
9 | روزنامه جوان |  شماره 6488   

ــرمايه در داللي و  ــه اش پنهان كردن س ــداد پيدا كرد و نتيج هم امت
ــطه گري معلوم نيست اين فرد چقدر  واسطه گري بود، چون در واس

پول دارد. 
  در صورتي كه سرمايه در كار توليدي كه نياز واقعي جامعه 

است، آشكار و عريان مي شود. 
ــفته بازي  ــطه گري و س ــرمايه اش در واس ــردي كه س فرض كنيد ف
ــالم كارخانه اي راه  ــوش داد و رفت در اي ــرف ما را گ گردش دارد، ح
انداخت، به مجرد اينكه سوله اي بزرگ آنجا مي سازد، بعضي از همين 
ــلمان ها و متدينين مي گويند اين پول ها را از كجا آورده اي،  بچه مس
بنابراين جوي عليه او درست مي شود و از هر طرف مورد فشار و تهديد 
قرار مي گيرد، در حالي كه درست عكس اين است. اگر ما فهم فرهنگي 
مناسبي به مردم القا كرده بوديم، مي فهميديم آدمي كه آمده در ايالم 
كارخانه مي سازد، فرد محترمي است و بايد به او احترام بگذاريم. حاال 
ــيم؟ آقاي فرماندار و امام جمعه يك  اين احترام را چطور نماد ببخش
روز در هفته كارشان بايد اين باشد كه بروند كارخانه بخش خصوصي 
و بگويند ما آمده ايم از تو تشكر كنيم كه اينجا اشتغال ايجاد كرده اي، 
ــي تو را اذيت مي كند ما در خدمتيم. از  حاال اگر مشكلي داري و كس
طرفي صدا و سيماي استان، گزارش اين بازديد و آن سخنان فرماندار 
ــا هم زاويه ديد مردم  و امام جمعه را از راديو و تلويزيون پخش كند ت
ــد و  ــبت به آدمي كه پول خود را از اقتصاد مخفي بيرون مي كش نس
اشتغال و توليد ايجاد مي كند، عوض شود، هم آن سرمايه گذار دلگرم 

و خيالش راحت شود. 
  چقدر به صورت ميداني با اين فضا مواجه شده ايد؟

ــده ام. تا زماني كه اين  اينها كه مي گويم مصداق هاي عيني اش را دي
فرهنگ در مناطق محروم هست، ضريب توليد و اشتغال در آن مناطق 
ــرمايه گذاري كند، هر  ــي س باال نخواهد رفت. اگر در اين مناطق كس
ــار مي آورد، هر كسي بچه اش  ــكلي دارد به اين آدم فش كسي هر مش
بيكار است سراغ اين فرد مي رود كه بچه ام را استخدام كن. امام جمعه 
نامه مي نويسد كه اين فرد از خانواده مستضعفي است، استخدام كن، 
فرماندار تلفن مي كند كه اين آشناي ما را هم در نظر بگير، در حالي كه 
آن كارخانه دار، 12 كارگر بيشتر نمي خواهد، اما روزي ده ها درخواست، 
سفارش و يادداشت برايش مي آيد و همه گاليه مي كنند چرا اين يك 

نفر را كه ما معرفي كرديم، استخدام نكردي. 
  فشار وحشتناكي است. 

ــار رواني اجازه نمي دهد او آنجا تنفس كند، بنابراين وقتي  همين فش
خواست توليد كند، مي آيد جاده كرج تا در آن شلوغي گم شود و بعد 
ــرمايه گذاري حرف مي زني كه چرا  شما درباره عدالت اقتصادي و س
همه سرمايه ها در اصفهان و جاده كرج و تهران متمركز شده است. چرا 

سرمايه ها ايالم و سيستان و بلوچستان نمي رود. 
  در واقع شما از عوامل نهاني سخن مي گوييد كه از جنس 
فوالد، سوله، ماشين تراشكاري يا سيستم هاي  آي تي و 
فناوري اطالعات نيست اما بر همه اينها سايه مي اندازد. 

ــزد كنم كه وزير صنعت  مي خواهم اهميت آن عامل فرهنگي را گوش
بايد اين فهم فرهنگي را داشته باشد. قبول دارم كه ما قوانين مزاحم 
ــاني آموزش نديده زياد داريم. همه  زياد داريم، قبول دارم نيروي انس
اينها سر جايش درست، اما متغيري داريم به نام فرهنگ كه چتر خود 
را بر سر اين عوامل مي گستراند و شما به عنوان وزير بايد اتاق فكري 
داشته باشيد با 10 تا 15نفر آدم نخبه و بگوييد بياييد فرهنگ موانع 
ــايي كنيد و به اقتضاي هر منطقه و استان به من طرح  توليد را شناس

و ايده دهيد. 
 يعني اينطور نيست كه ما نسخه اي واحد براي همه مناطق 

بنويسيم. 
ــطح مناطق مختلف و از نزديك ببينيد در  شما ناگزيريد برويد در س
آن منطقه چه مي گذرد، فرهنگ مردم چه شكلي است، بينش آنها به 
هر آنچه توليد را تحت تأثير قرار مي دهد، چيست. از طرفي اعتياد به 
درآمدهاي نفتي باعث شده ما از واقعيت ها منفك شويم. ما اگر نفت 
نداشتيم، به تدريج كارمندان ما مي فهميدند اين كارخانه بايد بچرخد 
و ارزش افزوده داشته باشد تا دولت ماليات بگيرد و حقوق ما را بدهد، 
بنابراين كارشناس و مدير ما نمي نشست كه توليدكننده بيايد و بگويد 
من اين مسائل را دارم و با التماس بگويد تو را به خدا بيا به اين مسئله ما 
توجه كن. آن وقت، شما به عنوان كارمند و كارشناس و مدير مي رفتيد 
در آن كارخانه و مي گفتيد من مأمورم هر روز در كارخانه ها بچرخم و 

ببينم مسئله اي نداريد. تا ما برويم حل مشكل كنيم. 
 پس اگر درآمدهاي نفتي نبـود، دولت و مديران، خود را 
وامدار بخـش خصوصي حس مي كردند و سلسـله اي از 

تغيير رفتارها پديد مي آمد. 
ــه نقش فرهنگ در  ــتبدادي و بي توجهي ب ما در كنار آن فرهنگ اس
توسعه، 120سال است كه درآمدهاي نفتي داريم و اين درآمدها همه 
را مدعي دولت كرده است. در استان هاي بزرگ ما 140مديركل وجود 
دارد، وقتي شوراي اداري برگزار مي شود، اين تعداد از مديران دور يك 
ميز مي نشينند. من در اين فضاها قرار گرفته ام و آنچه مي گويم برآمده 
ــوراي اداري، استاندار  ــت. حاال در همين ش از اين تجربه زيستي اس
ــتان، ما به  ــت رئيس جمهور بيايد اس ــد، دو ماه ديگر قرار اس مي گوي
10نفر از شما- هر نفر پنج دقيقه- وقت مي دهيم، شما هم فهرستي 

از مشكالت خودتان را بنويسيد و به من بدهيد تا من بگويم به چه 
كسي وقت بدهم. حاال توجه كنيد تمام اين 140نفر به جاي 
اينكه فكر كنند كدام مشكل را خود من مي توانم حل كنم، چه 
منابعي در خود استان هست كه مي تواند مشكل را حل كند. 
در رقابت با همديگر با بزرگنمايي چالش ها مي خواهند بگويند 
ما از آن ديگري بدبخت تر هستيم، پس پول را به ما بدهيد و 
اين پول كجاست. اين پول درآمد نفت است و فرض مديران ما 
اين است كه چون رئيس جمهور دستش در درآمدهاي نفتي و 
بودجه باز است، پس اگر ما بتوانيم دلش را بسوزانيم و توجهش 

