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تلنبار گالیه از فساد و تبعیض
در دل مردم

توگو با «ایران» ریشه گرههای اقتصادی و نارضایتیها را بررسی کرد
محسن صفایی فراهانی در گف 
ریحانه یاسینی
روزنامهنگار

روی موهایش گرد ســپیدی دهههــا فعالیت و حضور
در مناصب مختلف نشســته و با دنیادیدگی در چهره
جــدیاش ،بارهــا میگوید«:همه مــا کــه در دورهای
مســئول بودهایم ،مقصر هســتیم .اشــکال این است
که در مقام نقد ،همه اپوزیسیون میشوند و هیچ کس
اشکاالت خودش را قبول نمیکند ».محسن صفایی
فراهانی،کارشناساقتصادیکهدردولتاصالحات
قائم مقام وزارت صنایع بود و طی ســالهای  76تا 81
نیز ریاســت فدراســیون فوتبــال را برعهده داشــت،
اعتقاد دارد که ریشــه تمام مشــکالت ما به «نداشــتن
دانش مدیریت» برمیگردد .او میگوید«:من قبول
نــدارم که مردم تقصیر دارند .اشــتباهات مســئولین،
بیاعتمــادی را در جامعــه نهادینــه کــرده اســت».
به باور صفایی فراهانی ریشــه گرههای اقتصادی و باال
رفتن آمار چکهای برگشــتی را نیــز باید در همینجا
جســت و جو کــرد؛ در روزگاری کــه در ِد مدیریتهای
ناصواب روی دل مردم تلنبار شده است.
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اقتصادی

70

در دورهای از نظــام اداری و اقتصــادی کشــور
هســتیم کــه بــرای بررســی آن ،از صحبتهــای
کارشناســی اشــباع شــدهایم .نارضایتیهــای
زیــادیهمدرمیانمــردموهمدرمیانمســئولین
وجــودداردامــاکمتربــهریشــهاوضاعیکــهداریم
پرداختهایم.بهنظرشماچهشدکهبهاینجارسیدیم
وگرههایاقتصادیماندرهمتنید؟
مشــکالت جامعه ما فقــط اقتصادی نیســت .در تمام
زمینههایسیاسی،اجتماعی،اقتصادیوزیستمحیطی
ایــن مشــکالت وجــود دارد و تمامــی زندگی مــردم را در بر
میگیرد .آنچه در کشــور ما اتفاق افتاده ،مشــخص اســت؛
یک فروشــگاه را بد مدیریت کنید ممکن اســت که یک ماه
بعد آثار آن مشــخص شود ،یک کشــور را بد مدیریت کنید

چند سال بعد خود را نشان میدهد .آنچه امروز میبینیم
نتیجه تمام سوء مدیریتهاییســت که در تمام دهههای
اخیر اتفاق افتاده اســت .وقتی به عمق آنها نگاه میکنیم،
بــه این میرســیم کــه مســائل ناشــی از نادانی و ندانســتن
است ،اکثر آنها هم البته عمدی نیست .عدهای مسئولیت
به عهده میگیرند که وقوفی بر مسئولیتشــان ندارند و به
همیندلیلهماقدامشاننتیجهمعکوسمیدهد!کسی
که اشــتباه میکند ،اگر دانش آن را داشته باشد ،برمیگردد
وآ 
ن را اصــاح میکنــد .ولــی اگر مــدام اشــتباهات را تکرار
کند ،آنچه حاصل میشــود ،تخریب اســت .شــما بارها در
رســانههای مختلف شاهد بودهاید که با شــوخی و خنده با
قضیه برخورد شــده اســت که فــان مدیر اتوبوســی آمده،
آن یکی با قطار آمده و ...اینها به ظاهر شاید هیچ واکنشی
نداشــته باشــد که همان هم ناشی از ندانســتن و نشناختن
عمــق موضوع اســت .در درجــه اول نیروهــا و مدیرانی که
در آن مجموعــه کار میکننــد ،وقتــی میبیننــد عــدهای از
بیــرون میآیند و بر آنها مدیریــت میکنند و در عین حال
شناختشانازمحیطبهاندازهآنهانیست،سرخوردگیو
مشکالت زیادی خواهند داشت .اکثر آدمهایی که میآیند
چــون پتانســیل مدیریــت و شــناخت مدیریتــی ندارنــد،
طبیعی اســت اقداماتی میکنند که عموماً تأثیرات منفی
زیادی دارد.
یکــی از مســئولین رده بــاالی کشــور در گذشــته ،از مــن
مشــورت خواســت و گفت میخواهد رئیــس مجموعهای
را تغییر دهد .گفتم اگر شــما فردی با پتانســیل بهتر از فرد
موجود پیدا میکنید و نگاهتــان برای اداره مجموعه تغییر
کــرده ،خیلــی خــوب اســت .ایشــان اســم دو نفــر را مطرح
کردنــد .گفتم کــه هــر دو اینهــا ،از مدیر کنونی بــه مراتب
ضعیفتر هســتند و شناخت بســیار کمتری دارند .ضمن
اینکه شــما هم رویکرد جدیدی را بــرای اداره آنجا ندارید.
بهتر نیســت که دست به آن تشــکیالت نزنید و اجازه دهید
کــه همانطــور اداره شــود؟ بعــد از مدتی دیدم که ایشــان
همــان کار خــودش را کــرد و آن مدیر را تغییــر داد .بعداًکه
برای خــودم ارزیابی کردم ،آثار و تبعات منفی آن تصمیم
را کامالً منفی دیدم!

