
گفت و گو

»حسین ایمانی جاجرمی«
دانشیار گروه مطالعات توسعه اجتماعی دانشگاه تهران

ارزیابی تاثیرات اجتماعی باید صدای مردم باشد
گفت وگو: شیده اللمی





گفتگو با »حسین ایمانی جاجرمی«
دانشیار گروه مطالعات توسعه اجتماعی دانشگاه تهران

ارزیابی تاثیرات اجتماعی باید صدای مردم باشد

گفتگو: شیده اللمی

بیــش از یــک دهــه از آغــاز ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی )اتــا( در ایــران می گذرد. 
ــا و  ــکل گیری فعالیت ه ــرای ش ــی ب ــی و عموم ــازمان های دولت ــدادی از س تع
ــای  ــد و پژوهشــگرانی از حوزه ه ــن حــوزه پیشــگام بودن ــه در ای ــات اولی اقدام
ــده و ضــرورت تهیــه پیوســت های  ــا ای ــه آنهــا پیوســتند ت ــوم اجتماعــی ب عل
اجتماعــی بــرای اقدامــات توســعه ای، در ســاختار مدیریتی و برنامه ریزی کشــور 
جایــی بــرای خــود بــاز کنــد. حــال پرســش کلیــدی ایــن اســت کــه ایــن دهــه 
ــن بخــش حاصــل شــده اســت؟  ــه گذشــته و چــه دســتاوردهایی در ای چگون
چشــم انداز آینــده چیســت و چگونــه می تــوان توجــه بــه پیامدهــای اجتماعــی 
و فرهنگــی اقدامــات توســعه ای را کــه مســتقیم بــا زندگــی مــردم در ارتبــاط و 
بــر آن تاثیرگــذار اســت از حــد ضــرورت و توصیــه فراتر برد و در ســطح کشــوری 
ــا،  ــتر از اینه ــا و بیش ــرد. این ه ــل ک ــرا تبدی ــی و الزم االج ــط قانون ــه ضواب ب

پرسش هایی است که با دکتر حسین ایمانی جاجرمی مطرح کرده ایم. 
حســین ایمانــی جاجرمــی دانــش آموختــه کارشناســی پژوهشــگری علــوم 
ــوم انســانی دانشــگاه فردوســی مشــهد  ــات و عل ــی در دانشــکده ادبی اجتماع
اســت و در ســال 1369 بــه عنــوان دانشــجوی ممتــاز آن دانشــگاه مــورد تقدیــر 
قــرار گرفتــه اســت و در دهــه 1370 بــه ترتیــب دوره هــای کارشناســی ارشــد و 

دکتــرای جامعــه شناســی را در دانشــگاه تهــران گذرانــده اســت. 
ــت و در  ــی پرداخ ــای پژوهش ــه فعالیت ه ــجویی ب ــان دوران دانش از هم
ــار  ــای همی ــرد خانه ه ــی عملک ــروژه ارزیاب ــود پ ــه کاری خ ــتین تجرب نخس
روســتایی را بــرای معاونــت امــور اجتماعــی وزارت جهــاد ســازندگی انجــام داد. 
یکســال بعــد بــه مرکــز مطالعــات برنامه ریــزی شــهری وزارت کشــور پیوســت 
ــی مراکــز پژوهشــی شــهرداری ها و  و در چنــد طــرح تحقیقاتــی ماننــد ارزیاب
اســتانداری ها، تدویــن اســتاندارهای حفاظــت شــهرها در برابــر حریــق، تالیــف 
کتاب هــای آموزشــی شــهرداری ها و الگوهــای مشــارکت شــهروندان در اداره 
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امــور شــهرها همــکاری داشــت. او تجربه ریاســت مرکــز مطالعات برنامه ریزی شــهری، 
مدیــر کل تحقیقــات و آمــوزش کاربــردی شــهرداری ها و دهیاری هــا، عضویــت هیــات 
مدیــره شــرکت مــادر تخصصی عمران شــهرهای جدید و ریاســت موسســه مطالعات و 
تحقیقــات اجتماعــی دانشــگاه تهــران را هــم دارد. در همیــن حال از کارهــای مدنی هم 
غافــل نبــوده و بــه عنــوان عضــو هیــات مدیــره انجمــن جامعــه شناســی ایــران و عضــو 
شــورایاری دوره چهــارم شــهرک اکباتــان بــه فعالیــت هــای داوطلبانــه پرداخته اســت.

ــرات  ــی تاثی ــه در حــوزه ارزیاب ــی از نخســتین کســانی اســت ک ــی جاجرم ایمان
اجتماعــی پژوهــش کــرده و و در رشــته جدیــد توســعه محلــی در مقطــع کارشناســی 
ارشــد تدریــس آن را در گــروه مطالعــات توســعه اجتماعــی دانشــکده علــوم اجتماعــی 
شــروع کــرده اســت. بــه نظــر او ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی را مــی تــوان ابــرازی مهــم 
در کمــک بــه تصمیــم گیــری هــای بهینــه در سیاســت گــذاری و برنامه ریزی دانســت 
و در بهتریــن شــکل خــود بــا مشــارکت ذینفعــان انجــام مــی گیــرد. ایمانــی جاجرمی 

اکنــون دانشــیار مطالعــات توســعه اجتماعــی در دانشــگاه تهــران اســت.

آقــای ایمانــی جاجرمــی! ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی، زمانــی کــه وارد ایــران 
شــد و مــورد توجــه قــرار گرفــت، در میــان مجمــوع امتیازهایــش، یــک ویژگــی 
جــذاب و متمایــز داشــت و آن اینکــه پژوهش هــای اتــاف در روش، اجــرا و نتیجه، 
ــن  ــد ای ــش هایی مانن ــه پرس ــود ب ــرار ب ــتند. ق ــور داش ــردی جامعه مح رویک
پاســخ دهنــد کــه اقدامــات و تصمیم هــای توســعه ای، چــه تأثیــر مشــخصی بــر 
زندگــی مــردم دارد. ایــن در شــرایطی بــود کــه تجربــۀ پیشــینی نشــان مــی داد 
کــه در جریــان اجــرای بســیاری از طرح هــا، مــردم بــه عنــوان یکــی از ذی نفعان 
اصلــی نادیــده گرفتــه شــده یــا تأثیــرات اجــرای پروژه هــا بــر زندگــی آنهــا 
کم اهمیــت تلقــی شــده بــود. شــاید همیــن پیش زمینــه باعــث شــد کــه توجــه 
بــه پیوســت اجتماعی و فرهنگــی در کانــون توجه  قــرار بگیرد. شــهرداری تهران 
بــه این حــوزه وارد شــد و تعــداد پروژه هــای ارزیابــی تأثیــرات در حوزۀ شــهری، 
افزایــش قابــل مالحظــه ای یافــت. بیــش از یــک دهــه از آغــاز ایــن تجربــه در 
ایــران گذشــته، شــما یکــی از افــرادی بودیــد کــه در حــوزۀ سیاســت گذاری و 
ــی تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی  همچنیــن اجــرا و نظــارت طرح هــای ارزیاب
فعــال بوده ایــد. فرآینــدی کــه در حــوزۀ اتــا و انجــام مطالعــات آن گذشــت، در 