را جلب كنيم، اين پول را به ما مي دهد. 
 شما از نزديك اينها را ديده ايد؟ 

من رئيس برنامه و بودجه استان بودم. مي ديدم مديركل ما تصويري 
از كار خود ارائه مي كند كه اشك آدم درمي آيد، بدون آنكه فكر كند 
االن راندمان موجود سازمان چيست؟ منابع بالفعل و بالقوه اي كه من 
ــت آورم، كدام است. اولين راهي كه به  مي توانم از محيط خود به دس
نظرش مي رسد، انعكاس مشكل به رئيس برنامه و بودجه استان است 
و اگر در استان حل نشد، همه استانداران دنبال رئيس جمهورند كه 
به استان بيايد تا ببريم محروميت ها را نشانش دهيم و پول بگيريم. 
ــتانداري را پيدا مي كنيد كه برود سراغ رئيس  ــايد به  ندرت اس ش
دانشگاه استان و بگويد جمعي از استادان دانشگاه را معرفي كنيد 
كه در قالب قراردادي مطالعه كنند و ببينند در اين استان چگونه 
ــايي كرد و به مدار توليد آورد يا  مي توان منابع مختلف را شناس
بيايند در ادارات مختلف بررسي كنند چگونه مي توان راندمان 

كار را باال برد؟
 و حاصل اين نوع نگاه چيست؟

ــعه نيافته ترين  ــه توس ــت ك ــول اين رخداد اين اس محص
استان هاي ما همان استان هايي هستند كه بيشترين منابع 
طبيعي را دارند. شما برويد در روستاهاي مازندران، در كنار 

آن طبيعت زيبا، فقر غيرقابل كتماني به چشم مي آيد. برويد 

ــاورزي كرد اما خوزستان پر  خوزستان، چهار فصل مي توان آنجا كش
ــت. اينها تأثيرات فرهنگي درآمدهاي نفتي در نظام فكري  از فقر اس

ماست. 
 گاهي نهادهاي ما از فرط عمل زدگي در اتاق تاريك تيري 
پرتاب مي كنند، در صورتي كـه اگر آن عمل زدگي نبود، 
ما اولويت را به روشـن كردن فضا مي داديم. نگاه شـما 
به اين همه پراكندگي و شـلختگي در رفتار نهادهاي ما 

چيست؟ 
نگاه كنيد. ما بعد از انقالب، انتخاباتي راه انداختيم كه دچار ضعف هاي 
ــي هم جرئت نمي كند در اين باره حرف بزند، چون  جدي است، كس
ــد، مي گويند اين مخالف  ــما در اين باره بخواهيد اظهارنظر كني تا ش
دموكراسي است. تعارف را بگذاريم كنار، ما نمايندگان يك بار مصرف 

داريم. 
  منظورتان از يك بار مصرف چيست؟

يعني در هر دوره، 70 درصد نمايندگان مجلس عوض مي شوند. اينها 
براي اينكه دور بعد رأي بياورند، بايد توجه ها را جلب كنند و توجه ما 
ــطه سازه هاي بزرگ و كار  مردم به واسطه چه جلب مي شود؟ به واس
فيزيكي تا مردم بگويند عجب نماينده خوبي است، بنابراين همه شان 
ــازيد. هيچ  ــالن ما را، اين جاده ما را بس راه مي افتند كه بياييد اين س
كسي دنبال اين نيست كه ما يك رئيس منطقه آموزش و پرورش قوي 
مي خواهيم كه به مدير و معلم ها بتواند انگيزه، دانش و حركت بدهد. 

چرا؟ چون آن مطالبه از جنس سازه و كار فيزيكي نيست. 
 در واقع شـما مي گوييد وقتي فهم ما محدود مي شـود، 
اين فهم محـدود در حوزه آگاهي و فرهنـگ، انبوهي از 
مطالبه ها و كنش هاي اشتباه را حتي به سيستم مديريتي 

تحميل مي كند. 
وقتي نماينده ما نگاه كالن ندارد، دنبال مدير استاني هم كه مي رود با 
اين پيش فرض است كه بعداً به او سفارش و يادآوري كند كه من شما 
را آوردم، پس آدمي را كه من مي گويم استخدام مي كنيد. اينها آثار و 
تبعات آن فرهنگ تاريخي طايفه گري ماست. ما يك روزي مي گفتيم 
ما مال ايل قاجار هستيم، بنابراين نسبت به ايل هاي ديگر امتياز داريم، 
ــده به جريان هاي سياسي  حاال همين روحيه طايفه گرايي منتقل ش
ــت. حاال  كه يكي به ديگري تلفن كند و بگويد اين آدم از خودمان اس
ــه مي گويد اين از  ــد چه اصولگرا. اصًال همين ك چه اصالح طلب باش
خودمان است، يعني مي شود اين را مدير كنيم. اينها موانع فرهنگي در 
سياست ورزي ماست كه اجازه نمي دهد استعدادهاي داراي صالحيت 
ما در موضع مديريت قرار بگيرند و مشكالت را حل كنند. وقتي شما 
مي دانيد آمدن و پست گرفتن شما مديون فالن نماينده مجلس است، 
ــما هم بايد برويد و چون اين گونه فكر  مي دانيد اگر او رأي نياورد، ش
مي كنيد، شما هم بايد كارهايي بكنيد كه اين نماينده رأي بياورد. دقت 
مي كنيد؟ شما رئيس آموزش و پرورش هستيد و مهم ترين مسئله تان 
قاعدتاً بايد انگيزه، دانش و مهارت هاي تربيتي معلم ها باشد اما داريد 
ساختمان مدرسه مي سازيد يا دنبال راضي كردن نماينده مجلس 
رفته ايد. من در كالس هاي آموزشي اى كه دارم به سختي مي توانم 
ــرفت ما مربوط به  توضيح دهم، يكي از عوامل مهم كندي پيش
پديده هاي قبل از انقالب است. با اينكه با گوشت و پوست لمس 
كرده ام كه همچنان بخش مهمي از مشكالت ما، چالش هاي 
ــت  ــته به خصوص قاجار و پهلوي اس فرهنگي قرون گذش
ــجو  اما اگر همين را با مثال و مقدمه توضيح ندهم، دانش
ــال از انقالب گذشته اما اينها همچنان  مي گويد، 40س

دارند مشكالت خود را حواله مي دهند به ديگران. 
 گاهي تحليل هايي چه از سـوي مذهبي ها، چه 
خارج نشـين ها و... ارائه مي شـود كه اوضاع ما 
قبل از انقـالب خيلي بهتر بود. جالب اسـت آن 
خارج نشـين با متـر و ميزان هاي خـودش اين را 
مي گويد و آن مذهبي هم با شاخص هاي خودش، اما به 

يك نتيجه مي رسند.
 فرض كنيد شما مدير مدرسه اي داريد كه با چوب مي خواهد بچه ها 
را ادب كند. تصور كنيد قبل از انقالب مثًال 10هزار مدرسه داشتيد، 
ــار وجه مثبت  ــيده ايد، خب در كن ــه رس حاال به 100هزار مدرس
افزايش تحصيالت، آن آسيب هاي فرهنگي را هم در اعماق روستاها 
ــر مي كنيد. االن ميزان طلبكاري مردم از حاكميت براي حل  منتش

