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علیرضا علوی تبار:

»

اصالحطلبان
باید
فداکاری کنند

»

سیاست

2

علیرضا علویتبار ،تحلیلگر مس��ائل سیاسی در بخش��ی از گفتگوی تفصیلی خود با ایرنا گفت «:اصالحطلبان به
این تحلیل رس��یدهاند که برخی بحرانها فراتر از جناحبندیها ،کل موجودیت کش��ور را به خطر انداخته است .البته
اصالحطلبان برای خروج از بحرانها چارچوب و توان طرح پیشنهاد دارند اما مهم اقدام واقعی و عملی است .توازن نیروها
به دلیل نابرابری شدید در توزیع منابع (مادی -نهادی -رسانهای و)...بهگونهای است که اصالحطلبان طرحهای خروج
از بحران را نمیتوانند به تنهایی عملی کنند .از این رو نیازمند آنند که با قربانی کردن برخی از مواضع خاص خود ،برای
خروج از بحرانهای اجتماعی گستردهتر اقدام کنند .خروج از بحرانهای کنونی تنها با فداکاری هر یک از جریانهای
سیاسی ممکن است .اما اگر تالش اصالحطلبان برای بازسازی رابطه با ساختار قدرت از طرف آنها دفع شود و بحرانها و
ابرچالشهایملینیزبهسویحلشدنسوقدادهنشوند،اصالحطلبانبابحرانخطمشیمواجهخواهندشد.

مراسم یادبود آیتاهلل طالقانی
روز پنجشنبه برگزار میشود

خانواده آی��تاهلل طالقانی با صدور بیانی��های از برگزاری
مراسم یادبود او در روز پنجشنبه این هفته خبر دادند .متن
این پیام به این شرح است :
«هر مس��ئله و طرح و مرام اجتماعی که خودس��ران را
محدود کند و جل��وی اراده آنان را بگی��رد ،قدمی به هدف
پیامبران و اسالم نزدیکتر است.
آی��تاهلل س��یدمحمود طالقان��ی ،مقدمه تنبی��ه االمه
و تنزیه المله
 38س��ال از رحلت مردی میگذرد که عمری را بر س��ر
آرمانهای انسانی نهاد .طالقانی مردی انسانگرا ،عدالتجو
و آزادیخواه بود .برای او مهمتر از هر مکتب و مسلکی،ذات
انس��انیت بود که نبای��د اس��یر خودس��ری و برتریطلبی
میش��د .این ن��وع ن��گاه طالقان��ی را از دیوارهای س��خت
هر مرام و مس��لکی بیرون آورد و تبدیل به پ��دری مهربان
برای تمام جریانهای سیاسی کرد.
هرچن��د مواض��ع طالقان��ی مش��خص و قاطع ب��ود ،اما
ای��ن قاطعی��ت ،تنه��ا در نقدها خ��ودش را بروز م��یداد و
آنجا ک��ه طالقانی با انس��ان مواجه میش��د ،بس��یار لطیف
و مسامحهجو بود.
در س��وگ آن مرد ب��زرگ ،ب��ه جس��تجوی گوهرهای
امروزی��ن اندیش��ه و من��ش او مینش��ینیم با این ب��اور که
بس��یاری از عناصر منشی ،روش��ی و اندیش��های طالقانی،
امروز میتواند سهمی در نهادن سر بیسامان شرایط امروز
بر بالین توسعه داشته باشد.
به منظور گرامیداشت و تبیین بینش ،منش و روش پدر
طالقانی ،روز پنجشنبه ،مورخ۲۳ش��هریور ۱۳۹۶در کانون
توحیدحضور خواهیم یافت».
ساعت دقیق این مراسم متعاقبا اعالم خواهد شد.

برای وزارت علوم با من
به صورت رسمی صحبت نشده است

رئی��س دانش��گاه عالم��ه طباطبای��ی از بازگش��ت
تمام��ی اس��تادان اخراج��ی و دانش��جویان س��تارهدار
ب��ه دانش��گاه ط��ی دوران مس��ئولیت خ��ود خب��ر داد
و گف��ت :ط��ی چه��ار س��ال گذش��ته هی��چ دانش��جو و
اس��تادی ب��ه دلی��ل نگ��رش و فعالی��ت سیاس��ی اخراج
یا به کمیته انضباطی احضار نشده است.
رئی��س دانش��گاه عالم��ه طباطبای��ی در پای��ان
درخصوص برخ��ی زمزمههای مطرح ش��ده ب��رای معرفی
او به عن��وان وزی��ر عل��وم آینده گف��ت :در ای��ن خصوص
برخی مش��اورههایی با بن��ده ص��ورت گرفته ام��ا تاکنون
هیچ ک��دام از مقامات ریاس��ت جمه��وری در ای��ن زمینه
با م��ن صحبتی نک��رده اس��ت و ف��رض من این اس��ت که
در چارچ��وب مدیری��ت دانش��گاه عالم��ه طباطبای��ی
امور را دنبال خواهم کرد.

