مردم و مذاكره ،محرم يا نامحرم؟

روزنامه كيهان يادداشت ديروز خود را به موضوع
سياستهاي مغرضانه و عمليات رواني جريان
رسانهاي حامي دولت پيشين در قبال مذاكرات
هستهاي در شرايط كنوني پرداخت و نوشت :خالصه اين عمليات رواني به
زبان ساده از اين قرار است« ،كشور با مشكالت فراوان ،بزرگ و الينحلي
مواجه است كه تنها راهحل آنها كوتاه آمدن در مذاكرات هستهاي و عبور
از خط قرمزهاي تعيين شده است .دولت سيزدهم نيز چارهاي جز پيمودن
مسير دولت پيشين نداشته و تعلل و ترديد در اين گزاره قطعي ،جز تشديد
مشكالت نتيجه ديگري ندارد ».تكليف طرف غربي و باجخواهي آن روشن
اس��ت و ميماند تصميم تيم مذاكرهكننده و دولت س��يزدهم .اگر روي
خطوط قرمز مبتني بر تأمين منافع كشور و مردم ايستادگي كند و زيربار
زيادهخواهي غرب نرود ،متهم به بيتوجهي به مشكالت و انشاخواني در
مذاكره ميشود و اگر كوتاه بيايد كه چه بهتر و معلوم ميشود راه دولت
پيشين و حاميان آن درست بوده است.
چاره اين بازي موذيانه و دوس��ر باخت چيست؟ دولت بايد مردم را محرم
دانسته و برخالف رويه پيشين عمل كند .امروز نه امريكاييها عوض شدهاند
و نه اروپاييها بلكه تجربه برجام آنها را وقيحتر و طلبكارتر هم كرده است،
پس ناگفته و ندانسته قابل حدس اس��ت كه نمايندگان آنها در مذاكرات
چه ميگويند و ميخواهند .در چنين ش��رايطي يكي از برگ برندههاي
دولت فعلي اطالعرساني هوشمندانه است .بهنظر ميرسد تغيير راهبرد
محرمانگي مطلق مذاكرات ،بايد بهطور جدي در دستور كار دولت سيزدهم
و بهويژه وزارت امور خارجه قرار گيرد .عدم تغيير در اين راهبرد ،نه به نفع
سرمايه اميد و اعتماد مردم به دولت است و نه به نفع تيميكه قرار است
پشت ميز مذاكره بنشينند .نبايد از ياد برد كه هدف اصلي تحريمها ،فشار
به مردم است و عنصر «مردم» در اين مواجهه نقشي كليدي و مهم دارند.
طرف مقابل براي اين عنصر برنامه دارد .كنار گذاشتن «مردم» از اين ميدان
پيچيده  -كاري كه دولت قبل كرد -خطايي استراتژيك است.
........................................................................................................................
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سردار جاللي در نشست خبري هفته پدافند غيرعامل:

قرارگاه دفاع مقابل ريزپرندهها تشكيل دادهايم
گزارش

از اين تيم رسانهاي اميد و انتظاري نيست

روزنامه آفتابيزد سرمقاله ديروز خود را به
نقد تيم رسانهاي دولت معطوف كرد و نوشت:
ش��واهد و قرائن به ما ميگويد دولت جديد
رويكرد رسانهاي به مراتب آشفتهتري نسبت به دولت قبل دارد .دولت
حسن روحاني موسوم به تدبير واميد در امور رسانهاي محدود به يكسري
رسانههاي خاص شده بود و اتفاقا ضربه اصلي را هم از همين نقطه خورد.
مشاوران و دستاندركاران رسانهاي دولت روحاني تصور ميكردند اگر
چند رسانه خاص را به رسميت بشناسند ديگر نيازي به ديگر رسانهها
نيست و ميتوان به نيكي اقدامات دولت را به سمع و نظر مردم و جامعه
رس��اند اما نكته جالب توجه آنجا بود كه نه تنها اين رس��انهها عليرغم
حمايت و رانتهاي دولتي موفق نبودند بلكه از مقطعي عليه همين دولت
وارد ميدان شدند و بيشترين تخريبها نيز از جانب آنان رخ داد.
قصه دولت ابراهيم رئيسي نيز حداقل تا اينجاي كار به مراتب بدتر است.
بازوي رسانهاي اين دولت به شدت ضعيف و فش��ل است و تقريباً تمام
انتصابات اين دولت در حوزه روابط عمومي محل تأمل و س��ؤال است.
اين روزها كه همچنان حكمهاي انتصاب صادر ميشود بعضاً با اسامي و
افرادي روبهرو ميشويم كه اص ً
ال ردي و نشانهاي از آنان در رسانهها يافت
نميشود و اصوال مشخص نيست چگونه يك شبه كارشناس و اهل رسانه
شدهاند يا اگر هم فردي سابقه كار رسانهاي داشته سوگمندانه وي در اشل
بسيار پايين و ضعيفي سابقه داشته است ،يعني حتي براي حضور وي در
يك سمت مياني در رسانه هم نميتوان جايي را در نظر گرفت!
رئيسجمهور سابق مدام گاليه داشت چرا دستاوردهاي دولت وي در
سياست خارجي نمودي در جامعه ندارد ،دريغ از اينكه وي خبر نداشت
بازوي رسانهاي دولتش به جاي پرداختن به وظيفه اصلياش در وادي
توزيع رانت به برخي رسانههاي خاص افتاده است .سيدابراهيم رئيسي
تا همين جا نيز نشان داده رئيسجمهور پركاري است .حداقل از ميزان
سفرهاي استاني او وجنب وجوش كابينه اين مهم مشخص است .كاري
به اين ندارم چقدر وعدههاي سفرهاي استاني با عقبه كارشناسي است اما
حتماً رئيس دولت انتظار دارد زحمات و تالشهاي اهالي پاستور را جامعه
ببيند .انتظار بجا و حقي هم است .ليكن با اين وضعيت تيم رسانهاي آقاي
رئيسجمهور بهتر است اميد و انتظاري نداشته باشد.
........................................................................................................................