نهایت منجر به تغییر و تأثیر در زندگی مردم شد؟
ــاره همــه پروژه هــا  ابتــدا بگویــم کــه مــن اطالعــات خــودم را می گویــم؛ یعنــی درب
نظــر نمی دهــم. شــما وقتــی بــه ادبیــات ارزیابــی تأثیــرات نــگاه کنیــد، آنجــا هــدف 
اصلــی، کمــک بــه تصمیم گیــری عنــوان شــده اســت؛ یعنــی ارزیابــی تأثیــرات در واقع 
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ت اجتماعی باید صدای مردم باشد
گفتگو با »حسین ایمانی جاجرمی«؛ ارزیابی تاثیرا

ابــزاری اســت بــرای مدیــران تــا بتواننــد تصمیماتــی بگیرنــد کــه خســاراتش کــم و 
ــب و  ــردم را جل ــت م ــد رضای ــرف بتوان ــد و از آن ط ــاد باش ــودمندی هایش زی س
پیش بینــی کنــد کــه چــه اتفاقاتــی می افتــد. در واقــع یکــی از ابزارهــای پژوهشــی 
اســت کــه مدیــران می تواننــد در اختیــار داشــته باشــند. ایــن یــک دیــدگاه دربــاره 
اتــاف ]ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی[ اســت. شــما در همــان ادبیــات، خیلی 
ضعیــف می توانیــد رگه هایــی را پیــدا کنیــد کــه ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی اتفاقــاً 
می آیــد و طــرف مــردم قــرار می گیــرد. بنابرایــن برخــالف آنچــه دســته اول می گوینــد 
کــه اتــاف، ابــزاری بــرای مدیــران اســت، دســته دیگــری معتقدنــد کــه ایــن ابــزاری 
اســت بــرای مــردم کــه وقتــی بــا یــک اقــدام مداخلــه ای و توســعه ای مواجه می شــوند 
کــه زندگــی و کسب وکارشــان را تهدیــد می کنــد و آنهــا نمی داننــد قــرار اســت چــه 
ــت  ــه خدم ــاب را ب ــر ارزی ــک نف ــد. ی ــن روش اســتفاده می کنن ــد، از ای ــی بیفت اتفاق
می گیرنــد و از او می خواهنــد کــه تأثیــرات را بــرآورد کنــد و از نتیجــه ایــن ارزیابــی 
بــه عنــوان ســند حقوقــی اســتفاده می کننــد. مثــاًل در آمریــکا، نتایــج گزارش هــای 
ــردم  ــد. م ــول کرده ان ــند قب ــوان س ــه عن ــی ب ــم قضای ــرات را در محاک ــی تأثی ارزیاب
می تواننــد بــا ایــن گزارش هــا از منافعشــان دفــاع کننــد و بــرای مثــال در دادگاه اثبــات 
کننــد کــه فــالن تصمیــم چقــدر می توانــد بــه آنهــا ضــرر بزنــد. در مقابــل کســی کــه 
حامــی پــروژه اســت بایــد در برابــر ایــن ادعاهــا و انتقادهــای مــردم از خــودش دفــاع 

کند. بنابراین می بینید که این گزارش ها می تواند جای افراد را عوض کند. 
مســئله ای کــه مــا در ایــران داریــم ایــن اســت کــه ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی 
عمدتــاً در حــوزۀ بوروکراســی دولتــی تعریــف شــده اســت و این مســئلۀ بســیار مهمی 
اســت. چــون دولــت )بــه معنــای عــام آن( اســت کــه تصمیــم می گیــرد بــرای چــه 
پروژه هایــی، اتــاف تعریــف کنــد یــا نکنــد. بنابرایــن بعضــی جاهــا می تواند چشــمانش 
ــه  ــی ک ــک از مال های ــاخت مال هاســت. هیچ ی ــاره س ــه آن درب ــک نمون ــدد. ی را ببن
ــرات اجتماعــی و  ــی تأثی ــران ســاخته شــد، گــزارش ارزیاب ــر در ای در دهه هــای اخی
فرهنگــی نداشــت، در حالــی کــه زندگــی و کســب وکار مــردم را در حــوزۀ بالفصــل و 
پیرامونشــان بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار داد. االن بــه طــور مشــخص می تــوان در 
تجربه هــای اکباتــان، کــوروش و پاالدیــوم، تأثیــر منفــی مال ســازی را مشــاهده کــرد. 
مال ســازی در ایــن مناطــق، مــردم اطــراف را بیچــاره و زندگــی روزمره شــان را مختــل 
ــرای جبــران پیش بینــی نشــده اســت و کســی  کــرده اســت و هیــچ راه کاری هــم ب
ــا از  هــم پاســخگو نیســت. ســازندگان خودشــان را محــق می داننــد و می گوینــد م
شــهرداری طبــق ضوابــط قانونــی، پروانــۀ ســاخت گرفته ایــم و در چهارچــوب کاری 
ــاً اصــل مســئله همیــن جاســت؛  ــم. اتفاق ــی خودمــان درســت عمــل کرده ای و قانون
ــد و  ــر می کنن ــان فک ــای خودش ــان چهارچوب ه ــب در هم ــراد اغل ــه اف ــه هم اینک
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بــه تأثیــر اقداماتشــان بــر محیــط پیرامــون کاری ندارنــد و اینجاســت کــه مشــکالت 
ــود. ــروع می ش ش

در واقع اینجا بحث مسئولیت اجتماعی پیش می آید...
ــاز  ــه دیگــر آن را االن ب ــد همیــن باشــد. یــک نمون ــاً. یکــی از بحث هــا می توان دقیق
ــعه آن«.  ــارم و توس ــتان ص ــئلۀ بیمارس ــد: »مس ــوان دی ــان می ت ــهرک اکبات در ش
بیمارســتان می خواهــد خــودش را توســعه بدهــد، امــا مــردم بــا ایــن مســئله مشــکل 
دارنــد. توســعۀ بیمارســتان در حــوزه خــودش اقــدام و تصمیــم درســتی اســت؛ بــرای 
اینکــه بیمارســتان بــه هــر حــال مکانــی بــرای ارائــه خدمــات عمومــی اســت. امــا از 
آن طــرف مــردم هــم حرف هایــی دارنــد کــه بایــد شــنیده شــود. مــردم می گوینــد 
زمینــی کــه بــه بیمارســتان صــارم داده شــده کــه در آن بخــش فــوق تخصصــی ملــی 
ســاخته شــود، متعلــق بــه شــهرک اکباتــان اســت و قــرار بــوده کــه در ایــن زمیــن 
بیمارســتانی بــرای ارائــه خدمــات بــه اهالــی اکباتان ســاخته شــود، اما االن کار ســمت 
و ســوی دیگــری گرفتــه اســت. مــردم می گوینــد قــرار اســت در ایــن محــدوده، مرکــز 
تروماســنتر راه انــدازی شــود و بــا فعالیــت چنیــن مرکــزی، پــرواز هلی کوپترهــا ســلب 
آســایش می کنــد و قــرار نبــوده کــه مــا در کنــار تروماســنتر زندگــی کنیــم و شــاید 