مشكالت شان بسيار وحشتناك است. 
  مثال مي زنيد؟

جايي زلزله مي آيد. با طرف مصاحبه مي كنند، طرف مي گويد آقا! ما 
توالت نداريم. دقت مي كنيد؟ توالت ساختن دو تا ديوار مي خواهد و 
يك پارچه كه بكشي جلويش. اين روستايي منتظر است دولت بيايد 
و اين توالت را بسازد، اما مصيبت بزرگ تر اين است كه شما به عنوان 
صداوسيما اين را در تلويزيون نشان مي دهيد، يعني در تلويزيون هم 

يك كاربلد نداريد، بفهمد اصًال اين را نبايد نشان داد، چون اين ديدگاه، 
مثل بنزين پاشيدن بر زبانه توقعات است و انتظارات را تشديد مي كند. 
وقتي شما در اقتصاد دخالت مي كنيد و پشت ويترين بقالي مي نويسيد 
ــي دارد؟ يعني وقتي ماست  كه ماست دولتي رسيد، اين چه انعكاس
گران شد، فحش بده به دولت. در حالي كه گران شدن ماست مربوط 
مي شود به يك فرآيند ديگر. باران نباريده، علف نروييده و دام به اندازه 
كافي رشد نكرده و حاال محصولش كه ماست است نمي آيد بازار و شما 
بايد خودت را با اين شرايط تطبيق دهيد، اما شما در محاوره هاي مردم 

مي بينيد كه به دولت فحش مي دهند. 
  خب به نوعي مي شود گفت خود دولت مردم را به اين نگاه 
معتاد كرده است. به قول شما وقتي اين حجم از دخالت 
دولت در اقتصاد وجود دارد، طبيعي اسـت مردم گراني 
ماست را هم از چشم دولت ببينند، البته از زاويه اي ديگر 

دولت هم يكسري وظايف حاكميتي دارد. 
ــبت آن با  ــما بايد وظايف حاكميتي را تفكيك و نس مي دانم اما ش
ــت دولتي را ارزيابي كنيد، البته همه ما در اين  سيب زميني و ماس
ــود  ــهمي داريم و از طرفي از همه اين خرابكاري ها س خرابي ها س
ــما  ــان از اين بحث ها نمي آيد، چون ش ــم، بنابراين خوش م مي بري
ــن حقوق ها نمي توانيم زندگي كنيم،  بالفاصله مي گوييد ما كه با اي
ــيب زميني دولتي را زير سؤال مي بريد. همه  پس چرا شما داريد س
ما در اين كجروي ها ذي نفع هستيم. وقتي دولت ها نفت را بفروشند 
ــت كيف مي كنيم، بنابراين  و بدهند من و شما بخوريم، طبيعي اس
ــت ارزان  هر آدمي عليه اين جريان فروش نفت و تبديل آن به ماس
حرف بزند، مي گويند اين آدم شكمش سير است و نفسش از جاي 

گرمي بلند مي شود. 
 مثل اين است كه ابزار اعتياد را از دست معتاد مي گيرند، 
البته اين داستان را از آن سو هم مي توان ديد كه نهادهاي 
ما با نوع سياستگذاري شان و اجازه ندادن به شكل گيري 
اقتصاد خصوصي، ملت را معتاد اين نوع نگرش كرده اند. 
ساده انگاري در فرهنگ عمومي و مديران ما اجازه نمي دهد چالش هاي 
ــيار  ــكل جمعيت، عوامل بس ــود. مثال مي زنم. مقوله مش ما حل ش

پيچيده اي دارد. اما شما حداكثر كاري كه مي كنيد اين است كه قانوني 
بنويسيد و بگوييد هر وقت بچه سوم داشته باشيد، ما به شما وام يا خانه 
مي دهيم. حاال هي مي پرسند فكر مي كنيد اين قانون موفق مي شود؟ 
مي گويم بله در حد يك تسكين دهنده، چند درصدي از مسئله را حل 
ــت و ما را از اصالح اساسي  مي كند اما همين ُمسكن ها خواب آور اس
كشور غافل مي كند. از طرفي توجه كنيد كه اساساً قانون نويس خوشش 
نمي آيد شما اين حرف ها را بزنيد، مي گويد شما از قانون حمايت كنيد. 
مي گويم من با پوست و گوشتم مي فهمم اين قانون، مسئله را به شكل 
ــه اي حل نمي كند، چون آن آدمي كه براي رسيدن به وام، بچه  ريش
ــتباه  ــما از اش مي آورد، بعد نمي تواند اين بچه را تربيت كند، يعني ش
ــود مي بريد، براي اينكه مشكل افزايش جمعيت  محاسباتي آدم ها س

را حل كنيد. 
شايد هم بشود گفت كساني مي روند آن وام را مي گيرند 
كه از قبل تصميم گرفته اند بچه دار شوند، حاال موقعيت را 
مناسب مي بينند و آن وام را هم مي گيرند. به عبارت ديگر 

وام، محرك نيست. 
غصه ما اين است كه 16سال پيش مقام معظم رهبري فرمودند هر 
ــت فرهنگي مي خواهد اما  تصميم مهم، هر اليحه و سياستي پيوس
چون فهم ما از فرهنگ در حد برپايي شعائر ديني، ساختن مسجد 
ــت فرهنگي پيش نرفت.  ــت بود، جريان پيوس و برپايي نماز جماع
ــود. ما ديگر  ــپاه، چقدر تصميمات بزرگ گرفته مي ش در همين س
مقدس تر و واليي تر از سپاهي ها كه نداريم. از دوستان مان بپرسيد 
چقدر پيوست فرهنگي براي تصميمات خود نوشته ايد. مثًال عزيزي 
كه مي آيد سربازي خود را در سپاه مي گذراند، در ورود به مجموعه 
سپاه چه ويژگي هايي دارد، وقتي دو سال سربازي او تمام مي شود، 
چه تغيير و تحوالتي در او روي مي دهد. آيا عالقه او به وطن افزايش 
پيدا كرده است؟ حس مردم دوستي در او تقويت شده است؟ خب! 
اگر همين طور سرتان را خارانديد و گفتيد كسي اينها را اندازه گيري 
ــان مي دهد حرف آقا را گوش نكرده ايد، براي اينكه شما  نكرده، نش
بايد براي ورود و خروج سربازهاي تان، پيوست فرهنگي مي نوشتيد. 
چرا ننوشتيد؟ من عمداً اين بحث را با شما در ميان مي گذارم، وگرنه 
ــه طريق اولي در  ــروي انتظامي، ارتش و ب ما همين چالش را در ني
ــما اگر مي خواستيد براي همين  دستگاه هاي اجرايي هم داريم. ش
اليحه جمعيت، پيوست فرهنگي بنويسيد، تغييرات زيادي در متن 
ــًال خيلي از جوايز مالي  همين قانون اتفاق مي افتاد. ممكن بود اص

حذف شود و اتفاقات ديگري بيفتد. 
يكي از آن اتفاقات مثًال چه مي تواند باشد؟

يكي از داليلي كه زن و مرد وقتي يك يا نهايتاً دو بچه مي آورند به اين 
جمع بندي مي رسند كه ديگر بيشتر از اين ظرفيت نداريم، اين است 
كه شما زن را از خانه بيرون آورده ايد و به او شغلي داده ايد، در حالي كه 
اشتغال آن زن، مشابه اشتغال مردان است. من البته با تحصيل و كار 
ــئله اي ندارم، ولي اگر شما مي خواهيد خانواده را حفظ  كردن زن مس
كنيد، بايد سياست اشتغالي داشته باشيد كه به واسطه آن فضاي كسب 
و كار را به محالت ببريد، يعني آن زن، ضمن اينكه بچه داري مي كند، 
ــغلي هم به  در وقت اضافه خود در اقتصاد نقش ايفا كند و به لحاظ ش
ارضاي روحي برسد، نه اينكه آن زن، 6صبح بچه را بغل كند و به دنبال 
تاكسي كنار خيابان بايستد تا بچه را به خانه پدر و مادر ببرد، بعد برود 
شركت و 4بعدازظهر برسد خانه. طبيعي است كه او بگويد: دو تا بچه هم 