سردرگمي اصالحطلبانه

احمد زيدآبادي ،فعال سياس��ي اصالحطلب در
يادداشتي در روزنامه اعتماد به نقد رفتار سياسي
اصالحطلبان در دو دهه گذشته پرداخت و نوشت:
امروزه پس از گذش��ت حدود يك ربع قرن از آغاز حيات پديدهاي به نام
«جنبش اصالحطلبي» در ايران ،اگر چهرههاي مؤثر اين پديده را به بحث
و گفتوگويي درباره آسيبشناسي اصالحات فرا بخوانيم ،معموالً نخستين
حرفشان اين خواهد بود كه« :ابتدا بايد مشخص شود چهچيزي ،چگونه
در اين نظام بايد اصالح شود!» در واقع همين يك جمله ،از بيبرنامگي و
س��ردرگمي و بينظمي عملكر ِد اصالحطلبان در 25س��ال گذشته پرده
برميدارد و دليل اصلي ناكامي سياسي آنها را توضيح ميدهد.
نويسنده در نقد رفتار برخي اصالحطلبان قدرتمحور هم نوشته است:
بدبختانه بخش قابلتوجهي از اصالحطلبان ،كنش اصالحطلبانه را تنها
در گرو جاي پايي كمرنگ يا پررنگ در قدرت رسمي ميبينند و از همين
رو ،هر موفقيتي در انتخابات را نشانه پيشرفت اصالحات و هر شكستي
در آن را عالمت شكست و اضمحالل آن تلقي ميكنند .براساس همين
نگرش ،اين بخش از اصالحطلب��ان هنگا ِم حضور در ق��درت ،چنانكه
گويي عينكي سفيد به چشم زده باشند ،همه وقايع را عادي و طبيعي
و اوضاع را روبهراه ميبينند و نابس��امانيهاي بحرانزا را كوچك و خرد
نشان ميدهند ،اما زماني كه از قدرت رانده ميشوند يا از حضور در آن
باز ميمانند ،عينك سفيدش��ان با عينكي كبود عوض ميشود و ديگر
همهچيز را يكسره س��ياه و هر اتفاقي را غيرعادي و معطوف به بحران
كنش اصالحطلبان
و فاجعه تعبير ميكنند ،بنابراين اگر محرك اصلي ِ
كسب سهمي از قدرتِ رسمي چه از راه جلب اعتماد نظام و چه
همچنان
ِ
برانگيختن افكا ِر عمومي از راه رفتارهاي تبليغاتي و عامهپسند
از طريق
ِ
باشد ،به گمانم سرنوشت غمانگيزي براي آنها رقم خواهد خورد.
........................................................................................................................