از ابتدا می دانستیم، چنین تصمیمی نمی گرفتیم. 
ــن هــم بخش هــای دولتــی و هــم بخش هــای خصوصــی و حتــی مراکــز  بنابرای
بهداشــتی و آموزشــی می تواننــد مشــکالت متعــددی را بــرای زندگــی روزمــره مــردم 
پدیــد آورنــد. یکــی از حوزه هــای مهمــی کــه ارزیابــی تأثیــرات بایــد بــه آن ورود کنــد، 
حــوزۀ مشــاعات اســت؛ جایــی کــه همــه می خواهنــد از آن اســتفاده کننــد، اما کســی 
حاضــر نیســت هزینــه اش را پرداخــت کنــد. در ماجــرای مربــوط بــه مگامــال، فرصــت 
برخــورداری از یــک پــارک 19.5 هکتــاری از مــردم اکباتــان ســلب شــد و بــه جــای 
آن یــک فضــای خصوصــی بســیار بــزرگ و گران قیمــت ســاخته شــد. آیــا الزم نبــود 
دربــاره چنیــن مســئله ای بــه طــور مفصــل صحبــت کنیــم و بــه ذی نفعــان توضیــح 
داده شــود و مــردم هــم ایــن حــق را داشــته باشــند کــه بیاینــد و صحبــت کننــد؟ مــن 
می گویــم اینجــا همــان جایــی اســت کــه بایــد ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی وارد شــود. 
در آسیب شناســی مطالعــات اتــاف می رســیم بــه یکــی دیگــر از مشــکالت و آن اینکــه 
ایــن گزارش هــا اغلــب در وارد کــردن مــردم بــه پروژه هــا چنــدان موفــق نبوده انــد. در 
حالــی کــه در انجمــن بین المللــی ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی، یکــی از قســمت های 
بســیار مهــم، »درگیــر کــردن مــردم« در ارتبــاط بــا پــروژه اســت. طرف هــای مختلــف 
بایــد بیاینــد و حرف هایشــان را بزننــد. امــا در بخــش عمــده مطالعاتــی کــه در ایــران 
در حــوزه اتــاف انجــام شــده، ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت. بیشــتر ایــن گزارش هــا بــا 
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ــه  ــا در اینک ــن پژوهش ه ــه و ای ــش رفت ــت پی ــی از این دس ــنجی و روش های نظرس
ســازوکاری را اجــرا کننــد کــه مــردم را بــه جلســات گفت وگــو و گردهمایــی بکشــاند، 

ــد. ــاً موفــق نبوده ان عمدت

ــت،  ــکل می گرف ــان ش ــان و ذی نفع ــن حامی ــی بی ــد گفت وگوی ــع بای در واق
ــطحی از  ــه س ــن ب ــت کم طرفی ــا دس ــاد ی ــاق می افت ــاع اتف ــی اقن ــه نوع ب

ــت؟ ــت اس ــد. درس ــدا می کردن ــت پی ــا دس ــاره پروژه ه ــق درب تواف
بلــه. امــا در پروژه هــای ارزیابــی تأثیــرات در ایــران، ایــن اتفاق هــا نیفتاد و اگــر بخواهیم 
بــه ده ســال گذشــته برگردیــم، واقعیــت ایــن اســت کــه بعــد از مدتــی مــا بــا صنعــت 
تولیــد گزارش هــای اتــاف روبــه رو شــدیم. خیلی هــا می پرســند کــه چــرا ایــن اتفــاق 
افتــاد؟ ایــن بحــث ریشــه دارد. اگــر مــا بگوییــم مهم تریــن عنصــر ارزیابــی تأثیــرات 
اجتماعــی و فرهنگــی، مســئلۀ حقــوق مــردم و رعایــت آن اســت، آن وقت بایــد بگوییم 
آنچــه امــروز شــاهدش هســتیم، در کشــور مــا ریشــۀ تاریخــی دارد. یک مثــال می زنم؛ 
وقتــی کتــاب »سیاســتنامه« یــا همــان »ســیرالملوک« خواجــه نظــام الملــک را نــگاه 
ــاره آییــن فرمانروایــی،  می کنیــد - کتابــی کــه در قــرن پنجــم هجــری قمــری درب
ــی  ــا حکایت های کشــورداری، اخــالق و سیاســِت پادشــاهان نوشــته شــده - آنجــا ب
ــان  ــت. در آن زم ــبیه اس ــیار ش ــا بس ــروز م ــرایط ام ــه ش ــه ب ــوید ک ــه می ش مواج
ــه  ــاً موضوعــات ب ــه شــکل امــروزی وجــود نداشــت و عمدت رشــته های تخصصــی ب

