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ëëیادداشــت «ضرورتهــای امــروز عاشــورا» ،احمــد
حسینی
دگـرخوان
راه انداختــن دســتجات و کارناوالهایــی به نام حســین و
بیــان مطالبی که هیچ ربطی بــه آن نهضت ندارد و حتی
روضههــا و مداحیهــای دروغ و جهتدار طی ســالهای
اخیــر به انــدازه کافی به فلســفه و هدف نهضت عاشــورا
لطمه زده و دیگر کافی است و چه لطمهای باالتر از انشقاق بیشتر در صفوف
فرق اسالمی که ناشی از به انحراف بردن عزاداری حسینی است ،یعنی عاملی
کــه باید موجب وحدت جهان اســام شــود ،برعکس عمل میکنــد و با ادامه
این رویکرد چیزی نمیگذرد که از کربال و عاشورا پوستینی وارونه باقی خواهد
ماند و از آن همه حماســه و یادمان شــگفتانگیز و انسانســاز ،تنها سینهزنی
و زنجیرکوبــی و گریههــای بیهــدف چنــد روزه میمانــد و بس ،چیــزی که در
رژیم شــاه هم بود و سرور و ســاالر شهیدان از آن کامالً بینیاز است .آری ادامه
ســرفرازانه انقالب اما م خمینی(ره) در گرو شناخت همهجانبه و به روزسازی
اهداف نهضت و قیام مقتدای او و تحلیل درســت آن اســت ،آنچه متأســفانه
امسال هم کمتر مشاهده میشود و در تریبونهای بزرگی مثل صدا و سیما هم
نشانی از این جهتگیری که نیست هیچ ،بلکه بهرهجویی سیاسی و جناحی از
ایــن مقدستریــن اعتقاد مردم و طرح مباحث تاریخــی ضعیف و بیپایه که
موجب اعتراض و انتقاد علمای بنام گردیده و پخش مجموعههای نمایشی
تکراری همچنان جریان دارد.

«ëëاصالحــات از نقــد دولــت نمیگــذرد» ،گفتوگــو با
فیضاهلل عرب سرخی
مــا حامــی آقــای روحانــی بودیــم ،هســتیم و اگــر او و دولتــش
ضعفی دارند به حســاب اصالحطلبان نوشــته میشود یا نه؟ بله ،نوشته میشود،
امــا اصالحطلبــان انتخــاب یا نامــزد بهتری نداشــتند و در این انتخاب اشــتباه هم
نکردند ...آقای روحانی مناســبترین کاندیدا بــرای اصالحطلبان بود ،هیچ گزینه
بهتری هم نداشتیم ،اما این بدین معنی نیست که روحانی و دولتش هر کاری که
میکنند ،مورد قبول و تأیید اصالحطلبان اســت .روحانی همزمان مورد حمایت و
نقد اصالحطلبان است؛ حمایت توأم با نقد.
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سفارت فرانسه در تهران:

امنیت نمایندگی ایران در پاریس تقویت شد
سفارت فرانسه در تهران در واکنش به حمله ضد
انقالب به نمایندگی ایــران در پاریس ،اعالم کرد:
نظر به مســئولیت این کشــور در قبــال حفاظت از
اماکن دیپلماتیک ،تمهیداتی برای تقویت امنیت
ایــن ســفارتخانه در نظــر گرفتــه شــد .به گــزارش
ایرنا ،سفارت فرانســه در تهران در حساب رسمی
خود در توئیتر نوشــت :به دنبال حوادث مشاهده
شــده مقابل ســفارت ایران در پاریس (جمعه 23

شــهریور) ،فرماندهی پلیس پاریس اعالم کرد که
همان روز وارد عمل شــده و از  12فردی که مقابل
ســفارت تظاهــرات میکردند ،در محــل بازجویی
کرده اســت .در ادامه این توئیت آمده اســت :نظر
به مســئولیت فرانســه در قبال حفاظــت از اماکن
دیپلماتیک و با موافقت سفارت ایران ،تمهیداتی
برای تقویت امنیت ســفارت ایــران در نظر گرفته
شــد .بهرام قاسمی ،سخنگوی وزارت امور خارجه

