
14
01
ز /

ایی
/ پ

 55
ی 

اره 
شم

فصلنامه انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

26

نظام ملى تنظیم گرى 
مفهوم تنظیم گرى و ارتباط آن با نظام حکمرانى 

فرهاد خوانساری
کارشناس حوزه ی رسانه

در نهایت این نظریه، پس از اصالحات و جرح و تعدیل در مجامع علمی، به عنوان یک نسخه ی شفابخش برای توزیع مناسب منابع و چابک سازی بدنه ی دولت، 
در قالب قانون در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به کار گرفته شد. به طوری که فقط در انگلستان، حدود 70 نهاد تنظیم گر در بخش های مختلف گزارش شده 
است. برخی مباحث تنظیم گری خیلی زود پا را از حوزه ی یک کشور و محیط بسته ی جغرافیایی فراتر گذاشته و به یک مبحث الزام آور بین المللی تبدیل شد. 

نهادهای مهم تنظیم گری در نظام بین الملل را می توان برشمرد که در حوزه ی اقتصادی، »گروه ویژه ی اقدام مالی« )FATF(، یکی از آنان است.

امــروزه یکــی از اجــزای مهــم حکمرانــی اقتصــادی در اکثــر کشــورهای توســعه یافتــه و در حــال توســعه، به منظــور افزایــش کیفیــت 
ــی،  ــاظ تاریخ ــه لح ــاً ب ــت. اساس ــری اس ــده، تنظیم گ ــرف کنن ــاه مص ــش رف ــن افزای ــا و همچنی ــب و کاره ــعه ی کس ــات، توس ــا و خدم کااله
تنظیم گــری پدیــده ای مــدرن به شــمار نمی آیــد و واژه ای خلق الســاعه نیســت کــه به طــور تصادفــی وارد ادبیــات مدیریــت اقتصــادی شــده 
باشــد. بــر اســاس پژوهش هــای موجــود، می تــوان مــواردی از مداخــالت حاکمیتــی را در قــرن نوزدهــم بــه میــان آورد. در چهــار دهــه ی اخیــر 
و بــا رویکــردی توســعه یافته، مفهــوم تنظیم گــری و ســاختارهای تنظیم گــر، به عنــوان بخــش جدیــدی از مفهــوم حکمرانــی در حــال ظهــور 
و بــروز اســت. ایــن واژه به عنــوان یــک نظریــه ی علمــی توســط اندیشــمندان متعــددی مطــرح و بــا موافقیــن و مخالفیــن فراوانــی نیــز مواجــه 
شــده اســت. به رغــم دیرینگــی و بــا وجــود نظریه پــردازان متعــدد، بــه دلیــل مطالعــات و پژوهش هــای متنــوع و تالش هــای فــراوان، شــاید 
نظریــه ی تنظیم گــری را بتــوان بــه نــام میشــل فوکــو )1984-1926( و پروفســور کالیــن اســکات )دکتــرای دانشــگاه مــک گیــل کانــادا در ســال 

1983( ســند زد.
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در ایران اگرچه در اوایل دهه ی 1300، سازمان هایی با وظایف تنظیم گرانه 
ایجاد شدند، اما در طی بیست سال اخیر بوده است که تنظیم گری به طور 
ابالغ  است.  گرفته  قرار  اندیشمندان  و  دولتمردان  توجه  مورد  جدی 
سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی در سال 1384 و طرح 
تنظیم گری  نظام  در  عطفی  نقطه ی  کشور،  در  خصوصی سازی  موضوع 

کشور به شمار می آید.
اقتصاد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی نیز در  دفتر مطالعات 
سال 1397، با درک این واقعیت، طی گزارشی با رویکرد طرح ملی، به 
بررسی نظام ملی تنظیم گری پرداخته است. این گزارش 55 صفحه ای با 
کد موضوعی 330، به شماره ی مسلسل 15940 و به تاریخ مرداد 1397 
تهیه و در اختیار مراجع ذی صالح و عموم عالقه مندان گذاشته شده است. 
تا زمان تنظیم این گزارش، مدرک و نشانی که داللت بر طرح این پژوهش 