صورت داستان و حکایت مطرح می شد.
در ایــن کتــاب، دو داســتان وجــود دارد کــه توجــه بــه آنهــا، بخشــی از موضــوع 
ــن  ــت از ای ــد. در دو حکای ــان ریشــه های تاریخــی را روشــن می کن ــا و هم بحــث م
ــه  ــا ب ــاً حکایت ه ــده و اتفاق ــد ش ــردم تأکی ــوق م ــت حق ــت رعای ــه اهمی ــاب ب کت
مســایل عمرانــی هــم مربــوط اســت. یــک داســتان بــه پیرزنــی مربــوط اســت کــه در 
آذربایــگان، زمینــی داشــته و ایــن زمیــن را بــه برزگری ســپرده بــوده که در آن کشــت 
می کــرده و هــر مــاه ســهم ایــن پیــرزن را مــی داده. هــر مــاه از ایــن زمیــن تقریبــاً 
ــرای ســوخت  ــان را می خــورده و یکــی را هــم ب ــرای او درمی آمــده، دو ن ــان ب ســه ن
ــه  ــرد ک ــم می گی ــگان تصمی ــپاه آذربای ــده س ــرده اســت. فرمان ــه می ک ــراغ هزین چ
ــاغ و تفریح گاهــی بــرای خــودش آمــاده کنــد و زمیــن ایــن پیــرزن هــم می افتــد  ب
ــاً مثــل کارهــای امــروز  در محــدودۀ باغــی کــه او می خواهــد بســازد. ببینیــد دقیق
ماســت. فرمانــده بــه پیــرزن می گویــد بیــا پــول زمینــت را بگیــر یــا بــه تــو زمیــن 
ــود دارد.  ــم وج ــه االن ه ــن دو گزین ــه همی ــب اینجاســت ک ــم. جال ــوض می ده مع
پیــرزن می گویــد نــه، مــن از وضعیتــم راضــی ام، همســایه های خوبــی دارم و حاضــر 
نیســتم از اینجــا بلنــد شــوم. آنچــه مــا فرامــوش می کنیــم و اتفاقــاً در ایــن داســتان 
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هــم وجــود دارد، گزینــۀ ســوم اســت و اتفاقــاً در بحث هــای جدیــد ارزیابــی تأثیــر از 
آن زیــاد اســتفاده می شــود و آن »رضایــت« اســت کــه مــا فراموشــش کرده ایــم و یــا 
نادیــده اش گرفته ایــم. در کتــاب ســیرالملوک، فرمانــده زمیــن را می گیــرد و باغــش 
را می ســازد و پیــرزن را بیــرون می کنــد. پیــرزن مدتــی بعــد مســتأصل می شــود و بــه 
او می گویــد یــا پولــم را بــده یــا زمیــن معــوض. امــا در نهایــت نتیجــه ای نمی گیــرد 
و هیچ کــدام را بــه دســت نمــی آورد. بعــد از ایــن ماجــرا، پیــرزن می گویــد خداونــد 
همیشــه یــک نفــر باالدســت آدم هایــی کــه قــدرت دارنــد، گذاشــته اســت و مــن بایــد 
بــروم پیــش پادشــاه کــه انوشــیروان عــادل اســت. بــا ســختی خــودش را بــه مدائــن 
ــد مــرا کــه  ــا خــودش می گوی ــارگاه مفصــل انوشــیروان را می بینــد. ب می  رســاند و ب
ــم  ــاف مه ــه در ات ــری ک ــۀ دیگ ــه نکت ــد. اینجــا می رســیم ب ــه اینجــا راه نمی دهن ب
اســت: دسترســی بــه مســئوالن. اتــاف بایــد فضایــی فراهــم کنــد کــه مقامــات هــم 
ــتگاه های  ــه در رأس دس ــا کســانی ک ــی وقت ه ــم بشــنوند. چــون خیل ــد و ه ببینن
بوروکراســی نشســته اند، اصــاًل درکــی از مــردم و مشکالتشــان ندارنــد. بــرای همیــن 
ــاده  ــی س ــای میدان ــنجی و گزارش ه ــه نظرس ــا را ب ــن گزارش ه ــد ای ــم نبای می گوی
تقلیــل داد. هــم مــردم بایــد حرف هــای مقامــات را بشــنوند و هــم آنهــا حــرف مــردم 
را. بــرای مثــال مــن فکــر می کنــم طــرح توســعۀ دانشــگاه تهــران بــا همــه مســائل و 
مشــکالتش در نهایــت بــه نفــع همــه مــردم اســت، امــا بــد اجــرا شــد و مســئله ایــن 
بــود کــه در همــان دو گزینــه )یــا پــول یــا زمیــن معــوض( جلــو رفــت و بــه رضایــت 
مــردم توجــه نشــد. االن رئیــس دانشــگاه تهــران پذیرفتــه کــه دیگــر نبایــد بــه خــروج 
مــردم اصــرار کــرد و آنهــا می تواننــد بماننــد و بخشــی از شــرکای طــرح شــهر دانــش 
شــوند. االن دانشــکده علــوم اجتماعــی را مأمــور کرده انــد کــه دفتــر توســعۀ محلــی 

درســت کنــد و ارزیابــی تأثیــر، ابــزار همــان دفتــر اســت. 

داستانتان را نصفه گذاشتید.
بلــه برگــردم داســتانم را تمــام کنــم. یــک روز پیــرزن متوجــه می شــود کــه پادشــاه 
می خواهــد بــه شــکار بــرود. فکــر می کنــد ایــن فرصــت خوبــی اســت کــه بــا او حــرف 
بزنــد. پشــت یــک بوتــه خــار می خوابــد و صبــح در زمــان عبــور پادشــاه، خــودش را 
ــی  ــه ده ــرزن را ب ــاه پی ــد. پادش ــت می کن ــتانش را حکای ــدازد و داس ــو می ان جل
می فرســتد و ســفارش می کنــد از او پذیرایــی کننــد و یــک غــالم را هــم مأمــور می کند 
کــه بــه طــور ناشــناس بــه آذربایــگان بــرود و دربــارۀ ایــن موضــوع تحقیــق کنــد. بــه 
غــالم می گویــد کســی هــم نفهمــد کــه تــو بــرای چــه کاری رفتــه ای، تــا در واقــع 
آنچــه پیــرزن گفتــه را راســتی آزمایی کنــد. آن غــالم مــی رود و مــردم منطقــه هــم 
داســتان پیــرزن را تأییــد می کننــد. غــالم برمی گــردد و انوشــیروان دســتور می دهــد 
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تــا فرمانــده را بگیرنــد. پوســتش را می َکننــد و پــر از کاه کــرده و از ســردر کاخ آویــزان 
می کننــد. بــاز بــه ایــن هــم بســنده نمی کنــد. دســتور می دهــد آن زنجیــر معــروف 
جلــوی کاخ نصــب شــود بــا ارتفاعــی کــه حتــی کــودکان هــم به آن دسترســی داشــته 
باشــند، تــا هــر کســی قصــد دادخواهــی داشــت، آن زنجیــر را تــکان بدهــد و بتوانــد 

با پادشاه گفت وگو کند. 
داســتان دوم بــاز مربــوط بــه کاخ خــود انوشــیروان اســت کــه یــک دیــوارش کــج 
ــوار می بینــد،  ــن دی ــا ای ــد و کاخ را ب ــران می آی ــه ای ــی کــه ب ــوده و ســفیر روم زمان ب
ــاختید؟  ــج س ــرا آن را ک ــازید. چ ــر بس ــوار را بهت ــن دی ــتید ای ــد می توانس می گوی
ــوار را درســت بســازیم،  ــن دی ــا می توانســتیم ای ــد کــه م ایرانی هــا توضیــح می دهن
امــا اینجــا خانــه پیرزنــی بــود کــه حاضــر نشــد خانــه اش را بــه شــاه بدهــد و شــاه 
چــون می خواســت حــق ایــن زن رعایــت شــود، دیــوار کاخــش را کــج ســاخت. کتــاب 
ســیرالملوک در زمــان خــودش بــرای پادشــاهان و صاحبــان قــدرت نوشــته شــده و 
می خواهــد بــه آنهــا بگویــد کــه بایــد همیشــه رعایــت حــال و حقــوق مــردم را بکنیــد. 
حــرف مــن ایــن اســت کــه ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی هــم بایــد بــه صــدای مــردم 
بیشــتر توجــه کنــد؛ افــرادی کــه صدایشــان بــه درســتی شــنیده نمی شــود. کار اتــاف 

ایــن اســت کــه صــدای آنهــا را برســاند.
ــی  ــر رویکــرد در مطالعــات ارزیاب ــی جاجرمــی از ضــرورت تغیی ــای ایمان - آق
تأثیــرات اجتماعــی گفتیــد، بــه این ســمت کــه صــدای مــردم در ایــن مطالعات 
شــنیده شــود. ایــن تحلیــل وجــود دارد کــه بخــش زیــادی از نارضایتی هــای 
ــد  ــتی و مانن ــادی و معیش ــای اقتص ــر زمینه ه ــالوه ب ــه )ع ــی در جامع اجتماع
ــای  ــا، واکنش ه ــب ناآرامی ه ــر در قال ــال های اخی ــژه در س ــه به وی ــا( ک آنه
ــه ای  ــل زمین ــک عام ــود، ی ــده می ش ــی و... دی ــبکه های اجتماع ــی در ش جمع
مشــترک دارد و آن مســئلۀ نادیــده گرفتــه شــدن مــردم از یکســو و انباشــت 
مطالباتــی اســت کــه بــرای مــدت زمانــی طوالنــی وجــود داشــته، امــا کســی 
ــه آنهــا توجــه نکــرده اســت. در واقــع بخشــی از ایــن خشــم فعلــی قابــل  ب
مشــاهده در جامعــه، ناشــی از احســاس نادیــده گرفتــه شــدن اســت. چقــدر با 

