ریشــه های ای ــران ب ــورم از دهــه پنجــاه گریبانگیــر اقتصــاد ای     ت
تبعــات آن چــون فشــار معیشــتی بــر فقــرا و ایجــاد نااطمینانــی در فضــای اقتصــاد کالن بــه دفعــات در 
فضــای تخصصــی و رســانه ای کشــور مــورد بحــث قــرار گرفتــه و نیــازی بــه تکــرار آن در ایــن نوشــتار 
نیســت. در طــول ایــن ســال ها نیــز متاســفانه بــه نظــر می رســد سیاســت گذاران اقتصــادی در قــوای 
ــد و  ــان نداده ان ــود نش ــده از خ ــن پدی ــه های ای ــرل ریش ــرای کنت ــدی ب ــی ج ــه عزم ــه و مقنن مجری

کمــاکان افزایــش شــدید نقدینگــی و تصویــب بودجه هــای دارای کســری ادامــه یافتــه اســت. 

      نقش دولت در تامین زیرساخت های توسعه
ــی  ــاخت های کالن ــرمایه گذاری در زیرس ــاله س ــورم مس ــن ت ــم ای ــاد مه ــی از ابع ــان یک ــن می  در ای
اســت کــه موتــور محــرک اقتصــاد هســتند. بــه دالیلــی چــون وابســتگی اقتصــاد بــه نفــت و تملــک 
دولــت بــر شــرکت های بــزرگ، ایــران کشــوری اســت کــه همــواره دولــت نقشــی کلیــدی در توســعه 
ــت، و  ــته اس ــرژی داش ــات و ان ــل، ارتباط ــل و نق ــاخت های حم ــه زیرس ــاخت های کالن از جمل زیرس
انتظــار مــی رود در میان مــدت نیــز نقــش دولــت در مســاله توســعه نقشــی کلیــدی باشــد. البتــه بایــد 
توجــه داشــت کــه در بســیاری از کشــورهای دیگــر نیــز ســرمایه گذاری های توســعه اِی دولــت موتــور 
ــدی  ــش کلی ــده نق ــد کمرنگ کنن ــازی نبای ــر خصوصی س ــد ب ــت و تاکی ــادی اس ــد اقتص ــرک رش مح

دولــت در فراینــد توســعه  باشــد.

        ضعف مالی دولت و لزوم مشارکت بخش خصوصی در تامین مالی زیرساخت ها
ــه دلیــل کاهــش درآمدهــای نفتــی، و عــدم تحقــق  ــت ب ــوان ســرمایه گذاری دول ــا کاهــش ت حــال ب
ــک پاســخ  ــا ی ــی زیرســاخت ها را انجــام داد؟ قاعدت ــن مال ــوان تامی ــه می ت ــی، چگون اصالحــات مالیات
ــا متاســفانه  ــی اســت. ام ــا بخــش عموم ــب مشــارکت ب اســتفاده از ســرمایه بخــش خصوصــی در قال
ســرمایه پذیری  بــاالی  ظرفیــت  و  خصوصــی  بخــش  بــاالی  ســرمایه گذاری  تــوان  علی رغــم 
ــه  ــد، بلک ــاخت ها نمی کن ــعه زیرس ــه توس ــی ب ــرمایه کمک ــن س ــا ای ــه تنه ــور، ن ــاخت ها در کش زیرس

ــز هســت. ــرار ســرمایه بخــش خصوصــی نی کشــور شــاهد ف
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ــدی  ــش کلی ــده نق ــد کمرنگ کنن ــازی نبای ــر خصوصی س ــد ب ــت و تاکی ــادی اس ــد اقتص ــرک رش مح

دولــت در فراینــد توســعه  باشــد.

        ضعف مالی دولت و لزوم مشارکت بخش خصوصی در تامین مالی زیرساخت ها
ــه دلیــل کاهــش درآمدهــای نفتــی، و عــدم تحقــق  ــت ب ــوان ســرمایه گذاری دول ــا کاهــش ت حــال ب
ــک پاســخ  ــا ی ــی زیرســاخت ها را انجــام داد؟ قاعدت ــن مال ــوان تامی ــه می ت ــی، چگون اصالحــات مالیات
ــا متاســفانه  ــی اســت. ام ــا بخــش عموم ــب مشــارکت ب اســتفاده از ســرمایه بخــش خصوصــی در قال
ســرمایه پذیری  بــاالی  ظرفیــت  و  خصوصــی  بخــش  بــاالی  ســرمایه گذاری  تــوان  علی رغــم 
ــه  ــد، بلک ــاخت ها نمی کن ــعه زیرس ــه توس ــی ب ــرمایه کمک ــن س ــا ای ــه تنه ــور، ن ــاخت ها در کش زیرس

ــز هســت. ــرار ســرمایه بخــش خصوصــی نی کشــور شــاهد ف
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    مداخالت غلط دولت از ریشه های عدم تمایل مشارکت بخش خصوصی
 از بیــن ریشــه های مختلــف ایــن امــر، یکــی از دالیــل مهــم کــه متاســفانه دولــت ســیزدهم نیــز بــدان 
ــت در حــوزه قیمت گــذاری خدمــات عمومــی و زیرســاختی  دچــار شــده اســت، مداخــالت غلــط دول
در کشــور اســت. مداخالتــی کــه بــا خلــط مهمــی بیــن دو کارویــژه رفاهــی و تنظیمــی دولــت اتفــاق 
افتــاده اســت. دولــت بــه جــای آنکــه از ابزارهــای مختلــف رفاهــی از جملــه حمایــت یارانــه ای بــرای 
ــر خدمــات  ــه صــورت دســتوری ب ــا کنتــرل قیمتــی ب حــل مســاله معیشــت بهــره ببــرد، متاســفانه ب
عمومــی بــه دنبــال کنتــرل تــورم اســت. ایــن امــر ریشــه در دیدگاهــی دارد کــه کنتــرل تــورم را بیــش 
از آنکــه از طریــق کنتــرل نقدینگــی توســط بانــک مرکــزی دنبــال کنــد، از طریــق کنتــرل دســتوری 
ــرل  ــزرگ کنت ــد. مشــکل ب ــازار پیگیــری می کن ــم ب ــی و ســتاد تنظی ــا توســط بخــش بازرگان قیمت ه
قیمــت آنســت کــه بــا هــدف حفــظ رفــاه مــردم در دوران تورمــی، مانــع از افزایــش قیمــت خدمــات 
زیرســاختی ماننــد خدمــات حمــل و نقــل )از جملــه عــوارض بزرگراه هــا(، خدمــات حــوزه ارتباطــات )از 
جملــه اینترنــت(، و خدمــات حــوزه انــرژی می شــود. ایــن امــر باعــث می شــود درآمــد دولــت در ایــن 
بخش هــا متناســب بــا تــورم افزایــش نیابــد. کاهــش درآمــد حقیقــی دولــت در ایــن بخش هــا در عیــن 
افزایــش هزینه هــای تعمیــر و نگهــداری، عمــال تــوان ســرمایه گذاری دولــت را در حــوزه زیرســاخت ها 
از بیــن می بــرد. در عیــن حــال بخــش خصوصــی نیــز بــا مشــاهده کنتــرل قیمتــی دولــت و در نتیجــه 
عــدم ســوددهی ســرمایه گذاری  در بخــش زیرســاختی، عمــال انگیــزه ای بــرای ســرمایه گذاری در ایــن 

بخــش نخواهــد داشــت. 

       تبعات رشد منفی سرمایه گذاری زیرساخت ها 
ــه  ــرده و در وهل ــف ک ــور متوق ــاخت ها را در کش ــعه زیرس ــه اول توس ــرمایه گذاری در وهل ــش س کاه
بعــد بــه جایــی می رســد کــه حتــی کفــاف جبــران اســتهالک را هــم نخواهــد داد. ایــن همــان معضــل 
ــی  ــت. از آنجای ــده اس ــور ش ــر کش ــا گریبان گی ــی بخش ه ــه در برخ ــت ک ــی اس ــرمایه گذاری منف س
ــر همیــن زیرســاخت ها وابســته  اســت،  کــه توســعه بســیاری از صنایــع و کســب و کارهــای کشــور ب
رونــد مســتهلک شــدن زیرســاخت ها عمــال بــه توقــف موتــور تولیــد و اشــتغال منتهــی خواهــد شــد، 
امــری کــه در پــی آن شــاهد تســریع خــروج ســرمایه ها در گام اول و خــروج ســرمایه انســانی در گام 
دوم خواهیــم بــود. در ایــن میــان ضــروری اســت بــه ایــن نکتــه بســیار بنیــادی اشــاره شــود کــه هــر 
ــه در  ــا چــه بســا کشــورهایی ک ــی رود، ام ــه شــمار م ــودن اقتصــاد مشــکل مهمــی ب ــی ب ــد تورم چن
دوره هــای تورمــی رشــدهای قابــل قبولــی را تجربــه کرده انــد و توانســته اند اشــتغال و معیشــت مــردم 
را تضمیــن کننــد. حتــی بــر اســاس داده هــای اقتصــادی، در بســیاری از کشــورها حباب هــای قیمتــی 
توانســته اند از طریــق بازتخصیــص ســرمایه محــرک رشــد اقتصــادی باشــند. امــا شــرط الزم بــرای 
ــرای  ــا ب ــه بنگاه ه ــه آزادی ب ــی، دادن درج ــد در دوران تورم ــد تولی ــی رش ــظ و حت حف
اصــالح قیمتــی متناســب بــا تــورم اســت. در واقــع بنگاه هــا بــا پیش بینــی قیمت هــای آتــی و 
اصــالح قیمت هــا می تواننــد ســطح تولیــد و اشــتغال خــود را حفــظ کننــد، و حتــی از مزیــت کاهــش 
ارزش پــول ملــی بــرای جایگزینــی واردات بــا تولیــد ملــی و کســب مزیــت صادراتــی بهــره ببرنــد. امــا 
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ســم مهلــک اقتصــاد در شــرایط تورمــی، کنتــرل دســتوری قیمت هــا بــا اهــداف رفاهــی اســت 
کــه متاســفانه دولــت ســیزدهم هــم هماننــد دولت هــای قبلــی بــدان دچــار شــد. بدیهــی اســت ایــن 
ــل کارتل هــا و انحصارگــران  ــت در مقاب ــی دول ــا بی عمل ــه مســاله معیشــت ی ــه معنــای بی توجهــی ب ب
نیســت. حــل ایــن چالش هــا ابــزاری بــه جــز قیمت گــذاری بــه شــیوه فعلــی دارد کــه بــه جــای خــود 
قابــل تجویــز اســت. بــه نظــر می رســد ادامــه شــیوه فعلــی بــه کاهــش ســرمایه گذاری و تشــدید فــرار 

ســرمایه از کشــور منجــر شــود.

    ب   ناترازی انرژی

در راســتای موضــوع فــوق، ضــروری اســت مســاله انــرژی و نحــوه مواجهــه دولــت بــا آن مــورد بررســی 
قــرار گیــرد. مســاله انــرژی در ایــران محــدود بــه توزیــع ناعادالنــه منابــع یارانــه ای نیســت، بلکــه مســاله 
مهمتــر رشــد نزدیــک بــه ۴ درصــدی مصــرف در کنــار فرســوده شــدن منابــع و کاهــش تــوان برداشــت 
نفــت و گاز از مخــازن کشــور اســت )بــه صورتــی کــه بــا رونــد فعلــی تــوان تولیــد روزانــه گاز در هــر ســال 

بــه میــزان 15 میلیــون متــر مکعــب کاهــش می یابــد(. 

      تبعات بر تولید 
از آنجایــی کــه اولویــت دولــت در ایــن بخــش تامیــن انــرژی بــرای خانــوار اســت، بخش هــای مختلفــی 
از صنعــت در طــول دوره گــرم و ســرد ســال بــا قطعــی گاز و بــرق مواجــه هســتند. توقــف تولیــد در 
ــد شــدن رشــد  ــث کن ــی هســتند، باع ــع ســنگین و صادرات ــه طــور خــاص صنای ــه ب ــع ک ــن صنای ای
اقتصــادی، محــدود شــدن صــادرات، کاهــش ارز وارداتــی و فشــار بیشــتر بــه بــازار ارز خواهــد شــد. 