چالش مقبوليت

روزنامه صبحنو سرمقاله ديروز خود را به بلندپروازيهاي
اردوغان اختصاص داد و نوش��ت :نوعثمانيگري وجه
اشتراك تحليلها و بررسيهاي صاحبنظران از رفتارها
و مواضع رئيسجمهوري تركيه است .رجب طيب اردوغان با بلندپروازيها و
تصميمات متناقض ،سياست خارجي و داخلي تركيه را در سالهاي اخير تحت
تأثير قرار داده است؛ تأثيراتي كه مردم اين كشور را نيز در اين روزها بينصيب
نگذاش��ته اس��ت .نقشآفريني در اتفاقات اخير در كش��ورهاي ارمنستان و
آذربايجان و لشكركشي به سوريه از يكسو و برخورد سخت با مخالفان داخلي
از سوي ديگر ،مردم اين كشور را وادار به درخواست استعفاي وي كرده است.
برخورد وي با «عثمان كاواال» و پس از آن اخراج 10س��فير از تركيه ،عرصه
اقتصادي را بر مردم اين كش��ور تنگتر كرد .كاهش ارزش لير به مردم تركيه
ثابت كرده است كه اردوغان عالوه بر اينكه امنيت كشورشان را به بازي گرفته
است ،منافع آنها را نيز به لبه پرتگاه برده است .ترند شدن « #اردوغان -استعفا»،
رشد بيسابقه بياعتمادي عمومي نسبت به تصميمات رئيسجمهوري را نشان
ميدهد كه دوست و دشمن ثابت ندارد و با رويكرد ناپايدار خود نه تنها نتوانسته
است رؤياهاي سلطان گونه خود را تحقق بخشد ،بلكه از حل و فصل مشكالت
داخلي نيز بازمانده و با چالش مقبوليت مواجه شده است.
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به مناس�بت هفته پدافند غيرعامل ،س�ردار
غالمرض�ا جالل�ي ،رئي�س س�ازمان پدافند
غيرعامل كشور روز گذشته نشستي را برگزار
ك�رد و در آن به ارزياب�ي حوزه اختي�ارات و
وظايف اين س�ازمان پرداخ�ت و از فرصتها
و تهدي�دات موج�ود در اين رابطه س�خن به
ميان آورد و درمورد تش�كيل ق�رارگاه دفاع
در برابر ريزپرندهها نيز توضيحاتي ارائه داد.
س�ردار جاللي از تهديدات تركيبي دشمنان
نيز گفت و با تأكي�د بر اينكه اي�االت متحده
و رژيمصهيونيس�تي تالشهای�ي نافرج�ام
براي ضرب�ه زدن به جمهوري اسلامي ايران
در دس�تور كار ق�رار دادهان�د از هزينهه�اي
فراوان�ي ك�ه دول�ت قب�ل در ح�وزه پدافند
غيرعامل ايجاد كرد نيز س�خن به ميان آورد.

سخنان س��ردار جاللي در نشس��ت خبري روز
گذشته بيش��تر حول تعريفي بود كه وبسايت
اين س��ازمان ارائه داده اس��ت ،مبن��ي بر اينكه
«پدافند غيرعامل هر اقدام غيرمسلحانهاي است
كه موجب كاهش آسيبپذيري نيروي انساني،
س��اختمانها ،تأسيس��ات ،تجهيزات ،اسناد و
شريانهاي كشور در مقابل عمليات خصمانه و
مخرب دشمن ميشود».
در ادامه تعريف مورد اش��اره آمده اس��ت :هدف
از اجراي طرحهاي پدافند غيرعامل كاس��تن از
آسيبپذيري نيروي انساني و تجهيزات حياتي
و حساس و مهم كش��ور بهرغم حمالت خصمانه
و مخرب دشمن و اس��تمرار فعاليتها و خدمات
زيربنايي و تأمين نيازهاي حيات��ي و تداوم اداره
كشور در ش��رايط بحراني ناشي از جنگ است .با
توجه به تعاريف مذكور و سخنان سردار جاللي
در نشست روز گذشته ميتوان برآورد منصفانهاي
از عملكرد اين س��ازمان طي س��الهاي اخير به
دست آورد.
در ابتداي نشست مذكور ،سردار غالمرضا جاللي،
رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور با تبريك
ايام هفته وحدت ،اظهار داش��ت :در تقويم ملي
كشورمان روز هشتم آبان ب ه عنوان روز ملي پدافند