محتشمیپور بستری شد

حجتاالسالم علی اکبر محتشمیپور بستری شد.
ب��ه گ��زارش ایلن��ا ،حج��ت االس�لام
س��ید علیاکب��ر محتش��میپور عض��و ش��ورای مرک��زی
مجم��ع روحانی��ون مب��ارز پ��س از بازگش��ت از ع��راق
در بیمارستان بستری شد.
سعیداهللبداش��تی در گفتگ��و ب��ا ایلن��ا ،در رابط��ه ب��ا
وضعیت جس��مانی حجتاالس�لام والمس��لمین علی اکبر
محتش��میپور گفت :آقای محتش��میپور روز گذش��ته به
دلیل بیم��اری داخلی در یک��ی از بیمارس��تانهای تهران
بستری شدند.
وی ح��ال عمومی عضو ارش��د مجمع روحانی��ون مبارز
را مس��اعد توصیف و اظهار کرد :آقای محتش��میپور هنوز
جراحی نشدهاند .قرار است که ایش��ان امروز مورد جراحی
قرار بگیرند اما هنوز زمان این عمل نهایی نش��ده و انجام آن
منوط به بررسی نهایی پزشکشان است.

اعضای شورای مرکزی جمعیت
پیشرفت و عدالت انتخاب میشوند

دبیرکل جمعیت پیش��رفت و عدالت ایران اس�لامی از
برگزاری انتخاب اعضای جدید تش��کل متبوع��ش تا اواخر
مهرماه سال جاری خبر داد.
حس��ین قربانزاده در گفتگو با ایس��نا ،ضمن اعالم این
خبر اظهار کرد :در حال حاضر و از پایان انتخابات ریاس��ت
جمهوری دوازدهم و شوراهای اسالمی شهر و روستا ،هنوز
اقدامات جدیدی که قابلیت رسانهایش��دن داش��ته باشد
در جمعیت پیش��رفت و عدالت ایران اس�لامی انجام نشده
اس��ت اما تا اواخر مهر ،اعضای جدید ش��ورای مرکزیمان
انتخاب خواهند شد.
وی افزود :ما طبعاً جلساتی را در راستای آسیبشناسی
و نقد و بررس��ی نقاط قوت و ضعف عملکردمان در انتخابات
اخیر برگزار کردهایم اما ت��ا یکماه آینده و با انتخاب اعضای
جدید شورای مرکزی ،اخبار جدیدی از این تشکل سیاسی،
اعالم خواهیم کرد.
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بوی تغییر استانداران به مشام نمی رسد