    
      تبعات ژئوپلتیک 

بــه جــز تبعــات اقتصــادی، معضــل دیگــر از دســت دادن فرصت هــای ژئوپلتیــک بــرای کشــور اســت. اگــر 
ظرفیــت تولیــد حــدود 900 میلیــون متــر مکعــب گاز و تولیــد بیــش از 100 میلیــون لیتــر از مشــتقاتی 
چــون بنزیــن و گازوییــل در کشــور بــه درســتی اســتفاده می شــد،  امــروز ظرفیــت وابســتگی بســیاری از 
کشــورهای منطقــه و حتــی کشــورهای دوردســت بــه منابــع انــرژی ایــران وجــود می داشــت کــه نقــش 
ــتگی  ــه وابس ــت ک ــی اس ــرد. بدیه ــا می ک ــالمی ایف ــوری اس ــداف کالن جمه ــرد اه ــی در پیش ب مهم
انــرژی کشــورهایی چــون ترکیــه، عــراق، افغانســتان و پاکســتان بــه ایــران می توانســت شــرایط بســیار 
ــر آمــار غیررســمی حجــم زیــادی از ســوخت  متفاوتــی را بــرای ایــران رقــم بزنــد. در حالتــی کــه بناب
افغانســتان بــه صــورت قاچــاق از ایــران تامیــن می شــود، کشــور مــا هیــچ ابــزاری بــرای اعمــال فشــار 
بــه ایــن کشــور در تامیــن حقابــه هیرمنــد نــدارد. علی رغــم وجــود قــرارداد گازی، عــدم تحقــق صــادرات 
گاز مــورد نیــاز ترکیــه و عــراق توســط ایــران نیــز ابــزار گفتگــوی قدرتمنــدی را از کشــور صلــب کــرده 
اســت. خبــر ناخوشــایند آنســت کــه رونــد فزاینــده مصــرف و کاهــش تولیــد احتمالــی در 
طــی ســال های نزدیــک، قاعدتــا کشــور را بــه وارد کننــده انــرژی تبدیــل خواهــد کــرد 
)بــر اســاس ســند منتشــر شــده شــورای عالــی انــرژی، تــا قبــل از 1۴10 ایــران واردکننــده گاز خواهــد بــود؛ در 

عیــن اینکــه از ســال آینــده کشــور نیازمنــد واردات بنزیــن و گازوییــل خواهــد شــد(. 
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   راهکار؛ افزایش عرضه یا مدیریت تقاضا
ــت، کشــور  ــالم وزرات نف ــاس اع ــر اس ــرد؟ ب ــت ک ــاله را مدیری ــد مس ــش تولی ــا افزای ــوان ب ــا می ت  آی
بــرای احیــای مخــازن و توســعه میادیــن در حــوزه نفــت و گاز نیازمنــد ســرمایه گذاری بیــش از 150 
ــا شــرکت های  ــکان مشــارکت ب ــه ام ــم ک ــظ شــرایط تحری ــرض حف ــا ف ــود. ب ــد ب ــارد دالر خواه میلی
بــزرگ ســرمایه گذار در ایــن حــوزه فراهــم نیســت، تحقــق چنیــن هدفــی بــا شــرایط موجــود ناممکــن 
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ــی رود. ــه شــمار م ــت ب ــدی دول ــای کلی اولویت ه
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موضــوع دارای اولویــت دیگــر مســاله معیشــت اســت. مشــکل فقــر و تنگنــای معیشــتی نــه تنهــا بــه 
خــودی خــود حائــز اهمیــت اســت، بلکــه پیش نیــاز بســیاری از برنامه هــای اصالحــی کشــور نیــز بــه 
شــمار مــی رود. از آنجایی کــه هــر سیاســت اصالحــي اقتصــادی در دوران گــذار تبعاتــي بــه همــراه دارد 
کــه ممکــن اســت معیشــت برخــی اقشــار را بــه صــورت جــدی تحــت تاثیــر قــرار دهــد پیــش شــرط 
ــش  ــراي بخ ــي ب ــه حمایت ــک برنام ــب ی ــور تصوی ــدي در کش ــي ج ــه اصالح ــر برنام ه
آســیب پذیر کشــور اســت کــه در آن نســبت بــه تضمیــن معیشــت چنــد دهــک پاییــن 
اطمینــان حاصــل گــردد. در ایــن میــان سیاســت هاي پراکنــده حمایتــي و معیشــتي کــه بــه صــورت 
ــزون  ــورم روزاف ــه و ت ــري بودج ــدید کس ــز تش ــه اي ج ــز نتیج ــد نی ــب مي رس ــه تصوی ــد ب غیرهدفمن
نخواهــد داشــت. از ایــن رو هــر برنامــه حمایتــي بایــد شــامل تجمیــع یارانه هــاي اصلــي فعلــي و ارائــه 
هدفمنــد آن باشــد. در ایــن بیــن یکــی از اقدامــات قابــل تحســین دولــت ســیزدهم حــذف 
ارز ترجیحــی و تجمیــع یارانه هــای پیشــین بــود کــه گامــی مهــم در راســتای حمایــت از 

معیشــت اقشــار مســتمند در کشــور بــود. 

        راهکار کوتاه مدت؛ رشد یا بازتوزیع
 در ایــن میــان هرچنــد راه حــل نهایــی حــل معضــل معیشــت تولیــد و اشــتغال اســت، امــا واقع بینانــه 
ــل  ــادی ح ــد اقتص ــیر رش ــت را از مس ــاله معیش ــوان مس ــدت بت ــه در کوتاه م ــد ک ــر نمی رس ــه نظ ب
ــد  ــدی، رش ــز تولی ــا و مراک ــدد کارخانه ه ــدن مج ــال ش ــدت، فع ــود بلندم ــروج از رک ــرا خ ــود؛ زی نم
تولیــد و ایجــاد اشــتغال در بهتریــن حالــت امــری میان مــدت اســت در حالــی کــه معیشــت راهکارهــای 
عاجل تــری را می طلبــد. بنابرایــن ضمــن تاکیــد بــر ایــن امــر کــه در نهایــت راهــکار حــل مشــکل فقــر 
افزایــش تولیــد اســت، بــه نظــر می رســد حــل معضــل معیشــت مــردم در کوتاه مــدت فعــال از طریــق 

بازتوزیــع درآمــد میســر اســت.

       منبع سیاست های بازتوزیعی
 امــا منابــع بازتوزیعــی در کشــور کــدام اســت؟ اولیــن منبــع مالیــات اســت کــه متاســفانه در 
حــال حاضــر بــه دو دلیــل تحقــق آن بــرای اهــداف بازتوزیعــی میســر نیســت. اوال کمــاکان 
زیرســاخت های مهمــی چــون تصویــب قانــون مالیــات بــر درآمــد فــرد ایجــاد نشــده اســت. ثانیــا رکــود 
دهــه اخیــر باعــث شــده کــه بــه جــز یــک الیــه محــدود و بســیار ثروتمنــد، قــدرت مالیات دهــی بدنــه 
ــرای تامیــن مخــارج  ــوان انتظــار مالیات گیــری ب ــد و در کوتاه مــدت حداکثــر می ت جامعــه کاهــش یاب
دولــت را دنبــال نمــود و اعمــال مالیــات بازتوزیعــی بــرای حمایــت از فقــرا بــار ســنگینی بــرای آحــاد 
ــرای  ــترس ب ــع در دس ــی از مناب ــه نظــر می رســد یک ــان ب ــن می اقتصــادی کشــور اســت. در ای
تحقــق سیاســت حمایتــی یارانه هــای انــرژی اســت. یــک دلیــل بســیار مهــم در تبییــن ایــن 
سیاســت آنســت کــه نظــام فعلــی انــرژی عــالوه بــر ناعادالنــه بــودن، هــدر رفــت بســیار باالیــی دارد. 
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ــرژی باعــث شــده کــه بخــش مهمــی از  ــع ان ــاد در اســتفاده از مناب در واقــع اســراف بســیار زی
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نخبــگان اســت کــه بــه صــورت عملیاتــی ارائــه شــده اســت.
.

        لزوم تغییر نقش دولت از قیمتگذار به تنظیم گر
ــه صــورت  ــن حــوزه تعییــن قیمــت ب ــه ذکــر اســت کــه معضــل محــوری در ای ــه هــر حــال الزم ب ب
صالحدیــدي و بــر اســاس نظــرات شــخصي سیاســتگذاران اســت بــه صورتــي کــه در نتیجــه آن تعییــن 
قیمــت ســوخت تبدیــل بــه ابــزاري بــراي چانه زنــي سیاســي و حتــي ابــزاري انتخاباتــي شــده اســت. 
ــی شــده  ــت باعــث ایجــاد شــرایط کنون سیاســی شــدن مســاله تعییــن قیمــت ســوخت کــه در نهای
اســت کــه در آن انــرژی در کشــور بخشــی ورشکســته اســت کــه در اوج ناتــرازی مالــی، منابــع آن چتــر 
ــه پهــن کــرده اســت. متاســفانه ایــن مســاله از آنجایــي  ــه نفــع اقشــار مرف ــه ای گســترده ای را ب یاران
ــه  ــه ب ــت ک ــه اِي اس ــرِي بودج ــي از کس ــور ناش ــی کش ــورم فعل ــي از ت ــه بخش ــود ک ــر می ش وخیم ت
ــر دوش  ــه اي ایجــاد شــده کــه اقشــار فقیــر بیش تریــن فشــار ناشــی از آن را ب دلیــل ایــن چتــر یاران
ــي  ــد در حال ــش مي یاب ــورم افزای ــان ت ــر در زم ــار ثروتمندت ــاي اقش ــرا ارزش دارایي ه ــند؛ زی می کش
ــذاری  ــات قیمتگ ــر از تبع ــد. یکــی دیگ ــي بي بهره ان ــن دارایي های ــا از چنی ــه اقشــار مســتمند عموم ک
مســتقیم حامل هــای انــرژی توســط دولــت آنســت کــه اصالحــات قیمتــی ایــن حــوزه را بــه صــورت 
ــا شــوک قیمتــی همــراه می ســازد؛ در عیــن حــال کــه در چشــم  مــردم دولــت را عامــل  دوره ای و ب

ــر هــم زدن اوضــاع اقتصــادی معرفــی می کنــد. ــروز شــوک و ب ب
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در میــان اصالحــات حــوزه یارانــه انــرژی، چــه بــا هــدف حــل معضــالت معیشــتی و 
چــه بحــران ناتــرازی انــرژی کــه پیشــتر بــدان اشــاره شــد، اولویــت اصلــی تغییــر نقــش 
ــن  ــهیل گر ای ــر و تس ــه تنظیم گ ــرژی ب ــای ان ــذار حامل ه ــت از قیمتگ ــی دول تدریج
بخــش اســت. از اینــرو مســاله بســیار مهــم و داراي اولویــت توقــف فراینــد قیمتگــذاري حامل هــاي 
و ایجــاد بــازاري اســت کــه در آن تعییــن قیمــت توســط خــود مــردم صــورت پذیــرد )هرچنــد نقــش 
تنظیم گــري دولــت کمــاکان در ایــن بــازار وجــود خواهــد داشــت(. ایجــاد یــک بــازار تنظیم شــده و ابتنــاي 
ــا را  ــي قیمــت حامل ه ــه آرام ــان ب ــه در طــول زم ــي ک ــه صورت ــه ســازوکارهاي آن ب ــرخ ســوخت ب ن
متناســب بــا تــورم تعدیــل خواهــد کــرد، بــار سیاســي و اجتماعــي ناشــي از افزایــش ســطح عمومــي 
ــداف  ــي از اه ــر خواهــد داشــت. یک ــت ب ــز از دوش حاکمی ــورم را نی ــل ت ــه دلی ــا ب قیمــت حامل ه
ــرف و  ــذارِي ص ــت از قیمت گ ــش دول ــر نق ــرح تغیی ــد ط ــی بای ــرح اصالح ــر ط ــي ه اصل
ــش  ــد، و نق ــش تولی ــرای افزای ــهیل گری ب ــری و تس ــش تنظیم گ ــمت نق ــه س ــت ب حرک
ــن موضــوع در  ــد. خوشــبختانه ای ــر باش ــل فق ــل معض ــرای ح ــی ب ــازی و بازتوزیع توانمندس
ــه صراحــت مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت. هــر چنــد در  ســند تحــول مردمــی دولــت ســیزدهم ب
عمــل در ســال گذشــته اقدامــی موثــری در جهــت ایــن مهــم در دولــت رخ نــداده اســت، ذات توجــه 

ــه شــمار مــی رود. ــز اهمیــت ب ــه عنــوان یکــی از برنامه هــای کلیــدی دولــت حائ ــه آن ب ب
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هرچنــد گفتگوهــای زیــادی در مــورد میــزان تحقــق سیاســت های اصــل ۴۴ انجــام شــده اســت امــا 
ــب رد  ــا در قال ــیاری از واگذاری ه ــام بس ــذاری، و انج ــواع واگ ــه ان ــوط ب ــای مرب پیچیدگی ه
ــه  ــت ک ــده اس ــث ش ــی باع ــرکت های هلدینگ ــودن ش ــه ب ــت چندالی ــون، و در نهای دی
ــه  ــر اســاس مطالعــات ارائ میــزان واقعــی واگذاری هــا محــل مناقشــه باشــد. در ایــن میــان ب
ــدود  ــرل ح ــا، کنت ــاز واگذاری ه ــه از آغ ــک ده ــس از ی ــه پ ــد ک ــخص ش ــروه مش ــده در کارگ ش
ــای  ــتگاه ها و نهاده ــار دس ــاکان در اختی ــورس کم ــازار در ب ــد ارزش ب ــتاد درص هش
ــار نشــان می دهــد عمــال آنچــه کــه از مشــارکت واقعــی مــردم در  ــن آم ــرار دارد. ای ــی ق حاکمیت
فراینــد واگذاری هــا مــورد نظــر بــوده اســت محقــق نشــده اســت. هــر چنــد در مــورد بســیاری از ســایر 
ــای  ــر فعالیت ه ــود را ب ــرل خ ــف کنت ــای مختل ــتفاده از ابزاره ــا اس ــت ب ــاکان دول ــز کم ــرکت ها نی ش
اقتصــادی اعمــال می کنــد. همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت کــه تحقــق منافــع سیاســت های اصــل ۴۴ 
قانــون اساســی صرفــا از طریــق واگــذاری مالکیــت شــرکت ها حاصــل نمی شــود، بلکــه در گــرو ایفــای 
ــا  ــع حاصــل از خصوصی ســازی، صرف ــع مناف ــازار اســت. در واق ــت در ب نقــش دقیــق تنظیم گــری دول
ــق  ــری دقی ــرو تنظیم گ ــه در گ ــود، بلک ــل نمی ش ــی حاص ــرکت های دولت ــت ش ــا مالکی ــا واگذاری ه ب
صحیــح دولــت در بــازار اســت. در ایــن حــوزه نیــز پــس از تاســیس شــورای رقابــت و هیــات مقــررات 
زدایــی )کــه در دولــت ســیزدهم اقدامــات قابــل تحســینی در جهــت تســهیل شــروع کســب و کارهــا 
ــداده  انجــام داده اســت(، اقــدام موثــری در جهــت بهبــود فراینــد تنظیم گــری دولــت در کشــور رخ ن
اســت. در دولــت اخیــر نیــز تنهــا اقــدام موثــر دولــت در حــوزه اصــل ۴۴ را می تــوان بــه تــالش بــرای 