اضافي است، كاش يك بچه داشتم يا اصًال بچه دار نمي شدم.
مصداقي از يك ايده عملي براي پيوست فرهنگي جمعيت 

مي توانيد مثال بزنيد؟
ــت فرهنگي مي نوشتيد مي رفتيد وزير   مثال مي زنم. اگر شما پيوس
صمت را صدا مي زديد و مي گفتيد اگر ما بخواهيم خانواده و جمعيت 
را حفظ كنيم، بايد يك نظام اشتغال متفاوت در جامعه توسعه بدهيم، 
مثًال به سمت صنايع الكترونيكي اي برويد كه بتوانيم در دل محالت 

و خانه ها برويم و از اين علمي كه به دختران خود اضافه كرده ايم، بهره 
ببريم اما شما امروز زن خانواده را بيرون كشيده ايد و در رشته معدن 
و ماشين آالت كشاورزي يا عمران و مكانيك به او درس داده ايد تا كار 
ــت؟ در كارخانه و صنعت،  ــن دختران و زنان كجاس كند. محل كار اي
مگر اينكه بگوييد آن خانم، مهندس شد اما اشكالي ندارد حاال مي رود 
ــابداري مي كند، در صورتي كه منابع انساني و  ــركت حس در يك ش

سرمايه اي كشور را تلف كرده ايد. 
  اگر بخواهيد جمع بندي كنيـد، گره اصلي ما در اين فقر 
رفتاري كه اجازه نمي دهد اقتصاد و فرهنگ ما بسـامان 

شود، كجاست؟
ــت، نظام ناقص  ــارت مديران اس ــكل ما فقر دانش و مه به نظرم مش
مردم ساالري كه ما راه انداخته ايم، نمي گذارد مدير پخته اي به وجود 
بيايد. چرا؟ چون عمر مديريت ها كوتاه است، گاهي حتي ممكن است 
مديري 10سال در آموزش و پرورش هم باشد اما هميشه تصميمات 
راهبردي خودش را يك ساله و دوساله تعريف مي كند، چون احتمال 
ــته  ــت، كنار گذاش ــال ديگر كه انتخابات مجلس اس مي دهد 1/5س
شود، اصًال از كجا معلوم اين مجلس، ما را بپسندد. حاال ممكن است 
تركش هاي انتخابات مجلس به او نخورد اما يك سال ديگر انتخابات 
ــت و مدير ما مي گويد تيم رئيس جمهور بعدي  رياست جمهوري اس
ــور وزير آموزش و  ــما در اين كش حتماً عذر مرا مي خواهند، يعني ش
ــي پيدا نمي كنيد كه در ذهن خود تصور كند من 10سال در  پرورش
ــروع مي كنم. همواره  ــدگارم، بنابراين كارهايى بنيادين ش اينجا مان

دوساله فكر مي كند. 
و اين دو ساله فكر كردن، همه برنامه هاي او را تحت الشعاع 

قرار مي دهد. 
ممكن است مديريت او 10سال هم طول بكشد اما دوساله مي انديشد. 
شما نگاه كنيد. ما در بعضي از بخش ها كه موفقيت داريم، مثل بخش 
ــليحات نظامي، يكي از داليل اين موفقيت وجود آدم هاي  توليد تس
بااستعداد، معتقد و واليت پذير است اما يك شاخص جدي هم در اينجا 
كار مي كند و آن احساس ثباتي است كه در اين افراد وجود دارد، يعني 
طرف مي گويد پروژه اي كه شروع كرده ام، از من حمايت مي شود تا كار 
را تمام كنم، بنابراين آن ثبات 10 يا 15ساله هم افزايي فوق العاده اي را 

در آن پروژه ايجاد مي كند. 
به نظرم ما گرفتار نوعي اعتماد به نفس كاذب هم هستيم، 
بنابراين نيازي نمي بينيم به شكل جدي بينش ديگران و 

نگاه آنها به موضوعات را مطالعه كنيم. 
وقتي در جامعه اي ضريب تملق باال باشد، شما رئيس كه مي شويد، افراد 
مي آيند مي گويند، خوب شد فرد قبلي رفت و شما آمديد. در جلسات براي 
اينكه ادامه كار خودشان را تثبيت كنند، شروع مي كنند به تأييد حرف هاي 
شما، بنابراين شما خيلي زود احساس مي كنيد من خيلي فرد مناسبي 
براي اين كار هستم و اصالً اين پست، حق من بوده و حتي اين پست براي 
من كم است، در حالي كه همه مديريت هاي جمهوري اسالمي- چون 
ــبكي مديريت كنيم كه هم دنياي مان را بسازيم و هم  مي خواهيم به س
قيامت مان را- بايد اين احساس را داشته باشيم كه من براي اين مسئوليت 

كم هستم. اين احساس دروني موجب تواضع واقعي مي شود. 
در غياب آن تواضع واقعي مديران ما خيلي زود خودشان را گم مي كنند، 
ــورت مي كند، بعد از دو  مثًال نماينده مجلس ما يكي دو هفته اول مش
هفته وقتي از مسائل كشور اطالعاتي سطحي پيدا كرد، ديگر حوصله 
گوش كردن ندارد. مي گويد مرا دعوت كنيد تا من رهنمود بدهم، شما 
چطور مشكالت تان را حل كنيد. بعد وقت مي خواهد برود در شوراي 

اداري ديدگاه هايش را مطرح كند. 
 اينها را از نزديك ديده ايد؟ 

بله، اينها را لمس كرده ام. شما نه علوم تربيتي خوانده ايد و نه در مديريت 
يك مركز آموزشي عمق دانش داريد، حاال نماينده مجلس شده ايد، آن 
وقت به وزير آموزش و پرورش كه دكتراي علوم تربيتي است مي گوييد 

بنشين تا من بگويم شما در آموزش و پرورش چه كار كنيد؟
 اين اتفاق از كجا آب مي خورد؟  

اين اتفاق، بازخورد نظام تملق در كشور است كه اين نماينده مجلس 
وقتي مي رود به منطقه و استان، همه مي خواهند با او مالقات كنند، 
عكس بگيرند، ارتباط برقرار كنند و از موقعيت او سوءاستفاده كنند. 
ــب حكومتي مي گرفتند  ــا آدم هايي را كه مناص چرا؟ چون ما قرن ه
ــرف، نماينده مجلس  ــم و االن كه ط آدم هاي مهمي تلقي مي كردي
ــد. در واقع ما  ــردم آدم مهمي جلوه مي كن ــود، در افكار توده م مي ش
ــت كه  ــار نمي كنيم و همچنان آن فرهنگ غلط اس عقل مان را احض

بسياري از تصميمات را مي سازد. 
 نقطه ضعف اشتراكي مديران ايراني را در چه مي دانيد؟

ــان از اقتصاد و  تقريباًَ همه مديران ما دو ضعف عمده دارند؛ فهم ش
فرهنگ بسيار ضعيف است. حاال چرا رفتم سراغ اقتصاد و فرهنگ. 
براي اينكه در اين دو مقوله، همه مديران ما خواه ناخواه مداخله و از 
منابع جامعه استفاده مي كنند كه هدفي را محقق سازند. از طرفي 
ــود،  ــي به خودش اجازه مي دهد وزير آموزش و پرورش ش هر كس
فرماندار و امام جمعه شود، خب اين چهره ها كه در افكار و رفتار مردم 
مداخله مي كنند، بايد فهم درست و عالمانه اي از اقتصاد و فرهنگ 
داشته باشند. حاال شما مي گوييد خب! ما نمي توانيم وزير آموزش و 
پرورشي پيدا كنيم كه هم تعليم و تربيت را خوب بفهمد، هم اقتصاد 
را بلد باشد. مي گويم بسيار خب! قبول. الاقل آدم متواضعي را امتحان 
كنيد و اول وزارت، دوره آموزشي 15روزه برايش بگذاريد و بگوييد 
اينكه به شما اجازه داده اند پنج مشاور بگيريد، يكي شان حتماً بايد 
ــما هم كم حرف بزنيد و كم سخنراني  ــد. ش ــاور اقتصادي باش مش
كنيد. هر وقت هم سخنراني داريد، سخنراني تان را بنويسيد به آن 
ــه وجود بياورد. اجازه بدهيد  اقتصاددان بدهيد تا تغييراتي در آن ب

مشاور فرهنگي شما متن سخنراني تان را تعديل كند. 
البته اين كاري است كه در دنيا انجام مي شود. 