این تحلیل موافق هستید؟
االن مدتــی اســت کــه مــا بــا ناآرامی هــا یــا شــورش های شــهری مواجــه هســتیم و 
ــورد  ــوان م ــا را در دو دســته می ت ــن ناآرامی ه فاصله شــان هــم کــم شــده اســت. ای
ــوادث  ــد ح ــت، مانن ــی اس ــای سیاس ــورش ها و ناآرامی ه ــی ش ــرار داد: یک ــه ق توج
ســال 88 یــا بــه تازگــی تجمع هــای مــردم در اعتــراض به ســقوط هواپیمــای اوکراینی 
در تهــران. دســته دیگــر دالیــل معیشــتی و رفاهــی دارد، مثــل دی مــاه 96 یــا آبــان 
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مــاه ســال98. بــه هــر حــال بخشــی از اینهــا را دولــت و نهادهــای باالدســتی بایــد از 
قبل پیش بینی کرده باشند. 

ــن  ــن وارد می شــد ای ــش قیمــت بنزی ــه افزای ــه ب ــای جــدی ک ــی از انتقاده یک
ــود کــه هیــچ پیش بینــی اجتماعــی از واکنــش جامعــه نداشــت و اســتدالل هایی  ب
کــه دربــاره افزایــش قیمــت شــد هــم اســتدالل های درســتی نبــود. دقیقــاً برخــالف 
آنچــه گفتــه شــد، ایــن گروه هــای کم درآمــد جامعــه هســتند کــه از یارانــه ســوخت 
بیشــتر اســتفاده می کننــد. مگــر ثروتمنــدان چنــد نفــر هســتند و چقــدر ماشــین 
دارنــد؟ طبقــات ضعیف تــر جامعــه به خصــوص کســانی که در حاشــیه شــهرها زندگی 
ــی هســتند و  ــه خودروهایشــان متک ــه شــدت ب ــد ب ــرای کســب درآم ــد، ب می کنن
حتــی انتخــاب آنهــا از نظــر جــای ســکونت دقیقــاً بــر اســاس همیــن قیمــت بنزیــن 
ارزان بــوده اســت. رفته انــد در پرنــد، هشــتگرد و اسالمشــهر ســاکن شــده اند، چــون 
حســاب کــرده بودنــد کــه در ایــن مناطــق مســکن ارزان تــر اســت و مــن هــم ماشــین 
دارم و می توانــم رفت وآمــد کنــم. امــا بعــد از اینکــه قیمــت ســوخت افزایــش یافــت، 
تمــام معــادالت زندگــی ایــن فــرد بــه هــم ریخــت. بــه همیــن دلیــل اســت کــه شــما 
می بینــد شــورش های آبــان 98 حتــی در شــهرهای جدیــد هــم دامنــه گســترده ای 
داشــته اســت. در همــان زمــان گزارش هــای اولیــه ای کــه همــکاران ما در دفتر توســعه 
اجتماعــی تهیــه کردنــد، ایــن نظــر را تأییــد می کــرد کــه در واقــع بیشــتر ناراضیــان، 
ــد. در  ــه شــدت خســارت دیده ان ــن ب ــش قیمــت بنزی ــه از افزای کســانی هســتند ک
واقــع ایــن گروه هــا و تأثیــری کــه افزایــش قیمــت بــر زندگی شــان می گذاشــت، در 
ایــن طــرح افزایــش قیمــت بنزیــن لحــاظ نشــده بودنــد و بنزیــن از ایــن زاویــه گــران 
شــده بــود کــه بخــش عمــده ســوخت را طبقــات بــاال مصــرف می کنــد، پــس مــا از 
آنهــا بگیریــم. در حالــی کــه میلیون هــا نفــری کــه حاشــیه اصفهــان و تهــران و دیگــر 
شــهرها زندگــی می کننــد، قیمــت ســوخت برایشــان خیلــی مهم اســت. بله، شــما اگر 
می توانســتید حمل ونقــل عمومــی ارزان و باکیفیــت را برایشــان تأمیــن کنید، شــرایط 
فــرق می کــرد. شــما االن می توانیــد تأثیــر افزایــش قیمــت ســوخت را بــر زندگــی آنها 
ببینیــد. تعــداد زیــادی از نیروهــای خدماتــی کــه در ســازمان ها و شــرکت های تهــران 
کار می کننــد، ســاکن همیــن مناطــق و شــهرهای حاشــیه ای تهــران هســتند. تا پیش 
از افزایــش قیمــت بنزیــن اغلــب آنهــا بــا ماشــین های شــخصی رفت وآمــد می کردنــد، 
االن کارپولیینــگ ]ســفر اشــتراکی[ می کننــد و هــر روز یــک نفــر می آیــد و بقیــه را 
ــری  ــون راه دیگ ــیده اند، چ ــکار رس ــن راه ــه ای ــان ب ــد. خودش ــرد و برمی گردان می ب
نبــوده اســت. ایــن نتیجــۀ درســتی اســت. امــا ســؤال مهــم ایــن اســت کــه چــرا بــا 
ایــن همــه هزینــه؟ هنــر مطالعــات ارزیابــی دقیقــاً همیــن اســت کــه بــا مطالعــۀ دقیق 
زندگــی آدم هایــی کــه زندگی شــان از اجــرای یــک طــرح متأثــر می شــود و گفت وگــو 



195

ت اجتماعی باید صدای مردم باشد
گفتگو با »حسین ایمانی جاجرمی«؛ ارزیابی تاثیرا

بــا آنهــا و در جریــان گذاشتنشــان و مطــرح  کــردن گزینه هــای مختلــف، هزینه هــا را 
کاهــش دهــد. مســئله دیگــر ایــن اســت کــه انباشــت مطالبــات در جامعــه مــا وجــود 
دارد و بیــرون کشــیدن بســته های سیاســتی از ایــن مطالبــات بــه درســتی در کشــور 
انجــام نمی شــود. بخشــی از ایــن کاســتی ها هــم بــه سیســتم دانشــگاه برمی گــردد 
و بخشــی هــم بــه ایــن موضــوع کــه سیســتم ها و نهادهــا در ایــران پایــداری ندارنــد 
و بــه تجربه هــای گذشــته و نیــروی انســانی متخصــص اهمیتــی نمی دهنــد. افــرادی 
ــتم  ــد سیس ــوند و بع ــص می ش ــد، متخص ــب می کنن ــه کس ــوند، تجرب وارد می ش
آنهــا را از دســت می دهــد. مــن خــودم کارم در دفتــر مطالعــات برنامه ریــزی شــهری 
وزارت کشــور شــروع کــردم. بعــد از ده ســال، نمی خواهــم از خــودم تعریــف کنــم، امــا 
می دانســتم کــه مثــاًل بــرای شــهرداری ها چــه بایــد کــرد، امــا بــا تغییــر دولــت بــه 
راحتــی مــرا از دســت دادنــد. ایــن فقــط داســتان مــن نبــود. در همــان وزارت کشــور، 
مهنــدس باســابقه ای را پیــدا کــردم کــه پیــش از انقــالب هــم کلــی کار کــرده بــود و 
می گفــت یــک مرکــز مطالعــات شــهری و روســتایی وجــود داشــت و آنجــا کارهــای 
خیلــی خوبــی کردیــم، امــا بعــد از ســه چهــار ســال بوروکراســی مقابــل مــا ایســتاد 
و همــه مــا را پراکنــده کــرد. سیســتم در ایــران مرتــب خــودش را صفــر می کنــد و 
متأســفانه دقیقــاً زمانــی کــه کارهــا دارد بــه نتیجــه می رســد، متوقــف می شــود. آن 
تعبیــر کاتوزیــان کــه دربــاره جامعــه ایرانــی بــه کار بــرده، شــاید دربــاره بوروکراســی 
ایرانــی هــم صــادق باشــد کــه ایــن هــم کلنگــی اســت و خیلــی زود بعــد از شــش یــا 

