فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاریعمومی ،دوره ششم ،شماره ،20پائیز95

سخن سردبیر
یکی از پرسشهایی که گاه ذهن را به خود مشغول میسازد ،این است که آسانترین و دشوارترین
کار یا وظیفه در جهان کدام است؟ پرسش دیگر این است که کدام شغل با احتمال توفیق یا شکست
بیشتر روبروست؟ و نیزگرانترین شغل از نظر هزینه کدام است؟ گرچه به این پرسشها میتوان پاسخهای
گوناگون داد ،اما به نظر من ،دشوارترین ،احتمالیترین و گرانترین کار دنیا «سیاستگذاری» است.
سیاستگذاری یعنی عرضۀ تدبیر برای ادارۀ جامعه با هدفِ بهتر شدن وضعیت اشخاص .مقصود از
«اشخاص» عبارت است از«مردم»« ،ملت  -دولت» « ،بنگاه اقتصادی»« ،سازمانمردمنهاد» (سمن) و ...همۀ
انسانها و نهادهایی که به انجام فعالیتی مشغولاند ،به سیاستگذاری نیاز دارند .حتی دولتی که نخواهد
کارکند نیز به سیاستگذاری نیاز دارد .و حتی این که به مقدار زیاد و بدون پشتوانه به مردم قول ندهیم
هم نیاز به سیاستگذاری دارد.
ی حاوی نظریهها ،روشها و
ی با دانشهای گوناگون ارتباط دارد .علوم حوزۀ سیاستگذار 
سیاستگذار 
سطوح تحلیل متعدد است .برخالف تصور رایج ،تنها دانشهایی مانند اقتصاد و علوم سیاسی در سیاستگذاری
ِ
مؤثر نیستند ،بلکه همه علوم انسانی ،فلسفه و هنر نیز با این رشته ارتباط دارند .با اینهمه ،باید علوم مربوط
به حوزۀ سیاستگذاری را ذیل علوم اجتماعی دستهبندی کرد؛ چرا که در این رشته از فرهنگ بشر 
یتأکید
بر ارتباط ،گفتگو ،و بحث دربارۀ الیههای اجتماعی است .همچنین ،تحلیل سیاستگذاری از طرف نخبگان
جامعه همزمان با مشارکت تودۀ مردم از طریق رسانهها انجام میشود و ارتباط تحلیلگران سیاستگذاری با
تصمیمگیران مهمترین نقطه در روند سیاستگذاری است.
چرایی استفاده
صحنۀ سیاستگذاری به اندازه توسعۀ دانش و فهم بشر ،گسترشیافته است .بهطوریکه
ِ
سیارات خارج از کهکشان
از انرژی الیههای مختلف اتم تا بودجهریزی برای پژوهشهای بیشتر در مورد ّ
ل سياست در زمـينة مسائلی است كه كارشـناسان
در حیطۀ سیاستگذاری میگنجد .كاربردهاي تحلـي 
سیاستگذاری ،برنامهريزان و مديران دولت در چندين عرصۀ سياستي با آن مواجهاند .برخی از مهمترین
عرصههای سیاستگذاری عبارتاند از:
سیاست داخلیانرژی و محیط زیستآموزش و پرورشسیاست خارجی

توسعۀ اقتصادی -اجتماعی و امور شهری
سالمت
حمل و نقل
امور قضایی
اشتغال و رفاه اجتماعی
سیاست علم و فنﺂوری
ارتباطات و مخابرات.
تحلیل و توضیح فرآیند سیاستگذاری نیاز به همراهی رسانهها دارد ،چراکه فضای سیاستگذاری
پیچیده است .در این فرآیند ،صدها بازیگر حضور دارند؛ ممکن است چندین دهه طول بکشد .همچنین
این فرآیند نیازمند مذاکرات و مباحثات سیاسی است ،و دهها برنامه را در الیه های مختلف حکومت در بر
گرفته ،شامل ارزشها و عالیق فرهنگی است .هر روز روزنامه ها ،پایگاههای اینترنتی و تلویزیون خبرهای
متفاوتی در مورد سرمایهگذاری در مراکز علمی عمومی ،اثر حکم اعدام بر تبهکاری ،برخورد با آلودگی
محیط زیست ،و نحوۀ مدیریت صحیح بر منابع عمومی مطرح میکنند .پاسخ به تمامی این سؤاالت در
قالب سیاستگذاری میگنجد .آنالیزگرهای سیاست ـ اعم از دانشمندان و سیاستگذاران ـ به دنبال
راههایی برای ساده تر کردن فهم ما از سیاست هستند .اما چگونه این کار را انجام میدهند؟ از طریق
مجموعه ای از پیشفرضها .این پیشفرضها به ما کمک میکند که به دنبال چه چیزی باشیم و چگونه
اطالعات را دسته بندی و طبقه بندی کنیم.