در  صحن علنی مجلس و تبدیل به قانون داشته باشد، مشاهده نشد.
سازمان ها  شرکت ها،  جای جای  در  تنظیم گری  ضرورت  است  بدیهی 
اجراء،  کم وکیف  از  فارغ  هم اکنون  و  نمی ماند  قانون  معطل  نهادها،  و 
در حال  وظایف سازمانی  از  بخشی  به عنوان  تنظیم گری  نظام  متصدیان 

انجام امور در ساختار اداری خود هستند.
نبود  یا  ضرورت  حکمرانی،  عصر  در  تنظیم گری  تنظیم گری،  خاستگاه 
و  تنظیم گرانه  حکمرانی  تا  تنظیم گر  دولت  از  تنظیم گری،  ضرورت 
بررسی تجارب تنظیم گری و نهایتاً؛ بررسی تجارب تنظیم گری در برخی 
کشورها، از جمله سرفصل هایی است که در این پژوهش به آن پرداخته 
نظام  پژوهش، خالصه ی گزارش  این  با  بیشتر  آشنایی  برای  است.  شده 
ملی تنظیم گری که در ابتدای پژوهش قید شده است، تقدیم مخاطبان 

گرانقدر نشریه می شود؛

اعمال  برای  منابع  و  ظرفیت ها  از  گسترده ای  مجموعه ی  1.حکمرانی، 
قدرت بر دامنه ی گسترده ای از فعالین دولتی، غیردولتی و فراملی است 
فراهم  حکمرانی  اعمال  برای  را  زمینه  که  است  فرآیندی  تنظیم گری  و 

می کند.
2.تنظیم گری در معنای عام، شامل انواع مداخالت دولت به منظور تحقق 
اهداف حاکمیت است. هدف از این مداخالت، ایجاد »کنترل عمومی« بر 

ارائه کنندگان خدمات برای تضمین »منفعت عمومی« است.
3.تنظیم گری یکی از کارکردهای اصلی نظام حکمرانی نوین بوده که در 
نیز  و  تسهیل گری  بازتوزیع،  مانند؛ سیاست گذاری،  کارکردها  سایر  کنار 
کارکرد سنتی ارائه ی کاال و خدمات، چارچوب کالن نظام حکمرانی مدرن 

را شکل می دهد.
اقتصاد  و  اقتصادی  سیاسی،  مختلف  ابعاد  از  عمومی  منفعت  4.تأمین 
نیز  و  ظرفیت حکمرانی  و  قابلیت  ارتقای  منظر  از  همچنین؛  و  سیاسی 
دالیل  از  یکی  تخلفات،  به  رسیدگی  در  قضایی  نظام  ناتوانی  به دلیل 

ضرورت شکل گیری نهادهای تنظیم گر در نظام حکمرانی است.
به  که  نظریاتی  نخستین  از  یکی  به عنوان  تنظیم گر،  دولت  5.نظریه ی 
چگونگی تحقق تنظیم گری به وسیله ی دولت می پردازد، دارای سه فرض 

محوری است؛
5.1 نخست این که؛ تنظیم گری مقوله ای ابزاری است

5.2 دوم این که؛ دولت، محور اجرای تنظیم گری است
تنظیم گری  اعمال  در  حاکمیتی  قوانین  محوریت  به  سوم  فرض  و   5.3

به عنوان اصلی ترین ابزار اشاره دارد.

خالصه ی گزارش

6.نظریه ی دولت تنظیم گر پس از ارائه و اجرا مورد نقد قرار گرفت. نتیجه ی 
انتقادها، شکل گیری نظریات و رویکردهای جدیدی بود که بر تمرکززدایی 
از فرآیند تنظیم گری و باز کردن دایره ی تنظیم گران و مفهوم »حکمرانی 
نظریه ی   ،)LTA( خودتولیدی  قانونی  رویکرد  داشتند.  تأکید  فاصله«  با 
رویکرد  و  )واکنشی(  تعاملی  تنظیم گری  رویکرد  فوکو،  حکومت مندی 
کالین اسکات با عنوان پسادولت تنظیم گر به نقد نظریه ی دولت تنظیم گر 