در پــی تعرض تعــدادی افراد معاند ضــد ایرانی
به ســفارت ایــران در پاریــس که از وابســتگان یک
گروهــک تروریســتی بودنــد ،اعالم کرد :ایــن افراد
قصــد تعــرض و آســیب رســاندن بــه ســاختمان
ســفارت جمهــوری اســامی ایــران در پاریــس را
داشتند اما موفق به این کار نشدند و نتوانستند به
داخل ســاختمان ســفارت وارد شــوند .وی با بیان
اینکــه متأســفانه مأمــوران پلیس فرانســه هنگام

حضــور ایــن مهاجمین بموقــع در محــل حاضر
نبودند ،تأکید کرد :این افراد معاند با پرتاب اشیایی
به سمت ساختمان سفارت ،خساراتی به آن وارد
کردند .ســخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان
کرد :پس از پیگیریهای متعدد و حضور نیروهای
ذیربــط ،تعــدادی از مهاجمیــن توســط پلیــس
دستگیر شدند که خواستار محاکمه و مجازات آنها
و اعالم نتیجه از سوی مقامات ذیصالح هستیم.

تحلیل فرهاد درویش ،استاد علوم سیاسی از قانون منع به کارگیری بازنشستگان

با این گل ،بهار نمی شود

از گزینش نیروها با سؤال درباره محفوظات شایسته ساالری حاصل نمی شود
علی رضایی
خبر نگار

بــا ابــاغ قانــون منــع بهکارگیــری
بازنشســتگان ،ایــن انتظار در بخشــی از
جامعــه به وجــود آمد که رنسانســی در
مدیران اتفــاق خواهد افتــاد .اما فرهاد
درویشــی استاد علوم سیاســی دانشگاه
بیــن المللی امام خمینــی (ره) معتقد
است دایره شــمول این قانون ،تا حدی
نیســت که بتواند بــه کادرســازی و فضا
دادن بــه مدیــران شایســته کمک قابل
توجــه و تأثیرگــذاری بکنــد .او معتقــد
اســت مشــکالتی از جملــه نداشــتن
احزاب واقعی در کشــور در کنار سیستم
اســتخدامی و گزینشــی ما ســبب شــده
حتی اگر به حســب تصادف شایستهای
وارد سیســتم شــود ،بعد از مدتــی یا در
سیســتم حل و هضم شــود یــا منزوی و
توگوی «ایران» با
مطرود .مشــروح گف 
وی را در زیر میخوانید...
٭٭٭
قانــون ممنوعیــت بهکارگیــری
بازنشســتگان باالخره به تأیید شــورای
نگهبان رســید و بــرای اجرا ابالغ شــد.
فــارغ از مباحثــی کــه دربــاره برخــی
مصادیــق این قانون مطرح شــده ،این
سؤال پیش میآید چرا با گذشت چهار
دهــه از انقــاب و کشــورداری ،هنوز در
مبحــث کادرســازی و تربیــت نیرو آن
گونه که باید و شاید عمل نکردهایم؟
کادرســازی در چارچــوب نظــام دیــوان
ساالری یا بوروکراسی معنا پیدا میکند؛
بحثی کــه از اوایــل قرن بیســتم مطرح
شد .اینکه ما فارغ از تحوالت سیاسی که
در جوامع مختلف وجود دارد ،چه کنیم
تا نظام اداریمان پا برجا باشد و بتواند
تداومــی را کــه در سیاســتهای جــاری
کشــور هســت ،حفظ کنــد .با پیشــرفت
بحثهــای نظــری از دل ایــن مباحث،
موضوع دیوانســاالری مطرح شــد البته
مکاتب مختلفــی در این حــوزه مطرح
بودنــد .امــا یکــی از بحثهــای جــدی
دیوانســاالری بــود که از ســوی «ماکس
وبــر» ارائــه و شــاخصهایی بــرای آن
تعریف شــد اینکه یک دیوانســاالر باید
چه ویژگیهایی داشــته باشد .بر اساس
این دیــدگاه ،تخصــص و تعهــد باید از
ویژگیهای فردی باشــد کــه میخواهد
در مصدر کار قرار بگیرد .برای سازمانی
که عمر خود را  10یا  20ســاله پیشبینی
نمیکنــد ،انتقــال تجارب به نســلهای
بعــدی یک ضرورت اســت .برای اینکه
بــه هــر حــال انســان بعــد از مدتــی به
دوره بازنشســتگی و کهنســالی میرسد
و بایــد تجــارب ،تخصــص و تواناییهــا
بــه نفــرات بعــدی انتقــال داده شــود.
بــر همیــن مبنــا در نظامهــای اداری
کشــورهای مختلــف شــاهد نظامهــای
اســتخدامی و نظامهای ارتقای شغلی
هســتیم .بــه همیــن خاطــر موضــوع
تخصص یا شایسته ساالری بحث بسیار
جــدیای اســت؛ اینکه ما چگونــه فارغ
از قبیلهگرایــی ،رانت سیاســی و فارغ از
نســبتهای خانوادگــی یا جــاه و ثروتی
که افراد دارند ،بتوانیم شایســتگان را بر