ــای کســب و کار دانســت. ــون تســهیل صــدور مجوزه اجرایی ســازی قان

     ه   حکمرانی اقتصادی دولت
 

ــیزدهم  ــت س ــادی در دول ــی اقتص ــت حکمران ــتار، بررســی وضعی ــن نوش ــی ای ــر پایان ــت منظ در نهای
اســت. در ایــن مــورد بایــد اشــاره کــرد کــه یکــی از خالهــای مهــم در بســیاری از دولت هــای گذشــته، 
ــوده  ــه راه ب ــری و نقش ــب فک ــوان مکت ــه عن ــاد ب ــوزه اقتص ــدون در ح ــه م ــک برنام ــود ی ــدم وج ع
اســت. خوشــبختانه دولــت ســیزدهم در اولیــن گام بــا ارائــه »ســند تحــول دولــت مردمــی«، 
بــه نوعــی مکتــب فکــری خــود در حــوزه اقتصــاد را ارائــه نمــود. مهمتریــن رکــن ایــن 
برنامــه یکپارچگــی اجــزای آن و تمرکــز جــدی بــر اقدامــات ســخت و ریشــه ای حــوزه 
اقتصــاد ایــران اســت. ارائــه ایــن ســند امیــد فراوانــی بــرای انجــام اصالحــات مهــم در ایــن دولــت 
ایجــاد نمــوده اســت، بــه شــکلی کــه حتــی اگــر دولــت بتوانــد صرفــا بخشــی از اولویــت منــدرج در ایــن 
ســند را اجرایــی کنــد، گام مهمــی در جهــت اصــالح وضعیــت اقتصــادی کشــور برداشــته شــده اســت.
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   البتــه بایــد اشــاره کــرد در کنــار ایــن نقطــه قــوت، دولــت ســیزدهم متاســفانه در عرصــه عمــل 
ــه بیــان دیگــر هــر  ــرد. ب ــج می ب ــادی رن ــخص اقتص ــب مش ــک مکت ــتن ی ــاکان از نداش کم
ــن«  ــای تحول آفری ــب »چرخش ه ــت در قال ــادی دول ــای کالن اقتص ــول رویکرده ــند تح ــد در س چن
بــه صــورت شــفاف و منســجم ارائــه شــده بــود، امــا در عمــل بســیاری از ایــن رویکردهــای اساســی در 
عمــل مــورد توجــه قــرار نگرفــت. صرفــا در مــوارد مرتبــط بــا آنچــه کــه در ســطور فــوق منــدرج شــده 
ــن  ــادی و همچنی ــای اقتص ــت در فعالیت ه ــتوری دول ــالت دس ــوزه مداخ ــه دو ح ــوان ب ــت، می ت اس
ناکارایی هــای موجــود در بخــش انــرژی اشــاره نمــود. علیرغــم تصریــح ســند تحــول دولــت در موضــوع 
ــه تنظیم گــر در اقتصــاد، کمــاکان شــاهد آن هســتیم کــه بخــش  تغییــر نقــش دولــت از قیمتگــذار ب
ــع اساســی اقتصــاد،  ــر رفــع موان ــه جــای تــالش ب ــی ب ــت در ســطح عال ــوان اجرایــی دول مهمــی از ت
صــرف قیمت گــذاری کاالهــای خــرد و چالــش بــا صنایــع کوچــک و متوســط می شــود. ضمــن آنکــه 
بــا وجــود تصریــح ایــن ســند بــر تغییــر نقــش دولــت در بــازار انــرژی و تغییــر رویــه دولــت در اســتفاده 
از منابــع انــرژی بــرای تضمیــن رفــاه عمومــی، کمــاکان در عمــل تغییــری در رویــه عملیاتــی دولــت 
نســبت بــه گذشــته رخ نــداده اســت. ایــن امــر باعــث شــده کــه ایــن بــاور ایجــاد شــود کــه دولــت فاقــد 
یــک مکتــب فکــری در حوزه هایــی چــون کارکــرد دولــت در اقتصــاد یــا رویکــرد رفاهــی دولــت باشــد.   

   دولتــی کــه فاقــد یــک مکتــب فکــری غالــب باشــد هرگــز نخواهــد توانســت نخبــگان را بــرای بســیج 
ــت، دســتگاه های  ــب فکــری حاکــم در دول ــک مکت ــد. در خــال ی ــا خــود همــراه کن ــی ب ــکار عموم اف
اجرایــی نیــز بنابــر راهبردهــای خــود تمرکزشــان را بــر امــور بخشــی متمرکــز خواهنــد کــرد. تمرکــز 
ــل  ــه ح ــر ب ــی منج ــی مل ــک جهت ده ــدون ی ــا ب ــت، ام ــروری اس ــد ض ــر چن ــداف بخشــی ه ــر اه ب
معضــالت اساســی کشــور نخواهــد شــد زیــرا معضــالت کالن کشــور عمومــا فرابخشــی و فراوزارتخانــه ای 
هســتند و حــل آنهــا نیازمنــد ایجــاد بســیج فکــری اســت. امــروز اصالحــات اساســی اقتصــادی مطلقــا 
بــدون همراهــی مــردم و نخبــگان میســر نخواهــد بــود و همراهــی نخبــگان، و هزینــه دادن آنهــا بــرای 
همــراه کــردن توده هــا صرفــا در صورتــی میســر اســت کــه بتواننــد نســبت خــود را بــا مکتــب فکــری 
دولــت تعییــن کننــد. توصیــه بســیار جــدی بــه دولــت ســیزدهم آنســت کــه الاقــل در ســطح ســند 
تحــول، رویکردهــای کالن خــود را بــه صــورت جــدی بــا جامعــه نخبگانــی بــه گفتگــو بگــذارد، و تعهــد 
خــود را بــه انجــام آنهــا جــدی بگیــرد، و بــرای دلیــل موضوعــات مقطعــی چارچوب هــای نظــری خــود 
ــرای  ــی الزم ب ــرمایه اجتماع ــد توانســت س ــت خواه ــن صــورت دول ــا در ای ــد. تنه ــه دار ننمای را خدش

انجــام اصالحــات اساســی را بــه دســت آورد.
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ــن«  ــای تحول آفری ــب »چرخش ه ــت در قال ــادی دول ــای کالن اقتص ــول رویکرده ــند تح ــد در س چن
بــه صــورت شــفاف و منســجم ارائــه شــده بــود، امــا در عمــل بســیاری از ایــن رویکردهــای اساســی در 
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صــرف قیمت گــذاری کاالهــای خــرد و چالــش بــا صنایــع کوچــک و متوســط می شــود. ضمــن آنکــه 
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از منابــع انــرژی بــرای تضمیــن رفــاه عمومــی، کمــاکان در عمــل تغییــری در رویــه عملیاتــی دولــت 
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یــک مکتــب فکــری در حوزه هایــی چــون کارکــرد دولــت در اقتصــاد یــا رویکــرد رفاهــی دولــت باشــد.   

   دولتــی کــه فاقــد یــک مکتــب فکــری غالــب باشــد هرگــز نخواهــد توانســت نخبــگان را بــرای بســیج 
ــت، دســتگاه های  ــب فکــری حاکــم در دول ــک مکت ــد. در خــال ی ــا خــود همــراه کن ــی ب ــکار عموم اف
اجرایــی نیــز بنابــر راهبردهــای خــود تمرکزشــان را بــر امــور بخشــی متمرکــز خواهنــد کــرد. تمرکــز 
ــل  ــه ح ــر ب ــی منج ــی مل ــک جهت ده ــدون ی ــا ب ــت، ام ــروری اس ــد ض ــر چن ــداف بخشــی ه ــر اه ب
معضــالت اساســی کشــور نخواهــد شــد زیــرا معضــالت کالن کشــور عمومــا فرابخشــی و فراوزارتخانــه ای 
هســتند و حــل آنهــا نیازمنــد ایجــاد بســیج فکــری اســت. امــروز اصالحــات اساســی اقتصــادی مطلقــا 
بــدون همراهــی مــردم و نخبــگان میســر نخواهــد بــود و همراهــی نخبــگان، و هزینــه دادن آنهــا بــرای 
همــراه کــردن توده هــا صرفــا در صورتــی میســر اســت کــه بتواننــد نســبت خــود را بــا مکتــب فکــری 
دولــت تعییــن کننــد. توصیــه بســیار جــدی بــه دولــت ســیزدهم آنســت کــه الاقــل در ســطح ســند 
تحــول، رویکردهــای کالن خــود را بــه صــورت جــدی بــا جامعــه نخبگانــی بــه گفتگــو بگــذارد، و تعهــد 
خــود را بــه انجــام آنهــا جــدی بگیــرد، و بــرای دلیــل موضوعــات مقطعــی چارچوب هــای نظــری خــود 
ــرای  ــی الزم ب ــرمایه اجتماع ــد توانســت س ــت خواه ــن صــورت دول ــا در ای ــد. تنه ــه دار ننمای را خدش

انجــام اصالحــات اساســی را بــه دســت آورد.







18

گزارش سیاســتی در حوزه ی سیاست خارجی 

   مقدمـه

متــن حاضــر مــرور چالش هــای پیــش رو و بررســی بایســتگی ها در دولــت ســیزدهم اســت. ایــن متــن 
بــا درک نــگاه تمدنــی و قــدرت معنایــی انقــالب شــکوهمند اســالمی و تقابــل جدیــد اســالم و اســتکبار 
و بــا امعــان نظــر بــه مختصــات امروزیــن منطقــه ای و بین المللــی، بســته سیاســتی زیــر را در دو محــور 
کلــی موضوعــات پیــش رو و راهبردهــای کالن بــرای گام هــای سیاســت خارجــی دولــت ســیزدهم 

در شــرایط کنونــی مــورد بررســی قــرار می دهــد. 

    الف  موضوعات پیش رو

       سیاســت همســایگی دولــت ســیزدهم، سیاســتی کامــال درســت و اصولــی اســت. تحقــق ایــن 
سیاســت منــوط بــه ارتقــای عینــی روابــط اقتصــادی و برقــراری پیونــد فرهنگــی میــان ملت هــا اســت. 
ــه ســهم آن هــا در اقتصــاد و  ــا توجــه ب ــا ب ــا همســایگان ضــرورت دارد ام ــط اقتصــادی ب ارتقــای رواب

تجــارت جهانــی، کافــی نیســت.  

       در خصــوص سیاســت آســیایی، چیــن علی رغــم اراده دو کشــور بــه ارتقــای روابــط، نیم نگاهــی 
بــه حفــظ تــوازن میــان قدرت هــای منطقــه )مشــخصا در پیونــد بــا عربســتان( خواهــد داشــت. روســیه 

نیــز همپــای ایــران روابــط عمیقــی بــا رژیــم اشــغالگر قــدس و عربســتان دارد. 