گ�روه سیاس�ی -علیرض�ا
خوش�بخت :دول��ت در ای��ران،
مجموعهای بسیار عظیم از دستگاههای
اجرایی متعدد اس��ت .کالف��ی در هم
پیچی��ده از دهها وزارتخانه و س��ازمان
و نه��اد ک��ه از پایتخت ت��ا دورترین و
کوچکترین نقاط کشور کشیده شده
است و وظایف و کارکردهای متعدد و
گاه متداخل دارد .ف��ارغ از آنکه چنین
گس��تردگی و بزرگیای خ��ود به یکی
از مشکالت مهم توس��عه ایران مبدل
شده اس��ت ،این امر قابل انکار نیست
که دولت بزرگ یکی از برجس��تهترین
نقوش سیمای ایران مدرن است.
این دس��تگاه ب��زرگ و عظیم البته
قواعد پیچیده رفت��ار و عملکرد خاص
خود را دارد .قواع��دی فراتر از آنچه در
آییننامهها و بخشنامهها و حتی قوانین
مشخص میشود .بوروکراسی پیچیده،
قواعد غیررس��می خود را دارد که گاه
بس��یار موثرتر از قوانین رسمی است.
این س��اختار عظیم البته در بس��یاری
موارد چندان به فرمان روسا و مدیران
ارشد خود هم نیس��ت .بسیار جلساتی
که در آن وزیران و رئیسان سازمانها و
معاونانشان تصمیمی در باالترین طبقه
وزارتخانهه��ا میگیرن��د ،ب��دون آنکه
در این تصمیم حت��ی طبقات پایینتر
همان س��اختمان با آن همراه شوند یا
حت��ی آن را به همان نحو ک��ه مدیران
ارشد تصمیمگرفتهاند درک کنند.
اهمیت مدیران میانی
در سیستم دولت
مقدم��ه کوتاه پیشگفت��ه بیش از
هر چیز نش��ان دهنده اهمیت مدیران
میانی دولت برای پیش��برد برنامههای
آن اس��ت .ای��ن مدی��ران میان��ی در
دس��تگاههای مختلف دولت��ی وظیفه
برق��راری ارتباط می��ان راس مجموعه
و بازوه��ای اجرای��ی نهای��ی آن را
بر عهده دارند .آنها باید سیاستهای هر
سازمان را به وظایف و نقشهای روشن
اجرایی مبدل کنند .به دلیل تعدد آیین
نامهها و ناکارآمدی قواعد رس��می آنها
هستند که میتوانند اولویتهای اصلی
هر سازمان را معین کنند.
ب��ر خ�لاف وزرا و مدیران ارش��د،
انتخاب ای��ن مدیران میان��ی از قواعد
یکس��ره سیاس��ی پی��روی نمیکند.
در بس��یاری موارد این اف��راد از میان
کارکنان رسمی هر دس��تگاه هستند

ک��ه در طول زم��ان پلهه��ای ترقی را
طی کردهاند و ب��اال آمدهان��د .تعیین
این مدیران ب��ه همین دلیل به ترکیب
بس��یار پیچیدهای از مالحظات اداری،
البیه��ای ف��ردی و ش��خصی و البته
نقش مسائل سیاسی وابسته است .این
مدیران معموال ق��درت انطباق خوبی
هم دارند و میتوانند ب��ا دولتهایی با
رویکردهای متف��اوت کار کنند .عالوه
ب��ر ق��درت انطباق سیاس��ی ب��ه مدد
س��الها زیس��ت در نظام اداری کشور
آنه��ا از البیه��ای فردی و ش��خصی
قدرتمندی هم برخودارند .در استانها
و شهرستانها معموال معادالت محلی
و حتی قومی و قبیلهای هم وارد میدان
میش��وند و در انتخ��اب ای��ن مدیران
نقش ایفا میکنند .ای��ن گروه معموال
از سیاس��ت دوری میکنن��د جز آنکه
منفعتی روش��ن در آن بیابند .منفعتی
که برای آنه��ا معموال باق��ی ماندن در
سمت یا چند رده باالتر رفتن است.
وجود این مدی��ران میانی و قواعد
خ��اص عملک��رد آنها اگرچ��ه موجب
تداوم وحفظ س��اختار دولت در میانه
کش��اکشهای سیاس��ی میش��ود و
حداقلی از ت��داوم را تامی��ن میکند،
اما در بس��یاری موارد از دولت اس��بی
سرکش میسازد که س��وار آن اگرچه
بر زین نشس��ته و مهار در دس��ت دارد
اما مرکب ،راه خود را میرود یا حداقل
راهوار نیست و سر میکشد.
دولت روحانی
و مدیران میانی
حسن روحانی دولت خود و مشی
سیاسیاش را اعتدال مینامد .گفتمان

»

اعتدال و کرانههای آن و اولویتهایش
علیرغم برخی کوش��شهای پراکنده
هیچگاه روش��ن نشده اس��ت .روحانی
که سیاس��تمداری عملگراست اما در
مشی عملی خود نش��ان داده است که
دوری از تنشها و اختالفات سیاس��ی
جز در م��وارد لزوم یک��ی از اصول این
گفتمان اس��ت .روحانی که نشان داده
است در دور دوم ریاست جمهوریاش
هم بر توس��عه اقتص��ادی و اجتماعی
ایران تمرک��ز کرده و فع�لا قصد ورود
به عرصه پرتن��ش سیاس��ی را ندارد،
در انتخ��اب وزی��ران و مدیران ارش��د
دول��ت از انتخاب چهرههای سیاس��ی
مش��هور پرهیز کرد .او که میدانست
انتخ��اب وزرای اصالحطل��ب ممکن
است س��نگاندازیها در مسیر دولت
او را تش��دید کند با این کار کوشید از
ایجاد تنش جلوگیری کند .این مشی
و رویه دولت روحانی اما به بروز برخی
نارضایتیه��ا در می��ان اصالحطلبان
به عن��وان مهمترین موتل��ف روحانی
منجر شده است .موتلفانی که علیرغم
ضعیف ب��ودن در س��اختار ق��درت از
س��رمایه اجتماعی بزرگی بهرهمندند.
آنها تا اط�لاع ثانوی و تا قب��ل از آنکه
بدنه اجتماعی اصالحطلبان دچار یاس
ش��ود ،نقش اول را در تعیین برنده هر
انتخاباتی خواهند داشت.
با در نظر داشتن مسائل پیشگفته
اس��ت ک��ه نق��ش و اهمی��ت انتخاب
مدیران استانی و میانی در ادامه مسیر
دولت روحانی روشن میشود .روحانی
در انتخاب این مدی��ران با دو مالحظه
کارکردی و سیاسی روبهرو است.