مصدر امور بگذاریم.
در اینجــا یــک بحــث بســیار جــدی
تحــت عنــوان رابطــه دموکراســی و
بوروکراســی مطــرح اســت .از یــک
طــرف بوروکراســی معتقــد اســت باید
شایســتهها در مصدر امور قــرار بگیرند
از طــرف دیگــر دموکراســی بــر اســاس
انتخــاب مردم
انتخــاب مــردم اســت و
ِ
ِ
ترجیحــات سیاســی .در
بــر اســاس
ِ
اینجــا بحــث تفــاوت قائــل شــدن بین
پستهای سیاســی و غیر سیاسی پیش
میآیــد .برخالف پســتهای سیاســی،
دامنــه پســتهای غیر سیاســی بســیار
وســیع است و پســتهای فنی ،علمی،
کارشناســی و مدیریتی را دربر میگیرد.
مــا از طرفی میخواهیم بــه آرای مردم
احترام بگذاریم و قاعدتاً باید پستهای
سیاسی به آنهایی تعلق بگیرد که مردم
انتخابشان کردهاند .ما برای احترام به
رأی مردم ،ناچاریم پســتهای سیاسی
را در اختیار کســانی بگذاریم که معتقد
بــه برنامههایــی باشــند کــه مــردم رأی
دادهانــد اما در پســتهای غیر سیاســی
دیگــر شــاخصها بایــد کارشناســی و
علمی باشــد تا شایستهســاالری خود را
بیش از گذشــته نشــان دهد .هر چند در
پســتهای سیاســی هــم ما باید کســی
را در مصــدر امــور داشــته باشــیم کــه
شایســتهترین فــرد در آن حــوزه مــورد
نظــر باشــد .البتــه حتــی در پســتهای
سیاســی هم احزاب و گروههای سیاسی
بــرای ایــن کــه بتواننــد در آینــده هــم
رأی مــردم را داشــته باشــند و رضایــت
مــردم جلــب کنند ،باید آن پســت را به
کســی بدهند که شایســتهترین فــرد در
آن پســت از همفکران سیاســی باشــد.
چون میخواهیم بــه رأی مردم احترام
بگذاریــم ،نمیتوانیــم شایســتهای
بیاوریــم کــه اعتقــادی بــه آن برنامــه
سیاسی نداشته باشــد .اما باید در میان
همگنــان شایســتهترین فــرد باشــد تــا
ضریــب موفقیــت آن برنامه بــاال برود.
در قرن نوزدهم آقای جکســون ،رئیس
جمهــوری وقــت امریــکا کــه هفتمیــن
رئیــس جمهــوری امریــکا بــود ،بعــد از
پیــروزی حزبــش همــه مدیــران را کنار
گذاشــت و به جایش همه کسانی که در
کمپین او بودند ،به کار گمارد.
کار وی در تاریــخ بــه «نظــام غنیمــت»
یــا «نظام تاراج» مشــهور شــد .چــرا که
وی گویــی در جنــگ پیــروز شــده و باید
هر چه غنیمت گرفته ،به کســانی بدهد
کــه در جنگ شــرکت کردنــد .فقط هم
پستهای سیاسی نبود.
بــه لحــاظ عقلــی ،کنــار گذاشــتن
شایســتگان ،از بیــن بــردن فرصتهــا،
پاییــن آوردن ضریــب موفقیــت و هدر
دادن منابع کشــور و نظام است .ممکن
اســت در کوتاه مــدت رضایت نزدیکان
خــودش را جلب کند ،امــا در درازمدت
بــه ضرر خودش خواهد شــد .بر همین
اســاس «نظام تــاراج» به عنــوان نظام
اســتخدامی و بهکارگیــری نیــرو مــورد
پذیــرش عمومــی قــرار نگرفــت .از آن
مقطع به بعد بحث این بود ما کرسیها
و پستها را به چه کسانی بسپاریم؟