ایدۀ علـوم سیاستگذاري جدید نیست و ابتدا توسط لرنروالسول در  1951مطرح گردید.و سپس
تحت عناوین دیگري همچون «مطالعات سیاستگذاري» و یا «تجزیه و تحلیل سیاست» ارائه گردید.
بعـدها روزنبلوم در مـورد سیاستگذاري دو روش قضاوت را پیشنهاد کرد« :تحلیل سیاستگذاري» و
«ارزیابي سیاستگذاری» .تحلـیل سیاستگذاري مقـدار دستیابي به اهداف سیاستگذاري و همچنین
روش اتخاذ شده براي رسیدن به اهـداف مذکور را مورد ارزیابي قرار ميدهد .ارزیابي سیاستگذاري نیز به
این مقوله ميپردازد که آیا اجراي سیاستها باعث رسیدن به ارزشهای دلخواه در جامعه یا بیشتر شدن
ارزشها ميشود یا خیر؟در این یادداشت قصد دارم سه مسئلۀ مقدماتی اما اساسی را دربارۀ سیاستگذاری
مطرح کنم:
 .1اشاره به برخی از مختصات مهم علوم سیاستگذاری
 .2اهمیت مقولۀ تصمیمگیری در علوم سیاستگذاری
 .3اهمیت سیاستگذاری عمومی
در پایان ،به بحث دربارۀ مجلۀ حاضر و مقاالت آن خواهم پرداخت.
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 .1اشاره به برخی از مختﺼات مﻬﻢ علوم سیاستگﺬاری
علوم سیاستگذاري پیشرفته را ميتوان نسل سوم از علوم سیاستگذاري دانست که داراي مختصات
ویژهاي است و در ادامه به برخی از آنها اشاره میکنم:
طریق تعامل با مشکالت و حوادث
از
محور
مسئله
الف) همچون دیگر علوم پیشرفته ،سیاستگذاری
ِ
توسعه مییابد .بنابراین ،تمرکز بر ظهور و سقوط ملتها و توفیق و شکست شرکتهاي بزرگ از جمله
ِ
پراهمیت سیاستگذاری است .علوم سیاستگذاري وسیعترین چارچوب براي تفکر تاریخي و
مشخصات

 .2اﻫمیت مقوﻟﮥ تﺼمیﻢگیری در علوم سیاستگﺬاری
آیا تصمیمگیري پدیدۀ عجیب و ناشناختهاي است یا کاری است راحت و ساده؟ هنوز روشن نیست
که «تصمیم» چگونه ،چه موقع و کجا ساخته و پرداخته ميشود .افالطون روح انسان را به ارابهای تشبیه
کرده است که با دو اسب خِ َرد و احساس حرکت میکند .تا کنون ،این عقیده بیشتر مطرح بوده است
که انسان در تصمیمات خود ـ آنجا که سخن از نفع و ضرر است ـ کام ً
ال عقالیی و به دور از احساسات
عمل میکند .اما برخی از شواهد مطرح در روانشناسی در سالهای اخیر نشان داده است که انسان در
تصمیمگیریها و نیز رفتار خویش ،از هر دو اسب استفاده میکند .تصمیمگیري تحت تأثیر پارهای عوامل
است ،از جمله:
عوامل قابل اندازهگیري از قبیل هزینه ،زمان ،پیشبینيها و ...است .در انسان
-1عوامل عقالیي :منظور
ِ
کمي را از یاد ببرد.