هفــت ســال همــه چیــز از نــو شــروع می شــود. 

ــا در  ــت ی ــی ماس ــه فعل ــص زمان ــدت مخت ــن ش ــا ای ــئله ب ــن مس ــا ای و آی
ــت؟ ــته اس ــود داش ــوت وج ــن ق ــه همی ــم ب ــته ه گذش

نــه در گذشــته هــم وجــود داشــته. مثالــش ســمینار بررســی مســائل اجتماعــی تهران 
در ســال 41 اســت کــه دانشــگاه تهــران برگــزار کــرد. شــخصیت ها و متخصصان بســیار 
مهمــی در آن ســیمنار حاضــر شــدند و دربــاره مســائل پیــش روی تهران هشــدار دادند. 
ســال 41 کــه چنیــن ســمیناری برگــزار شــد، درباره مســائلی مثــل آب تهــران، آلودگی 
هــوای تهــران، ترافیــک و مجموعــه مســایل دیگــری صحبــت شــده اســت. شــماری از 
کارشناســان خارجــی و شــخصیت های سیاســی مهــم در ایــن ســمینار حاضــر بودنــد. 
بخــش زیــادی از آن مســائل، مشــکالت امــروز ماســت. البتــه بخشــی از آن هشــدارها 
در آن زمــان شــنیده شــد؛ بــرای مثــال طــرح جامــع نتیجــه همیــن ســمینار و شــنیده 
شــدن هشــدارها بــود. بــه طــرح آمایــش ســرزمین هم توجــه شــد و گام هایی برداشــته 
ــد. در اینجــا  ــت نمی ده ــوآوری و خالقی ــر، ن ــا، اجــازۀ تغیی ــا بوروکراســی م شــد، ام
ــدل  ــه م ــرد. اســکات، س ــتناد ک ــازمان ها اس ــر جامعه شناســی س ــه تعبی ــوان ب می ت
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بــرای ســازمان ها مــی آورد: ســازمان بــه عنــوان نظــام عقالنــی، نظــام طبیعــی یــا نظــام 
ــا  ــد و ب ــاز هســتند کــه منعطف ان ــاز. ســازمان های مــدرن امــروزی، ســازمان های ب ب
محیــط تعامــل می کننــد و بــه نیازهــا پاســخ می دهنــد. گرفتــاری ای کــه مــا داریــم، 
ســازمان بــه عنــوان نیــاز طبیعــی اســت. کســانی کــه وارد ســازمان ها می شــوند، منافع 
ــا همیــن رویکــرد می تواننــد  ــر منافــع ســازمان ترجیــح می دهنــد و ب خودشــان را ب
دســتورکار ســازمان ها را عــوض کننــد. مثــاًل شــهرداری تهــران بیــش از آنکه ســازمانی 
بــرای توســعۀ شــهر تهــران باشــد، یــک دســتگاه پرداخــت حقــوق اســت. بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه ایــده ای مثــل ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی کــه واقعــاً می توانســت 
سرنوشــت شــهرداری تهــران را تغییــر بدهــد و محبوبیــت مدیریت شــهری را بــاال ببرد 
و رضایــت مــردم را بــه دنبال داشــته باشــد، تحــت تأثیر بوروکراســی، منحــرف و تبدیل 
می شــود بــه گزارش هــای بی خاصیتــی کــه بــا ایــن بوروکراســی ســازگار اســت. یــادم 
ــدگان  ــه نماین ــود ک ــم، مشــخص ب ــرکت می کردی ــه ش ــاف ک اســت در جلســات ات
ــی  ــه ارزیاب ــد و در جلس ــه زور آمده ان ــک و... ب ــی و ترافی ــی و عمران ــای فن معاونت ه
تأثیــرات نشســته اند. ایــن جلســات و نتایــج بررســی ها برایشــان مهــم نبــود، چــون 
می دانســتند کــه زور بخــش اجتماعــی بــه آنهــا نخواهــد رســید و تصمیــم آنهــا بــا ایــن 
مطالعــات تغییــر نخواهــد کــرد؛ مگــر برخــی پروژه هــا مثــل احــداث بی.آر.تــی در بلوار 

کشاورز که تحت تأثیر همین مطالعات متوقف شد.

- یکــی از پرســش ها دربــاره ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی در ایــران، آینــدۀ آن 
ــاره ارزیابــی تأثیــرات در کشــور مــا در دهــه گذشــته  اســت. پیشــینه ای درب
ــای  ــد. انتقاده ــاره کردی ــه آن اش ــان ب ــما در صحبت هایت ــه ش ــود دارد ک وج
دیگــری هــم وجــود دارد، از جملــه دربــاره کیفیت علمــی و اجرایــی گزارش های 
اتــاف و همچنیــن انتقادهایــی کــه بــه شــیوۀ اجــرای کار، واگــذاری پروژه هــا و 
مســئله عــدم اســتفاده از نیــروی متخصــص بــرای اتــاف وجــود دارد. از اینجــا 
ــی تأثیــرات در  ــد عمــل کــرد کــه ارزیاب ــه نظــر شــما چطــور بای ــه بعــد، ب ب

جایگاه درست خودش قرار گیرد؟
ــران  ــه اول، ســازمان هایی در ای ــن اســت کــه اساســاً در وهل ــکات مهــم ای یکــی از ن
بودنــد کــه بــه ایــن مســئله توجــه کردنــد. یعنــی اهمیــت ارزیابــی تأثیــرات اجتماعی 
را متوجــه شــدند و بــه آن بــه عنــوان یــک نیــاز بهــا دادنــد و بایــد بــه آنهــا یــک امتیــاز 
مثبــت داد. مثــاًل شــرکت نفــت، ایــن کار را کــرده اســت؛ شــرکت عمــران و بهســازی 
شــهری بــه ایــن موضــوع در اواخــر دهــه 70 توجــه کــرد. خاطــرم هســت همــراه آقای 
دکتــر طالــب، طرحــی را بــرای همیــن شــرکت عمران و بهســازی انجــام دادیــم درباره 
مســائل جابه جایــی و اینکــه آدم هــا زمانــی کــه بــه دلیــل پروژه هــای عمرانــی جابه جــا 
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ت اجتماعی باید صدای مردم باشد
گفتگو با »حسین ایمانی جاجرمی«؛ ارزیابی تاثیرا