غفلت از کادرسازی

قانون منع به کارگیری بازنشســتگان یک
مســأله جانبــی و اما مهــم را در کنار خود
یادداشت
دارد اینکــه چــرا مــا در کادرســازی خیلی
موفــق نبودهایم کــه فــارغ از وضع قانون
نیازمنــد اســتفاده از بازنشســتگان در
سمتهای مختلف حاکمیتی نباشیم یا
حداقل کمتر به آنها نیاز داشــته باشــیم.
صادق زیباکالم
استاد دانشگاه
در ایــن بــاره میتــوان به کم رمــق بودن
نقــش آفرینی احزاب در فضای سیاســی
کشــور توجــه داد چرا که معمــوالً مأموریت مهم کادرســازی
و پــرورش نیروهــای مجرب از کانــال احزاب میگــذرد .حال
آنکــه احزاب نحیف شــده در ایران از عهده چنین امر مهمی

انقالب اســامی ســبب شــد بــه دالیل
عقیدتــی و سیاســی ،اکثریــت مدیران
رژیــم ســابق کنــار گذاشــته شــوند .بــه
همیــن دلیل مــا بعد از پیــروزی انقالب
شاهد حضور نیروهایی بودیم که تجربه
کشــورداری نداشــتند .امــا در دهههای
بعد از انقالب چگونه عمل کردیم؟
 5تــا  10ســال اول انقالب به دلیل اینکه
یک نظام سیاســی کامــاً جدیدی روی
کار آمــده بود ،پدیدآورندگان احســاس
نمیکردند بــه این زودیها بتوانند یک
نظــام جایگزیــن رژیــم پهلــوی داشــته
باشــند .در این ســالها افــرادی را به کار
گرفتیم که از توانایی ،تخصص ،تجربه
و مهــارت الزم برخــوردار نبودنــد امــا
ناگزیر از این انتخابها بودیم و کوشش
شد با انرژی ،انگیزه و چیزهای دیگر ،آن
خألها جبران شــود .جنگ را هم همین
گونه اداره کردیم .به عبارتی با ســعی و
خطا کار را پیش بردیم اما بعد از جنگ،
در مجمــوع نمــره خوبــی در واگــذاری
مســئولیتها نداشــتیم و در هر دورهای
به یک بهانهای درســت عمل نکردیم.
فشارهای خارج تأثیرگذاری خود را دارد
اما بخش قابل توجهی از آنچه حاصل
شد ،به نظام بوروکراسی ما باز میگردد.
نظام بوروکراســی ما یک نظام ناراضی
تراش اســت که آدمها لزوماً بر اســاس
شایســتگی بــر مصدر قدرت و پســتها
قرار ندارند.
نه تنهــا در احزاب کادرســازی نشــد ،در
خــود نهادهــا و مجموعههــا هــم ایــن
اتفــاق نیفتاد .مثالً شــهرداری که خیلی
هــم سیاســی نیســت ،دچــار همــان
مشکالتی اســت که پستهای سیاسی
دارند.
مــا نباید دچــار افــراط و تفریط شــویم.
گاهــی این بحثها حالت ژورنالیســتی
میگیــرد و ممکــن اســت حالــت
عوامفریبی و پوپولیستی پیدا کند .ما چه
بخواهیــم و چه نخواهیــم ،نمیتوانیم
پســت سیاســی را از پســت غیر سیاسی
تفکیک نکنیم .این منحصر به کشور ما
نیســت و ما نمیتوانیم مردمساالری را
فدای بوروکراسی کنیم .چون ترجیحات
و ارزشهــای مــردم بــا گذشــت زمــان
تغییــر میکنــد .ما نمیتوانیــم بگوییم
چــرا فالنــی کــه  20ســال معــاون وزیــر
خارجه بود ،بعد از این همه مدت وزیر
خارجــه نشــد؟ چــون وزیــر خارجه یک
پســت سیاســی اســت .باید کســی وزیر
خارجه شــود کــه سیاســتهای خارجه
دولتــی کــه رأی آورده را بــا جــان و دل
قبول داشــته باشــد .به شــخص رئیس
جمهوری یا نخست وزیر نزدیک باشد.
رئیس دولت قبولش داشته باشد.
حرفتان در پستهای سیاسی درست
است؛ در نهادی مثل شهرداری چه؟
ضعــف کادرســازی را قبــول دارم .مــا
متأسفانه در همه دستگاهها به آموزش
ضمن خدمت نیروهــا توجهی نداریم.
درعین حال باید سیســتم طوری باشــد
که فرصــت برابــری بــرای ارتقا و رشــد
در اختیــار همــه بگــذارد .البتــه اگــر بــه
شایستگی وارد شده باشند.
در مثالی که شما زدید یعنی شهرداری،