غیر
عوامل
و
پردازد
عوامل
بدین
بیشتر
که
دارد
تمایلی عمومي وجود
ّ
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نظری دربارۀ ظهور و سقوط دولتها و ملتهاست .پیامدهاي درازمدت انقالبها ،تالشها و تحوالت موفق
و شکستخورده و سرنوشت سازمانها و بنگاههای بزرگ ،همه و همه ،با این چارچوب قابل مطالعهاند .البته
شناخت ما از سرنوشت و تقدیر کشورها ناکافي است؛ مث ً
ال ما هنوز از علت به قدرت رسیدن امپراتوری روم و
ً
طوالني سلطۀ آنان و سپس ضعف و انحطاطشان بياطالعیم ،یا واقعا نمیدانیم عامل اصلي فروپاشي
دوران
ِ
اتحاد شوروي چه بوده است .اما باز هم تأکید میکنم که در علوم سیاستگذاری استفاده از تجارب قبل،
بدون محدود شدن در گذشته ،نقشه و الگوی راه آینده است.
ب) حدسیات مربوط به روش فراتاریخي یکي از زمینههاي علوم سیاستگذاري است که معتقد است
آینده غیرالزامگرا و عموماً پائینتر از حد انتظار برت ِر ماست که براي آن تصمیم گرفتهایم .آینده حاصلی
است از ترکیب پویا و متعامل میان الزام ،اقتضاء ،شانس ،و انتخاب .رسالت علوم سیاستگذاري آن است
که ظرفیت واقعي علوم انساني را افزایش دهد تا در ایجاد آیندۀ بهتر از طریق فرآیند انتخاب دستهجمعي
موثر باشد .مع هذا ،گذشته براي آینده داراي پیامد است .تفکر حاویِ تمرکز بر تاریخ داراي اشکاالت و
زیانهایی است که باید آنها درنظر گرفت .اما مهمترین خطر آن است که انسان مجذوب و مسحور تاریخ
شود و به همین دلیل از تفکر راجع به حال و آینده بازمان َد.
ج) سیاستگذاری به امور کالن توجه دارد .علوم سیاستگذاري بر خط سیرها ،سیاستهايکالن،
استراتژيهاي بزرگ و پارادایم های سیاسي متمرکز است .به بیان دیگر ،این علوم به گروهی از سیاستهاي
کالن ارتباط دارد که داراي پیامدهاي مهم براي آینده و تثبیت و تغییر جهتهاي ملي درازمدت است.
تفکر غالب در سیاستگذاري ،حرکت از طرف موضوعات موردي و تصمیمگیري محدود به سیاستهاي
کالن و انبوه و کامل و واقعي است که داراي پیامدهاي مقطعي نیستند.
سیاسي متراکم ميتواند
مرجح وجود ندارد ،بلکه درعوض ،تغییرات
د) در برخي از شرایط ،سیاست ِ
ِ
کالن ّ
اتفاق بیفتد .به بیان دیگر ،هر شرایطی نیاز به سیاستگذاري کام ً
ال متفاوت با شرایط دیگر دارد .بنابراین،
تالشهاي انتقالي افراطي ـ مانند آنچه در اتحاد شوروي رخ داد ـ در قیاس با سیاستگذاري در نقاطي
که حالت تثبیتشدهتري را داشته و دارند ،نیاز به وضعیت سیاسي دیگری داشت .در شرایط آشفته،
سیاستگذاريهاي باریک و دقیق پنداری باطل است و آنچه مورد نیاز است ،عرضۀ سیاستهاي محکم
و قاطع است.
مسئلۀ تصمیمگیری یکی از دیگر موضوعات مهم در علوم سیاستگذاری است که به دلیل اهمیت بسیار،
جداگانه و با تفصیل بیشتر به آن میپردازم.
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-2عوامل روانشناختي :مشارکت انسان در پدیدۀ تصمیمگیري روشن است .عواملي از قبیل شخصیت
تصمیمگیر ،توانایيهاي او ،تجربیات ،درک ،ارزشها ،آمال و نقش او از جمله عوامل مهم در تصمیمگیري
است.
-3عوامل اجتماعي :موافقت دیگران بخصوص کساني که تصمیم به نوعي بر آنان تاثیر ميگذارد ،از مسائل
مهم تصمیمگیري است .توجه به این عوامل از مقاومت دیگران در برابر تصمیم ميکاهد.
-4عوامل فرهنگی :محیط دارای الیههاي فرهنگی متعددي است که به نام فرهنگ منطقه ،فرهنگ
کشور و فرهنگ جهاني خوانده ميشوند .همچنین فرهنگ خود سازمان نیز باید مورد نظر قرارگیرد .این
فرهنگها بر تصمیم فردي و یا سازماني ما در قالب هنجارهاي مورد قبول جامعه ،رویهها و ارزشها تأثیر
ميگذارند.
