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بدهبستانياشايستهساالري؟
خرداد ماه سال 1392 وقتي كه 
آقاي روحاني قدرت را به دس��ت 
گرفت وعده بس��يار مهمي داد: 
اگر اف��رادي بدون بليت س��وار 
قطار پس��ت هاي دولتي شده اند 
بايد پياده شوند. رييس جمهور 
منتخب مردم در آن س��ال اين 
جمله را در حالي بيان مي كرد كه استخدام هاي بسياري 
بدون ضابطه و مبتن��ي بر رواب��ط در دولت هاي نهم و 
دهم صورت گرفته بود. استخدام هاي بي رويه همراه با 
اخراج، بازنشستگي و بازخريد نيروهاي متخصص عمال 
باعث تضيف بدنه دولت ش��د، تا جايي كه دكتر نيلي 
مشاور اقتصادي رييس جمهور در چند مصاحبه اعالم 
كرد كه بدنه دولت به حدي ضعيف ش��ده كه هيچ يك 
از دولت هاي پس از انقالب با چني��ن پديده اي مواجه 

نبوده اند و معلوم نيست كه ...

سرمقاله

زهرا  كريمي
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مصطفي معراجي10

اگرچ��ه مفه��وم عام اخ��الق به 
معناي مالك تميي��ز دادن ميان 
خوب و بد، بر همه رفتارها و قانون 
و هنجارها بايد حاكم باشد، ولي 
مفهوم خاصي از اخالق وجود دارد 
كه در كنار قانون تعريف مي شود. 
اگر قان��ون را مجموع��ه قواعد و 
رفتارها و مقرراتي تعريف كنيم ك��ه ضمانت اجرا براي 
آن وجود دارد، اخالق فاقد اين نوع از ضمانت اجراست. 
براي نمونه در دين اس��الم درباره احسان و نيكي به پدر 
و مادر خيلي تاكيد شده اس��ت. ولي جز در موارد اندكي 
اين احس��ان مش��مول ضمانت اجراي قانون نمي شود. 
يا آنكه توصيه به خواندن نماز يا گرفتن روزه يا پرهيز از 
غيبت شده است كه همه اينها ثواب و عقاب خاص خود 
را دارند، در حالي كه هيچكدام در قالب قانون و ضمانت 
اجرا تعريف نمي ش��وند. در مقابل س��رقت، اتهام زدن، 
ضرب و جرح و قتل در عين حال كه اعمالي غيراخالقي 
هستند، ولي با دقت تمام نيز به عنوان جرم تعريف شده و 
مردم از انجام آنها به صورت قانوني منع شده اند و مرتكب 
نيز مس��توجب مجازات اس��ت. چرا يك رفتار را بايد در 
حوزه قانون و با ضمانت اجرا تعري��ف كرد و تخلف از آن 
را مستوجب مجازات دانس��ت، ولي رفتارهاي ديگر كه 
ممكن است از نظر ما مهم تر نيز باشند را نمي توان در اين 
چارچوب تعريف كرد؟ تفاوت در چيست؟ چند تفاوت 
مهم در اين دو نوع رفتار وج��ود دارد.  اولين و مهم ترين 
تفاوت مرب��وط به نظم اجتماعي مي ش��ود. حكومت ها 
متولي برق��راري نظم اجتماعي هس��تند. چه حكومت 
صالح باش��د و چه ناصالح، اين وظيفه را بايد انجام دهد. 
در واقع هدف اصلي هر حكومتي ي��ا حداقل مهم ترين 
هدف آن برقراري نظم اس��ت. بدون نظم و امنيت هيچ 

خير و صالحي محقق نمي شود. بنابراين 
وظيفه حكومت تعيين رفتاري است كه 

جامعه را به انجام يا ترك آنها مجبور كند و اين رفتار بطور 
مشخص مرتبط با نظم اجتماعي است. 