بــر نیامدهاند که البته نمیتوان بر آنهــا چندان خرده گرفت.
نکته دیگر نگاههای سیاسی در انتخاب و جذب مدیران است
که در نتیجه آن نه شایســته ســاالری بلکه نزدیکی و دوری به
جریانهــای سیاســی حاکم تعییــن کننده میشــود .چنانکه
جلــوس  12ســاله اصولگرایان بر شــهرداری تهران و شــورای
شهر پایتخت نمونه مشخص و تأیید کننده این ادعاست .در
طول این ســال ها اگر چه در شــعارها صحبــت از تخصص و
دانش میشد اما مهمترین شاخص برای به کارگیری مدیران
نزدیکی به شــخص شــهردار تهران بــود .همین وضعیت به
شــکل پر آســیب تری در دولــت های نهم و دهــم حاکم بود
که بیراه نیســت اگر گفته شود زلزله مهیب مدیریتی در کشور
پدید آمد و بسیاری از مدیران اعم از استانداران و فرمانداران

پایینتر این نقیصه بیشتر میشود .مثالً
در دانشــگاهها قاعدتــاً رئیس دانشــگاه
از بیــن افــرادی انتخــاب میشــود کــه
برنامههــای دولــت در حــوزه آمــوزش
عالــی را قبــول داشــته باشــد .رئیــس
دانشــگاه هم در سطح معاونان کسانی
را بایــد بگــذارد که برنامههــای دولت را
پیاده کند .اما گروههای آموزشی متکفل
برنامههــای دولت نیســتند ،متکفل آن
رشته علمی هستند .اینکه چگونه علم
را بــه بهتریــن وجــه به دانشــجو منتقل
کنند .تنگ نظری در مدیریت گروههای
آموزشــی ،جفا به علم و دانشجو است.
مگر اینکه آن فرد خدای ناکرده بخواهد
ســنگاندازی کنــد کارش را آن گونه که
باید و شــاید انجام ندهــد .چرا که گاهی
ما افرادی داریم که صاحب نظر هستند
اما آن طور که باید و شاید حاضر نیستند
برای مدیر جدید کار کنند.
در چنین وضعیتی اصــاح قانون منع
بهکارگیری بازنشســتگان میتواند این
سیستم را تا حدی اصالح کند؟
قانــون بــد بهتــر از بــی قانونــی اســت؛
ولــی واقعیــت ایــن اســت که قانــون به
تنهایی کفایت نمیکنــد .گاهی وقتها
مــا کار دراز مــدت و محتوایــی را بــا کار
تبلیغی و ژورنالیستی اشتباه میگیریم.
در بحــث بازنشســتگان اینکــه گفتــه
میشــود میخواهیــم جوانگرایی کنیم
خیلی خوب اســت؛ اینکــه میخواهیم
تجربیاتمــان را انتقــال دهیــم
میخواهیم بازنشســتگان را به گونهای
دیگــر اســتفاده کنیــم .اما بایــد مراقب
باشــیم کارمــان فضاســازی تبلیغاتی و
رســانهای نباشــد .حدود دو میلیون نفر
کارمند دولت هستند .اما فکر نمیکنم
کســانی که بازنشسته بوده و اعاده به کار
شــدند 2 ،هزار نفر باشــند .حاال به جای
این بازنشستهها 2،هزار جوان گذاشتیم؛
آیا مشکل اداره ما حل میشود؟
قانــون جدیــد خــوب اســت امــا نبایــد