اما اگر فکرکنیم که در سیاستگذاری تنها به فرآیندهاي متعارف منطقي و عقالیي مانند تحقیق در
عملیات و یا روانشناسي بسنده خواهیم کرد ،به آفت مینیمالیستی دچار شدهایم .در این رشته ،مواردي
نبودن معیارهاي کنترل کیفیت مشهود است .شاید بتوان گفت که نوعی اندیشۀ
از قبیل ذهنیتگرایي و
ِ
فراعقالیي براي این این رشته مورد نیاز است .این موضوع شامل پذیرش انواع مختلف تفکر از جمله
استدالل ،اندیشیدن و به تصور درآوردن است .درحاليکه در علوم دیگر تنها به منطقي بودن فکر ميکنیم.
مث ً
ال در این رشته ،به سناریوهاي بد نیز توجه میکنیم و از آنها اجتناب نميکنیم؛ بلکه آنها را جهانهاي
بدیل ميدانیم .بنابراین ،این علم به همۀ آن چیزهایي که دیگر علوم آنها را غیر عقالیي و غیر منطقي
ميدانند ،توجه میکند و آنها را بخشي از واقعیت میداند .تنها در برخي نقاط فرض ميکنیم که بازیگران
عقالیي عمل ميکنند تا بتوانیم مسئله را با پارامترهاي کمتري حل کنیم.
در جهاني که عدم قطعیت همواره به لحـاظ خصلت جبلي پویایي اجتماعي و مادي رشد ميکند،
تصمیمگیري از اسـاس نوعي قمار است .در آن وقتيکه عـدم قطعیتها در انواع گزینه های متعددی
که برای آینده وجود دارد خود را نشان می دهد ،تصمیمگیري یک بازي غیر واضح است همراه با کمبود
اطالعات و در مواردي با نتیـجۀ نامشخص و دخیل در میانگسترش ناخواستۀ مسـائل غیرمنتظره و با
پیامدهاي غیر دلخواه .وقتي تصمیمات بحراني مورد نظر است ،ملتها راهي جز انتخاب «قمار با تاریخ»
ندارند .سیاستگذاري همراه با ریسک و خطر بر پایه پویایي واقعیتها به مثابه بخش مهمي در میان سه
روش احتمالي ،هرج و مرج ،و غیر مشخص براي علوم سیاستگذاري قابل توجیه است.
کسانی که نیازمند سیاستگذاری هستند ،همواره باید تصمیم بگیرند .در طول روز ،اطالعات بسیار به
یک سیاستمدار بلندرتبه و یا مدیری در سطح اول بنگاه ميرسد .او ممکن است به تصمیمی درازمدت،
پیچیده ،و غیرساختمند برسد .به عبارت دیگر ،ممکن است نوع اول یعنی تصمیمات استراتژیک بگیرد.
اطالعات مربوط به چنین تصمیماتي ،عموماً تعریف نشده ،بدون توجه به موار ِد از پیش تجربه شده در
بیرون از سازمان ،جمعآوريشده از راههای غیر رسمي و نیز کوتاهشده است .نوع دوم تصمیمات ،اغلب
«تصمیمات کنترلي مدیریت» خوانده میشود که از طرف مدیران میاني اتخاذ ميشود .عموماً اطالعات
دریافتي براي این نوع تصمیمات ،با معیارهایي از قبیل استانداردهاي سازمان و یا بودجه سنجیده ميشود.
اطالعات مربوط به این نوع تصمیمات ،غالباً متوجه داخل سازمان ،کوتاه مدت ،تاریخي و سادهتر است.
نوع سوم ،تصمیمات عملیاتي است .این قبیل تصمیمات بهراحتي فرموله شده و سیستمهاي کامپیوتري
نیز ميتوانند کار را راحتتر کنند.
در سیاستگذاری به پیشبینی همهجانبه و درازمدت از پویایی وضعیت میپردازیم .تصمیمگیري در
همهجا ،همراه با نوعي تفکر سیاسي است .رهیافت سازنده که در علوم سیاستگذاري مدنظر است ،ادعا

نميکند که همۀ واقعیتها را آنطور که هست منعکس ميسازد ،بلکه سازۀ فکري ما در مورد واقعیات
خارجي کام ً
ال پیچیده است .در سطح فرا-گمان با قواعد ،نمادها ،مفاهیم و برنامه و تئوريهایي که در
حدس ،گمان و پیشبیني به کار برده ميشوند ،سروکار داریم .در سطح گمانهاي محتوایي ،با جنبههاي
جهاني پیشبیني در یک تصمیمگیري در تعامل هستیم .در این سطح به پویایي وضعیت بیشتر از
ایستایي آن توجه ميشود.