غيرعامل نامگذاري شده اس��ت كه در حقيقت
سالروز تشكيل سازمان پدافند غيرعامل كشور
است .ما از اول انقالب تا س��ال  ۱۳۸۲فاقد يك
ساختار پدافند غيرعامل در كشور بوديم و تقريباً
همه كشورهاي دنيا ساختارهاي مشابهي را البته
تحت عناوين مختلف براي بحث پدافند غيرعامل
دارند .جاللي يكي از كاره��اي پدافند غيرعامل
را رصد و پاي��ش تهديداتي دانس��ت كه در همه
حوزهها عليه كش��ور وجود دارد و با تأكيد بر اين
موضوع گفت :در نگاه كلي ما دچار يك تركيبي از
تهديدات هستيم و امروز امريكاييها و اسرائيليها
در ضعيفترين حالت ممكن هس��تند و انسجام
آنها به هم خورده كه نشانههاي آن شكست دولت
ترامپ در امريكا و شكست دولت نتانياهو در رژيم
صهيونيستي است .امروز آسيبپذيرترين وجهه
امريكا و رژيم صهيونيستي در برابر ما قرار دارد.
وي با بي��ان اينك��ه رژيم صهيونيس��تي در يك
هماهنگي كامل با امريكاييها اس��تراتژي فشار
همهجانبه تا آستانه جنگ را در پيش گرفته است،
افزود :جنگ سايبري ،خرابكاري ،نفوذ و عمليات
تروريستي چيزي است كه رژيم صهيونيستي به
عنوان عمليات براي خودش تعريف كرده است كه
ما شاهد رويارويي با رژيم صهيونيستي در دريا،
زمين و بخشهاي فني و صنعتي هستيم .وقوع
جنگ تروريستي در حوزه سايبري يكي از مسائلي
بود كه ما سال گذش��ته در ماجراي تررو شهيد
فخريزاده شاهد آن بوديم كه تركيبي از نفوذ و
استفاده از فضاي سايبري و ارتباطات ماهوارهاي
بود كه روش جديدي محسوب ميشد.
دولت دوازدهم هزينههاي زيادي براي
كشور ايجاد كرد
«دول��ت دوازده��م از منظر پدافن��د غيرعامل
هزينههاي زيادي براي كشور ايجاد كرد» ،سردار
جاللي با بيان اين جمله ،مصاديق و داليل ادعاي
خود را اينگونه شرح ميدهد :در حوزه سايبري
ش��اهد ولنگاري و بيقانون��ي و بيضابطهگري
بوديم و دولت دوازدهم نهتنها خود هيچ اقدامي
نميكرد ،بلكه در برابر ه��ر قانون و اليحهاي در

اين حوزه مقاومت ميك��رد .در حوزه تهديدات
سايبري ،رس��ماً انكار جنگ سايبري را داشتند
كه منجر به آس��يب به كش��ور ش��د .واگذاري
زيرساختهاي ارتباطي به شبكههاي اجتماعي
خارجي و رهاكردن صيانت از افكار عمومي مردم
از جمله آس��يبهايي بود كه دولت دوازدهم به
كشور وارد كرد.
به گزارش فارس ،وي در ادامه به بحران كرونا و
رابطه آن با پدافند غيرعامل اشاره کرد و گفت:
در حوزه پدافند زيس��تي به رغم اينكه قرارگاه
پدافند زيستي كشور س��الها در اين حوزه كار
كرده بود ،اما با شروع بحران كرونا ،اين ساختار
توسط دولت گذشته ناديده گرفته شد و شاهد
تزلزل و تناقض در تصميمگيريهاي آن در زمان
ش��يوع كرونا بود .وي ادامه داد :در سه ماه اول
شيوع ويروس كرونا قرنطينه توسط وزير پيشين
مورد تمس��خر قرار گرفت .ما تأكيد داشتيم كه
تجربه دنيا بهداشتمحور و نه درمانمحور است،
اما توجه نش��د .اميد اس��ت در دولت سيزدهم
با رويك��رد انقالب��ي ،اقدامات ج��دي در حوزه
پدافند غيرعامل انجام بگيرد و تاكنون در تعامل
با دس��تگاههاي اجرايي اقدام��ات خوبي براي
بازسازي زيرساختهاي پدافند غيرعامل انجام
گرفته است.
قرارگاه دفاع در برابر ريزپرندهها
تش��كيل قرارگاه دفاع در برابر ريزپرنده موضوع
ديگري بود كه سردار جاللي در ادامه سخنان خود
به آن اشاره و ضرورت تشكيل آن را اينگونه ارزيابي
كرد :با هماهنگي ش��وراي امنيت كشور قرارگاه
دفاع در برابر ريزپرندهها تشكيل شده و در اماكن
حساس كشور تجهيزات الكترونيكي ضدريزپرنده
را كه عمدتاً س��اخت وزارت دفاع و ش��ركتهاي
دانشبنيان است ،نصب و فعال كردهايم.
رئيس س��ازمان پدافند غيرعامل همچنين در
ادامه عنوان كرد :امريكا در بيش از 50كش��ور
آزمايش��گاه بيولوژي��ك دارد كه س��ازمانهاي
جهاني بر آن نظارت ندارند و فعاليتهايش��ان
مش��كوك اس��ت .روس��يه و چين نيز در هفته