فقــط به این اکتفا کنیم .سیســتم اداری
و اســتخدامی مــا بایــد از بیــخ و بــن و
نــه بــه صــورت صــوری دچــار تحــول
شــود .هرگونــه اســتخدام جدیــد باید از
طریــق فراخوانهــای عمومــی باشــد.
ما باید یــک فرصت را به صــورت برابر
بــه همــه جوانــان کشــورمان بدهیــم تا
شایســتهترین انتخــاب شــود .امــا آیا از
گزینشــی کــه ما بــرای اســتخدام دولت
گذاشتهایم ،شایستگان بیرون میآید؟
از گزینشــی کــه منحصر بــه محفوظات
مناســکی اســت شایستهســاالری خارج
میشــود؟ نظــام گزینــش مــا اشــکال
اساســی دارد .نظام آموزشــی مــا دچار
مشــکل اســت و نمیتوانــد بــه معنای
واقعــی نیروهــا را بــار بیــاورد .در چنین
شــرایطی حتــی اگر فــرد شایســتهای به
صــورت تصادفــی وارد سیســتم شــود،
بعــد از مدتــی دلســرد میشــود .چــون
سیستم ،سیستمی نیست که شایستگان
در آن رشــد کننــد .آن فرد شایســته هم
اگر همرنــگ جماعت نشــود ،منزوی و
مطرود میشود .لذا سیستم اداری ما نه
تنها شایســت ه پرور نیست بلکه شایسته
خفهکن هم هست.

آسمان شهر

ëëسرمقاله «شاهکلید وابستگیها» ،سعداهلل زارعی
آنانکه وابستگی فکری به اجانب دارند ،تجربه به کارشان
نمیآید و سبب تنبهشان نمیشود ...یکی از این افراد ،در
ســال گذشــته که بحث یک فتنه منطقهای با کارگردانی پنهان وزارت خارجه
امریــکا و بازیگری بعضــی از رهبران ُکرد عراق در میان بــود و بیش از همه به
ضرر کردها تمام شــد ،در یک جلســه بســیار مهم تصمیمگیری درخصوص
موضــع جمهوری اســامی در این بحران ،با توجه به اینکــه کلید مقابله با راه
افتادن ماشــین تجزیه کشــورهای منطقه ،اســتفاده از ظرفیت کرکوک بود ،با
تأکیــد زیــادی گفت« :من مینویســم و امضا میکنم ،من مینویســم و امضا
میکنــم ،مــن مینویســم و امضا میکنم ،اگر مــا در کرکــوک مداخله کردیم،
امریــکا حتمــاً وارد میشــود و با ما برخورد میکند و کار کامــاً به ضرر ما تمام
میشــود!» امروز همــه میدانیم که دولتهای عراق و ایــران با کلید کرکوک،
فتنــه تجزیه عــراق که دومینوی تجزیه منطقــهای را در ابعاد مختلف و درکل
منطقــه و نــه فقط در ایران و ترکیه و ســوریه در پی داشــت ،خامــوش کردند و
امریــکا حتی در حــد تهدید نظامی هم وارد موضوع نشــد .البته دلیل آن هم
معلوم است؛ امریکا توانایی تغییر مسائل منطقه ما را در خویش نمیبیند.
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عامل اصلی درجا زدن ما در حوزه کادرسازی چه بود؟

