خالصه سیاستی

هزار جلسة کارشناسی!) جهت خلق آیندة مطلوب کشور ،بر
پایة ادراک خبرگان تدوین میشود .آیندهنگاری یک مفهوم
سهوجهی از ترکیب مفاهیم.1 :مدیریت راهبردی،

آیندهپژوهی است .به عنوان
سیاستگذاری عمومی و  .3

.2
نمونه در برنامة آیندهنگاری ژاپن که هر پنج سال یک بار
برگزار میشود ،در حدود سه هزار خبرة آن کشور مشارکت
دارند و نظرات آنان بدون هیچ دخل و تصرف و تفسیری،
سالهای میشود که برای حوزة صنعت و
عیناً برنامة پنج  
فناوری سرلوحة حرکت است .این نوع از برنامهریزی هم
داشتنمسیرتوسعهاستوهمتعمیقوتحکیمدموکراسی.
مقایسةآنباکشوریمانندایرانکهدرآنداشتنبرنامةپنج
ساله خودش تبدیل به یک آرمان شده است! ،شکاف
دموکراسیرانشانمیدهد .

آیندهنگاری بر خالف آن که در جامعه تنها محدود به

معنای غایتاندیشی و دورنگری دانسته میشود ،به معنای
مشارکتخبرگاندرخلقآیندةحوزههایتخصصیاست.به

زبان سادهتر ،در فرآیند آیندهنگاری خبرگان هر حوزه (به
عنوان نمونه حوزة سالمت) برنامة توسعة آن حوزه (مثالً
توسعة سالمت) را بر اساس انتخاب گزینههای مناسبتر از
نگارند؛درستبهمانندیک


بدیل،می
میانگزینههایمتنوعو

یگیری.اینبرنامهدیگرنهنیازیبهابالغدارد،نه
فرآیندرأ 
نیازی به هزار دستگاه نظارتی که حراست برنامة توسعه را
برعهده داشته باشند .اهمیت برنامههای آیندهنگاری را
میتواندرقالبپنجکارکرداصلی6خالصهنمود :


سیاستگذاری مشارکتی :تعمیق دموکراسی از
طریق برنامه های آینده نگاری
امیر ناظمی ،عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 01مرداد 0131
شماره0011116 :

برنامة دولت برای مشارکت خبرگان در
برنامهریزیهای کالن کشور و برگزاری
آیندهنگاری ملی چیست؟
واژهها گاه از فرط بهکارگیری افراطی در فضایِ عمومی،

مفهوم و گزندگی خود را از دست میدهند .به همین دلیل
آیندهنگاری»1
است که هم واژة «مشارکت» و هم واژة « 
شدهمیشوند.امروزهواژةمشارکتدر


واژگانیازدرونتهی
2
مفاهیمی مانند «مشارکت عمومی-خصوصی» یا «سیاست
یاستهای مشارکتی » 4جایگاه
مشارکتی » 3یا «تحلیل س 
مهمی دارد .مشارکت در این مفاهیم همان درونمایة
دموکراسیاست.امروزدیگرمعنایدموکراسیبهشرکتدر
انتخابات و دادن رأی محدود نمیشود ،بلکه دموکراسی از
طریق امکان مشارکت افراد در خلق آیندة خود و جامعة
خودشان تحقق مییابد .به همین دلیل است که دولتها
اصلیترین تالشهای خود را در ایجاد نهادهایی مدنی به

منظور افزایش مشارکت جامعه متمرکز میکنند .زمانی
هایمردمنهاد»(سمن)5


سازمان
رسانههایا«
نهادهاییمانند 
اهمیت زیادی در تحقق دموکراسی داشتند؛ ولی امروزه
نهادهایی مدرنتر در دنیا شکل گرفته است که میتواند (و
بهتر است بگوییم باید) جذبکنندة مشارکت جامعه باشند.
آیندهنگاری» در جامعة ایران امروز
برخالف آن که واژة « 
واژهای دستمالیشده است که بیش از هر چیزی نزدیک به

تخیلیدانستهمیشود،دردنیاودرحوزه

داستانهایعلمی-

سیاستگذاری عمومی به فرآیندی گفته میشود که در آن
برنامههای بلندمدت و میانمدت (مانند برنامههای  5ساله

توسعه در ایران) بر پایة مشارکت وسیع خبرگان به صورت
نظاممندوروشمند(ونهصرفابااتکابهآمارهاییماننددهها


.1

افزایش تعهد به برنامه:

برنامههای آیندهنگاری بر پایة مشارکت خبرگان است و

همینمشارکتبههمراهخود،تعهدآنانرابرایپیادهسازی

بههمراهدارد.زمانیکهبرنامهتوسطخبرگانتدوینمیشود،

این دولت است که برنامة خود را از خبرگان میگیرد و نه
برعکس .در کشور ما برنامه ابزار اعمال حاکمیت دولتها
است.برنامهریزیدروضعیتفعلی،گفتمانیاستکهدرآن

مثابةچوپانانیمیبینندکهوظیفهدارندتا


حاکمانخودرابه
تودةجامعهرابهراهدرستهدایتنماید،امادرآیندهنگاری،

اینحاکمانهستندکهبرنامةحرکتخودراازجامعةوسیع

1 Foresight
)2 Public Private Partnership (PPP
3 Participatory Policy
)4 participatory policy analysis (PPA
5 NGO

6 5C: Commitment, Coordination, Consensus,
Communication, Concentration on longer-term