ــد و از روي متن  ــرا رئيس جمهوري امريكا كم حرف مي زن بله، اصًال چ
مي خواند؟ بيسواد كه نيست. ما در كشورمان فرهنگ غلطي داريم كه 
فكر مي كنيم اگر كسي همين طور حرف زد، آدم باسوادي است. اتفاقاً اين 
آدم بيسواد است. نمي فهمي در چه موقعيتي هستي كه يك جمله غلط 
تو براي يك ملت چقدر هزينه درست مي كند. يكي از رئيس جمهورهاي 
قبلي در جلسه خصوصي جمله اي گفت كه ميلياردها هزينه بابت همان 
جمله به كشور تحميل شد. حضرت آقا را نگاه كنيد. مي خواهند سخنراني 
كنند يادداشت دست شان است. ما مي فهميم ايشان در استخدام كلمات 
فكر كرده اند كه مثًال راجع به آدمي كه مي خواهد عليه ما اقدام كند چه 

كلمه اي را به كار ببرند كه به اندازه و عادالنه باشد. 
يعني استفاده از آن كلمه، هيجاني و ناگهاني نيست. 

ــود،  ــت كه امروز حرف حضرت آقا ثبت مي ش بله به همين دليل اس
15سال بعد هم كه مراجعه مي كنيد، مي بينيد حرف همچنان تازه و 
نو است. براي اينكه در واقعيت هاي علمي ريشه دارد و محاسبه و فكر 
شده است. حاال از اين آسيب ها در مديريت مان زياد داريم و مخصوص 

يك نهاد و دو نهاد هم نيست. 
و در نهايت بزرگ ترين چالش مديريتي مان؟

ما هنوز امر مديريت را به عنوان علم به رسميت نمي شناسيم و براي 
ــع الزم را نداريم كه  ــارت و هنر مديريت، تواض پيدا كردن دانش، مه

صاحبنظراني را دعوت كنيم و بشنويم. 
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   حسن فرامرزي
اين روزها حـس مي كنيم جامعـه ايراني بـراي برون رفت از 
بحران ها بيش از آنكه به دسـت و پا زدن نياز داشته باشد، به 
قرار، طمأنينه و سـكوت نياز دارد. چنانچه سـكون و حكمت 
را از دست و پا زدن بيرون بكشـيم، آنچه بر جاي خواهد ماند 
جز تشنج نخواهد بود.  گفت وگوي ما با دكتر حسن بنيانيان، 
 تحليلگر فرهنگي مي كوشد عوامل اثرگذار در مديريت رفتار را 

چه در سطح مديران و چه عامه مردم علني و آشكار كند. 
        

  اين سال ها شما را تحليلگرى فرهنگي شناخته ام كه پا 
بر زمين واقعيت داريد و واقع بينانه فضاي جامعه را رصد 
مي كنيد. از طرفي ما امروز در شـرايط تحميل چالش يا 
حتي بحران هاي معيشتي، زيست محيطي، بين المللي، 
مديريتي و امثال آن قـرار داريم. طبيعي اسـت در اين 
شـرايط «مديريت رفتار» خيلي موضوعيـت پيدا كند. 
براي اينكه بتوانيم به اين مديريت رفتار برسيم دست به 

چه اصالحاتي بايد بزنيم؟
هر جامعه اي كه مي خواهد روند پيشرفت را به درستي آغاز و طي كند، 
بايد پذيراي سلسله اي از تغيير و تحوالت در بخش هاي مختلف باشد، 
ــت. يك وقتي كشوري در  البته موقعيت اين جامعه عامل مؤثري اس
حاشيه جهان قرار دارد و تحوالت داخلي آن جامعه، تأثير گسترده اي 
در بيرون از مرزهاي خود ندارد. ما از اين كشورها در گوشه و كنار دنيا 
زياد داريم و طبيعتاً مديريت در اين كشورها به مراتب آسان تر است، 
ولى توجه كنيد ما در كشوري مي خواهيم تحوالت و پيشرفت مان را 
ــتكبار در منطقه بوده است اما به  سازماندهي كنيم كه قبًال بازوي اس
محض اينكه همين كشور در جريان انقالب، استقالل خودش را اعالم 
ــتكبار را بر خود مي خرد. از طرفي تشخيص اين  مي كند، دشمني اس
نكته هم چندان دشوار نيست كه بدانيم اين خصومت، فردي و شخصي 
ــت كه في المثل رئيس جمهوري  امريكا كينه شخصي با جامعه  نيس
ايران داشته باشد. نه! ظهور انقالب ما خواه ناخواه منافع امريكا و عوامل 

دست نشانده اش را در منطقه به خطر انداخت. 
  در واقع مي گوييد ما زماني مي توانيم دست به اصالحات 
رفتاري به مفهوم واقعـي و سـاختاري آن بزنيم كه اول 
برآورد درستي از موقعيت خود داشته باشيم و بخشي از 

اين موقعيت، جغرافيايي است. 
ــا از موقعيت خاص  ــم و ادراك م ــه فه ــئله ب ــي از اين مس بله، بخش
ــم كه به يك  ــا در آن قرار گرفته اي ــان برمي گردد كه م جغرافيايي م
ــت اما از زاويه اي ديگر كار ما را دشوار يا دست كم  معنا نعمت الهي اس
پرزحمت مي كند. به اين مي ماند كه ما جواهرآالت سنگين و ذي قيمتي 
در اختيار داريم اما به همان ميزان كه اين جواهرات ارزشمند است، نياز 

به محافظت را هم در بطن خود دارد. 
  بخش ديگر چيست؟

بخش ديگر به خاطر مكتبي است كه ما از طريق آن مي خواهيم كشور 
را اداره كنيم و اگر اين مكتب، بالفعل در كشورهاي اسالمي مورد توجه 
جدي قرار بگيرد و اسالم در اين كشورها از پوسته سمبليك و نمايشي 
دربيايد، معادالت زيادي را در سطح جهان تغيير مي دهد. توجه كنيد 
كه بخش اعظم ذخاير از جمله ذخاير انرژي دنيا در اختيار مسلمانان 

قرار دارد. 
  اما براي مسلمانان ارزش افزوده ايجاد نمي كند. 