گذش��ته نس��بت به اين موضوع واكنش نشان
دادند .يكي از اين آزمايشگاهها در عراق است و
ميتواند تهديدي براي ايران باشد.
تهديدزايي امريكا در حوزه فضايي
وي تهديدات حوزه فضايي را قابل وقوع ميداند
و رابطه اين حوزه ب��ا ترورهاي الكترونيكي را نيز
اينگونه بيان ميكن��د :در ح��وزه ماهوارهها نيز
امريكاييها با تش��كيل منظومههاي ماهوارهاي
مدار پايين در حال تهديدزايي هس��تند و هيچ
مجوزي بر آنه��ا وجود ندارد .اي��ن اقدام موجب
اشراف اطالعاتي و ارتباطاتي میشود و زمينهساز
وقوع ترورهاي الكترونيكي همچون ترور شهيد
فخريزاده خواهد شد.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل گفت :ما نيازمند
راهبرد جامع ،م��درن و نوي��ن پدافند غيرعامل
هستيم .تدوين استراتژي عميق و اليهبهاليه مهم
است كه ما در اينباره اقدام كردهايم .برنامههاي
توسعهاي كش��ور بايد مبتني بر رويكرد دفاعي
هوشمند و ژن دفاع غيرعامل باشد .سردار جاللي
در ادامه بيان داشت :وقتي كشور در برابر تهديد
قرار ميگيرد ،بايد راهبرد جامع داشته باشيم .در
گذشته راهبردها تنها دفاع نظامي بود ،اما اكنون
تركيبي از دفاع نظامي و غيرنظامي است .كشور
بايد يكپارچه در برابر تهديدات آماده باشد كه در
اين راستا رزمايشهاي بس��ياري انجام گرفته يا
اجراي آن برنامهريزي شده است .وي در خصوص
ايمني و پدافند شيميايي با توجه به توسعه صنعت
نفت و گاز خاطرنشان كرد :الزم است زيرساختها
و نظامات ايمني ايجاد ش��ود تا خط��رات در اين
حوزه متوجه مردم نش��ود كه الحمدهلل تاكنون
اقدامات خوبي انجام گرفته است .براي شهرها نيز
دفاع شهري تعريف شده است و امروز مدرنترين
و علميترين دفاع شهري را آماده كرده و در اختيار
شهرداريها قرار دادهايم.
برگزاري  50رزمايش سايبري
در سال جاري
برگزاري  50رزمايش س��ايبري از ابتداي س��ال
تاكنون در كش��ور خبر ديگري بود كه س��ردار
جاللي آن را در خالل نشست خبري خود تشريح
كرد و گفت :در اين رزمايشها ضعفهاي سايبري
و زيرس��اختي دس��تگاهها احصا و  70دس��تگاه
مصونسازي شدند .برخي صنايع از دستگاههاي
كنترل صنايع خارجي استفاده كردند كه اقداماتي
براي امنسازي اين دستگاهها در حال انجام است
و يك اقدام راهبردي اس��ت .جالل��ي با تأكيد بر
اينكه امنيت سايبري بايد تأمين شود ،گفت :هر
كش��وري كه بخواهد حملهاي در حوزه سايبري
به ما داشته باشد ،بايد منتظر پاسخ ما نيز باشد.
همچنين مديراني كه نس��بت به مسائل امنيت
سايبري كمتوجه باشند ،بايد منتظر عواقب ترك
فعل خود باشند .براي  52شهر پرجمعيت كشور
سامانه پدافند نوين تهيه شده است .ايجاد مركز
كنترل فرماندهي زيرساختهاي شهري در اين
برنامه پيشبيني شده است .وي در پايان نشست
خبري خود پدافند هستهاي را نيز از قلم نينداخت
و با اشاره به آن گفت :در اين رابطه سازمان ايمني
هستهاي داريم و رزمايشهاي مربوطه نيز انجام
ميگيرد ،امسال دو مانور شيميايي هستهاي براي
اولينبار برگزار خواهد شد.
نشست خبري مذكور در حالي روز گذشته برگزار
ش��د كه برخي خبرگزاريها و سايتها از حمله
سايبري به جايگاههاي محل سوختگيري كشور
اخباري را در خروجي خود قرار دادند.

خبر

افشاي سند «خزانه خالي»

اعتراف بيسابقه روحاني در مرداد  :1400همه موجودي خزانه تخليه شده است
بر اساس نامهاي كه خبرگزاري تسنيم به آن
دست يافته ،حسن روحاني رئيسجمهوري
س�ابق ،مردادماه امسال رس�م ًا اعالم كرده
«همه موجودي خزانه تخليه ش�ده است».

به گزارش تسنيم ،دولت س��يزدهم در شرايط
بسيار نامطلوب اقتصادي سكان هدايت اقتصاد
كشور را در دست گرفته است و شواهد و قرائن
مختلف ،مس��تند به آمارهاي مراك��ز دولتي و
غيردولتي نش��ان م��يداد ،چالشهايي مانند
كسري بودجه ،تورم و ركود اقتصادي از جمله
ميراثهاي شومي است كه در چند ماه نخست
حضور دولت جدي��د گريبان اقتص��اد ايران را
گرفته است.
اخيرا ً هم گزارش��ي منتس��ب به بانك مركزي
منتش��ر ش��د كه نش��ان ميداد تورم در نيمه
نخست سال  ۱۴۰۰به بيش از ۵۰درصد رسيده
است .همچنين گزارش اخير مركز پژوهشهاي
مجل��س حاك��ي از كس��ري بودج��ه حداقل
۴۰۰هزار ميليارد توماني و عدم تكافوي منابع
بودجه در سال جاري است ،اين در حالي است
كه در روزهاي پاياني حض��ور دولت دوازدهم،
هزينهه��اي جديدي از جمله همسانس��ازي
حقوق بازنشس��تگان و همچني��ن رتبهبندي
معلمان آن هم در شرايط سخت كسري بودجه
ش��ديد به هزينههاي جاري دولت اضافه شده
است كه همگي اين شواهد حاكي از تحويل يك