1

سیاستگذاری مشارکتی

خبرگان(ونهمحدودبهحاکمان)دریافتمیکنندتامبادابه
اشتباهتصمیمبگیرند .
.2

عنوان نمونه متخصصین اقتصاد با زبانی اقتصادی چنان در
خصوص برنامهریزی سخن میگویند که خبرگان حوزهای
هادارندونهبرنامهای


دمخابراتنهادراکیازآنصحبت
مانن
را که اقتصاددانان مینویسند ،قبول دارند .در آیندهنگاری
مشارکتبراساسابزارهایعلمیبایددرفرآیندیباشدکه
خبرگانبهانتخابازمیاندیدگاههایبدیلدستبزنند.بر
انندبهسادهترین

همیناساسالزماستدیدگاههایبدیلبتو

زبانمفاهیمخودرابرایخبرگانآنحوزهارائهدهندتارأی
الزم را کسب نمایند .در آیندهنگاری درست به مانند یک
فرآیند رأیگیری و انتخاباتی دیدگاههای توسعه باید وارد
رقابتشوندورأیدهندگانمتخصصینوخبرگانهستند.


افزایش هماهنگی میان بازیگران:

در برنامههای آیندهنگاری این که چه کسی خبره است و
ترکیب خبرگان چگونه باشد ،اهمیت زیادی دارد .به زبان
دیگر ،این که چه کسانی حق رأی و انتخاب گزینههای
توسعه را دارند ،ضرورت دارد .برخالف آنچه در تدوین
برنامهها در کشور ما دیده میشود ،مشارکتکنندگان تنها

زینت یک برنامة از پیش مشخص نیستند! ،خبرگان تنها
وظیفةشرکتدرکارگروههایطوفانفکریراندارند،بلکه

هاراهمطرحوهمانتخابمیکنند.خبرگان


خبرگانگزینه
با ترکیب حدود پنجاه-شصت درصد از بخش خصوصی،
سی-چهل درصد از جامعة دانشگاهی-پژوهشی و تنها در
حدود پنج تا ده درصد از میان سیاستگذاران انتخاب
شوند.همینمشارکتدرفرآیندبرنامهریزیخودمنجربه


می
آفرینانواقعیجامعهمیشود.


هماهنگیمیاننقش
 .3شکلگیری اجماع:
خبره مفهومی غیرسیاسی است .به همین دلیل است که با
مشارکت همة خبرگان (و نه فقط بخشِ موافق دولت)،
برنامهها غیرسیاسی تدوین میشوند .با تغییر دولتها دیگر

مسئولین نمیتوانند مدعی شوند که برنامة پیشین توسط
دولتپیشینتدوینشدهودولتجدیدنیازبهبرنامةجدید
یندهنگاری در ذات خود سیاسیزدایی در حوزههای
دارد! آ 
تخصصی را به همراه دارد .دیگر نگاه سیاسی به حوزههای
تخصصی نمیشود ،چرا که خبرگان خود برای حوزة خود
برنامةتوسعهمینویسندونهسیاسیونیازبیرونازآنحوزه

که در تمامی حوزهها ادعای تخصص دارند! اجماع نتیجة
آیندهنگاریاستونیازیبهقانونودستورالعملوابالغیهو
مجازاتندارد.اجماعبرپایةروشهاییعلمیماننددلفییا

سناریوها و مشارکت خبرگان شکل میگیرد .به این ترتیب
ریزیخودابزارایجاداجماعمیشودونهاسبابشکاف


برنامه
درجامعه.
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نگاه بلندمدت:

اگر بر پایة بسیاری از مطالعات بپذیریم که جامعة ایرانی
جامعهای کوتاهنگر است ،اهمیت این کارکرد دوچندان

نگاریها از یکسو ،تصویری بلندمدت ارائه
میشود .آینده 

میدهند و از سوی دیگر ،برنامههایِ اقدام کوتاهمدت.

شکلگیری گفت وگو میان دیدگاههای مختلف توسعه ،به

جامعهرابهسمتنگاهبلندمدتسوقمیدهد.

صورتضمنی
آیندهنگاری گفتمان بلندمدتنگری را در جامعه خلق و

تحکیممیکند.

امروزکهدرآستانةتدوینبرنامة پنج سالةششمتوسعه
هستیم،شایدبایداینپرسشراازسیاستگذارداشتکه«این
شیوةبرنامهریزیدرکدامکشورهایجهانهنوزوجوددارد

که دولت بر آن تأکید میکند؟»« ،کدام کشورها سازمان
امهوبودجهایکهقراراستاحیا

برنامه(بهشیوةسازمانبرن
چرابایدمابرروشهاییاصرارداشتهباشیم

شود)دارند؟»«،
اندوازرویکردهاوروشهایی


کهدردنیایامروزمنسوخشده
چشم بپوشیم که دنیای امروز بر پایة آن برنامهریزی
رانمیپرسد

؛آیاتیمبرنامهریزیازخوداینسئوال 

میکند؟»

ریزینمیکند؟»آیاتیم


اینشیوهبرنامه
که«چرادنیادیگربه
برنامةششمبهترنیستدرشیوةکارخودبازاندیشیکند؟ 
استفادهازمطالبباذکرمنبعآزاداست.
متونسیاستیمنتشرشده درشمس،بیانگردیدگاهنویسندگانبودهولزومانظر
اینشبکهنیست.

بهبود ارتباطات:

ناپذیردنیایتوسعهیافتهاست.این


شدنرونداجتناب

تخصصی
تخصصیشدن اما گاه منجر به شکلگیری زبانهایی

شودکهارتباطاترابهشدتکاهشمیدهد.به


تخصصیمی
2