ــیه، در  ــی از روس ــت ضمن ــم حمای ــران علی رغ ــن، ای ــیه و اوکرای ــگ روس ــوص جن        در خص
جلــب مشــارکت های اقتصــادی آن کشــور توفیــق نداشــته اســت. عــدول از بی طرفــی اعالمــی در ایــن 

ــی دارد.   ــران را در پ ــازی ای ــتانه و امنیتی س ــالت پیش دس ــازی حم ــگ، عرفی س جن

       در صــورت شکســت مذاکــرات هســته ای، دولــت آمریــکا و متحــدان آن تــالش خواهنــد کــرد 
ــد.  ــد بزنن ــازی آن را کلی ــی س ــد امنیت ــد و رون ــان دهن ــرات نش ــت مذاک ــل شکس ــران را عام ــه ای ک
احتمــاالً در ایــن شــرایط، ایــران گام عملــی ســریع بــرای عبــور از محدودیت هــای هســته ای برخواهــد 
برداشــت. ایــن اقــدام هــر چنــد خواهــد توانســت بــه احتمــال خیلــی زیــاد از فشــار امنیتــی و نظامــی 
ــه  ــری علی ــه ای حداکث ــی و منطق ــاع ســازی بین الملل ــه اجم ــا اوال ب ــد ام ــران بکاه ــه ای مســتقیم علی
ایــران فخواهــد انجامیــد و ثانیــا فشــار اقتصــادی را بــه شــدت افزایــش خواهــد داد. در ایــن شــرایط 
رشــد منفــی اقتصــادی دهــه 90 در ســال هــای آینــده ادامــه دار خواهــد بــود. ادامــه چنیــن رونــدی 

تهدیــدات امنیــت ملــی فزاینــده از درون ایجــاد خواهــد کــرد.
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      رژیــم اشــغالگر قــدس بــا گســترش تدریجــی نفــوذ خــود بــه مرزهــای ایــران، تقابــل 
ــرم،  ــوزه ن ــژه در ح ــه وی ــا آن ب ــع ب ــه جام ــه مقابل ــد ک ــال می کن ــه ای را دنب همه جانب

کارویــژه نخســت نخبــگان کشــور نیســت.  

ــرده  ــه ارث ب ــی را ب ــت خارج ــه سیاس ــادی در عرص ــفتگی نه ــیزدهم آش ــت س      دول
ــای  ــان چرخ دهنده ه ــی می ــا و ناهماهنگ ــا، موازی کاری ه ــب تعارض ه ــه در قال ــت ک اس
ــه  ــا، ب ــی نهاده ــدد و ناهماهنگ ــن تع ــت. ای ــه اس ــود یافت ــی نم ــت خارج ــری سیاس مج

ــت.  ــزوده اس ــل اف ــی در عم ــت خارج ــای  سیاس هزینه ه

     ب    راهبردهای کالن

        ناظر به موضوعات پیش رو در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی

ــرای توســعه  ــوان پیش شــرطی ب ــا همســایگان بعن ــی ب 1     حــل و فصــل مســائل امنیت
ــی  ــه فرهنگ ــی و در الی ــش خصوص ــط بخ ــادی توس ــه  اقتص ــایگی در الی ــط همس رواب

ــی؛ ــای مردم ــط نهاده توس

ــط و  ــا همســایگان در ادامــه ی توســعه سیاســی رواب ــزوم تدویــن اســناد راهبــردی ب 2     ل
ســفرهای رســمی مقامــات؛

3     هدف گذاری همبستگی متقابل فزاینده با چین، روسیه و قدرت های نوظهور؛

۴     ایجــاد زیرســاخت الزم بــرای ایفــای نقــش در پــروژه کمربنــد -راه چیــن و راهگــذر 
شــمال-جنوب بــا توجــه بــه نیــاز امــروز روســیه؛

5     پیگیــری سیاســت بی طرفــی فعــاِل اعالمــی در جنــگ روســیه و اوکرایــن و تــالش 
همزمــان بــرای تعمیــق روابــط بــا روســیه؛
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6     اتخــاذ راهبــرد توافــق محــدود و انــدک در برابــر انــدک در مذاکــرات هســته ای: ایــن 
ــد موجــب شــود تــوازن بیشــتری بیــن گام هــای طرفیــن منظــور شــود و  گزینــه می توان
ــژه  ــه وی ــل، طرفیــن و ب ــاِن کارکــردی از طــرف مقاب ــا فراینــد حصــول اطمین متناســب ب
آمریــکا معذوریــت کمتــری بــرای ارائــه امتیازهــا داشــته باشــند. همچنیــن ایــن راهبــرد 
ــا اولویــت قــرار دادن انتفاع هــای کلیــدی کــه عمــال مــورد انتظــار  مذاکراتــی می توانــد ب
ایــران اســت، از طــرف مقابــل صرفــاً تضامیــن نتیجــه محــور مشــخص مطالبــه کنــد. اخــذ 
ــی،  ــا آت ــول ی ــی مغف ــای حقوق ــود پیچیدگی ه ــب می ش ــور موج ــن نتیجه مح تضامی

اخاللــی در رونــد انتفــاع ایــران ایجــاد نکنــد.

7      احیــای کامــل و دائمــی برجــام، دور از تصــور می نمایــد لــذا ضــروری اســت در صــورت 
ــا لحــاظ منافعــی  ــه ویــژه ب ــا نگاهــی کوتــاه مــدت، در نقــد کــردن آن )ب حصــول توافــق ب
بــرای شــرکت های آمریکایــی( برخــالف گذشــته تعجیــل کــرد. مدیریــت انتظــارات عمومــی 

و حفــظ تــوان بازگشــت پذیری فنــی نیــز بایــد مدنظــر قــرار گیــرد. 

ــخ های  ــا پاس ــتی ب ــم صهیونیس ــل رژی ــخت در مقاب ــی س ــاد بازدارندگ ــرورت ایج 8       ض
قاطعانــه ودرخــور و فعال ســازی قــدرت معنایــی و اعتمادســازی در مقابلــه بــا تهدیدانگاری 

ایــران در کشــورهای منطقــه.

9      پایــان دادن بــه آشــفتگی نهــادی بــا اســتفاده از فرصــت مهــم همگرایــی سیاســی در 
دولــت ســیزدهم، بازطراحــی نهــادی و تقســیم کار اصولــی در عرصــه سیاســت خارجــی.

   
10      برحــذر داشــتن مقامــات از اظهارنظرهــای غیرمســئوالنه در حــوزه سیاســت خارجــی 

و احیــای دوبــاره ابــزار دیپلماســی مســیر دوم.

11       برقــراری تــوازن میــان هزینه هــای  سیاســت خارجــی در عمــل و منافــع آن بــرای 
کشــور در عیــن پایبنــدی کامــل بــه اصــول بنیادیــن.

     ج     راهبرد مردمی سازی سیاست خارجی

      گشودگی به روی عرصه ی عمومی

ــوع  ــژه در موض ــی بوی ــازی عموم ــی در اقناع س ــتگاه دیپلماس ــهود دس ــف مش 1      ضع
ــته ای ؛ ــرات هس مذاک

ــی و  ــدرت معنای ــاخت ق ــران در س ــالمی ای ــوری اس ــت جمه ــه مزی ــاد ب ــزوم اعتق 2      ل
ــزاران؛  ــش کارگ ــر بین ــرورت تغیی ض

گزارش سیاســتی در حوزه ی سیاست خارجی 

21

3      گــذار از انــزوای خودخواســته بــه جریان ســازی اجتماعــی و بــه دســت گرفتــن روایــت  
دســت اول در جــدال تصویرســازی رســانه ها و شــبکه های اجتماعــی بیــن المللــی؛

۴      تصویرســازی صحیــح بین المللــی از  نقــش فعــال جمهــوری اســالمی ایــران در مبــارزه 
بــا تروریســم، حمایــت از پناهنــدگان و مبــارزه بــا مــواد مخدر؛

ــرای  ــالش ب ــور، ت ــارج از کش ــان خ ــداری ایرانی ــه فرصت پن ــگاری ب ــذار از تهدیدان 5      گ
ترویــج زبــان فارســی و فرهنــگ ایرانــی اســالمی و حفــظ پیونــد نســل دوم مهاجــران.

         گشودگی به روی نخبگان

1      گــذار از سیاســت خارجــی واکنشــی بــه سیاســت خارجــی پیش دســتانه و مبتکرانــه 
بــا مشــارکت دادن فعاالنــه نخبگان؛

ــتی  ــاوره سیاس ــام مش ــی نظ ــل: بازطراح ــکار عم ــق ابت ــروری تحق ــاز ض 2      پیش نی
ــرای  ــاخت و اج ــی در س ــای میان ــکده ها و حلقه ه ــه روی اندیش ــودگی ب ــدف گش ــا ه ب

ــدی؛  ــد بع ــت چن ــه ماهی ــه ب ــا توج ــی ب ــت خارج سیاس

3     رعایــت پیوســتگی در سیاســت خارجــی: تدویــن اســتراتژی و الگوهــای بلندمــدت 
توســط نهادهــای واســط میــان دانشــگاه و حکمرانــی و بــروز بیرونــی ایــن پیوســتگی در 

دنبــال کــردن اســناد رســمی سیاســت خارجــی بــه عنــوان سیاســت نظــام؛ 

ــی  ــی در دیپلماس ــزه و انقالب ــا انگی ــص، ب ــوان، متخص ــای ج ــری نیروه ــزوم بکارگی ۴      ل
ــمی؛   ــمی و غیررس رس

5      احیــای شــوراهای مشــورتی در ســطح شــورای عالــی امنیــت ملــی و وزارت خارجــه 
بــا عضویــت نهادهــای واســط، دانشــگاهیان و نماینــدگان اقتصــادی بخــش خصوصــی؛

ــادی و  ــش اقتص ــی نق ــف و جانمای ــه ای، تعری ــم منطق ــی در نظ ــی ایجاب 6      نقش آفرین
ــی در  ــه بین الملل ــای نوآوران ــه راهکاره ــی، ارائ ــول جهان ــام متح ــران در نظ ــی ای امنیت

ــه؛ ــی چندجانب دیپلماس

7      ایفــای نقــش بسترســازی گفتگوهــای فراجناحــی بــا محوریــت منافــع ملــی و بــا هــدف 
وفــاق ملــی در سیاســت خارجــی.
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3      گــذار از انــزوای خودخواســته بــه جریان ســازی اجتماعــی و بــه دســت گرفتــن روایــت  
دســت اول در جــدال تصویرســازی رســانه ها و شــبکه های اجتماعــی بیــن المللــی؛

۴      تصویرســازی صحیــح بین المللــی از  نقــش فعــال جمهــوری اســالمی ایــران در مبــارزه 
بــا تروریســم، حمایــت از پناهنــدگان و مبــارزه بــا مــواد مخدر؛

ــرای  ــالش ب ــور، ت ــارج از کش ــان خ ــداری ایرانی ــه فرصت پن ــگاری ب ــذار از تهدیدان 5      گ
ترویــج زبــان فارســی و فرهنــگ ایرانــی اســالمی و حفــظ پیونــد نســل دوم مهاجــران.

         گشودگی به روی نخبگان

1      گــذار از سیاســت خارجــی واکنشــی بــه سیاســت خارجــی پیش دســتانه و مبتکرانــه 
بــا مشــارکت دادن فعاالنــه نخبگان؛

ــتی  ــاوره سیاس ــام مش ــی نظ ــل: بازطراح ــکار عم ــق ابت ــروری تحق ــاز ض 2      پیش نی
ــرای  ــاخت و اج ــی در س ــای میان ــکده ها و حلقه ه ــه روی اندیش ــودگی ب ــدف گش ــا ه ب

ــدی؛  ــد بع ــت چن ــه ماهی ــه ب ــا توج ــی ب ــت خارج سیاس

3     رعایــت پیوســتگی در سیاســت خارجــی: تدویــن اســتراتژی و الگوهــای بلندمــدت 
توســط نهادهــای واســط میــان دانشــگاه و حکمرانــی و بــروز بیرونــی ایــن پیوســتگی در 

دنبــال کــردن اســناد رســمی سیاســت خارجــی بــه عنــوان سیاســت نظــام؛ 

ــی  ــی در دیپلماس ــزه و انقالب ــا انگی ــص، ب ــوان، متخص ــای ج ــری نیروه ــزوم بکارگی ۴      ل
ــمی؛   ــمی و غیررس رس

5      احیــای شــوراهای مشــورتی در ســطح شــورای عالــی امنیــت ملــی و وزارت خارجــه 
بــا عضویــت نهادهــای واســط، دانشــگاهیان و نماینــدگان اقتصــادی بخــش خصوصــی؛

ــادی و  ــش اقتص ــی نق ــف و جانمای ــه ای، تعری ــم منطق ــی در نظ ــی ایجاب 6      نقش آفرین
ــی در  ــه بین الملل ــای نوآوران ــه راهکاره ــی، ارائ ــول جهان ــام متح ــران در نظ ــی ای امنیت

ــه؛ ــی چندجانب دیپلماس

7      ایفــای نقــش بسترســازی گفتگوهــای فراجناحــی بــا محوریــت منافــع ملــی و بــا هــدف 
وفــاق ملــی در سیاســت خارجــی.
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      فعال سازی دیپلماسی های مکمل توسط نخبگان و سازمان های مردمی

1      هدف گــذاری پیونــد بــا ملت هــای منطقــه: تســهیل گردشــگری و مــراودات علمــی 
و فرهنگــی مردمــی در منطقــه؛

2      شکســتن خودتحریمــی و صــدای غائــب نیروهــای مولــد قــدرت معنایــی در مجامــع 
ــا بسترســازی و حمایــت سیاســی از حضــور  اندیشــکده هــا و  منطقــه ای و بین المللــی ب

ــی؛ ــوان و غیردولت ــای ج چهره ه

3      احیای دیپلماسی علمی و روابط دانشگاهی با رعایت مالحظات واقعی امنیتی؛

۴      لــزوم گســترش دیپلماســی دینــی بــه دو دلیــل: ترویــج قرائــت تکفیــری در اطــراف 
مــا و تهدیــد بالقــوه امنیتــی، واگــذاری هدایــت جریــان اســالمگرایی و شــیعه گرایــی در 

غــرب بــه متولیــان تفرقــه.