خزانه خالي به دولت سيزدهم بود ،هر چند سند
رسمي براي اثبات آن وجود نداشت.
اما...
بر اساس س��ندي كه نش��ان ميدهد محمود
واعظ��ي ،رئيس دفتر رئيسجمه��ور در تاريخ
 ۹مرداد  ۱۴۰۰طي نام��هاي به نوبخت ،رئيس
سازمان برنامه و بودجه مينويسد :نامه شماره
 ۱۹۴۶۵۳م��ورخ  ۱۴۰۰/۴/28جن��اب عالي
با موضوع درخواس��ت «پرداخ��ت مبلغ مورد

اشاره نزد خزانه به منظور تكميل و بهرهبرداري
از پروژه آبرس��اني به آبيك» ك��ه تصوير آن به
پيوست ارسال ميش��ود ،به استحضار رياست
محترم جمهوري رسيد ،پينوشت فرمودند:
«همه موجودي خزانه بر اساس درخواستهاي
جنابعالي تخليه شده اس��ت .موجودي وجود
ندارد».
پاسخ نوبخت
محمدباقر نوبخت ،معاون رئيسجمهور پيشين

و رئيس وقت سازمان برنامه و بودجه در واكنش
به اين خبر گفت :در دولت قبل تصميم گرفته
شد طرحهاي عمراني اولويتدار را كه تا پايان
عمر دولت دوازدهم قابل اتمام هستند ،هرچه
زودتر به سرانجام برسانيم تا طرحهاي نيمهتمام
كمتري باقي بمانند .ب��راي اين منظور رديفي
مختص طرحهاي اولويتدار نزد خزانه در نظر
گرفته شد .مقرر شده بود پس از تأييد اولويت
طرحها از س��وي دس��تگاه مربوطه و با توافق
رئيسجمهور ،از محل اين رديف ،بودجه الزم
تخصيص يابد.
نوبخت با اش��اره به اينكه موجودي اين رديف
اوايل مرداد ماه به اتمام رس��يده بود ،ادامه داد:
آقاي رئيسجمهور در پاس��خ به درخواس��ت
تخصيص بودجه براي تكميل و بهرهبرداري از
پروژه آبيك ،مرقوم فرمودند كه موجودي اين
رديف به پايان رسيده است.
رئيس پيشين سازمان برنامه و بودجه كشور با
تأكيد بر اينكه خزان��ه در پايان دولت دوازدهم
خالي نبوده اس��ت ،يادآور ش��د :خزانه ورودي
مس��تمر دارد و ه��ر روز در آن مبالغي تجميع
ميش��ود .اين بدان معناس��ت كه خزانه هيچ
وقت خالي نميش��ود ،حتي اگر چنين ادعاي
محالي صحت داش��ت ،پس چطور طي سه ماه
گذشته حقوقها از سوي دولت جديد پرداخت
شده است؟