ــده است،  ــالمي هنوز بالفعل ظاهر نش چون آن آموزه هاي اصيل اس
ــالمي- دولت هاي شان- وابسته به  بنابراين بسياري از كشورهاي اس
ــاي روي داده در اين  ــتند. از طرفي غربي ها همه پديده ه امريكا هس
كشورها را در مراكز مطالعاتي و تحقيقاتي شان به صورت علمي رصد 
ــان مي كنند تا با  ــي را وارد هاضمه سيستم ش و هر نوع تغيير و تحول
ــاي تدريجي تحول اين  روش هاي آينده نگاري ببينند آثار و پيامده

كشور براي كشورهاي ديگر چيست. 
  پديده اي كه ما نتوانسـتيم در كشـورمان به آن شكل 

بدهيم. 
ــد نكرديم كه تحليل كنيم،  بله، بر اين توانمندي علمي تكيه و تأكي
ــور چه آثاري  ببينيم مثًال تحوالت عراق و تغيير حكومت در اين كش
روي ما مي گذارد، چه آثاري روي تركيه مي گذارد و تعامل اين مجموعه 
آثار، چه تحوالت جديدي را در جامعه پديد مي آورد و بعد ماحصل آن 
تحليل ها و رصدهاي دقيق را در محاسبات راهبردي مان منظور كنيم، 
اما آنها در مراكز تحقيقاتي خود در اين زمينه كار مي كنند و موضوع 

مهم تر اينكه نتايج اين مطالعات را در اختيار يكديگر مي گذارند. 
  در واقـع مديريـت رفتـار، بـدون تحليل ريشـه هاي 
شـكل گيري رفتار و داشـتن تصويري واقع بينانه از آن 

ممكن نيست. 
ــث مي كنيم،  ــعه بح ــرفت و توس ــي از مفهومي به نام پيش ما وقت
ــجم در همه بخش هاست  ــرفت همه جانبه و منس منظورمان پيش
ــد. غربي ها هم در  ــتمر ايجاد مي كن ــعه ماندگار و مس كه يك توس
ــت و هم  ــت ورزي، مديري ــاد و سياس ــان، هم در اقتص فرهنگ ش
ــد متعادلي داشته اند و اين رشد  زيرساخت هاي اقتصادي شان رش
ــت كه هم افزايي ايجاد مي كند و مي بينيم اين كشورها  متوازن اس
ــرفت را ادامه مي دهند. مي خواهم  ــير پيش ــت س چندين دهه اس
توجه شما را به اينجا جلب كنم كه پيشرفت در يك موضوع يا چند 
موضوع خاص كه كاري به متن زندگي غالب مردم ندارد، كشور را 
در مدار پيشرفت مداوم نمي اندازد و ما بايد براي بهره گيري از اين 
ــمند موضعي و خاص، عقب افتادگي در ساير  ــرفت هاي ارزش پيش
عرصه ها را جبران كنيم تا هم افزايي بخش هاي مختلف روي يكديگر 

جنبه پيش برنده پيدا كند. 
رويدادي كه امروز به عينه مي بينيم. 

ــترده اي در روابط جامعه رخ داد و  در 200سال اخير كه تحوالت گس
ساختارهاي مدرن به تدريج وارد كشور ما شد، اگرچه فرصت هايي را 
ــاختارهاي مدرن هم در جامعه و فرهنگ  پديد آورد اما آسيب اين س
ــفانه تصوير دقيقي از اين  ما وارد و نسل به نسل منتقل شد. ما متأس
آسيب ها به ويژه در نگاه تاريخي مان نداريم و چون به اين مقوله توجه 
نمي كنيم، براي خيلي ها تعجب برانگيز است. وقتي گفته مي شود بعضي 
از مشكالت ما از زمان ناصرالدين شاه آغاز شده است و هنوز هم ادامه 

دارد، فكر مي كنند گوينده فرافكني مي كند. 
مثال مي زنيد.

ــت، آنجا در فرنگ به  ــاه در سفر خارجي بوده اس وقتي ناصرالدين ش
صورت افراطي، پيشرفت هاي شان را به رخ او مي كشند، جاهاي خاصي 
ــي ناصرالدين  ــان كنند. وقت ــد مي برند كه مفتون خودش براي بازدي
ــر بر مظاهر  ــرفت، متكي و منحص ــاه برمي گردد، تعريف او از پيش ش
ظاهري و پوسته اي آنجاست، آدم هايي هم كه دورش جمع مي شوند، 
ــون معموالً در طول تاريخ  همين تعريف را در او نهادينه مي كنند، چ
ــت، وجه  ــت مي گرفته اس ــور ما قدرت به دس ــاهي در كش هر پادش
ــد آدم هاي چاپلوس و  غالب آدم هايي كه اطراف اين حكمرانان بودن
ــاهان را جرح و  ــه آدم هايي كه ديدگاه هاي پادش تأييدكننده بودند ن

تعديل كنند. 
  به قول عبيد زاكاني، من نديم توام نه نديم بادمجان، مرا 

چيزي بايد گفت كه ترا خوش آيد نه بادمجان را. 
ــتبدادي را تثبيت و تخريب هايش را گسترش  بله، آنچه نظام هاي اس
ــتي  ــايند باالدس ــت كه من نگاه كنم خوش مي دهد، همين رفتار اس
چيست. هر چه آن حاكم مي گفته اينها مي گفتند درست است و خود 
اين فرهنگ رفتاري نمي گذارد پادشاهي از همه توانمندي هاي علمي 
آن جامعه استفاده كند. چرا؟ چون آنها پادشاهي را مقتدر مي ديدند 
ــاهي واجد  كه يك تنه فرمان بدهد و بقيه هم اطاعت كنند. اگر پادش
ــاه خوب. اگر پادشاهي حرف  اين ويژگي ها بود، به او مي گفتند پادش
ــم را  ــتباه كردم و روش ديگران را گوش مي داد و مي گفت پس من اش
تغيير مي دهم، مي گفتند خب! اينكه نشد پادشاه،  اين پادشاه كه اقتدار 
ندارد. مي خواهم بگويم پديده هايي از گذشته در ذهن ما تبديل به باور 
ــده و اجازه نمي دهد ظرفيت هاي علمي موجود  و ارزش فرهنگي ش
جامعه به نظام تصميم گيري مديران راه پيدا كند. حاال هر چقدر هم 
ــتادان كمتر در نظام  دانشگاه هاي مان را توسعه دهيم، چون علم اس
ــود،  ــود، نه تصميمات اصالح مي ش تصميم گيري مديران وارد مي ش
نه علم استادان در مواجهه با نيازهاي جامعه رشد مي كند. شما امروز 
ــنديم.  ــتبد را مي پس در خود و ديگران بگرديد، مي بينيد ما افراد مس
ــله مراتب دارد، يعني همان آدمي كه نسبت به  اين استبداد هم سلس
باالدستي خود حالت خاكساري و بله قربان گويي دارد، همان آدم در 

موقعيتي ديگر نسبت به پايين دستي خود زور مي گويد. 
  يعني همان نسـبت خود را در مراتب پايين تر بازسازي 
مي كند، مثًال مـن چون در برابـر باالدسـتي صرفًا يك 
تأييدكننده هستم و چيزي نمي گويم، به پايين دستي كه 