در سیاستگذاری تمرکز بر انتخابهاي بحراني در میان ابعاد مرتبط با یکدیگر بر انتخاب های متعارف
اولویت دارد .ایدۀ انتخاب بحراني بهخوبي در تعلیمات کنفسیوس بیان شده است« :یانگ چو در لحظۀ
تصمیم اشکریزان ميگفت :آیا اینجا همانجا نیست که اگر نیم قدم اشتباه برداري ،یکباره متوجه ميشوي
که هزارانکیلومتر از مسیر دورافتادهاي؟» علوم سیاستگذاري ،مظهر آن چیزي است که راهنمایي حرفهاي
مهیا ميسازد.
براي چنان انتخابهایي را ّ
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 .3اﻫمیت سیاستگﺬاری عمومی
پیش از این ،بر مشابهت فعالیت و مسئولیتهای مدیران بنگاههای خصوصی و مسئوالن دولتی در
علوم سیاستگذاری تکیه کردیم .در عین حال ،تفاوتهاي عمدهاي میان مدیران سازمانها و شرکتهای
خصوصي ،و مدیران و کارگزارانی که در حکومتها و دولتها کار ميکنند ،وجود دارد .از جمله ،مدیران
سازمانهاي مستقل ميتوانند بگویند که مشتریان آنان چه کساني هستند ،همکاران اصلي خود را معرفي
نمایند ،و آسیبپذیريهاي بازا ِر مربوط به بخش خود را تشریح کنند .اما در بخش دولت مسئله به این
سادگی نیست .سیاستگذاری در زمانی حکـم میکندکه نقاط ضعف بخـش دفاعیکشـور گفته نشود.
آسیبهای اجتماعی و شدت آن همواره بازگو نمیشود .ميتوانگفت که وضعیت دولت مانند وضعیت
هواسـت؛ نميتوان از آن گریخت .چنانکـه اغلب در زمانی کـه آرزو داریم هـوا مسـاعد باشد ،آسمان نوع
دیگري است.
سیاستگذاری عمومی ناظر بر فعالیت دولتهاست .سیاستگذاري عمومی عبارت است از تصمیمها
و سیاستهایي که به وسیلۀ مراجع مختلف بخش عمومي از قبیل مجلس ،دولت و قوۀ قضائیه که نمایندۀ
حفﻆ منافع عمومي جامعه است ،اتخاذ ميگردد .دولت در مفهوم کلي ،نهاد قانوني سیاستگذاري عمومي
است و به صورتهاي گوناگون همچون قوانین ،ضابطهها و مقررات به تعیین سیاستگذاري ميپردازد.
براساس این بُعد جدید ،مدیران باید عالوه بر مهارت و آگاهي در زمینههاي فني ،انساني و ادارۀ امور
سازماني ،در زمینۀ مسائل اجتماعي و خط مشيهاي عمومي به دانش و تجربه نیز مجهز باشند.
یکي از مهمترین مسائل در سیاستگذاري عمومی ،تمیز میان اموری است که دولتها ميخواهند انجام
دهند و آنچه در واقع انجام دادهاند .یعني آنچه دولتها انجام ندادهاند و در آن بخشها فعال نبودهاند نیز
مهم است .نکتۀ دیگر آن است که در تصمیمگیري دولتي ،نقش بازیگران غیر رسمي از جمله افکار عمومي
و گروههاي فشار نیز باید لحاظ شود .نکتۀ مهم دیگر این است که سیاستگذاري عمومی تنها به مسائل
مربوط به قوانین ،فرامین دولتي ،ضوابط و آئین نامهها محدود نميگردد.