در حاشيه سي وششمين جشنواره 
فيلم فجر ، تصاويري خلق مي شود 
كه بيشتر از حرف هاي كليشه اي 
و قالبي س��ينماگران و مسووالن، 
درون سينما را به شكلي عميق و 
صريح و موثر به نمايش مي گذارد. 
در فيلمي كه از اعت��راض ابراهيم 
حاتمي كيا به رفتار تماش��اگران مش��هدي منتشر شده، 
كارگردان فيلم علت بروز عصبانيت غيرقابل كنترلش را 
»بر باد رفتن سرمايه ها« عنوان مي كند. تاكيد كارگردان 
فيلم به حفظ سرمايه به اين ش��كل عصبي شايد نشانگر 
بيان واقعيت ديگري است. در جشنواره نوزدهم )1379( 
تيتر »ابراهيم در آتش« براي كسي رقم خورد كه تكه هاي 
سانسور شده فيلمش را دست گرفت و به سينما استقالل 
آمد تا سرمايه گذاران اثرش را در مواجه با افكار عمومي قرار 
دهد. اما 17 سال بعد، او سر تماشاگراني داد مي زند كه مثل 
او شايد دغدغه حفظ سرمايه داشته باشند؛ سرمايه اندك 
زندگي كوچكي درحاشيه پياده رو ها يا در كنار بساطي در 
بازار رضاي مشهد. رفتار كارگرداني كه به نداشتن دغدغه 
سرمايه براي ساخت ايده هايش در سينماي ايران معروف 
است و فيلم آخرش محكم ترين دليل براي اين ادعا، ثابت 
مي كند كه ديگر مس��ووليت مميزي در سينماي ايران با 
وزارت ارشاد نيست و سرمايه گذار و ميزان سرمايه گذاري 
در فيلم حرف آخر درب��اره مميزي را مي زند. س��ينماي 
اي��ران در پس از انقالب ب��ا نابودي دفاتر و اس��توديو هاي 
سينمايي، سينماگران را به تشكيل تعاوني براي ساخت 
فيلم هاي ش��ان ترغيب كرد. سرنوش��ت اين تعاوني ها در 
نهايت به ش��كل گيري خرده مالكاني در س��ينماي ايران 
منتهي شد كه از وام هاي تشكيل شده در همين تعاوني ها 
عنوان تهيه كننده را براي خود ساختند. وزارت ارشاد كه 

پش��ت چك وام اين افراد را مهر مي زد، با 
اين مهر مش��روعيت خود را براي هر نوع 

جهت دهي و مميزي در قالب ص��دور پروانه ها و حمايت و 
جايزه و درجه بندي و اكران اعمال مي كرد.

وزير تع��اون، كار ورفاه اجتماعي 
با صدور دس��تور بخش��نامه مهم 
به س��ازمان ها و نهاده��اي تابعه 
خواس��تار ممنوعيت به كارگيري 
منس��وبين به افراد سياس��ي در 
س��طوح مديريتي ش��ركت ها و 
هلدينگ هاي تابعه به آنها ش��د؛ 
دس��توري مهم كه بازت��اب فراواني در فض��اي عمومي 
داشت. دستورعلي ربيعي به ويژه آنجا كه بر ضرورت عدم 
به كارگيري منسوبين افراد سياسي اشاره دارد يك اقدام 

مهم در مقابله با كلپتوكراسي است. 
كلپتوكرات به يك حاكم يا مقام دولتي اشاره مي كند كه 
اندوختن ثروت هدف اصلي اوس��ت. س��وزان اكرمن در 
كتاب »فس��اد و دولت« با ذكر تجربه برخي كش��ورهاي 
امريكاي جنوبي بيان مي كند »بيشتر اين اطرافيان افراد 
كلپتوكراتيك هستند كه بر انباشت ثروت براي خودشان 
پافش��اري مي كنند« و تاكي��د مي كند اطرافي��ان افراد 
ذي نفود سياسي چنان از منابع دولتي استفاده مي كنند 
كه انگار اموال شخصي آنهاست. همين جا بايد اشاره شود 
ربيعي در كتاب زنده باد فساد خود اشاره دارد يك رهيافت 
اساس��ي در تبيين علل ظهور و تعميق فس��اد سياس�ي 
رويكرد حامي – پيرو اس��ت كه بيان مي كند »باندبازي 
در ساخت سياس��ي، نوچه گرايي در انتصاب ها و گماردن 
پي����روان در گلوگاه ه��اي تصميم گيري ب�ا پش���توانه 
حامي�ان قدرتمن�د« يكي از عوامل مهم و زمين�ه ساز در 
گسترش فساد اس��ت. در ايران نيز مانند همه كشورهاي 
ديگر مبارزه با فس��اد به وي��ژه سوءاس��تفاده اطرافيان از 
موقعيت سياسي افراد ذي نفود يك مطالبه عمومي است. 
البته اكثر پيمايش هاي معتبردر اين نكته متفق هستند 
كه باور عمومي مردم اين است كه مسووالن در برخورد با 

فساد ناموفق بوده اند. در پيمايش سرمايه 
اجتماعي كه در سال 93 انجام شده است 

حدود 57 درصد از پرسش شوندگان موفقيت مسووالن 
در مواجهه با فساد را خيلي كم يا كم ارزيابي كرده اند. 