مي رسم انتظار دارم او هم صرفاً تأييدكننده باشد. 
بله، شما نشانه هاي آشكار اين فرهنگ را در خانواده مي بينيد كه پدر 
مي گويد من بايد حرف آخر را بزنم، يعني به خانه به چشم قلمرو حكم 
ــائل را با داد و بيداد و فرمان اجرا  راندن نگاه مي كند و مي خواهد مس
ــرش يا همسرش بحث و آنها را  كند، نه اينكه بنشيند با دخترش، پس
ــان را اصالح كند يا فرصت بدهد كه آنها او را قانع كنند،  قانع و باورش
 بنابراين مي بينيد در خانواده اي كه رشد فكري ندارد، پدر مي خواهد با 
لگد، پسر را نمازخوان كند؛ «پاشو نماز بخون وگرنه از خانه ميندازمت 
ــتبدادي در اين سرزمين  بيرون». اينها محصول قرن ها حكومت اس
است. ما اگر چه به لحاظ تمدني، فرصت ها و تجربه هاي بسيار خوبي 
در تمدن گذشته مان پديد آورده ايم كه بسيار قابل استفاده است، اما 
در كنار اين دستاوردها، پديده هاي مخرب فرهنگي و رفتاري زيادي 
ــان تأمل نكرده ايم و حاصل اين پديده اين است  هم داريم كه روي ش
ــبك مديريتي مديران ما، آن استبداد به صورت  كه امروز در عمق س
ناخودآگاه وجود دارد، به خاطر همين پديده نامطلوب استبدادزدگي 
است كه بعد از انقالب، به  رغم دلسوزي و سالمت نفس اكثر نخبگان 
سياسي و مديريتي جامعه، در موارد زيادي كه مشكل رفتارهاي غلط 
را بايد با تربيت و فرهنگ سازي اصالح كنيم، در اولين گام سراغ تدوين 
قانون مي رويم و وقتي قانون وضع شد به اميد اثرگذاري آن در اصالح 

رفتارها، از كار فرهنگي مؤثر صر ف نظر مي كنيم. 
 نكته فوق العاده اي است، يعني من از صورت هاي قانوني 

استفاده مي كنم تا آن صورت هاي قانوني در خدمت آن 
تمناي دروني ام- رخوت و تعلل- قرار گيرد. 

ــاي يك جامعه،  ــه اغلب و اكثريت آدم ه قانون زماني كارايي دارد ك
موضوعيت آن قانون را پذيرفته اند و با آن كنار آمده اند و  درصد كمي 

مي خواهند برخالف آن قانون رفتار كنند. 
  يك مثال عيني مي زنيد.

ــر دليل بخواهند آنتن ماهواره  فرض كنيد 50 تا 60 درصد مردم به ه
ــتفاده از ماهواره نمي توانيد  داشته باشند. اينجا شما با قانون منع اس

جلوي 60 درصد مردم را بگيريد. 
سرنوشت اين قانون چه مى شود؟ 

تصويب مي كنند، اما قانون اجرا نمي شود و اتفاقاً وقتي تعداد اين قوانين 

اجرا نشده زياد شد، عمًال قبح قانون شكني هم شكسته مي شود. چند 
وقت پيش رئيس قوه قضائيه براي عزيزاني كه براي كاهش جمعيت 
ــته بودند، فرموده بود برويد از وزرا بپرسيد چند نفر از شما  قانون نوش
ــيم و اجرا  ــد، يعني اينقدر قانون زياد مي نويس اين قانون را خوانده اي
نمي كنيم كه وزير هم احساس نمي كند من بايد اين قانون را بخوانم 
ببينم چه بخشي از آن با وظيفه ما در ارتباط است. خب اين جمالت 

خيلي معنادار است. 
 در واقع روح قانون زير آوار كالبدي از قانون مانده است. 
ــم احياناً لزومي  ــور ه ــدري قانون توليد كرده ايم كه وزير كش ما به ق
ــيم،  ــون را بخواند. خيلي از قوانيني كه ما مي نويس نمي بيند متن قان
ــه فرهنگي  ــون متأثر از ريش ــود. چرا؟ چ ــور خوانده نمي ش در كش

استبدادزدگي در سبك مديريتي مان بيش از اندازه روي قانون حساب 
باز كرده ايم. حاال ظهور اين پديده در كشورهايي كه مدعي نيستند و 
ــيب نمي زند. شما برويد عربستان، با  پشتوانه مردمي ندارند، زياد آس
ــور را با پول نفت و اتكا به قدرت خارجي اداره  مردم كاري نداري، كش
مي كني. آنجا هر چقدر هم استبداد داشته باشي، نيازي به توجيه آن 
به واسطه قانون نداري. اتفاقاً با پول نفت ظاهر جامعه را مي سازي. يك 
عده آدم سطحي نگر هم مدام مي گويند ببين عربستان چه كرد، ببين 
دوبي چه كرد. در صورتي كه توجه نمي كنند اينها پول نفت به عالوه 
علم و تكنولوژي غرب است. غربي ها پول اينها را مي گيرند و برايشان 

تأسيسات عظيم و برج ها و تكنولوژي هاي مدرن مي آورند. 
 يعني آنجا هم مسـئله به صورت ريشـه اي حل نشـده 

است. 
كشور كه به مفهوم انساني و درون زا توسعه پيدا نكرده است. روزي كه 
نفت اينها تمام شد، بسياري از آدم ها آنجا را ترك و جاي ديگري زندگي 
مي كنند، چون ديگر نفت نيست كه مثًال به آن كارگر پاكستاني بگويي 
ــك ايراني و هندي در بيمارستان  ــور را تعمير كن يا پزش اين آسانس
ــكل ريشه اي مهم در  خدمات درماني ارائه كنند، بنابراين ما يك مش
ــه مثًال وزير  ــالح رفتارها داريم ك بى توجهى به نقش فرهنگ در اص
نفت بفهمد من كجا به قانون نياز دارم و كجا مشكل من به اعتقادات 
و الگوهاي رفتاري برمي گردد. منظور از اعتقادات هم صرفاً اعتقادات 
ــت، منظور باورها و پيش فرض هايي است كه ممكن است  ديني نيس
ريشه درستي نداشته باشند اما به عنوان يك ذهنيت و اسلوب فكري و 

عملي در من كار مي كند. 

 مثًال؟
مثًال اعتقاد به اينكه مدير قاطع، مديري است كه مدام قانون وضع كند 
ــته باشد يا سخنران دو سه  و در طول روز با سه چهار نفر مالقات داش

همايش باشد و احياناً چند پروژه را افتتاح كند. 
 چرا ما در دور تسلسل اين مشكالت افتاده ايم و از گرداب 

آن بيرون نمي آييم؟
ــما تا زماني كه نتوانيد  ــود. ش ــتي فهم نمي ش چون مشكل به درس
ــكل  ــتي فهم كنيد، از آن عبور نمي كنيد؛ مش ــكل تان را به درس مش
ريشه اي ما كه حضرت آقا هم مدام توضيح مي دهند اما فهم نمي شود. 
ــي، اقتصادي و اجتماعي  نقش فرهنگ در تمامي ابعاد زندگي سياس
ــوراي عالي انقالب  ــال92 در جمع اعضاي ش ــت. حضرت آقا س ماس
ــار داريد تالش كنيد  ــد، از تريبون هايي كه در اختي فرهنگي فرمودن
ــگ را بفهمند. نخبگان يعني همين مديران  تا نخبگان، اهميت فرهن
ــأ تصميم و برنامه ريزي  ــور منش مختلفي كه در جاهاي مختلف كش

هستند. 
ما اين سـال ها به افراط از كلمه فرهنگ سـازي استفاده 
كرديـم و مي تـوان گفت از فرهنـگ،  نقـاب فرهنگ را 

ساختيم. چرا؟
چون اغلب ما هنوز مقوله فرهنگ را درك نكرده ايم و گمان مي كنيم 
فرهنگ را مي شناسيم. گمان مي كنيم فرهنگ، همان دايره كوچك 
ــت، در حالي كه فرهنگ به ما احاطه دارد،  شناخته هاي ذهن من اس
ــب تصور مي كنيم  ــا را دربر گرفته اما اغل نه ما به فرهنگ. فرهنگ م
ــوم فرهنگ را  ــت. آدم هاي عادي مفه فرهنگ، دربرگرفته هاي ماس
ــوند، مثل ماهي كه مفهوم آب را نمي فهمد، مگر اينكه  متوجه نمي ش