احمد مازنی :

روحانی در انتصاب استانداران از اهل سنت استفاده کند

حسین قربانزاده:

دبیر سیاسی :علیرضا خوشبخت

استفاده از نیروها
فارغ از
قوم و مذهب،
موجب ارتقاي
امنیت ملی است

نوبخت از جابجایی مدیران استانی در سطح کشور خبر داد

چپ و راست

خبرنگاران :فرشاد اعظمي ،آتنا سلطاني

علیرضا رحیمی:

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد که استفاده از نیروهای توانمند و انقالبی
از هر قوم ،نژاد و مذهب در عرصههای مدیریتی در تقویت همبستگی و وحدت ملی تاثیر مستقیمی دارد که نتایج
آن را در ارتقای امنیت ملی نشان خواهد داد .علیرضا رحیمی در گفتگو با ایسنا ،با بیان اینکه کارآمدی و شایستگی
افراد و تاثیرگذاری در بهبود شرایط کش��ور یکی از مولفههای مهم در استفاده از نیروها بهخصوص در عرصههای
مدیریتی است ،گفت :در انتخاب نیروها بهخصوص در عرصههای مدیریتی باید مولفه ایجاد همبستگی و تقویت
وحدت عمومی کش��ور نیز مورد توجه قرار گیرد .وی تاکید کرد که باید افراد صرف نظر از وابستگیهای قومی و
گرایشهای مذهبی آنها و با عنایت و توانمندی و شایستگیهایشان در عرصههای مدیریتی به کار گرفته شوند که
طبیعتا این رویکرد در ارتقای همبستگی و تقویت وحدت در کشور تاثیرگذار خواهد بود.

یک عضو فراکس��یون امید مجلس ش��ورای
اس�لامی به رئیسجمهور توصیه کرد در انتصاب
اس��تانداران و مدیران کل از نیروهای اهل سنت
استفاده کند.
حجتاالسالم احمد مازنی در گفتگو با ایسنا
با اش��اره به نامهنگاری صورت گرفته بین مولوی
عبدالحمید و مقام معظم رهبری درباره ضرورت
پرهیز از تبعیض بین مذاه��ب و قومیتها ،اظهار
کرد :مق��ام معظم رهبری همیش��ه نگاه بس��یار
وسیع و روشنی در ارتباط با اقوام ،ادیان و مذاهب
ایرانی دارند و در سطح جهان اسالم هم همواره بر
وحدت امت اسالم تاکید داشته و دارند و هرگونه
حرکتی که منجر به تفرقه بین برادران مس��لمان
شیعه و سنی شود از سوی ایشان منع شده است.
همچنین تالشهای ج��دی زیر نظر ایش��ان در
سطح کشورهای اسالمی و جامعه بینالملل برای
وحدت مسلمانان و مبارزه با عناصر وحدتشکن
و تفرقهافکن جهان اسالم انجام میشود.
وی اف��زود :طبع��ا در ایران اس�لامی که محل
اس��تقرار حکومت والیت فقیه است زمینه تحقق