     د     راهبرد اقتصادپایگی سیاست خارجی

1       اولویــت یافتــن نیازهــا و منافــع اقتصــادی کشــور در معمــاری کالن سیاســت خارجــی 
کشــور بــا توجــه بــه ماهیــت اقتصــادی منازعــات و روابــط قدرت هــا؛

2      تحــول در بینــش، ســاختار، بودجــه،  نیــروی انســانی و فرهنــگ ســازمانی واخ  بــرای 
ــادی؛ ــهیل گری اقتص ــش تس ــق نق تحق

3      ضــرورت تأســیس نهــاد مشــابه اداره اطالعــات و تروریســم مالــی خزانــه داری آمریــکا 
بــا هــدف تجمیــع نهــادی کارشناســان حقوقــی، اقتصــادی، امنیتــی، سیاســی و ... در جنگ 

ــادی؛ ــار اقتص تمام عی

ــا  ــادی ب ــالت اقتص ــه تعام ــی ب ــی و تمدن ــی، تاریخ ــای فرهنگ ــد دادن قرابت ه ۴      پیون
ــه؛ ــورهای منطق کش

5      فوریــت در پیگیــری دیپلماســی اقتصــادی بــا توجــه بــه بــاز بــودن محــدود پنجــره 
جمعیتــی کشــور؛

6      فوریــت در پیگیــری مســائل محیــط زیســتی منطقــه ای بــه ویــژه مســئله آب، اتخــاذ 
ابتــکار عمــل منطقــه ای در موضــوع ریزگردهــا؛
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7      فوریــت در بکارگیــری هــوش مصنوعــی در سیاســت خارجــی: تولیــد و محافظــت از 
کالن داده هــا، اســتفاده از ابــزار ماشــین در تحلیــل  داده هــا و افزایــش قــدرت پیش بینــی؛ 

8      آشــنایی نیــروی انســانی بــا زبــان بین المللــی، زبــان و فرهنــگ  کشــورهای هــدف و 
آمــوزش متناســب بــا ایفــای نقــش اقتصــادی؛

ــا ســرعت  9      متناسب ســازی ســرعت فرآیندهــا در نظــام بروکراســی وزارت خارجــه ب
ــی. ــوالت بین   الملل تح
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7      فوریــت در بکارگیــری هــوش مصنوعــی در سیاســت خارجــی: تولیــد و محافظــت از 
کالن داده هــا، اســتفاده از ابــزار ماشــین در تحلیــل  داده هــا و افزایــش قــدرت پیش بینــی؛ 

8      آشــنایی نیــروی انســانی بــا زبــان بین المللــی، زبــان و فرهنــگ  کشــورهای هــدف و 
آمــوزش متناســب بــا ایفــای نقــش اقتصــادی؛

ــا ســرعت  9      متناسب ســازی ســرعت فرآیندهــا در نظــام بروکراســی وزارت خارجــه ب
ــی. ــوالت بین   الملل تح
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   مقدمـه

ــات و  ــروع اقدام ــع آن ش ــه تب ــیزدهم و ب ــت س ــه کار دول ــاز ب ــال از آغ ــک س ــدود ی ــت ح ــا گذش ب
ــیب  ــی و آس ــف، ارزیاب ــای مختل ــت در حوزه ه ــی دول ــتگاه های اجرای ــوالت در دس ــوردن تح ــد خ کلی
شناســی عملکــرد یــک ســاله ی دولــت دســت کــم بــا نگاهــی کیفــی و رونــدی بــرای ارائــه راهکارهــای 
ــاخه ها و  ــی ش ــی و آسیب شناس ــن ارزیاب ــد. ای ــی می نمای ــت منطق ــت دول ــه فعالی ــت ادام کالن جه
بخش هــای متعــددی دارد. همانگونــه کــه گفتــه شــد یکــی از شــاخه های آن ارزیابــی کیفــی عملکــرد 
ــای  ــای اداری، ارزیابی ه ــی ه ــون ارزیاب ــر همچ ــای دیگ ــاخه ها و روش ه ــیاری ش ــت. بس ــت اس دول
ــه  ــی اولی ــا در قدم ــت. ام ــروری اس ــی ض ــی نهای ــل ارزیاب ــوان مکم ــه عن ــز ب ــی و . . . نی ــاری، کم آم
ــور  ــر در ام ــراد درگی ــن اف ــگران و همچنی ــان، پژوهش ــران، کارشناس ــب نظ ــرات صاح ــتفاده از نظ اس
اجرایــی بــرای دســتیابی بــه دیــدی کالن ذیــل دو محــور آســیب شناســی و همچنیــن ارائــه راهکارهای 

ــود. ــه اســتفاده خواهــد ب کالن مطلــوب ب

بر اساس دسته بندی عملکرد دولت در چهار محور موضوعی ذیل مورد بررسی قرار گرفت:

عملکرد دولت در اطالع رسانی و کنشگری رسانه ای خود؛  1

عملکرد دولت در سه حوزه ی سینما، تئاتر و موسیقی؛  2

عملکرد دولت در حوزه ی مطبوعات، خبرگزاری ها و نشر؛  3

عملکرد دولت در اداره ی شوراهای عالی انقالب فرهنگی و فضای مجازی.  ۴
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    الف  آسیب شناسـی

      ابهام در عملکرد دولت در محور »تحول در ساختار اداره ی فرهنگ و رسانه«
ــروز  ــی فرهنــگ و رســانه، ب ــدودی انگشــت شــمار از اهال ــا مع ــر تشــکیل جلســاتی ب ــر از خب     فرات
خاصــی در آغــاز فراینــد تحــول و بازنگــری انقالبــی در ســاختار اداره فرهنــگ- بــه عنــوان مهمتریــن 
توصیــه و مطالبــه فرهنگــی رهبــر معظــم انقــالب بــه دولــت محتــرم- مشــاهده نشــد. ایــن بــی عملــی 

هــم در بعــد ســاختاری و هــم از منظــر فراینــدی قابــل مشــاهده اســت.

      فقدان ادبیات، روایت و گفتمان نو
    دولــت ســیزدهم در برهــه ای شــروع بــه کار کــرده کــه  35 درصــد از مــردم بــه آن رأی داده، و بقیــه 
همســویی خــود را اعــالم ننموده انــد. بــا قبــول ایــن حقیقــت، انتخــاب ادبیــات دولــت بایــد بــا شــرایطی 
کــه منتخــب اکثریــت قاطــع جامعــه بــوده اســت، متفــاوت باشــد. از ســوی دیگــر بــرای افزایــش »تــوان 
اقناعــی« دولتــی بــا شــرایطی اینچنیــن، نیــاز مبــرم بــه ارائــه ادبیــات، گفتمــان و چشــم اندازی نــو بــا 
ــی  ــد ول ــد بوده ان ــین از آن بهره من ــای پیش ــه دولت ه ــوال هم ــه معم ــه ک ــت. آنچ ــذاب اس ــی ج روایت
دولــت کنونــی از ســاختن و حاکــم کــردن آن  حتــی در میــان هواخواهــان خــود ناتــوان بــوده اســت.

چــه آنکــه مردمــی بــودن و یــا انقالبــی بــودن کــه مدعیــان قبلــی و کنونــی فراوانــی دارد   نافــی اتخــاذ 
ــه هــم نشــان دهنده اولویت هاســت و هــم اســباب انگیزه بخشــی  گفتمــان  و چشــم انداز اختصاصــی ک

و همســویی و هم فهمــی اســت نخواهــد بــود.

      ضعف سواد رسانه ای کارگزاران و مسئولین دولتی 
ــه آمــوزش بیــن مســئولین  ــازی نســبت ب ــی نی ــه ب ــی کشــور، روحی     متأســفانه در فضــای حکمران
وجــود دارد بــه گونــه ای کــه خــود را از هرگونــه اصــالح رفتارهــای رســانه ای مســتغنی مــی بیننــد؛ در 
صورتیکــه بایــد نســبت بــه تأثیــر شــگرف ایــن مؤلفه هــا نظیــر زبــان، نحــوه اســتخدام واژه هــا، زبــان 
ــل  ــوع تعام ــا، ن ــانه ای بحران ه ــت رس ــانه ها، مدیری ــا رس ــه ب ــیوه مصاحب ــخنرانی، ش ــوه س ــدن، نح ب
ــان در  ــار و گفتارش ــای رفت ــه پیامده ــبت ب ــد و نس ــوزش ببینن ــردم و ...  آم ــوم م ــا عم ــتقیم ب مس
ــای  ــا و فناوری ه ــود ابزاره ــا وج ــه ب ــی ک ــرایط کنون ــژه در ش ــه وی ــوند. ب ــه ش ــه توجی ــط جامع محی
نویــن رســانه ای تمامــی بــروزات مســئولین بــا حساســیت و ســرعت و فراگیــری بســیار بیشــتری دنبــال 

می شــود. 
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    الف  آسیب شناسـی

      ابهام در عملکرد دولت در محور »تحول در ساختار اداره ی فرهنگ و رسانه«
ــروز  ــی فرهنــگ و رســانه، ب ــدودی انگشــت شــمار از اهال ــا مع ــر تشــکیل جلســاتی ب ــر از خب     فرات
خاصــی در آغــاز فراینــد تحــول و بازنگــری انقالبــی در ســاختار اداره فرهنــگ- بــه عنــوان مهمتریــن 
توصیــه و مطالبــه فرهنگــی رهبــر معظــم انقــالب بــه دولــت محتــرم- مشــاهده نشــد. ایــن بــی عملــی 

هــم در بعــد ســاختاری و هــم از منظــر فراینــدی قابــل مشــاهده اســت.

      فقدان ادبیات، روایت و گفتمان نو
    دولــت ســیزدهم در برهــه ای شــروع بــه کار کــرده کــه  35 درصــد از مــردم بــه آن رأی داده، و بقیــه 
همســویی خــود را اعــالم ننموده انــد. بــا قبــول ایــن حقیقــت، انتخــاب ادبیــات دولــت بایــد بــا شــرایطی 
کــه منتخــب اکثریــت قاطــع جامعــه بــوده اســت، متفــاوت باشــد. از ســوی دیگــر بــرای افزایــش »تــوان 
اقناعــی« دولتــی بــا شــرایطی اینچنیــن، نیــاز مبــرم بــه ارائــه ادبیــات، گفتمــان و چشــم اندازی نــو بــا 
ــی  ــد ول ــد بوده ان ــین از آن بهره من ــای پیش ــه دولت ه ــوال هم ــه معم ــه ک ــت. آنچ ــذاب اس ــی ج روایت
دولــت کنونــی از ســاختن و حاکــم کــردن آن  حتــی در میــان هواخواهــان خــود ناتــوان بــوده اســت.

چــه آنکــه مردمــی بــودن و یــا انقالبــی بــودن کــه مدعیــان قبلــی و کنونــی فراوانــی دارد   نافــی اتخــاذ 
ــه هــم نشــان دهنده اولویت هاســت و هــم اســباب انگیزه بخشــی  گفتمــان  و چشــم انداز اختصاصــی ک

و همســویی و هم فهمــی اســت نخواهــد بــود.

      ضعف سواد رسانه ای کارگزاران و مسئولین دولتی 
ــه آمــوزش بیــن مســئولین  ــازی نســبت ب ــی نی ــه ب ــی کشــور، روحی     متأســفانه در فضــای حکمران
وجــود دارد بــه گونــه ای کــه خــود را از هرگونــه اصــالح رفتارهــای رســانه ای مســتغنی مــی بیننــد؛ در 
صورتیکــه بایــد نســبت بــه تأثیــر شــگرف ایــن مؤلفه هــا نظیــر زبــان، نحــوه اســتخدام واژه هــا، زبــان 
ــل  ــوع تعام ــا، ن ــانه ای بحران ه ــت رس ــانه ها، مدیری ــا رس ــه ب ــیوه مصاحب ــخنرانی، ش ــوه س ــدن، نح ب
ــان در  ــار و گفتارش ــای رفت ــه پیامده ــبت ب ــد و نس ــوزش ببینن ــردم و ...  آم ــوم م ــا عم ــتقیم ب مس
ــای  ــا و فناوری ه ــود ابزاره ــا وج ــه ب ــی ک ــرایط کنون ــژه در ش ــه وی ــوند. ب ــه ش ــه توجی ــط جامع محی
نویــن رســانه ای تمامــی بــروزات مســئولین بــا حساســیت و ســرعت و فراگیــری بســیار بیشــتری دنبــال 

می شــود. 