از آب بيرون بيفتد. 
 سعدي مي گويد: ماهي كه بر خشك اوفتد، قيمت بداند 

آب را. 
ــت. فرهنگ   بله، مگر اينكه راه تنفس ما گير كند تا بفهميم هوا چيس
مثل هوايي است كه ما را دربر گرفته اما از شدت قرابت و نزديك بودن 
به ما به چشم مان نمي آيد، فرهنگ چنين ماهيتي دارد. تذكراتي كه 
رهبري درباره فرهنگ مي دهند، متناسب با ذهنيت ها تعبير مي شود. 
اگر مخاطب، مذهبي باشد، فكر مي كند. آقا درباره نماز جماعت و سفر 
ــده اند و تذكر مي دهند، اگر غيرمذهبي باشد، فكر  اربعين حساس ش
مي كند درباره اهميت فيلم گفته اند در حالي كه اينها ابزارهاي فرهنگي 

ــت كه همه ما را محاصره كرده و ما بر  است اما فرهنگ آن چيزي اس
اساس مسئوليتي كه داريم، با بخشي از فرهنگ، درگيري مستقيم تري 
داريم. االن شما وزير صنعت هستيد، ظاهراً با ماشين، قطعه، فوالد و 
خودرو سر و كار داريد اما در واقع بخش بزرگي از موانع توليد، در كنار 
عوامل اقتصادي و مديريتي، عامل  فرهنگ است، بنابراين ما براي اينكه 
بتوانيم براي صنعت مان برنامه ريزي كنيم، در كنار عوامل اقتصادي، 
ــيم و با كمك گرفتن از افراد صاحبنظر،  بايد موانع فرهنگي را بشناس

آنها را برطرف كنيم. 
 يعني وزير صنعت ما بايد درك وسيعي از فرهنگ داشته 

باشد. 
بله، اگر ندارد. در اين حد بفهمد كه نمي داند و بايد يك مشاور واقعي 
فرهنگ دان در كنار خود داشته باشد. مثال مي زنم تا ملموس شود. تمام 
سرمايه داران بزرگ قبل از انقالب ناچار بودند وابسته به دربار باشند تا 
بتوانند ادامه حيات دهند. نسل ما مي دانست هر شركت بزرگ، دو دانگ 
از شركت را بايد به نام يكي از آدم هاي دربار بزند كه بگذارند كارخانه اش 
كار كند و ماليات هم كم بدهد. نوعاً اين افراد وابسته بودند، بنابراين ما 
در آغاز و بعد انقالب سرمايه هايي را كه با سوءاستفاده به دست آمده 
بود، مصادره كرديم. تا اينجا درست بود اما حواسمان نبود كه اين رفتار 

تبعات فرهنگي خواهد داشت. 
 نگاه منفـي جامعه بـه سـرمايه داري كـه كار توليدي 

مي كند؟
بله، اين حركت در آغاز انقالب، اگرچه گريزناپذير بود اما چون پيوست 
ــت، فرهنگي را در مردم ايجاد كرد كه به بعد از انقالب  فرهنگي نداش

اغلب ما هنوز مقولـه فرهنـگ را درك نكرده ايم 
و گمـان مي كنيـم فرهنـگ را مي شناسـيم. 
گمـان مي كنيـم فرهنگ، همـان دايـره كوچك 
شناخته هاي ذهن من است، در حالي كه فرهنگ 
به ما احاطـه دارد، نه ما به فرهنـگ. فرهنگ ما را 
دربر گرفتـه اما اغلـب تصور مي كنيـم فرهنگ، 
دربرگرفته هـاي ماسـت. آدم هاي عـادي مفهوم 
فرهنگ را متوجه نمي شوند، مثل ماهي كه مفهوم 
آب را نمي فهمـد، مگر اينكـه از آب بيرون بيفتد
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گفت وگو با دكتر حسن بنيانيان،  تحليلگر فرهنگي درباره مختصات و موانع «مديريت رفتار»

ضريب باالي تملق، چيزهايى مانند  تواضع و علم را از مديران ما گرفته است

قاجار و پهلوي همچنان در ما پهلو گرفته اند

متأسـفانه تصوير دقيقي از آسـيب ها به ويژه در 
نگاه تاريخي مان نداريم و چون به اين مقوله توجه 
نمي كنيـم، بـراي خيلي ها تعجب برانگيز اسـت. 
وقتي گفته مي شـود بعضي از مشكالت ما از زمان 
ناصرالدين شاه آغاز شده اسـت و هنوز هم ادامه 
دارد، فكـر مي كنند گوينـده فرافكنـي مي كند

پيشـرفت در يك موضوع يا چنـد موضوع خاص 
كـه كاري به متـن زندگـي غالـب مردم نـدارد، 
كشـور را در مـدار پيشـرفت مـداوم نمي اندازد 
و ما بايد بـراي بهره گيـري از اين پيشـرفت هاي 
ارزشمند موضعي و خاص، عقب افتادگي در ساير 
عرصه ها را جبران كنيم تـا هم افزايي بخش هاي 
مختلف روي يكديگر جنبـه پيش برنده پيدا كند

اگر نفت نداشتيم، به تدريج كارمندان مي فهميدند 
اين كارخانه بايد بچرخد و ارزش افزوده داشته باشد 
تا دولت ماليات بگيرد و حقـوق ما را بدهد، بنابراين 
كارشناس و مدير ما نمي نشسـت كه توليدكننده 
بيايد و بگويد من اين مسائل را دارم و با التماس بگويد 
تو را به خدا بيا به اين مسـئله ما توجه كن. آن وقت، 
شما به عنوان كارمند و كارشناس و مدير مي رفتيد و 
مي گفتيد من مأمورم هر روز در كارخانه ها بچرخم و 
ببينم مسئله اي نداريد. تا ما برويم حل مشكل كنيم

وقتي نماينـده ما نـگاه كالن ندارد، دنبـال مدير 
اسـتاني هم كه مي رود با اين پيش فرض است كه 
بعداً به او سـفارش و يادآوري كند كه من شـما را 
آوردم، پس آدمـي را كه من مي گويم اسـتخدام 
مي كنيد. اينها آثار و تبعـات آن فرهنگ تاريخي 
طايفه گري ماسـت. ما يك روزي مي گفتيم ما مال 
ايل قاجار هسـتيم، بنابراين نسـبت بـه ايل هاي 
ديگر امتياز داريم، حاال همين روحيه طايفه گرايي 
منتقل شـده به جريان هاي سياسـي كه يكي به 
ديگري تلفن كند و بگويد اين آدم از خودمان است

توسعه نيافته ترين استان هاي ما همان استان هايي 
هستند كه بيشـترين منابع طبيعي را دارند. شما 
برويد در روستاهاي مازندران، در كنار آن طبيعت 
زيبا، فقر غيرقابل كتماني به چشم مي آيد. برويد 
خوزسـتان، چهار فصل مي توان آنجا كشـاورزي 
كرد اما خوزسـتان پر از فقر اسـت. اينها تأثيرات 
فرهنگي درآمدهاي نفتي در نظام فكري ماسـت

وقتـي ناصرالديـن شـاه در سـفر خارجـي بوده 
اسـت، آنجـا در فرنـگ بـه صـورت افراطـي، 
پيشرفت هاي شـان را به رخ او مي كشند، جاهاي 
خاصي براي بازديد مي برند كه مفتون خودشـان 
كنند. وقتي ناصرالدين شاه برمي گردد، تعريف او 
از پيشـرفت، متكي و منحصر بر مظاهر ظاهري و 
پوسته اي آنجاست، آدم هايي هم كه دورش جمع 
مي شـوند، همين تعريف را در او نهادينه مي كنند
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