پرداخته اند و هریک از جهتی سعی در جبران نواقص آن داشته اند.
7.رویکرد »حکمرانی تنظیم گرانه« که به عنوان چارچوبی برای پیاده سازی 
تأکید  ضمن  شده،  ارائه  گزارش  این  در  حکمرانی  نظام  در  تنظیم گری 
از  استفاده  اخیر،  سال های  در  حکمرانی  بنیادین  مفهوم  تحوالت  بر 
انواع فناوری های نوین در کنار نوآوری های نهادی و سیاستی را بخشی 
جدایی ناپذیر از نظام های تنظیم گری می داند و معتقد است تنظیم گری 
به حوزهای متنوع و  اقتصادی،  و  از مقوله ای صرفاً حقوقی  امروزه عماًل 
پیچیده با ماهیت »نوآورانه و فناورانه« تبدیل شده و پویایی، به روز بودن، 
بین بخشی،  و  جامع  نگاهی  و  هوشمند  نهادسازی  پیش دستانه،  فعالیت 
با ویژگی های سنتی تنظیم گر  از خصوصیات تنظیم گری نوین است که 
به عنوان نهادی قضایی، بوروکراتیک، رسمی و سلسله مراتبی ذاتاً متفاوت 

است.
می توان  تنظیم گرانه«  »حکمرانی  رویکرد  ویژگی های  مهم ترین  8.از 
نفوذ  دایره ی  یک سوی؛  از  که  تعارض  حاوی  ساختار  بودن،  فناورانه  به 
تنظیم گری را گسترش می دهد و ازسوی دیگر؛ تنظیم گران سطح فعالیت 
و  انگیزشی  ابزارهای  از  گسترده  استفاده ی  می کند،  محدود  را  رسمی 
طراحی بازار و تأکید بر سهم بازار به مثابه اقتدار تنظیم گرانه، تعاملی و 
توافقی بودن، سیاست محور بودن، فرا اقتصادی بودن و وجود نگاه فراملی 
اشاره کرد. در این رویکرد، قوانین رسمی کشور تنها سهم کوچک و البته 
مهمی در مسیر تحقق حکمرانی تنظیم گرانه برعهده دارند و بخش قابل 
توجهی از اعمال حکمرانی نوین، خارج از چارچوب-های رسمی و البته 
مبتنی بر ساختار حقوقی ایجاد شده توسط حاکمیت، محقق خواهند شد.
مستقیماً  تنظیم گرانه  وظایف  اکثر  طوالنی،  سالیان  طی  ایران  9.در 
به واسطه ی حکومت انجام می گرفته و تفکیک مشخصی بین سیاست گذاری 
و تنظیم گری وجود نداشته است، اما با گذشت زمان به تدریج سازمان هایی 
در زیرمجموعه ی دولت به وجود آمدند که با تمرکز بر وظایف تنظیم گرانه، 
اموری همچون مجوزدهی، تنظیم بازار و اعمال برخی جرائم بر متخلفان 
را برعهده گرفتند و با تأسیس نهادهایی همچون کانون وکال و سازمان 
مرور  به  و  کرده  پیشرفت  تخصصی  و  بخشی  تنظیم گری  پزشکی،  نظام 
تعزیرات  سازمان  مانند  دولتی  تنظیم گر  مدرن  نسبتاً  نهادهای  برخی 
اخیراً  و  مصرف کنندگان  و  تولیدکنندگان  از  حمایت  سازمان  حکومتی، 
تنظیم گرانه ی  نقش  ایفای  با هدف  نیز  رادیویی  مقررات  تنظیم  سازمان 

دولت ایجاد شده اند.
پس از ابالغ سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی و تصویب 
قانون اجرای این سیاست ها که به تشکیل شورای رقابت انجامید، مرحله ی 
جدید استقرار نظام تنظیم گری در کشور آغاز شد که توفیق چندانی به 
همراه نداشته است. در کنار این، جریان جدیدی از تقاضای شکل گیری 
در  نیز  تکنیکی  و  سیاسی  اجتماعی،  حوزه های  در  قاعده گذار  نهادهای 
سال های اخیر آغاز شده است که به دلیل تفاوت ماهوی این عرصه های 
آن ها،  در  تنظیم گری  فرآیند  بیشتر  مراتب  به  پیچیدگی  و  سیاستی 
امری  تنظیم گرانه  حکمرانی  الگوی  از  استفاده  سمت  به  رویکرد  تغییر 

اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

25