مصطفي غفاري

حكمراني منظم

ط��ي يادداش��تي در تاري��خ 24مهرم��اه در روزنامه جوان ب��ا عنوان
«نگاهي عميقتر به سفرهاي اس��تاني» بيان شد كه ساختار دستگاه
اداري فعلي كشور ،با وجود گس��تردگي و دارابودن قابليتهاي زياد،
همچنان دچار ضعفها ،نارس��اييها و اشكاالت متعددي نيز بوده كه
نيازمند بازسازي و بهروزآوري است اما اينكه چه تغييراتي و در كدام
بخشهاي سيستم ميتواند بيش��ترين بازدهي را ايجاد كند ،همواره
مورد بحث ميان منتقدان و كارشناسان اين حوزه بوده است .در اينجا
قصد پرداخت به مباحث عملكردي و تاكتيكي سيس��تم نيست بلكه
به برخي ش��اخصهاي كالن كه يك سيستم عادي را به يك سيستم
متعالي مردمپسند تبديل ميكند ،اشاره خواهد شد.
از س��ال  1922كه ماكس وبر در كتاب «اقتصاد و جامعه» به شرح و
تدوين ديوانساالري به عنوان روش ايدهآل اداره سازمان پرداخت تا
امروز ،ديدگاهه��اي مختلفي در رد و تأييد و تكمي��ل اين نظريه ارائه
گرديده اس��ت اما واقعيت اين اس��ت كه حكومت��داري ،نيازمند يك
برنامه دقيق و منظم در همه عرصههاس��ت و بيبرنامگي در اداره ،جز
ناكارآمدي نتيجه ديگري نخواهد داشت.
«نظم» ،اين واژه س��اده ولي پرمعنا ك��ه اگر در كارها به آن توجه ش��ود،
موجبات پيشرفت و ب ه ثمر رسيدن امور فراهم خواهد شد ،آنقدر بااهميت
است كه اميرالمؤمنين(ع) در آخرين لحظات حيات مباركشان ،فرزندان،
خانواده و هر كسي را كه اين وصيت به او خواهد رس��يد به رعايت تقوا و
«نظم» دعوت فرمودند ،لذا وجود نظم در دشوارترين و چالشبرانگيزترين
كارها يعني حكومتداري نيز باعث كارآمدي ،رش��د و به ثمررسيدن امور
خواهد شد ،اما نظم در حكمراني به چه معناست؟ اساساً چگونه ميتوان
ساختار كالن يك حكومت را بهسمت منظمتر شدن هدايت كرد؟ چگونه
ميتوان با نظمبخشي به ساختار ،به سمت سيستم ايدهآل حركت كرد؟
قوانين مدون،
به صورت كلي وجود ساختار ،فرآيند و تدوين مجموعه
ِ
منطقي و مبتني بر شرايط روز ،ب ه عنوان مجموعهاي از ابزارهاي اداره،
براي جاريسازي نظم در كليت ساختار حكومتي ياريگر خواهند بود،
بنابراين ديوانس��االري (ب ه عنوان ابزار) ميتواند ما را در اداره كشور و
بسط حكمراني موردنظر ياري كند ،البته ممكن اس��ت در استفاده از
ديوانساالري (مانند هر ابزار ديگري) هم افراط شود ،هم تفريط ،بنابراين
بوروكراسي ميتواند هم آسيبزننده باشد و هم كمككننده.
اما چرا در اي��ران ،با وجود دس��تگاه عظيم و عريض بوروكراس��ي اداري،
همچنان مشكالت بسيار زيادي پابرجاست؟ مشكالت عديده و عميقي
مانند نبود ش��فافيت مال��ي و اداري و باال ب��ودن نرخ فس��اد اداري ،نگاه
رعيتگونه به اربابرجوع (به نحوي كه از كلمه ارباب رجوع فقط يك لفظ
باقي مانده) ،پاسكاري شدن كارها و سرعت كند اجراي فرآيندها (قانون
پاركينس��ون) ،بها ندادن به خالقيت و به مس��لخ رفتن ايدهها و بسياري
مشكالت ديگر كه همهمان يا شنيد ه يا با آن برخورد داشتهايم.
با توجه به توضيحات ،لزوم اصالح و بهروزرس��اني ساختار آشكارتر شده
است اما بايد توجه داشت كه اصالح س��اختار ،يك عمل نيست بلكه يك
مجموعهاي از اعمال به هم پيوسته است .همچنين اصالح ساختار ،يك
فرآيند زمانبر است كه نياز به صبوري ،پيوستگي و پيگيري دارد .نكته مهم
ديگر اينكه ساختار ديوانساالري كشور به منزله يك پيكره واحد بوده و
تفكيك كردن آن غيرمنطقي است ،يعني ب ه عنوان مثال نميتوان ساختار
حقوقي را از ساختار سياس��ي يا اقتصادي جدا كرد ،زيرا تمام ساختار ب ه
صورت يك شبكه واحد باهم در ارتباط بوده است و به فرض هم اگر مث ً
ال
يك تكه از پازل ساختار اصالح شود ،به دليل روابط گسترده علي و معلولي
كه با ساير ساختارها دارد ،بهزودي به حالت اول بازخواهد گشت.
بنابراين متحول و منظمكردن س��اختار بيمار بوروكراسي كشور ،عامل
پيش��رفت و بهبود خواهد بود اما منظم كردن س��اختار حكمراني به چه
معناس��ت؟ در اينجا منظور ما از نظم ،سر ساعت آمدن و رفتن كارمندان