سال 96اصالًسالآرامینبود.ابتدااعتراضات
صنفی پراکنده بــود ،کارگران هپکو و...را داشــتیم.
بعد هم اعتراضات نه به گرانی اول از مشــهد شکل
گرفــتوبعدبــهناآرامیهــایعمومــیانجامید.
ریشهایناعتراضاتمردمراچهمیدانید؟
نزدیک  25ســال اســت کــه بحــث حکمرانی خــوب را
ســازمان ملل در دنیا مطــرح کرده ،بیــش از  110مؤلفه هم
بــرای حکمرانــی خوب تعییــن کرده اســت .وقتــی به این
اصــول توجــه میکنیــد ،میبینید که عمــده آن بــه دانش
و تخصــص مدیــران برمیگــردد .بــه قانونگرایــی آنهــا
برمیگردد .همین آقایی که نامه نوشــتهاند ،خودشــان در
دورهای که مســئول بودند ،حاضر نشــدند که قانون برنامه
چهــارم را اجرا کننــد و با صراحت اعالم کردنــد که قانون را
قبول ندارنــد .درحالیکــه از اصول اولیــه حکمرانی خوب
قانونگراییاست!فرافکنیآساناست.همهمادردورهای
مســئول بودیــم ،بایــد پاســخگو باشــیم .هر که مســئولیت
بزرگتــر و طوالنیتــری برعهــده گرفته ،پاســخگوییاش
بیشتراست.
اشــکال این اســت کــه االن همه به شــکل اپوزیســیون
عمــل میکنند .هیچکــس نمیگوید اشــتباهات خودش
در دوره مدیریتــی کــه داشــته چه بوده اســت! ما کــه وزیر،
معــاون وزیر ،وکیــل مجلس ،قاضــی ،فرمانــده نظامی،
امــام جمعه و ...بودیــم باید قبول کنیم کــه تصمیمات و
عملکرد همه ما باعث شده است که این شرایط به وجود
آیــد .چــرا نمیخواهیم قبول کنیــم اتفاقاتی کــه در ژاپن،
مالــزی ،کرهجنوبی و ...در همین قاره آســیا افتاده اســت،
ناشــی از توان مسئولین و شــناخت آنها و توجه به پایگاه
و نقش مردم بوده اســت؟ یک ســال از اینکه کره جنوبی
رئیسجمهــوریاش را برکنــار کــرد ،نمیگــذرد .مــردم
در خیابانهــا اعتــراض کردنــد و گفتنــد رئیسجمهوری
را کــه فســاد کــرده نمیخواهیــم .نــه تیرانــدازی شــد ،نه
پلیــس توهیــن کرد و نــه بگیر و ببنــدی اتفاق افتــاد .بلکه
بــا رئیسجمهــوری خاطی برخــورد کردند .مــا اینجا چه
میکنیــم؟ حتــی اگر آدمی بحــق یا به ناحــق فکر میکند
کــه حقوقــش از بیــن رفته اســت ،بــا آنها چــه برخوردی
میکنیــم؟ دختــر جــوان زیر ســی ســالی که فکــر میکند
حقوقش را گرفتهاند ،اعتراض میکند .پلیس با چه حقی
هــم قاضی میشــود و هم مجــری قانون که بــا او برخورد
خشــن انجام دهــد؟ جــرم کــرده؟ دادگاه صالــح باید به
جرمش رســیدگی کند ،کســی حــق نــدارد او را کتک بزند.
تمام اینها در دل مردم تلنباری اســت از فساد ،تبعیض
وخشونت!
آمارهــایرســمینشــانمیدهــدکــهبیــشاز
 33درصــد فارغالتحصیــان دانشــگاهها بیــکار
هســتند.آیامافکرکردهایمکهاین33درصدیعنی
چه؟ســاالنه 900هــزارنفرازدانشــگاههایکشــوربا
قلیســانسواردمحیطکار
درجهلیســانسیــافــو 
میشــوند .دانشــجویی که 18،17ســال دســت در
جیبپــدرومادرکردهوتحصیلکردهاســتحاال
میخواهــد کار کنــد ،حتــی بــه رانندگی تاکســی و
آژانس هم رضایت میدهد ولی شــرایط آن وجود
ندارد ،باید چه کار کند؟ باید مسئولین را تکریم کند
یاحقاعتراضدارد؟
منابــع کشــور بهطــور اســفانگیزی بــد مدیریت شــده
اســت؛ در ســالهای  83تا  93ســاالنه بیــش از  70میلیارد
دالر درآمــد نفت وارد کشــور شــد ،حتــی اگــر 50درصد آن
صرف ســرمایهگذاری میشــد ،اصالً مشــکل اشتغال حل
شــده بــود .بنابــر گــزارش مرکــز آمار ایــران طی ســالهای
 84تــا 92ســاالنه بهطــور متوســط بــرای فقط 60هــزار نفر
شــغل ایجاد شــد! مــردم به ایــن مدیران ارشــد کشــور چه
بایــد بگویند؟ آیا این مدیران فکر نکردهانــد که اگر قرار بود
سالی یک میلیون شــغل ایجاد شود و نشده ،سیل بیکاران
در جامعــه چه خواهنــد کرد؟ باد هــوا کــه نمیخورند! آن
آدمهامیخواهندزندگیکنند.میگویندچراناهنجاریها
در جامعــه روزافــزون شــده اســت ،چرا ســن فحشــا پایین
آمــده ،چــرا جوانهــا ازدواج نمیکننــد؟ بعــد هــم خطبا
میخواهند با نطقهای معمول مســائل را حل کنند! یک
جوان باید ببیند که میتواند شغل پیدا کند یا نه؟ اگر شغل
ندارد ،چطور ازدواج کند؟ اگر تمامی زوایای این مســائل را
بررســی نمایید مشــاهده میکنید که تلنباری از مشــکالت
روزافزون است که فکر مردم را به خود مشغول کرده است.