عملی مواض��ع روش��ن و صریح رهب��ری بیش از
نقاط دیگر فراهم میش��ود و میتواند الگوی سایر
ملتها باشد .در گذشته شائبههایی در مورد برخی
رفتارهای تبعیضآمیز نسبت به مذاهب و قومیتها
وجود داشت که آن را به رهبری نسبت میدادند در
حالی که ما میدانس��تیم اینطور نیست و اینک با
نامه هوشمندانه مولوی عبدالحمید و پاسخ روشن
و صریح رهبری که به تعبیر مولوی فصلالخطابی
برای مقامات جمهوری اسالمی است ثابت میشود
که اگر چنین رفتاری هم در جای��ی اتفاق افتاده با
نگاه رهبری همسو نبوده است.
نماینده مردم ته��ران در مجل��س اضافه کرد:
توصیه من این اس��ت ح��اال که ای��ن مکاتبه انجام
ش��ده آقای روحانی در فرصتهای��ی مثل انتخاب
اس��تانداران و مدیران کل نش��ان دهد که این نگاه
تبعیضآمیز وج��ود ن��دارد .اگر از اهل س��نت در
مدیریته��ا اس��تفاده ش��ود و آنها در کش��ورمان
احساس تبعیض نکنند ایران میتواند الگویی برای
کشورهای دیگر باش��د .توصیه من به دولتمردان و
مسئوالن دستگاهها این است که حدود تعیین شده
در قانون اساسی و با عنایت به صراحت کالم رهبری
از ظرفیت اقوام و مذاهب در اداره کشور ،سازمانها و
مدیریت بخشهای مختلف استفاده کند.
مازنی با تاکید بر ضرورت تجدیدنظر در قانون
گزینش و رویههای جاری در این زمینه نیز یادآور
شد :متاسفانه تبعیضهای ناروا در گزینش دولتی
از سطح مذهب و سنی و شیعه گذشته و حتی بین
نیروهای طرفدار انقالب و شیعیان هم پرسشهایی
مطرح میش��ود تا این ح��د که به چه کس��ی در
انتخابات رای دادند یا طرف��دار چه جناحی بودند.
اینها روشهای غلطی است که باید اصالح شود.

او که نش��ان داده اس��ت به راندن
قطار کشور بر ریل توسعه عالقه زیادی
دارد احتماال به این نکته واقف است که
موتور این لوکوموتی��و ،دولت و مدیران
دولتی اس��ت و به جز انتخاب درس��ت
مس��یر و ریلگذاری ،توسعه این موتور
محرک هم نقش بس��یاری در سرعت
پیشرفت خواهد داشت .به نظر میرسد
که دولت روحانی قصد دارد تا در دوره
دوم خود به جدال معضالت ساختاری
کالن و بزرگ��ی برود و ه��م از این روی
به انتخاب مدیران میانی شجاع و همراه
نی��از دارد .باقی ماندن در دایره بس��ته
مدی��ران دولتی که سالهاس��ت زمام
بوروکراسی را به دس��ت گرفته و از آن
دستگاهی کند و سنگین و محافظهکار
س��اختهاند ،نمیتوان��د زمین��ه س��از
تغییرات بزرگی باش��د که روحانی در
سر دارد و البته بدنه اجتماعی حامی او
هم به آن امید به او رای دادهاند .دیروز
سخنگوی دولت که درباره حضور زنان
و جوانان در س��متهای دولتی سخن
میگفت تاکید کرد« :بدانید دولت فقط
آن میز بیضی ش��کل که کابینه دور آن
جمع میشود نیس��ت همه باید تالش
کنند ».این س��خن نوبخ��ت این امید
را در دل زن��ده میدارد ک��ه روحانی و
همکارانش به اهمیت سمتهای میانی
مدیریتی در کارکرد دولت واقفند .او اما
س��خن دیگری هم گفت که بیم تکرار
چرخ��ه بس��ته مدیریتی را ه��م ایجاد
میکند ،نوبخت در مورد اس��تانداران و
تعویض و تغییر آنها گفت « :همانطور
که حداق��ل  50درصد کابین��ه تغییر
کرد ،در س��طح مدیران عالی استانها