نيست (نه اينكه نباشد ،اما اين مورد تنها بخش بسيار كوچكي است)! اين
مسئله آنقدر مهم است كه رهبر معظم انقالب در سال  1369تأكيد زيادي
بر «تحول دروني و اصالح امور» داشتهاند و سالهای  1382و  1383را سال
«خدمتگزاري» و «پاسخگويي» نام نهادند .در ادامه و با نگاهي تطبيقي به
سيره اهل بيت(ع) خصوصاً اميرالمؤمنين(ع) ب ه عنوان الگوي حكومتداري،
تعدادي از مهمترين شاخصهاي حكومت منظم بيان خواهد گرديد.
در يك حكوم��ت منظم ،عدالت ،مح��ور امور اس��ت و رعايت عدالت
سرلوحه همه كارهاس��ت .به هيچكس ظلم نميش��ود و متقاب ً
ال نيز
هيچكس ظلم را ت��اب نميآورد و اف��راد و وظايف در جاي درس��ت
خودشان هستند .به فرموده امام علي(ع) «عدل آن است كه هر چيزي
را در سر جاي خودش قرار ميدهد».
در يك حكومت منظم ،شايستگان كانون توجهند نه دوستان ،نزديكان،
اعضاي خانواده و فاميلهاي نسبي و سببي .در حقيقت شايستگي افراد
مورد توجه ميباشد نه ميزان روابط و ارتباطات آنان .به بيان ديگر مجموع
تخصص و تعهد افراد ،ميزان شايستگي آنان را مشخص ميكند .به فرموده
اميرالمؤمنين(ع) «آن كس كه از عهده امور به درستي برآيد ،شايستگي
واليت و رهبري را دارد ».همچنين ايشان در عهد معروف خود خطاب به
مالك اشتر ميفرمايند« :بايد براي هر كدام از كارهايت يك رئيس انتخاب
كني؛ رئيسي كه كارهاي مهم او را مغلوب نسازد و كثرت كارها او را پريشان
و خسته نكند ».اين بيان ،نشاندهنده رعايت شايستهساالري و همچنين
عدالت در انتخابها و انتصابها و ساختارمندي در امور است.
همانطور كه قبلتر اش��اره ش��د ،يكي از مش��كالت مهم در ساختار
ديوانساالي فعلي كش��ور ،پاسكاري ش��دن كارها و عدمپاسخگويي
اس��ت .در يك حكومت منظم ،محدوده كارها و حيطه وظايف افراد و
تفويض امور مشخص بوده و پاسخگويي نيز مطابق آن خواهد بود ،لذا
ارزيابي عملكرد نيز در دس��ترستر و منطقيتر خواهد بود .به فرموده
اميرالمؤمنين(ع) خطاب به مالك اشتر« :براي هر يك از خدمتگزارانت
كاري ويژه تعيين كن كه بتواني از او بازخواست كني».
در يك حكومت منظم ،س��اختارها ،امور و كارگ��زاران حكومت رها
نبوده و همواره مورد نظارت و ارزيابي قرار ميگيرند .بينظارتي و عدم
پاسخگويي ،خود عامل فساد در كارهاست .اينكه افراد خود را همواره
در اتاق شيشهاي ببينند ،باعث خواهد شد كه كارها ،درست و با فساد
كمتر انجام ش��ود ،البته اين ناظران و كنترلكنن��دگان ،بايد داراي
ويژگيهايي باشند كه به آنان شايستگي الزم براي انجام اين وظيفه
بسيار مهم را بدهد .از جمله اين ش��اخصها صداقت است ،به همين
دليل است كه اميرالمؤمنین(ع) در بخشي از س��خنان گهربار خود،
خصوصيات الزم جهت انتخاب اين ناظران و بازرس��ان را براي مالك
اش��تر اينگونه بيان ميفرمايند« :بر آنها بازرسان و كنترلكنندگاني
اهل وفا و راستگويي بگمار».
واضح اس��ت كه براي يک حكومت متعالي و اسالمي ،شاخصهاي مهم
ديگري نيز وجود دارد كه به دليل اختصار ،مجال پرداختن به آنها در اينجا
فراهم نش��د كه انش��اءاهلل در فرصت ديگري به آنها خواهم پرداخت .در
پايان ،عالقه دارم با بازخواني چند جمله از رهبرمعظم انقالب كه در سال
 1398در ديدار مسئوالن نظام ايراد فرمودند و بيارتباط با مباحث ارائه
شده نيست ،مطلب را به پايان برسانم:
«به نظر ميرس��د كه ميتوانيم در زمينه اصالح ساختارها در اين
برهه كار كني��م .يك مقداري احتياج دارد به مديريت ش��جاعانه،
يك مقدار مسئوالن دولتي با ش��جاعت در اين قضيه وارد بشوند،
مالحظه غيروظيفه و غيرقانون و غيرمصلحت كشور را نكنند .من
اينجا يادداشت كردهام( :مديريت ش��جاعانه ،اميدوارانه ،جهادي،
با ا ِشراف ميداني بر مش��كالت  -خيلي از مشكالت را در اتاق اداره
و مديريت و پشت ميز نميش��ود فهميد ،بايد رفت در صحنه ،در
عرصه ،تا مشكالت را بتوان لمس كرد -عدم انفعال در برابر دشمن،
شرطي نكردن اقتصاد كش��ور به تصميم اين و آن) ،يكي از مسائل
مهم اين است».