احســاس میکردیم نظام سیاســی ما تافته جدابافته اســت و نیازی نداریم
از تجربیات کشــورهای دیگر اســتفاده کنیــم؛ در اداره جامعــه ،خودمان را از
تجربیات علمی و عملی دیگران بی نیاز دیدیم و درک نکردیم اداره جامعه
به معنــای امر عرفی ،چه مقتضیاتی دارد .برای مثال فکر میکردیم فردی
که نماز شب میخواند و ما او را متدین میدانیم ،باالی سر اداره بگذاریم .بی
آن کــه فرآیندهای الزم را طی کند .عالوه بر بهره نگرفتن از تجارب دیگران،
رابطه نظام سیاســی ما با تحزب نیز درســت نبود .اکثر قریب به اتفاق نظام
کشــورهای توسعه یافته و پیشرفته ،حزبی اســت و تحزب جایگاه ویژهای در
فرآینــد اداره جامعــه دارد؛ لذا یکی از دلمشــغولیهای احزاب ،کادرســازی
است .احزاب در مرحله اول یک نفر را در کادر خود و برای حزب خود تربیت
میکننــد تا در مرحله دوم اگر حزب به قدرت رســید ،او را در راســتای منافع
مردم استفاده کنند .متأسفانه نظام حزبی ما به لحاظ محتوایی عمق نیافت
و تحقق پیدا نکرد .احزاب ما موســمی و فصلی هســتند و فقط در انتخابات
فعالیت میکنند .از رســالت کادرســازی مغفول هستند و ما از همین نقطه
ضربــه میخوریــم .البتــه احــزاب در انتخابات شــرکت میکننــد؛ نامزد هم
معرفی میکنند؛ اما اگر رأی بیاورند و بعداً ادعا نکنند فرا جناحی هستند و
بخواهند از حزب خود استفاده کنند نمیتوانند ،چون حزب کادرسازی نکرده
است .کسی نبوده که در حوزهای تخصصی کارکشته باشد .بنابراین افراد دور
و بر خود را معرفی میکنند و خیلی با اینکه چقدر شایسته است ،کار ندارند.
مؤلفه سوم وضعیت شفافیت و اطالعرسانی و مطبوعات ماست .در جامعه
هر قدر مطبوعات آزادتر باشــند ،امکان اصالح امور بیشــتر است .چرا که آن
موقــع وقتــی در جایی میبینید مدیــری خوب عمل نمیکنــد ،میتوانید با
صراحت بگویید فالن مدیر شایستگی ندارد و قاعدتاً سیستم خود را اصالح
میکند .ولی متأســفانه این شــفافیت و اطالعرســانی آزاد بــه صورت کامل
نبود .اگر بخواهیم بند چهارم را هم اضافه کنیم ،نظام ارزیابی ،ارزشگذاری
و کنترل ما چندان که باید کارآمد نبود.
شــهردار قبل از آقای نجفی  12ســال در
رأس کار بــود و  6معاون داشــت .عقل
بــه مــا میگویــد حــاال کــه شــهردار کنار
رفت ،یکی از مدیران یا معاونان ارشــد
شــهرداری بیایــد ســر کار .اما بــه لحاظ
سیاســی چــه؟ آن شــهردار وابســته بــه
یک جریان سیاســی بود و به شــهر نگاه
دیگــری داشــت .اما مــردم آمدنــد و به
کســانی در شــورای شــهر رأی دادنــد که
با گرایش سیاســی و نگاه شــورای شــهر
قبلی تفاوت داشــت .مردم بــا این رأی
گفتند مــا برنامه مدیران قبلی شــهری
را قبول نداشــتیم .وقتی به شورای شهر
جدیــد با گرایــش متفــاوت رأی دادیم،
نمیتوانیم بگوییم چرا شــما شهردار را
از میان معاونان شــهردار قبلی انتخاب
نکردیــد؟ چــون او افــرادی را بــه عنوان
معاون انتخاب کرده بود که به برنامهها
و سیاستهای او متعهد بودند.
درســت است نمیشــود در پستهای
سیاســی دیــدگاه و گرایــش سیاســی
را مــد نظــر نداشــت .امــا در همــان