اما ،چگونه ميتوان به سیاستگذاريهاي عمومي مطلوب دست یافت؟ برخي از اندیشمندان با اتکا
به شیوههاي علمي ،سیاستگذاري را فرایندي عقالیي و منطقي ميدانند و به نظر آنها راه رسیدن به
خط مشي مطلوب ،پیمودن مراحلي است که به طور عقالیي بهترین نتیجه را ميدهد .گروهي دیگر شیوۀ
عقالیي سیاستگذاري را بدین صورت غیر عملي دانسته ،به منظور تعدیل و اصالح آن مدلها و روشهاي
دیگري را عرضه داشتهاند .در تمامي این نظریهها ،سیاستگذار چون بازیگري خردمند ،براي مشکالت،
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در پی یافتن راه حل است و براي این منظور از شیوۀ عقالیي بهره ميبرد .گروه دیگری سیاستگذاري را
فرآیندي مبتني بر قدرت تعریف کردهاند .به نظر آنان ،وضعسیاستگذاريهاي عمومي و تصمیمگیري،
تنها از شیوۀ عقالیي و منطقي پیروي نميکند؛ زیرا خط مشيگذاري قبل از آنکه انتخابي عقالیي و منطقي
باشد ،حاصل بازيهاي قدرت است و اقدامی سیاسي به شمار ميرود .سیاستگذاری عمومي زائیدۀ
ائتالفات ،بدهب ِستانها و متقاعد ساختنهاي بيشماري است که بین سیاستگذاران و مراجع مختلف در
ساختار جامعه وجود دارد و در نتیجه شیوۀ عقالیي ،انتخاب احسن نیست .در فرآیندهاي مبتنی بر قدرت
یا فرآیندهاي سیاسي ،سیاستگذاريهاي عمومي ،زائیدۀ تفکر یک فرد نیست ،بلکه ارتباطات داخلي و
خارجي ،فشارهاي دروني و بیروني ،ائتالفها و سازشها ،اثرگذاريها و اثرپذیريها ،و عوامل بسیار دیگري،
به آنها شکل ميدهند .شاید بدین جهت باشد که در برخي موارد ،خط مشيهاي وضعشده با منطق علمي
سازگار نمينماید .فرآیند سازماني سیاستگذاري دیدگاه دیگري است که خط مشيهاي عمومي را حاصل
عملکرد سازمانهاي مختلف بخش عمومي در جامعه ميداند .سازمانهایي که امروزه تار و پود جامعه را در
بر گرفتهاند ،خط مشيگذاران عصر ما هستند که با اتکاء به قدرت تخصصي و قانوني خود به سیاستگذاری
عمومي شکل و جهت ميبخشند .ساختار تشکیالتي کشور و نحوۀ ارتباطات و حدود اختیارات واحدهاي
مختلف هر یک بهگونهاي در سیاستگذاری عمومي مؤثر و مطرح است.
یکي از عناصري که جامعۀ دموکراتیک را تعریف ميکند ،میزان مشارکت مردم در فرآیند سیاستگذاري
است .هرقدر میزان مشارکت مردم بیشتر باشد ،بیشتر احتمال دارد که نهادهاي جامعه در معرض تقاضاهاي
متعارض مردمي باشند که عالیق و منافع مختلف آنها را چند پاره کرده است .فریچلر تصمیمگیري دولت
را فرآیندي دوراني توصیف ميکند که مجموعههاي متعددي از عملگرها در مراحل گوناگون شوراها به این
فرآیند تصمیمگیري دسترسي دارند .در این مدل ،سازمان نوعي بازار براي بازیگران تلقي ميشود .سازمان
با حفﻆ توازن و پاسخ دادن به تقاضاهاي بازیگران رقیب ،خود را حفﻆ ميکند.
به طور خالصه ،میتوان گفـت که همۀ بررسـيها به یک نکتۀ اساسي اشـاره دارند و آن این است که
سیاستگذاری در بخش عمومی را ميتوان با مدلي به بهترین وجه بررسي کرد که در آن منافع و عالئق
فراوان و در غالب موارد متضاد در سیاستهاي دولت منعکس شده باشد.
***
فصلنامۀ «مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی» با صاحب امتیازی مرکز بررسیهای استراتژیک
ریاست جمهوری با رویکرد علمی-پژوهشی در حوزههای میان رشتهای ــ همچون بررسی و تحلیل
راهبردی سیاستگذاری عمومی کشور و بررسی مولفههای راهبردی امنیت ملیــ فعالیت میکند .مانند
هر واحد سیاسی دیگر ،ایران نیز به دنبال رسیدن به توسعۀ پایدار و امنیت همهجانبه است .واکاوی و
تدقیق در سیاستگذاریهای کشور در بخشهای مختلف ،نقد و بررسی آنها ،و همچنین آیندهپژوهی
در زمینه پیامدهای سیاستگذاری عمومی در کشور از وظائف این مجله است.