هم تغییرات��ی در حال انجام اس��ت و
ممکن اس��ت از عدهای تقدی��ر کنیم و
برخی هم در استانهای دیگر شروع به
کار کنند ».دول��ت البته باید از مدیران
باتجربه خود اس��تفاده و زمینهای برای
رش��د مدیران موف��ق و اس��تاندارانش
فراهم کند ،اما ای��ن چرخاندن افراد در
اس��تانهای مختلف بیش از آنکه بوی
تغییر برای بهبود کارکرد را بدهد بوی
پاس��کاری مدیران دولت��ی در میدان
اجرایی کشور را دارد.
روحان��ی ام��ا در تغیی��ر مدی��ران
میانی دول��ت مالحظه مه��م دیگری
ه��م دارد و آن تامین نظ��ر مهمترین
متحدانش یعنی اصالحطلبان اس��ت.
دیروز محمدعلی ابطحی از چهرههای
سیاس��ی اصالحطلب تلویح��ا از عدم
لحاظ ش��دن دیدگاههای رئیس دولت
اصالح��ات در چینش کابینه س��خن
گفت .او خواس��تار رفع این مشکل در
انتخاب مدیران اس��تانی ش��د و گفت:
« مس��یر دولت باید در زمین��ه تغییر
مدیران اس��تانی ب��ا نگاهی ک��ه آقای
روحان��ی را انتخ��اب ک��رد جدیت��ر
هماهن��گ باش��د و خیل��ی مقب��ول
نیس��ت ک��ه در اس��تانها همچن��ان
ه��واداران رقب��ای آق��ای روحان��ی
قدرتمندتر باش��ند؛ باید تالش ش��ود
مدیریته��ای اجرای��ی منطبقت��ر
با شعارهای رئیسجمهور باشد».
برای بخش بزرگی از بدنه اجتماعی
و بهخص��وص سیاس��ی اصالحطلبان
انتخ��اب مدی��ران میان��ی و محلی از
اهمیت بس��یار زیادی برخوردار است.
روحانی با انتخاب درست این مدیران
میتواند ابرهای تی��ره را از رابطه خود
با اصالحطلبان بیش��تر دور کند .بدنه
سیاس��ی و اجتماع��ی اصالحطلب��ان
مهمتری��ن س��رمایه او و دولت��ش در
بزنگاهه��ای حس��اس آین��ده اس��ت.
دلچرکینش��دن ای��ن بدنه ن��ه فقط
ب��رای دول��ت دوازدهم که ب��رای کل
پروژه توسعه همهجانبه در ایران بسیار
خطرناک اس��ت و میتواند تداوم آن را
با دش��واری مواجه وحتی آن را به دام
توقف ببرد .همان مس��یر مرگباری که
یک بار درب��اره دول��ت دوم اصالحات
طی شد و عواقب آن تا سالها گریبان
ای��ران و ایران��ی را رها نخواه��د کرد.
روحانی باید اسب سرکش بوروکراسی
را سیاست کند.

روایت مطهری از یک پدیده رایج در فضای سیاسی کشور

خوب و بد آقازادگی

نایبرئیس مجلس ش��ورای اس�لامی معتقد
اس��ت آقازادگی در گذش��ته هم مفه��وم مثبت
داشت و هم مفهوم منفی.
به گزارش ایلنا ،علی مطهری در این یادداشت
که ب��رای هفتهنامه «صدا» نوش��ته آورده اس��ت:
آقازادگی اصطالحی است که تا چندین سال پیش
مختص بیت علما و خصوصا مراجع تقلید بود .فالن
پس��ر یک مرجع تقلید را «آقازاده» مینامیدند که
البته ،هم مفهوم مثبت داشت و هم مفهوم منفی.
آنجا که او دخالتی در امور بیت نداشت و به کار خود
مثال تحصیل علم مشغول بود او را صالح میدانستند
و کسی به او کار نداشت اما اگر دخالتی در امور بیت
خصوصا در امور مالی و تقس��یم سهم امام داشت،
هرچند به عدالت رفتار میکرد ،معموال مش��مول
اصطالح «آقازاده» به مفهوم منفی آن میشد .اما
بعد از انق�لاب ،کلمه آقازاده از بی��ت مراجع تقلید
به بیت همه علمایی که نقش��ی در انقالب اسالمی
داشتند گس��ترش یافت خصوصا فرزندانی از آنها
که مسئولیتی در جمهوری اس�لامی پیدا کردند.
اولین بار این تعبیر ظاهرا درب��اره فرزندان مرحوم
آیتاهلل هاشمیرفس��نجانی به کار رفت و بعدا به
دیگران س��رایت کرد .در دوره ریاس��تجمهوری
آقای احمدینژاد به موضوع آقازادهها دامنزده شد
و عوامفریبیهایی صورت گرفت .اخیرا نیز رسانهها
به این موضوع زی��اد میپردازند و گاهی بیانصافی
میشود و البته امروز دیگر این اصطالح منحصر به
فرزندان علمای مسئول نیست بلکه شامل فرزندان
همه مسئوالن عالیرتبه میشود.
این امر دو اثر منفی دارد .یکی اینکه ریا و نفاق
را باعث میشود ،به این ترتیب که بچههای بعضی
علما که مثال استعداد و عالقه پزشکی یا مهندسی