می شــوند، چــه اتفاقــی برایشــان می افتــد. ایــن را بانــک جهانــی درخواســت کــرده 
ــا ایــن هــدف کــه اگــر طــی ایــن  بــود کــه بــه عنــوان یــک مطالعــه انجــام شــود ب
فرآیندهــا، حــق و حقوقــی بــرای مــردم پیش بینــی نشــده، مکانیزمی بــرای آن تعریف 
شــود. در همــان ســال ها دســتگاه ها در ایــران رفته رفتــه متوجــه شــدند کــه 
نمی شــود یک طرفــه تصمیــم گرفــت و بایــد بــه حقــوق مــردم فکرکــرد و نــه فقــط 
از منظــر جبــران مالــی، بلکــه بایــد شــاخص های دیگــری را هــم در نظــر گرفــت. آن 
زمــان بانــک جهانــی توصیــه می کــرد کــه مــردم فقــط در مواقــع بســیار ضــروری 
ــی  ــرد. یعن ــورت بگی ــد ص ــی نبای ــورت جابه جای ــن ص ــر ای ــوند و در غی ــا ش جابه ج
جایــی کــه مــردم زندگــی می کننــد و مســئله ای نــدارد، نبایــد تغییــر کنــد. چــون 
ســال ها بــرای ایــن زندگــی کــه بــه تعــادل رســیده، هزینــه شــده اســت. نگاه هــای 
ــد.  ــاد دیگــر را نمی بین ــی جزئی نگــر و کوتاه مــدت اســت و ابع ــب خیل ــروژه ای اغل پ
بــرای مثــال پــروژه نــواب، پــروژه دیگــری اســت کــه پــس از اجــرا، ایــن ســؤال را بــه 
طــور جــدی پیــش کشــید کــه مــا بــا مــردم چــه می کنیــم؟ زمانــی خیلــی بــه ایــن 
پــروژه افتخــار می کردنــد، امــا نتیجــه نشــان داد کــه بــه ابعــاد اجتماعــی پــروژه اصــاًل 
توجهــی نشــده بــوده. نــواب حــاال تمــام شــده و هنــوز هــم پــس از گــذر ایــن همــه 
ســال، ســاختار اجتماعــی پیــدا نکــرده و بــه همیــن دلیــل هــم هــر چنــد ســاختار 
کالبــدی بهتــری نســبت بــه خیلــی از مناطــق تهــران دارد، قیمتــش پایین تــر اســت. 

نواب نقطه عطفی بود برای اینکه اشتباهات قبلی تکرار نشود.

و تکرار نشد؟
جــا افتــادن ایــن سیاســت ها خیلــی ســخت اســت و تــا انــدازۀ زیــادی هــم بســتگی 
بــه شــخصیت مدیــران ارشــد دســتگاه ها دارد. مثــاًل در زمــان یکــی از مدیــران بــه 
مســئله پیوســت اجتماعــی توجــه می شــود، امــا وقتــی تغییــر می کنــد، سیاســت ها 
هــم تغییــر می کنــد یــا متوقــف می شــود. موضــوع اینجاســت کــه در ایــران، اتــاف 
ــای کار  ــد دانشــگاه ها پ ــه بعــد بای ــد، در مرحل را دســتگاه های اجرایــی شــروع کردن
ــروی  ــر از آن نی ــود و فرات ــت ش ــی کار تقوی ــب علم ــه جوان ــرای اینک ــد ب می آمدن
متخصــص تربیــت کننــد. االن چندســالی اســت کــه مــا در دانشــگاه تهــران، درســی 
دوواحــدی را بــا عنــوان »ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی« اضافــه کرده ایــم، در حالــی کــه 
شــاید الزم باشــد رشــته ای بــرای ایــن کار تعریــف شــود. اگــر قرار باشــد بحــث ارزیابی 
تأثیــرات اجتماعــی دربــاره تصمیمــات توســعه ای در کل کشــور انجــام شــود، حتمــاً 
بــه نیروهــای متخصــص بیشــتری نیــاز داریــم. افــرادی کــه بــه ایــن حــوزه مســلط 
باشــند. دانشــگاه بایــد ایــن کار را انجــام دهــد. در واقــع بایــد شــراکتی بین دســتگاه ها 

و دانشگاه ها اتفاق بیفتد.
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- امــا ایــن اتفــاق نیفتــاد و دانشــگاه در مقابــل طرح هــای ارزیابــی تأثیــرات، 
گارد گرفــت. شــاید یــک دلیلــش ایــن بــوده کــه از یــک زمانــی بــه بعــد هــم 
همان طــور کــه اشــاره کردیــد ایــن طرح هــا تبدیــل بــه صنعــت شــد و شــیوۀ 
واگــذاری آنهــا بــه شــرکت ها و نحــوۀ پیمانــکاری پروژه هــا، انتقادهــا را بیشــتر 
کــرد. چــه دالیــل دیگــری بــرای مقاومــت دانشــگاه در مقابــل ارزیابــی تأثیرات 

وجود دارد؟
مــن فکــر می کنــم چنــد مســئله وجــود داشــت. چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم اتــاف 
بــه شــکلی کــه در دهــه اخیــر در کشــور کار شــد و مــورد توجــه قــرار گرفــت، محصول 
دورۀ مدیریتــی آقــای قالیبــاف اســت. از یــک زمانــی بــه بعــد محبوبیــت قالیبــاف رو به 
ــد.  ــاف هــم در فضــای کلــی کشــور صدمــه دی ــه دنبــال آن ات کاهــش گذاشــت و ب
دومیــن مســئله ایــن بــود کــه بــه تدریــج و در گــذر زمــان مشــخص شــد کــه نتایــج 
ــه نمی شــود و  ــدان جــدی گرفت ــت شــهری، چن ــات در ســاختار مدیری ــن مطالع ای
خیلــی تأثیرگــذار نیســت. عامــل ســوم، افتــادن ایــن کار بــه دســت افــرادی بــود کــه 
تخصــص و صالحیــت کافــی را بــرای اجــرای ایــن پروژه ها نداشــتند. بنابرایــن کیفیت 
کار افــت کــرد و مجموعــه ایــن عوامل ســبب شــد افــرادی کــه اهل کار جدی هســتند، 
از ایــن حــوزه فاصلــه بگیرنــد. البتــه بــه یــک نکتــه هــم بایــد توجــه کــرد زمانــی کــه 
بحــث ارزیابــی تأثیــرات پیــش مــی رفــت، دانشــگاه هــم خیلــی در جریــان تحــوالت 
ــه در  ــی ک ــه نظــرم الزم اســت اتفاق ــود. ب ــر نب ــم بی تأثی ــه ه ــن فاصل ــود و ای آن نب
ــی  ــم انجــام شــود و آن، مســئلۀ قانون ــران ه ــاده، در ای کشــورهای توســعه یافته افت
شــدن ارزیابــی تأثیــرات اســت. قانــون بایــد توجــه تأثیــرات را بــه رســمیت بشناســد. 
در ایــن صــورت بخش هــای مختلــف، جایــگاه خودشــان را در ایــن حوزه پیــدا می کنند 

و فعال می شوند.