شــهرداری که مثال ما بود ،معاونتها
و زیرمجموعههایــی هســت کــه اصــاً
سیاسی نیســت؛ مثالً در بخش عمران،
ترافیــک ،حمــل و نقل عمومــی .یعنی
گاهی در نهادها کادرســازی میشود اما
استفاده نمیشود.
مشکل ما این نیست که سیاسی شدیم،
مشــکل ایــن اســت کــه سیاســتزده
شــدیم .اگــر کســی سیاســی باشــد،
میداند برای پیشــبرد امور باید بهترین
فــرد را بــرای پســتها بگــذارد .مــردم
در انتخابــات قبلــی بــا یــک رأی قاطــع
بــه یــک فهرســت ،افــرادی را انتخــاب
کردنــد .اما آیــا افرادی که نامزد شــدند
تاکنــون شایســتهترین افــراد در ایــن
جریــان سیاســی بودند؟ ممکن اســت
بگویید یک ســری محدودیتهایی بود
و بایســتی رایزنیهایــی میشــد و یــک
ســری مصلحتها بایــد رعایت شــود.
ولی مشکل ما این است که جریانهای
سیاســی ما هم شایســتگان را انتخاب و
معرفی نمیکنند .متأسفانه در ردههای

کنار گذاشــته شــدند و جایگزین آنها نیروهایی شــدند که چه
بســا تخصصهای الزم را نداشــتند و نتیجه آن همان شد که
دیدیم .این وضعیت کلی البته به شــکلهای محدودتری در
دورههای اصالحات و حتی ســازندگی هم دیده شــده است و
لذا میتوان گفت یکی از دالیل استفاده از نیروهای بازنشسته
شاید همین کمبود نیروهای متخصص باشد.
ایــن بیتوجهیهــا به تخصــص البتــه در مجلس هــم دیده
میشــود کما اینکه در جریــان اســتیضاح وزرای کار و اقتصاد
در مجلس شــاهد بودیم که حتــی خود نمایندگان ادعاهایی
مطرح کردند مبنی بر اینکه دلیل فشــارها به وزرای یاد شــده
بیتوجهــی آنهــا بــه پیشــنهادهای نماینــدگان مجلــس در
خصــوص بــه کارگیری نیروهای ســفارش شــده بوده اســت.

یعنــی بعضــی نماینــدگان مجلــس هــم در راســتای منافع
شــخصی و محلــی و منطقــهای خــود ترجیــح میدهنــد بــر
تخصص و دانش مدیران چشم بپوشند و به جای آن گرایش
و تعلق سیاســی را برجســته کننــد .همین وضعیــت به نحو
دیگری در دانشگاه ها و جذب اعضای هیأت علمی هم دیده
شده و اآلن هم بعضاً دیده میشود.
با این حال قانون منع به کارگیری بازنشستگان شاید تلنگری
باشد که تربیت نیروی انسانی و کادرسازی برای مدیرت کشور
را از راههای علمی و تخصصی آن جدی بگیریم .مطمئناً اگر
در این حوزه موفق بودیم و تجربیات خوبی در چنته داشتیم
مجبور به استفاده از نیروهای بازنشسته هم نبودیم که حاال با
قانون بخواهیم آنها را کنار بزنیم.