یا تجاری و مانن��د اینها را دارند ب��ه گونهای الزام
میشوند که بهخاطر موقعیت پدر بهتر است طلبه
بشوی ،بدون آنکه عالقه کافی در او وجود داشته
باش��د و طبعا در آینده هم فرد مؤث��ری نخواهد
ش��د .البته اگر عالقه داشته باشد اش��کالی ندارد
بلکه مفید است.
اثر منفی دیگر آن این است که گاهی حق این
جوانان و استعداد آنها ضایع میشود؛ یعنی فردی
که تحصیالت و س��ابقه مناس��ب برای یک پست
و انگی��زه الزم را دارد و مراح��ل آن را پلهپله طی
کرده و اصلح اس��ت ،به خاطر مس��ئولیت پدرش
و س��روصدایی که رس��انهها ممکن اس��ت ایجاد
کنند از آن پس��ت مح��روم و اس��تعداد او معطل
باقی میمان��د .البته قبول داریم ک��ه در مواردی،
از موقعیت پدران برای فرزندان سوءاستفاده شده
و فرزندانی بدون آنکه شایس��تگی الزم را داشته
باشند پس��تهای مهم را اش��غال کردهاند و حق
افرادی ضایع شده اس��ت ،ولی این امر نباید باعث
ش��ود که حق فرزندان صالح و توانای مس��ئوالن
کشور و در واقع حق مردم نادیده گرفته شود.

تریبون

»

عبداهلل ناصری در گفتگو با «روزان»:

مبارزه با فساد را سیاسی نکنیم

روز گذش��ته عادل حیدری وکیل محمود احمدینژاد،
رئی��س دولت ده��م طی نام��های خط��اب ب��ه نمایندگان
مجلس شورای اس�لامی ،خواستار آن ش��د که نمایندگان
در روند بررس��ی اح��کام ص��ادره موکلش ب��دون توجه به
موضعگیریهای اخیر رئیس س��ازمان دیوان محاس��بات
عمل کنند؛ نامهای که بیشتر میتواند آغاز یک جنگ روانی
دوباره بین محمود احمدینژاد با سایر دستگاهها و نهادهای
کش��ور به یاد دوران گذش��ته باش��د .عبداهلل ناصری ،عضو
ش��ورای مش��ورتی اصالحطلبان در این خصوص گفتگویی
با «روزان» به ضرورت و اهمیت رس��یدگی ب��ه پروندهها و
مفاسد دولت دهم پرداخته اس��ت .او در این خصوص به ما
میگوید که « امیدواری��م که تمام مس��ئوالن و قوا در کنار
دیوان محاسبات و مجلس شورای اس�لامی زمینه را فراهم
کنند تا یک فضای ش��فاف و روان برای رسیدگی به هرگونه
اتهام یا تخلف یا فس��اد در فضایی بدون نگاههای سیاس��ی
و جناح��ی و مانع تراش��یها مورد رس��یدگی ق��رار گرفته
و نتایج آن به مردم اطالعرسانی شود».
نظر شما درخصوص این اتفاق اخیر و نامه وکیل
آقای احمدینژاد به نمایندگان مجلس چیست؟
در ای��ن موضوع بهت��ر از هر کس��ی خود نماین��دگان و
مسئوالن دیوان محاسبات باید موضوع را مورد نقد و بررسی
قرار دهند .چراکه همگان در جزئیات دقیق این مسئله قرار
نداش��ته و نمیتوان بدون آگاهی و اطالع دقیق از جزئیات و
ریز اطالعات پرونده درباره آن اظهار نظر کرد و گفت که حق
با چه کسی اس��ت .البته برخی از تخلفات در دولتهای نهم
و دهم مش��هود اس��ت ولی درباره هفت حکم اخیر ،شخص
رئیس دیوان محاس��بات بهتر از هرکس دیگ��ری میتواند
اظهار نظر کند و م��ا امیدواریم که تمام مس��ئوالن و قوا در
کنار دیوان محاس��بات و مجلس شورای اس�لامی زمینه را
فراهم کنند تا یک فضای ش��فاف و روان برای رس��یدگی به
هرگونه اتهام یا تخلف یا فس��اد در فضایی ب��دون نگاههای
سیاس��ی و جناحی و مانع تراش��یها مورد رس��یدگی قرار
گرفته و نتایج آن به مردم اطالعرس��انی ش��ود .این مسئله
بسیار مهمی است که بتوانیم یک فضای شفاف و صریح بین
مردم و حاکمیت برق��رار کنیم .چون ادام��ه این روند باعث
آن میش��ود تا همان س��رمایه مهم اجتماعی و بزرگترین
دارایی هر نظ��ام دموکراتیک یعنی اعتماد و انس��جام ملی
محقق ش��ود .اساس��ا هرچه این ارتباط و همکاری و تعامل
تنگاتنگت��ر و نزدیکتر ش��ود ،وح��دت ملی و ب��ه تبع آن
قدرت درونی نظام تقویت میشود.
ش�ما فک�ر میکنی�د که ای�ن مس�ئله چگونه
میتواند به نتیجه مطلوب برسد؟
برای رس��یدن به این مهم م��ا نیازمند یکس��ری تغییر
و تحوالت هس��تیم .البته بی��ش از هر چیزی م��ا نیاز به آن
داریم تا موضوع شفافس��ازی و مبارزه با فساد را به یک امر
ملی بدل کرده و ب��ه عنوان یک فرهنگ در کش��ور نهادینه
کنیم .در واقع ،هم مس��ئوالن و هم مردم این ضرورت را بر
خود ببینند که با فس��اد به صورت ش��فاف و صریح برخورد
کنن��د و در ای��ن مس��یر ط��وری رفتارکنند که مس��ئله نه
در کلیات بلک��ه در جزئیات نیز حل ش��ده و ام��کان تکرار
آن در آینده ریش��ه کن شود .در چنین ش��رایطی است که
تمام جامعه چه مردم و چ��ه مس��ئوالن و حاکمیت به این
باور میرسند که باید با فساد مبارزه ش��ود و مبارزه با فساد
از هر اصل دیگری مهمتر جلوه کند.
همواره در جریان تخلف�ات دولت دهم عدهای
به حمای�ت احمدینژاد پرداخته و ع�دهای دیگر این
مسئله را به س�ایر دولتها مرتبط میدانند .شما این
مسئله را چگونه ارزیابی میکنید؟
مهم نیست که فس��اد در چه دوره و چه دولتی رخ داده
باشد و اتفاقا طرح چنین مس��ائلی و برخوردهای جناحی و
سیاسی یکی از آفتهایی است که باعث میشود موضوع از
اصل به فرع کشیده ش��ود .البته متاسفانه این نگاه همچنان
از سوی برخی حامیان دولت سابق مطرح میشود ،در حالی
که فس��اد فارغ از آنکه در چه دورانی رخ میدهد باید مورد
رس��یدگی قرار گرفته و مردم در جریان مراحل رس��یدگی
به آن قرار داش��ته باش��ند .در واق��ع نظارت بر مس��ئوالن
برای جلوگیری از امکان بروز فس��اد میتوان��د یک راهکار
مناس��ب و مهم در این مقوله باش��د که گاهی این مس��ئله
قربانی حواشی یا مسائل دیگر میشود.
فک�ر میکنی�د مهمتری�ن راهکار ب�رای آنکه
مبارزه با فساد در کشور نهادینه شود ،چیست؟
مهمترین خواس��ته و توقعی که از دول��ت و نمایندگان
مجلس و دیوان محاس��بات و س��ایر دس��تگاههای قضائی
و نظارتی وجود دارد آن اس��ت که باید با ایجاد یک نقش��ه
راه مش��خص و مناس��ب تمام طرق بروز فس��اد در کش��ور
شناس��ایی ش��ود و زمینهه��ای الزم ب��رای برخ��ورد با آن
س��نجیده ش��ود .از طرف دیگر باید روابط بین مسئوالن و
حاکمیت و مردم آنچنان قوی و ش��فاف باشد که به صورت
دوس��ویه امکان تخلف یا فساد در کش��ور کاهش پیدا کند.
همچنین باید موضوع مبارزه با فساد از سطح شعار و گفتگو
به مرحله اجرا و عمل برس��د و همه در این مس��یر به سهم
خود و طبق قانون اساسی کش��ور قدم بردارند .دستگاههای
فرهنگ��ی بای��د در ای��ن خص��وص فرهنگس��ازی کنند،
دس��تگاههای نظارتی باید بر تم��ام جوان��ب کار و اقدامات
س��ایر دس��تگاهها نظارت دقیق داش��ته باش��ند و در آخر
دس��تگاه قضائی تمام مراحل رس��یدگی به پرونده را بدون
توجه به هرگونه فش��اری ب��ه صراحت و ج��دی پیش برده
و نتایج آن را به مردم اعالم کند.