ﺳﺨﻦ ﺳﺮدﺑﯿﺮ
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این مجله دارای سه بخش اساسی است .در بخش اول ،نظرگاه و یا مواضع مسئوالن و گردانندگان
مجله و مرکز بررسیهای استراتژیک راجع به امور بنیادی و یا اتفاقات جاری بیان میشود .در اولین
شماره سخنرانی دکتر حسامالدین آشنا" در مورد دولتهای کارآمد در منطقۀ قویتر :رویکرد اعتدالی در
سیاست منطقهای جمهوری اسالمی ایران" و سخن سردبیر از این دست است.
بخش دوم مقاالت علمی -پژوهشی است .این مقاالت از میـان نوشتههای رسیده به مجـله از سوی
اندیشمندان ،با بررسی سردبیر و تأیید دو داور متخصص برای انتشار انتخاب میشود .نوشتن در باب

برخی از موضوعات مهم نیز به نخبگانکشور سفارشداده خواهد شد .در شمارۀ اول ،هشت مقالۀ علمی-
پژوهشی گزینش شده است .از این میان ،چهار مقاله در مورد سیاست خارجی ایران و چگونگی اعمال
بهتر سیاستگذاری در این زمینه است .آن دسته از تولیدات که به آینده نظر دارند ،برای چاپ در مجله
اولویت دارند .دو مقاله در بخش سیاست خارجی در مورد روابط ایران و اتحادیۀ اروپاست .یک مقاله در
زمینۀ افول هژمونی آمریکا و لزوم هشیاری تصمیمگیری سیاسی ایران در این مورد است .مقالۀ آخر در
زمینۀ همکاری میان کشورهای حاشیۀ دریای خزر برای ارتقای امنیت انرژی عرضهکنندگان است .از
چهار مقاله علمی -پژوهشی دیگر ،یک مقاله به الزامات اشاعۀ ارزشهای انقالب اسالمی در دورۀ جهانی
شدن پرداخته و دیگری به سیاستهای قومی نظام جمهوری اسالمی در داخل کشور میپردازد .دو مقاله
آخر نیز به سیاستگذاری در حوزۀ آموزش عالی و مقایسۀ مدلهای سیاست فرهنگی در خارج از کشور
با نقشۀ جامع علمی کشور میپردازد.
بخش سوم مجله به گزارشها و نوشتههای سیاستگذارانه میپردازد« .گزارش سیاستی» گزارشی
است که عالوه بر داشتن عنوان روشن و پرداختن به یک مسئلۀ واحد و مشخص ،به دور از اطالۀ بحث
به نتیجهگیری و توصیههای سیاستی برای تصمیمگیران کشور منتهی شود .گزارشهای سیاستی این
شماره بر مسئلۀ آب تمرکز دارد .در این گزارش خالصهای از نشست مشکالت سیاستگذاری آب ،خاک،
و امنیت غذایی در ایران را بازگو کرده است .سید آهنگ کوثر به استفاده از سیستم ذخیرۀ آب در آبرفت
ژرف درشت دانه سخن گفته و آن را راه حلی مناسب برای کمآبی در فالت ایران میداند .اکرم عوامی
کتاب سدها و توسعه را مرور و نقد میکند .این کتاب عوارض ساخت سدهای بزرگ برای کرۀ خاکی ما
را بیان می کند .گزارش روابط ایران با افغانستان نیز ،اگر چه در حوزه سیاست خارجی است ،اما برای
مسئلۀ آبهای مرزی دو کشور پیشنهادهایی عرضه میکند.
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به دشوارترین ،احتمالی ترین ،و گرانترین کار جهان یعنی سیاستگذاری بازمیگردیم .هیﭻ جامعهای
در دنیای امروز نیست که بدون مسئله باشد« .مسئله» یعنی وضعیتی که بدون رسیدگی به آن ،زمانی
به اندازۀ یک لحظه بعدتر ،با وضعیتی نه بهتر از اکنون ،مواجه شویم .میتوان حدس زد با این تعریف هر
جامعهای مملو از مسائل و مشکالت است .رسیدگی به این مسائل نیازمند تفکر استراتژیک ،روشهای
مناسب ،زمان مکفی ،و ارجحیت دادن به برخی از مسائل نسبت به بعضی دیگر است .این مجله فضایی
برای طرح آن مسائل و موضوعات وابسته به آن است.
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