28

گزارش سیاســتی در حوزه ی فرهنگ و رسانه

      ضعف نگاه راهبردی و استراتژیک در حوزه فرهنگ و رسانه
ــران  ــانه، مدی ــگ و رس ــوزه ی فرهن ــخص در ح ــای مش ــق و راهبرده ــان، اف ــود آرم ــت نب ــه عل     ب
ایــن حــوزه کمتــر برنامــه ی بلنــد مــدت و زیرســاختی داشــته اند و عمومــا در ایســتگاه حــل مســائل 
امروزیــن و یــا مدیریــت روزمــره باقــی مانده انــد. در ایــن زمینــه نــه تنهــا حضــور چهره هــای راهبــردی 
و استراتژیســت در بدنــه ی مدیریــت ارشــد حــوزه فرهنــگ و رســانه دولــت را کمتــر شــاهدیم؛ مراکــز 
ــا  ــا و نهاده ــه در ســطح وزارتخانه ه ــوری و چ ــه در ســطح ریاســت جمه ــم  چ ــه ه ــتراتژیک کابین اس
 فعالیــت و اثرگــذاری چندانــی ندارنــد. فــرو غلطیــدن در فعالیت هــای خــوب امــا متعــدد و کوچــک و 
بــزرگ هــر روزه،  بــدون اولویت گــذاری و مســیر راهبــردی مشــخص از جملــه پیامدهــای ایــن آســیب 

اســت. 

      ناکارآمدی در اقناع افکار عمومی
    هــر چقــدر فاصلــه ی محیــط واقعــی بــا محیــط تفسیر شــده از رســانه زیاد تــر باشــد ، اعتمــاد نســبت 
بــه آن و مجموعــه حاکمیــت کمتــر شــده و بدبینــی ایجــاد می شــود. بــا از دســت دادن شــاخص اعتماد، 
اعتبــار و وجهــه ایــن مجموعــه نیــز کاهــش یافتــه و در مجمــوع تــوان اقنــاع مخاطبیــن رو بــه افــول 
مــی رود. ســازوکار و مشــی کاری رســانه های وابســته بــه دولــت در طــی ایــن ســال و فقــدان انســجام ، 

منجــر بــه ناکارآمــدی در اقنــاع افــکار عمومــی در رســانه های دولتــی و مطبوعــات آن شده اســت. 

      تعامل اندک با بدنه هنری، فرهنگی و مطبوعاتی
ــه  ــا جامعــه فرهنگــی و هنــری افزایــش یافت ــت و حاکمیــت ب ــن ســالها شــکاف بیــن دول     طــی ای
ــده در  ــد ای ــر وجهــه ی ارتباطــی و تولی ــط ب ــی ســازمان های ذیرب ــت غلبــه ی وجهــه ی نظارت ــه عل و ب
ــن  ــص در ای ــط و غیرمتخص ــراد غیرمرتب ــتفاده از اف ــاد و اس ــد وزارت ارش ــی مانن ــاختارهای متول س

ــده اســت. ــری ش ــه هن ــا جامع ــت ب ــن ارکان دول ــل بی ــش تعام ــث کاه ــا، باع حوزه ه
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       اتکای بیش از حد به صداوسیما و غفلت از رسانه های اینترنت پایه 
ــزان  ــی و می ــی و کیف ــوذ کّم ــذاری و نف ــی اثرگ ــد کاهش ــر رون ــالهای اخی ــی س ــه ط ــی ک     در حال
ــال  ــه، کام ــی و اینترنت پای ــانه های اجتماع ــانه ای رس ــرف رس ــش مص ــی و افزای ــانه مل ــان رس مخاطب
ــر  ــز ب ــت، تمرک ــی اس ــاهدات میدان ــر و مش ــنجی های معتب ــوم نظرس ــد عم ــورد تأیی ــوس و م محس
برنامه هــای صــدا و ســیما و حضــور کــم رونــق در بســترهای رســانه ای فضــای مجــازی، ضعفــی آشــکار 

ــت اســت. ــداد رســانه ای دول ــرای برون ب

      پراکندگی، موازی کاری و فقدان انسجام در تیم رسانه ای دولت
     مجموعــه افــراد »حقیقــی و حقوقــی« یــا »روی صحنــه و پشــت پــرده« و یــا »مرتبــط و غیرمرتبــط« 
کــه در دولــت بــه فعالیــت رســانه ای می پردازنــد و یــا در ایــن میــدان نقش آفریــن هســتند، نمایانگــر 
ــوان برخــی آشــفتگی ها و تداخل هــا و  یــک مجموعــه منســجم نیســت بلکــه آشــکار و پنهــان مــی ت

تعارض هــا را مشــاهده نمــود.

       بی توجهی به بازار و اقتصاِد فرهنگ و رسانه 
ــه  ــت در عرص ــی دول ــای کنترل ــا و روش ه ــات و اظهارنظره ــتها و اقدام ــد سیاس ــر می رس ــه نظ     ب
ــن  ــل ای ــرات متقاب ــه تأثی ــبت ب ــگ، نس ــانه و فرهن ــر و رس ــه هن ــری عرص ــا تنظیم گ ــت و ی مدیری
حوزه هــا بــا بــازار و اقتصــاد کــم توجــه اســت. امــروزه اقتصــاد فرهنــگ و ابعــاد »کســب و کاری« آن 
ــت در  ــب موفقی ــرای کس ــانه ای دارد و ب ــی و رس ــت گذاری های فرهنگ ــده در سیاس ــی تعیین کنن نقش

ــرد. ــد و لحــاظ ک ــی دی ــه خوب ــاد را ب ــن ابع ــد ای ــق سیاســتها می بای تحق

       کم توجهی به زیربناها در حوزه ی فرهنگ و هنر
    ایــن محــور کــه بــا آســیِب ضعــف راهبــردی، مالئمــت دارد، بــه ضعــف عملکــرد فرهنگــی، هنــری و 
رســانه ای دولــت در ســطح زیرســاختی و زیربنایــی اشــاره دارد. بــه عنــوان مثــال هنــوز فعالیــت جــدی 
و محسوســی در تعمیــق و جهــت دهــی حــوزه ادبیــات داســتانی بــه عنــوان زیربنــای ســینما یــا ارتقــاء 
ســطح شــعر )ترانــه ســرایی( بــه عنــوان زیربنــای موســیقی های بــاکالم و یــا تربیــت نیــروی ارزشــی 

هنــری و رســانه ای و یــا ارتقــاء حــوزه نقــد هنــری بــه ویــژه نقــد معرفتــی آن مشــاهده نمی کنیــم.
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       اتکای بیش از حد به صداوسیما و غفلت از رسانه های اینترنت پایه 
ــزان  ــی و می ــی و کیف ــوذ کّم ــذاری و نف ــی اثرگ ــد کاهش ــر رون ــالهای اخی ــی س ــه ط ــی ک     در حال
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       کم توجهی به زیربناها در حوزه ی فرهنگ و هنر
    ایــن محــور کــه بــا آســیِب ضعــف راهبــردی، مالئمــت دارد، بــه ضعــف عملکــرد فرهنگــی، هنــری و 
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بــزرگ دولــت؛ 

         خطر رشد ریا و نفاق در بدنه ی کارشناسی و کارمندی دولت؛

ــی در  ــتراتژی های ایجاب ــر اس ــی ب ــلبی و نظارت ــتراتژی های س ــه اس          غلب
ــا  ــرل ی ــای کنت ــتفاده از فناوری ه ــی در اس ــانه )ناتوان ــر و  رس ــگ و هن ــه فرهن عرص

ــخت(؛ ــای س ــه مدیریت ه ــل ب ــانه و توس ــگ و رس ــه ی فرهن ــرم در عرص ــت ن مدیری

         کهنگــی و روزآمــد نبــودن ســاختارها، فرایندهــا و توزیــع منابــع انســانی در 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی؛

         ناسازگاری بخش هایی از دولت با شوراهای عالی؛

         بــرآورده نشــدن انتظــارات در کنشــگری دولــت در قبــال موضــوع آســیب ها 
ــائل اجتماعی. و مس
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    ب   نقـاط قوت 

   ســلوک شــخصی، اخــالص، مردمــداری و پــرکاری شــخص رئیــس جمهــور بــه شــکلی 
غیرنمایشــی و باورپذیــر بــرای عمــوم مــردم

   برگــزاری مجــدد و منظــم جلســات شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، ابــالغ مصوبه هــای 
بــر زمیــن مانــده، تدویــن ســند تحــول شــورا، احیــای برخــی کارگروه هــای تعطیــل شــده 

در دولــت قبــل

   برگــزاری مجــدد و منظــم جلســات شــورای عالــی فضــای مجــازی و ابــالغ مصوبه هــای 
بــر زمیــن مانــده

   تحــرک خــوب و ســازنده در حــوزه نظــارت بــر تبلیغــات محیطــی و رســانه ای بــه ویــژه 
در فضــای مجــازی در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی

ــات( و  ــد مطبوع ــانه ای )مانن ــای رس ــان فعالیت ه ــه متقاضی ــی ب ــاماندهی مجوزده    س
افزایــش حساســیت ها و مراقبت هــا در صــدور مجــوز و تــالش بــرای عبــور از رهاشــدگی 

ــن زمینــه در ای

ــی  ــی و عموم ــف تخصص ــای مختل ــی در حوزه ه ــانه های محل ــت از رس ــرای حمای    اراده ب
در راســتای عدالــت رســانه ای

ــنواره  ــون جش ــی چ ــده تر رویدادهای ــیه تر و کنترل ش ــم حاش ــزاری ک ــرای برگ ــالش ب    ت
فیلــم فجر

   همــکاری مؤثــر بــا دیگــر دســتگاه ها و نهادهــای حاکمیتــی بــرای برنامه ریــزی و تحقــق 
برخــی برنامه هــا و فعالیت هــای فرابخشــی و ملــی و منطقــه ای در عرصــه فرهنــگ، هنــر 

رسانه و 

   افزایــش مراســم تقدیــر و تجلیــل  بــرای منتخبانــی از هنرمنــدان ارزشــی )گرچــه تعامــل 
عمومــی بدنــه دولــت بــا اهالــی فرهنــگ و هنــر و رســانه مطلــوب ارزیابــی نمی شــود( 

ــور         ــت و کش ــری دول ــی و هن ــول فرهنگ ــای مغف ــی ظرفیت ه ــازی برخ ــاء و فعال س    احی
در راســتای مقاصــد انقــالب اســالمی

   روحیــه جهــادی و انقالبــی اکثــر مدیــران ارشــد و میانــی دولــت در وادی فرهنــگ، هنــر 
و رســانه.
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     ج    برخی پیشنهادهای سیاستی

ــا  ــت ب    جایگزینــی رفتارهــا و گفتارهــای )رتوریــک( رســانه ای غیرعمیــق مســئولین دول
ــر  ــاهده پذیر و مؤث ــی، مش ــات عین اقدام

ــت و  ــه دول ــانه ای در بدن ــی و رس ــت های فرهنگ ــه استراتژیس ــت ب ــدی دول    نیازمن
ــه ــردی مربوط ــز راهب ــازی مراک فعال س

   حــذف برخــی واحدهــای متداخــل و منســجم کــردن دیگــر واحدهــا و افــراد مســئول 
درتیــم رســانه ای دولــت

   ایجاد و اتخاذ نوعی گفتمان و ادبیات نو برای دولت 

   پیگیــری موضــوع بازســازی تحولــی ســاختار اداره فرهنــگ و رســانه کشــور بــا حضــور 
ذی نفعــان و متناسب ســازی جایــگاه و نــوع عاملیــت شــوراهای عالــی

   بــه روزرســانی قوانیــن تنظیم گــری رســانه ای و کمــک بــه شــکل گیری نهــاد 
ــی  ــتگاههای فرهنگ ــوا و دس ــر ق ــا دیگ ــل ب ــانه ای در تعام ــرای رس ــری همگ تنظیم گ

ــی ــش خصوص ــام و بخ ــانه ای نظ  رس

   تقویــت خانه هــای مطبوعــات در اســتان هــا و  تقویــت عملــی  رســانه هــای محلــی و 
تخصصــی بــه خصــوص نمایشــگاه های رســانه هــا و مطبوعــات محلــی

   آغــاز سلســله دوره هــای آموزشــی ســواد رســانه ای و مجــازی بــرای اعضــای ارشــد و 
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   ورود نخبگان به جامعه هنری با هدف حل خالقانه ی مسائل و مشکالت

   تأکیــد بــر حــوزه ی عدالــت و مرکزیت زدایــی در الیه هــای سیاســت گــذاری و اجرایــی 
ــانه ای  ــی و هنری و رس فرهنگ

ــار  ــدی از آث ــرای بهره من ــالمندان ب ــا و س ــه خانواده ه ــژه ب ــی وی ــبد فرهنگ ــه ی س    ارائ
هنــری

ــرف  ــار مص ــروج آن از انحص ــر و خ ــژه تئات ــه وی ــی ب ــای نمایش ــردن هنره ــی ک    مردم
ــه ــاص از جامع ــه ای خ طبق

ــا حفــظ اصــول و مراتــب     تعریــف بســته های نویــن حمایتــی از معیشــت هنرمنــدان ب
کرامــت انســانی.
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   مقدمـه

ــالب  ــاوری در پیشــبرد گام دوم انق ــم و فن ــگاه عل ــه جای ــام ب ــا اهتم ــاوری ب ــم و فن ــر عل ــون تفک کان
ــی  ــا مشــارکت جمع ــی ب ــی و بین الملل ــای مل ــران و پیشــرفت مســتمر کشــور در عرصه ه اســالمی ای
ــا  ــاوری و راهکارهــای مواجــه ب ــم و فن ــگان جــوان در جهــت شناســایی چالش هــای حــوزه عل از نخب
ــه ای  ــل زمین ــا، عوام ــی چالش ه ــر بررس ــون تفک ــن کان ــز ای ــوزه تمرک ــت. ح ــده اس ــا تشکیل ش آن ه
ــون  ــاوری همچ ــم و فن ــاحت های عل ــک از س ــر ی ــه در ه ــای مواج ــش و راه حل ه ــکل گیری چال ش
ــا از  ــوده ت ــره ب ــاوری و غی ــم و فن ــت گذاری عل ــان، سیاس ــرکت های دانش بنی ــش، ش ــوزش و پژوه آم
ایــن رهگــذر بتــوان ضمــن درک وضعیــت موجــود و شناســایی زنجیــره ای از چالش هــا بــه مجموعــه 
ــید.  ــار رس ــورد انتظ ــت م ــه وضعی ــود ب ــت موج ــذار از وضعی ــرای گ ــت ب ــل کاربس ــای قاب از راه حل ه
ــوزه  ــای ح ــن چالش ه ــه: مهم تری ــل ک ــن قبی ــش هایی از ای ــه پرس ــخگویی ب ــرح و پاس ــی ط به طورکل
ــا  ــن چالش ه ــکل گیری ای ــه ش ــر ب ــه ای منج ــل زمین ــه عوام ــد؟ چ ــور کدام ان ــاوری در کش ــم و فن عل
شــده اســت؟ و چــه راه حل هایــی بــرای مواجــه بــا ایــن چالش هــا وجــود دارد؟ محــور عمــده اقدامــات 
کانــون تفکــر علــم و فنــاوری بــوده اســت. در ادامــه فعالیت هــای ایــن کانــون تفکــر در تــالش خواهیــم 
بــود تــا بــا مشــارکت فعــال ســایر اعضــای کانــون تفکــر و ناظــر بــه هــر یــک از چالش هــا و راه حل هــای 
شناسایی شــده، برنامــه اقــدام و عمــل الزم تهیــه و پیگیــری فراینــد کاربســت آن در دســتور کار کانــون 

تفکــر قــرار گیــرد.