مثل ارزیابی تأثیرات مجیط زیستی که قانون شده است.
ــون برنامــه ششــم توســعه مــاده 80، ایــن موضــوع یعنــی  بلــه دقیقــاً. البتــه در قان
پیوســت اجتماعــی درخواســت شــده و وزارت کشــور هــم در ایــن زمینــه اقــدام کــرده 
و مصوبــه اش را هــم آمــاده کرده انــد و در دســتورکار دولــت اســت. اگــر هیئــت دولــت 
ایــن را تصویــب کنــد، ســازوکار قانونــی بــرای ارزیابــی تأثیــرات تعریــف می شــود و 
پشــتوانۀ قانونــی می توانــد کمک کننــده باشــد. شــورای شــهر هــم مصوباتــی در ایــن 
زمینــه داشــته، امــا ایــن مصوبــات ممکــن اســت بــرای شــهرداری ها تاحــدی الــزام آور 
باشــد، امــا در مــورد عملکــرد و تصمیم گیــری ســایر دســتگاه ها تأثیــری نــدارد. اینکــه 
ــران جــدی  ــی و فرهنگــی سیاســت های توســعه ای در ای ــرات اجتماع ــی تأثی ارزیاب
گرفتــه شــود، توجــه هــر ســه قــوه را می خواهــد. نقــش قــوه قضاییــه در ایــن بخــش 
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گفتگو با »حسین ایمانی جاجرمی«؛ ارزیابی تاثیرا

خیلــی مهــم اســت. اینکــه مــردم بتواننــد شــکایت و دادخواهــی کننــد. اینجــا مصداق 
همــان بحــث زنجیــر انوشــیروان اســت کــه اگــر حــق شــما در جایــی نادیــده گرفتــه 
شــد، بتوانیــد صدایتــان را برســانید. در حــال حاضــر افــرادی در حــوزۀ اتــاف تربیــت 
شــده اند و بــه ایــن حــوزه عالقه منــد هســتند. ایــن بخــش را بایــد دیــد و کم اهمیــت 
تلقــی نکــرد. بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه اساســاً بحــت ارزیابــی تأثیــرات هــم در 
دنیــا و هــم در ایــران جدیــد اســت و بخشــی از مشــکالتی کــه مــا در ایــن حــوزه در 
ــا آن مواجــه شــده ایم، مثــل بی توجهــی مقامــات بوروکراســی بــه اتــاف یــا  ایــران ب
کیفیــت نه چنــدان رضایت بخــش گزارش هــا بــه طــور نســبی در کشــورهای دیگــری 
کــه االن در ایــن حــوزه کار می کننــد هــم وجــود دارد؛ چون موضــوع ارزیابــی تأثیرات، 
جدیــد و یــک حــوزه کاری بــا عمــر کوتــاه اســت. بنابرایــن واقع بینانــه ایــن اســت کــه 
بگوییــم در ایــران، قدم هایــی برداشــته شــده و دســتاوردهایی هــم داشــته ایم. از اینجــا 
بــه بعــد، بخشــی از کار مطالبه گــری و پیگیــری مســئله، دیــده شــدن ارزیابــی تأثیرات 
ــر از  ــوع فرات ــن موض ــت ای ــه اهمی ــت؛ اینک ــی اس ــاختارهای قانون ــی در س اجتماع

توصیه ها، به رسمیت شناخته شود. 
در کنــار آن، مســئلۀ دانشــگاه ها مطــرح اســت کــه بــه ایــن موضــوع توجــه کننــد. 
بلــه مــا در دانشــگاه تهــران، یــک درس دوواحــدی را بــرای ارزیابــی تأثیــرات اضافــه 
کرده ایــم، امــا ایــن حتمــاً کافــی نیســت و بحــث تربیــت نیــروی متخصــص بایــد در 
اولویــت قــرار بگیــرد. ایــن یــک حــوزه بین رشــته ای اســت. وقتــی قــرار اســت ارزیابــی 
تأثیــرات انجــام بدهیــد، بــه جامعه شــناس، انسان شــناس، متخصــص محیط زیســت و 
اقتصــاددان نیــاز داریــد. اگــر قــرار باشــد پیوســت جنســیتی یــا پیوســت فرهنگــی هم 
انجــام شــود، نیــاز بــه ارتبــاط بــا رشــته های دیگــر هــم وجــود دارد. یکــی از راه هــا 
ایــن اســت کــه هــر کــدام از ایــن بررســی ها بــه طــور جداگانــه انجــام شــود، یــک 
راه هــم ایــن اســت کــه کار جامعــی در قالــب ارزیابــی تأثیــرات انجــام شــود. بنابرایــن 
ارزیابــی تأثیــرات در دانشــگاه ها می توانــد رشــته ای باشــد کــه چند دپارتمــان مختلف 
در ارتبــاط بــا آن بــا هــم کار کننــد. عــالوه بــر اینهــا تعریــف ســازوکارهای حرفــه ای 
مهــم اســت و ایــن موضــوع را می تــوان از طریــق تقویــت نهادهــای صنفــی و انجمــن 
اتــاف دنبــال کــرد. بــه نظــرم مجمــوع اینهــا دورنمــای حــوزۀ کار اتــاف اســت. چــه 
بخواهیــم و چــه نخواهیــم، مقامــات هــم متوجــه شــده اند کــه از ایــن مطالعــات بی نیاز 
نیســتند و مــردم هــم مطالبه گرنــد، صــدا دارنــد و االن صدایشــان از صــدای دولت هــا 
بلندتــر اســت. االن فعــاالن مدنــی در زمــان اجــرای پروژه هــا می پرســند کــه پیوســت 
اجتماعــی اش کجاســت؟ اینهــا اتفاقــات مثبتــی اســت. من دورنمــای ارزیابــی تأثیرات 
را در ایــران مثبــت می بینــم. مــا بــه ایــن حــوزه نیــاز داریــم، چــون جایــی اســت کــه 
سیاســت و علــم و تخصــص و مــردم بــه هــم پیونــد می خورنــد. امــا در ادامــه راه، یــک 
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نکتــه کلیــدی وجــود دارد و آن اینکــه مــا ارزیابــی را از ســمت دولــت شــروع کردیــم، 
امــا حــاال می تــوان و بایــد از ســمت مــردم بــه ارزیابــی تأثیــرات توجــه کــرد. مــا در 
واقــع بایــد نســل دوم ارزیابــی تأثیــرات را شــروع کنیــم. آن ده ســال اول، هرچــه بــود، 
تمــام شــده و روشــن اســت کــه نمی توانیــم آن مســیر را ادامــه بدهیــم. مســیر آینــده 
را بایــد بــا رویکــرد انتقــادی پیــش ببریــم و بــه طــور مرتــب عملکردمــان را در ایــن 

حــوزه پایــش کنیــم تــا ارزیابــی تأثیــرات در جایــگاه مؤثــر و درســتش قــرار گیــرد. 