طــی فراینــد جلســات و مصاحبه هــای خبرگانــی بــا اعضــای هیئت علمــی و نخبــگان جــوان صاحب نظــر 
و دارای تجربــه در حــوزه علــم و فنــاوری درمجمــوع و مبتنــی بــر اجمــاع اعضــاء چالش هــا، عوامــل 
ــته  ــار دس ــه آن در چه ــه ب ــای مواج ــن راه حل ه ــش و همچنی ــکل گیری چال ــاز ش زمینه س
ــه  ــی ارائ ــه مدیریت ــن خالص ــج آن در ای ــده ای از نتای ــه گزی ــده اند ک ــدی ش ــه و طبقه بن ــی خالص کل

شــده اســت.
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   الف   آمـوزش

        کالن چالش ها

1      ضعــف فضــای آموزش وپــرورش )ضعــف فضــای فکــری اســاتید و معلمــان، ضعــف 
در پــرورش افــراد بــرای تولیــد علــم نافــع(؛

2      کاهــش میــل بــه انتخــاب رشــته ریاضــی و فنــی توســط دانــش آمــوزان مســتعد و 
نخبــگان؛

3      عدم تناسب آموزش عالی و نیازمندی های جامعه و بازار کار؛

۴      مهاجــرت دانشــجویان، نخبــگان و اعضــای هیئت علمــی جــوان به ویــژه در 
رشــته های تحصیلــی اســتراتژیک؛

5      تهدید علوم پایه و مهندسی در ده سال آینده.

        برخی از عوامل زمینه ساز احتمالی

ــانی  ــروی انس ــرورش نی ــت در پ ــم و تربی ــاد تعلی ــه نه ــردی ب ــگاه راهب ــدان ن 1      فق
ــد؛ متعه

2      توزیــع نامتــوازن دانشــجویان و دانش آموختــگان میــان تعــداد محــدودی از 
دانشــگاهی؛ رشــته های 

ــری و  ــجو، بازنگ ــرش دانش ــده در پذی ــال و آین ــازار کار ح ــاز ب ــه نی ــی ب 3      کم توجه
ــگاهی؛ ــته های دانش ــیس رش تأس

ــژه در  ــگان به وی ــوان و نخب ــی ج ــای هیئت علم ــف اعض ــتی ضعی ــت معیش ۴      وضعی
حــوزه مســکن؛

5      فقدان برنامه ریزی جامع نیروی انسانی حوزه علم و فناوری در کشور.
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       سایر عوامل

کــم ارزش شــمردن مطالعــات نظــری و بنیادیــن؛ تضعیــف علــوم پایــه؛ هدف گــذاری غلــط رشــته های 
تحصیلــی در دانشــگاه ها فــارغ از توانمنــدی افــراد و نیازمنــدی کشــور.

        برخی از راهکارهای مواجه

ــژه در  ــف دانشــگاهی به وی ــه ای در رشــته های مختل 1       معمــاری نظــام صالحیــت حرف
حــوزه علــوم انســانی و علــوم پایــه )مشــابه نظــام پزشــکی و روانشناســی(؛

2      تغییــر نحــوه پذیــرش دانشــجویان فنــی و مهندســی در مقاطــع مختلــف تحصیلــی 
ــت( و  ــد وزارت بهداش ــابه فرآین ــور )مش ــده کش ــال و آین ــی ح ــت صنعت ــاس ظرفی ــر اس ب
پیونــد زدن پذیــرش دانشــجوی ارشــد و دکتــرا بــا اخــذ پــروژه از صنعــت یــا اعــالم نیــاز 

اختصاصــی از ســوی دولــت و حاکمیــت؛
 

ــاوری در  ــم و فن ــاوری کشــور و ایجــاد چشــم انداز مشــترک عل ــم و فن 3      آمایــش عل
ــران؛ ــی ای ــوزش عال ــام آم ــگاری نظ ــی و آینده ن ــده و آینده پژوه آین

4      توجــه بــه گردشــگري علــم و فنــاوري )کمــک بــه تبــادل علمــی و کاســتن از عطــش 
نســل جــوان بــراي خــروج یــا تحصیــل در خــارج از کشــور(.

5      ســاخت و تأمیــن مســکن موقــت بــرای اعضــای هیئت علمــی جــوان بــا اســتفاده از 
ــگاه ها. ــتفاده دانش ــالک بالاس ام
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        سایر راهکارها
ــش،  ــه ای )دان ــای حرف ــر صالحیت ه ــی ب ــور مبتن ــاوری کش ــم و فن ــوزه عل ــران ح ــری مدی به کارگی
مهــارت، شایســتگی(؛ ســاماندهی نظــام حقــوق و دســتمزد مبتنــی بــر نظــام صالحیــت حرفــه ای به ویــژه 
در حــوزه علــوم انســانی و علــوم پایــه؛ بازنگــری قوانیــن و آیین نامه هــا در جهــت تســهیل به کارگیــری 
ــزوم بهره منــدِی غیــر نمادیــن و  ــه ل نخبــگان و ملــزم کــردن مســئوالن نظــام در رده هــای مختلــف ب
غیــر ابــزاری از نخبــگان جــوان؛ اســتقرار نظــام هدایــت تحصیلــی در طــول نظــام آمــوزش )از ابتدایــی 
تــا باالتریــن درجــه آمــوزش عالــی( نــه عــرض آن )مقطــع دوم متوســطه( و ایجــاد زنــگ علــم و فنــاوری و 

ــای کاری. ــی زمینه ه ــرای معرف ــاغلین ب ــتارتاپ ها و ش ــوت از اس ــدارس، دع ــی در م کارآفرین

    ب    علم و پژوهش

       کالن چالش ها

1      زینت العلم شدن خوِد علم در کشور و عدم ترجمان درست علم نافع؛

2      معیــوب بــودن چرخــه تولیــد علــم در کشــور و کم توجهــی بــه کاربســت یافته هــای 
علمــی در حل مســائل کشــور؛

ــگاری  ــد ان ــی و همانن ــای هیئت علم ــاء اعض ــه ارتق ــی در آیین نام ــف اساس 3      ضع
ــف؛ ــی مختل ــی و پژوهش ــز آموزش ــی در مراک ــای هیئت علم اعض

ــترش  ــتان ها در گس ــتان ها و شهرس ــس اس ــدگان مجل ــی از نماین ــت برخ ۴      دخال
ــی؛ ــوزش عال آم

ــه( اعضــای هیئت علمــی به ویــژه در حوزه هــای زیرســاختی  5      مشــکل بودجــه )پژوهان
ــال  ــی و درعین ح ــص داخل ــد ناخال ــش از تولی ــز پژوه ــیار ناچی ــهم بس ــن س و همچنی

ــی. ــتگاه های دولت ــوی دس ــی کاذب از س ــای پژوهش ــف پروژه ه تعری

         برخی از عوامل زمینه ساز احتمالی

1      فقدان نظام رصد و پایش موضوعات و مسائل اولویت دار کشور؛

ــه  ــه ب ــدم توج ــراع( و ع ــه و اخت ــول )مقال ــا محص ــم ت ــد عل ــه تولی ــف چرخ 2      توق
ــور؛ ــائل کش ــل مس ــده در ح ــد ش ــم تولی ــر عل ــد و اث پیام
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ــش،  ــه ای )دان ــای حرف ــر صالحیت ه ــی ب ــور مبتن ــاوری کش ــم و فن ــوزه عل ــران ح ــری مدی به کارگی
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ــنتی از  ــت س ــازی صنع ــی و بی نی ــوزش عال ــای آم ــه پ ــا ب ــت پ ــد صنع ــدم رش 3      ع
تحقیــق و توســعه و نیــروی انســانی دانشــی و در مقابــل آن، ضعــف در مســئولیت پذیری 

اقتصــادی و اجتماعــی دانشــگاه در قبــال جامعــه ملــی و محلــی؛ 

ــوزه  ــای ح ــزل و نصب ه ــی در ع ــای سیاس ــوذ نهاده ــی و نف ــت زدگ ۴      سیاس
ــداوم  ــع آن ت ــوزه و به تب ــن ح ــه ای ــوان ب ــل ج ــدم ورود نس ــاوری و ع ــم و فن عل

نگــرش ســنتی؛

ــزی  ــای بودجه ری ــش به ج ــام پژوه ــر در نظ ــزی صف ــام بودجه ری ــر نظ ــز ب 5      تمرک
مبتنــی بــر عملکــرد و حــل مســئله در نظــام عالــی؛

ــراد  ــع و اف ــه مناب ــی ب ــت در دسترس ــود عدال ــن و نب ــبکه متخصصی ــف در ش 6      ضع
ــتان ها. ــران و شهرس ــه ته ــوذ در مقایس ذی نف

         برخی از راهکارهای مواجه

ــت های  ــه پیوس ــب تهی ــل در قال ــه عم ــم ب ــان عل ــر ترجم ــد ب ــرورت تأکی 1        ض
ــی؛ ــای علم ــرای خروجی ه ــتی ب ــی و سیاس عملیات

ــاد(  ــی و مردم نه ــش خصوص ــزاران بخ ــط )کارگ ــگران واس ــا و کنش ــف نهاده 2       تعری
به منظــور گــذار و اســتمرار چرخــه علــم از محصــول )مقالــه و اختــراع( بــرون داد )پیشــنهاد 
ــاخص های  ــود ش ــذاری )بهب ــئله( و اثرگ ــل مس ــد )ح ــی(، پیام ــت فرهنگ ــتی، پیوس سیاس

ــی(؛ ــادی و اجتماع اقتص

3        پرهیــز از هماننــد انــگاری آیین نامــه ارتقــاء اعضــای هیئت علمــی مراکــز آمــوزش 
عالــی و تعریــف شــاخص ها و فراینــد ارتقــاء مبتنــی بــر اقتضائــات مراکــز به کارگیرنــده 
ــگاه های  ــع، دانش ــگاه های جام ــا دانش ــی ب ــگاه های فن ــاء دانش ــه ارتق ــال آیین نام ــرای مث )ب
ــا  ــی ب ــتگاه های اجرای ــه دس ــته ب ــی وابس ــز پژوهش ــتان و مراک ــگاه های شهرس ــا دانش ــران ب ته

مراکــز پژوهشــی وابســته بــه وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری می بایســت متفــاوت باشــد(؛

۴          تخصیــص غیرمســتقیم منابــع مالــی بــه نظــام آمــوزش و پژوهــش دانشــگاهی )بن 
ــه دســتگاه ها از طریــق صندوق هــای واســط  ــن پژوهــش ب ــه دانشــجویان و ب آمــوزش ب
ــی  ــش و جهت ده ــوزش و پژوه ــام آم ــردن نظ ــور ک ــور تقاضامح ــاوری( به منظ ــم و فن عل

مبتنــی بــر نظــام مســائل کشــور؛

5        جلب مشارکت خیرین ملی و بین المللی علم و فناوری در کشور.
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 پذیــرش فرهنــگ نخبگانــی و توجــه بــه مســئولیت اجتماعــی ایشــان به منظــور کاســتن از مقاومــت 
در برابــر ایده هــای نوآورانــه و توجــه بــه ایده هــای نخبــگان در بازســازی و اصــالح رویه هــا و نظامــات 
کشــور؛  ایجــاد بســترهای تحقــق نــوآوری بــاز متأثــر از مشــارکت نخبگانــی فــارغ از موقعیــت جغرافیایی 
و پرهیــز از پایتخــت محــوری؛ خــودداري از نــگاه سیاســی، جناحــی و حزبــی نســبت بــه امــور علــم و 
فنــاوري درآمــد و رفــت دولت هــا و عملکــرد محــوری و شایسته ســاالری در عــزل و نصب هــا؛  ایجــاد 
ــطه  ــوزه به واس ــن ح ــران ای ــاب مدی ــاوری و انتخ ــم و فن ــام عل ــروری در نظ ــین پ ــازوکارهای جانش س
ــور؛   ــگاهی در کش ــی آزمایش ــبکه مل ــع و ش ــگاه های مرج ــاد آزمایش ــان آن؛  ایج ــگران و ذی نفع کنش
حــذف مالیــات بــر قراردادهــای علمــی و پژوهشــی اعضــای هیئت علمــی؛ ایجــاد شــاخص های ارزیابــی 
ــر اســاس مشــارکت اقتصــادی دانشــگاه در ســطح  ــی ب و رتبه بنــدی دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عال

ملــی و محلــی و نــرخ اشــتغال پذیــری دانشــجویان، مشــارکت در حــل مســائل ملــی.

    ج   شرکت های دانش بنیان و نهادهای نوآور

       کالن چالش ها

1      نــگاه بــه توســعه دانش بنیانــی در کشــور عمدتــًا متمرکــز بــر فناوری هــای ســخت 
ــی  ــی در مواقع ــوع دانش بنیان ــرم و موض ــای ن ــا فناوری ه ــت ت ــش اس ــر دان ــی ب مبتن

ــت؛ ــی اس ــه دانش بنیان ــود ب ــرکت های موج ــل ش ــب تبدی ــی و در قال نمایش

ــرکت های  ــت ش ــرای فعالی ــور ب ــب وکار در کش ــهولت کس ــای س ــودن فض ــا نب 2     مهی
ــب وکار در  ــهولت کس ــاخص های س ــر ش ــران از منظ ــوب ای ــت نامطل ــان و وضعی دانش بنی

جهــان؛

3     مهاجرت کارکنان دانشی شاغل در شرکت های دانش بنیان؛

۴     بــدون حمایــت و بسترســازی الزم انتظــار تولیــد محصــوالت دانش بنیانــی بــا مزیــت 
ــا نمونه هــا خارجــی؛ رقابتــی ب

5     کم توجهی به مالحظات فرهنگی و نقش فرهنگ در توسعه علم و فناوری؛

6     بوروکراســی نظــام اداری و قوانیــن مالیاتــی و بیمــه ای به عنــوان مانــع در راه 
ــی  ــوان راه ــدن به عن ــان ش ــه دانش بنی ــوط ب ــن مرب ــان و قوانی ــرکت های دانش بنی ش
بــرای سوءاســتفاده برخــی از کارخانه هــا و شــرکت های بــزرگ بــرای اســتفاده از 

ــی. ــای مال ــد معافیت ه ــهیالتی مانن تس
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ــدازی  ــوزه راه ان ــژه در ح ــور به وی ــام اداری کش ــخت در نظ ــدد و س ــن متع 1      قوانی
ــب وکار؛ کس

2       ارائــه حمایت هــا بــا رویکــرد تصدی گــری و ســهم خواهــی از شــرکت های 
دانش بنیــان بخــش خصوصــی؛

3       عدم اطمینان از آینده و چشم انداز پیش روی شرکت های دانش بنیان؛

ــداد  ــاس تع ــر اس ــذاری ب ــان )هدف گ ــرکت های دانش بنی ــه از ش ــم اولی ــداوم فه ۴       ت
دانش بنیــان(؛ شــرکت های 

5       حمایت دولتی متمرکز بر شرکت های دانش بنیانی با رویکرد دفاعی؛

6       ضعــف در قوانیــن حمایتــی از نیــروی انســانی در شــرکت های دانش بنیــان )حمایــت 
ــوالت(. ــرکت ها و محص ــه از ش ــی و بیم ــای مالیات ــورت معافیت ه ــًا به ص صرف

        برخی از راهکارهای مواجه

ــر اســاس هــدف اصلــی تأســیس ایــن  1        بازنگــری قوانیــن شــرکت ها دانش بنیــان ب
ــاخص هایی  ــای ش ــان برمبن ــرکت های دانش بنی ــت گذاری ش ــن سیاس ــرکت ها وهمچنی ش
همچــون تعــداد فارغ التحصیــالن جذب شــده در شــرکت های دانش بنیــان، رشــد 

ــان؛ ــرکت های دانش بنی ــیر ش ــتقیم GDP از مس ــتقیم و غیرمس مس

ــارکت  ــی و مش ــش خصوص ــا بخ ــاوری ب ــم و فن ــای عل ــق کارخانه ه ــکاری موف 2       هم
ــان  ــوزه دانش بنی ــای ح ــازی و تصمیم گیری ه ــم س ــی در تصمی ــش خصوص ــدی بخ ج
ــتای  ــزرگ در راس ــرکت های ب ــا و ش ــب کارخانه ه ــت ترغی ــن در جه ــالح قوانی و اص
ــوق ها و  ــه مش ــا ارائ ــان ب ــک دانش بنی ــرکت های کوچ ــا ش ــی ب ــکاری و کار تیم هم

ــی و...؛ ــت مالیات ــون معافی ــهیالتی همچ تس

3       اســتفاده از یــک شــرکت واســط مــورد تائیــد بــرای حــل مشــکالت ماننــد بیمــه و 
ــک  ــی در ی ــه زبان ــی و ن ــای واقع ــای معافیت ه ــان و اعط ــرکت های دانش بنی ــات ش مالی

ــان؛ ــرکت های دانش بنی ــن ش ــا گرفت ــا پ ــاله ت ــل 5 س ــازه حداق ب
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۴       الزم االجــرا شــدن قوانیــن حمایتــی بــرای همــه ســازمان ها ازجملــه مالیــات و بیمــه 
و مانــع از ســلیقه ای عمــل کــردن ســازمان هایی چــون تأمیــن اجتماعــی؛

ــی  ــامانه های الکترونیک ــب از س ــوازی و متصل ــک م ــاختارهای بوروکراتی ــذف س 5      ح
ــوازی(. ــامانه های م ــر در س ــی و تکث ــای متول ــدد در نهاده ــود )تع موج

        سایر راهکارها

ــرای  ــی ب ــرایط رفاه ــازی ش ــق فراهم س ــرک کشــور از طری ــدم ت ــه ع ــل ب ــق و تمای ایجــاد حــس تعل
کارکنــان دانشــی ایــن قبیــل از شــرکت ها )تســهیالت مســکن و بیمه هــای اختصاصــی مشــابه 
نیروهــای مســلح( و بهره منــدی از دانــش و توانمندی هــای کارکنــان دانشــی شــرکت ها در حوزه هــای 
ــش بهــره وری  ــوآوری در کســب وکارهای کوچــک )افزای ــری ن ــری؛ به کارگی ــم ســازی و تصمیم گی تصمی
ــی و  ــور(؛ آینده پژوه ــاد کش ــه اقتص ــل چرخ ــره ارزش و تکمی ــکل گیری زنجی ــق ارزش، ش ــع، خل در صنای

ــه. ــرای تحــوالت فناوران ــی ب داشــتن ســناریوهای احتمال

     د   سیاست گذاری علم و فناوری

       
       کالن چالش ها

ــی  ــیم کار تخصص ــدان تقس ــا و فق ــن نهاده ــوازی بی ــای م ــادی و نقش ه ــورم نه 1      ت
ــاوری؛ ــوآوری و فن ــتم ن ــگر اکوسیس ــای کنش ــان نهاده می

2      وضعیــت نامطلــوب از منظــر به کارگیــری نیــروی انســانی علــم و فنــاوری 
ــای  ــی در فض ــانی و اجتماع ــوم انس ــوزه عل ــان ح ــری از متخصص ــدم بهره گی ــور و ع کش

دانش بنیانــی کشــور؛

3      نبــود معاونــت ویــژه علــوم اســالمی و انســانی در معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
؛ ی ر جمهو

۴      عدم فهم درست توسعه )رشد کمی( و پیشرفت علمی )رشد کیفی(؛

ــم  ــۀ عل ــرا در عرص ــزی و اج ــت گذاری، برنامه ری ــطح سیاس ــه س ــان س ــکاف می 5      ش
و فنــاوري؛

6       گره خوردن مسائل نظام کسب وکار با نظام اداری.
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1      تحریــم، ســوء مدیریــت، عــدم اســتفاده از تجــارب ســایر کشــورهای مشــابه ماننــد 
روســیه )در حــوزه حفــظ ارزش پــول ملــی پــس از اعمــال تحریم هــا(؛

ــری  ــازی و تصمیم گی ــم س ــای تصمی ــی در الیه ه ــش خصوص ــه بخ ــی ب 2      بی توجه
ــا حــوزه علــم و فنــاوری در کشــور؛ مرتبــط ب

3      یکسان انگاری رشد علم و پیشرفت علم؛

۴      عــدم نــگاه کالن و بلندمــدت مدیریتــی در قــوای مختلــف و نزدیک بینــی 
ــان و  ــت گذاران، مجری ــن سیاس ــترک بی ــم مش ــود زبان فه ــت گذار و نب ــای سیاس نهاده

ــور؛ ــتئل کش ــا مس ــاط ب ــگران در ارتب پژوهش

ــدف  ــوض ه ــرفت در ع ــزار پیش ــوان اب ــگان به عن ــان محور، نخب ــعه انس ــدان توس 5      فق
پیشــرفت.

6      رویکــرد دســت دوم، عرفــی و حاشــیه ای بــه علــوم انســانی و نبــود درک صحیــح از 
ــر سیاســت گذاری علــم و فنــاوری  ــگاه تکنوکراســی ب اهمیــت علــوم انســانی و غلبــه ن

کشــور.

       برخی از راهکارهای مواجه

ــات  ــی و ثب ــه اجرای ــگان در بدن ــوذ نخب ــور نف ــین پروری به منظ ــام جانش ــاد نظ 1      ایج
نســبی مدیــران علــم و فنــاوری در کشــور؛

2      به روزرســانی مکانیســم به کارگیــری نخبــگان در حــل مســائل کشــور و اســتفاده از 
ناظــران جــوان بجــای مشــاوران جــوان وزرا )تیــم جــوان نخبــه پرسشــگر در کنــار هــر وزیــر 

بــرای لینــک سیاســت گذار بــه فضــای اجــرا(؛

ــائل( و  ــا )مس ــوص نیازمندی ه ــات در خص ــادل اطالع ــرای تب ــتری ب ــاد بس 3      ایج
ــی«  ــی و میان ــای مردم ــری از »حلقه ه ــن به کارگی ــن( و همچنی ــا )متخصصی توانمندی ه

ــور؛ ــائل کش ــردی مس ــد و کارب ــل هدفمن ــایی و ح ــت شناس در جه

ــد  ــا )مانن ــر آن حوزه ه ــز ب ــور و تمرک ــاوری کش ــم و فن ــای عل ــایی مزیت ه ۴      شناس
ــازار جهانــی؛ پزشــکی( جهــت مطــرح شــدن در ب

5      تأســیس معاونــت علــوم انســانی در معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــه 
دلیــل اهمیــت راهبــردی و نقــش ایــن علــوم در ترســیم چشــم اندازها.
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       سایر راهکار

ــوزه  ــی ح ــت به ســوی ارزیاب ــم؛ حرک ــورم و تحری ــرات ناشــی از ت ــر مخاط ــگان در براب ــت از نخب صیان
ــه محصــول؛ بازنگــری  ــر اســاس شــاخص های بازارمحــور، پژوهــش منجــر ب ــاوری کشــور ب ــم و فن عل
ســاختارهای سیاســت گذاری و حکمرانــی علــم و فنــاوری و تقســیم کار تخصصــی بیــن نهادهــای علــم 
ــم و فنــاوری کشــور و رویکــرد احیــای ایــن زیســت بوم  و فنــاوری در کشــور؛ شــناخت زیســت بوم عل
»اســتراتژی تجمیــع دســتاوردهای جزئــی«؛  توجــه بــه فناوری هــای فرهنگــی و نــرم در کنــار توجــه 
ــی داده و اســتفاده صحیــح از کالن داده هــا  ــه امنیــت و حکمران ــه اقتصــاد فنــاوری؛  توجــه ب ــه مقول ب
ــی و  ــای علم ــت برونداده ــش کیفی ــویق افزای ــه تش ــت گذاری در زمین ــرم(؛ سیاس ــدرت ن ــه ق )به منزل
ــه  ــرار دادن بودج ــار ق ــش؛ در اختی ــالق پژوه ــی اخ ــای ارزیاب ــخت گیرانه نظام ه ــرای س ــن و اج تدوی
ــرای چنــد تــن از اعضــای هیئت علمــی جــوان به منظــور تأســیس آزمایشــگاه و...؛ ارتبــاط  تجمیعــی ب

ــی. ــازمان های بین الملل ــا س ــف ب ــی در وزارت عت ــدوق پژوهش صن
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