مزي��ت نق��د درون سيس��تمي 
اصالح��ات در اي��ن اس��ت ك��ه 
فرصت ايج��اد تنش سياس��ي را 
از اپوزيس��يون گرفت��ه و ضم��ن 
س��لب بهانه از برخي تندروهاي 
محافظه كار، چارچوب و محتواي 
س��اختار داخل��ي را نيز ب��ه نفع 
كنش��گران سيس��تم تنظيم و اصالح مي كند. اين البته 
تا زماني مش��روعيت خواهد داش��ت كه منتقد سياسي، 
فاصله خويش را با گفتمان مس��لط قدرت حفظ كند. در 
واقع درس��ت آنجا كه منتقد جذب س��وژه نقد مي شود، 
ديگر قابلي��ت كنش��گري اثربخش خويش را از دس��ت 
مي دهد. مساله مهم تر سرمايه اجتماعي است كه در اين 
ميان ريزش كرده و ممكن است تاحدود زيادي از دست 
برود! در اين رابطه نبايد سوژه هاي جذب شده را با صفاتي 
نظير خيانت يا عناويني از اين دست تعريف و تبيين كرد. 
چراكه اساسا موضوع قدرت، نس��يان آور و ملهم از نوعي 
محافظه كاري است و ممكن اس��ت سبب ايجاد پيوندي 
جدي ميان منتقد و موضوع نقد شود. گفتمان اصالحات 
نيز اكنون در چهل س��الگي حاكميت نظ��ام جمهوري 
اسالمي، بايد خود را بيش از هر زمان ديگري نيازمند نقد 
راهبردي )چه محتوايي و چه ساختاري( بداند. اكنون در 
ميان اصالح طلبان، طيف ليست اميد به دليل حضور در 
برخي از مراتب قدرت، بيش از همه نيازمند نقد سياسي 
هستند. به زعم برخي از فعاالن سياسي، نقد ايشان همان 
نقد تكنوكراسي محافظه كار در جريان چپ است كه بيش 
از آنكه به دموكراسي تمايل داشته باشند، در جست وجوي 
بروكراسي متعالي و اصالح گر هستند. از اين رو مي توان 
امثال ايش��ان را بيش از آنكه يك كنشگر فعال سياسي 
به ش��مار آورد، يك متخصص حرفه اي در نظر گرفت كه 

گرايش��اتي اصالح طلبانه دارند. از سوي 
ديگر آنچه ايشان را از ديگر اصالح طلبان 

متمايز مي كند، قابليت و آمادگي تعامل س��ريع ايشان با 
جناح اصولگراي حاكم است. 

نقددرونسيستميبدونمالحظهعزلميكنمپندار،گفتاروكردارسفارشيمرزهاياخالقوقانون
نقد و نظراقتصادسينمانگاه روز
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عباس  عبدي

فضای کشورها بايد فضای کسب 
درآمد قانونی باش��د. بنابراين، ما 
در اينجا بحث��ی از درآمدهايی که 
از طريق قاچاق به انحاي مختلف 
يا از راه های غي��ر قانونی ديگر به 
دس��ت می آيد نخواهيم داش��ت. 
البته، ش��ک هم نداريم که وجود 
و رواج امکان درآمدزايی به روش های غيرقانونی بر بنياد 
هر کشور و اقتصادی لرزه های عظيمی خواهد انداخت.به 
طور کلی، س��ه گرايش در خصوص درآمد و ثروت با سه 
دسته فعاليت در پيوند قرار می گيرد. گرايش اول، مربوط 
به کسانی می شود که در زندگی مايل به کسب درآمدهای 
بسيار باال هس��تند و نيز آن هايی که کمال مطلوب شان 
جايافتن در طبقه ثروتمند اس��ت. ح��وزه فعاليت اينان، 
بخش خصوصی  اس��ت. بخش خصوصی در هر کش��ور، 
بايد شرايطی را ايجاد کند که کسانی از راه های قانونی تا 
حد ممکن درآمدهای باال و ثروت های فراوان به دس��ت 
آورند و البته از طريق ماليات ه��ای گوناگونی که بر کار و 
فعاليت ش��ان اِعمال مي ش��ود، ِدين خويش را به کشور 
و جامعه ای که در بس��تر آن به همه اين ها دست يافته اند 
ادا کنند. بخ��ش خصوصی، بنابراين، اين ام��کان را برای 
صاحبان بنگاه ها فراهم می سازد که به تناسب اندازه بنگاه 
خود صاحب درآمد و ثروت شوند و به همان تناسب امکان 
فرصت های شغلی برای طيف گسترده ای از اتباع کشور را 
که در رده های مختلف طبقه متوسط قرار می گيرند، پديد 
 آورند. بنابراين، اس��اس درآمد، ثروت و اشتغال را بايد در 
بخش خصوصی يافت.گرايش دوم مربوط به آنان می شود 
که حوزه فعاليت عمومی را به عنوان حرفه برمی گزينند. 
اينان به خدمت دولت و نهادهای عمومی درمی آيند زيرا 
قاعدتا مايل به اقدام در حوزه مصالح عمومی هستند. يک 

معلم، يک دانش��گاهی، يک قاضی، يک 
نظامی، يک نماينده مجلس، يک وزير و 

يک رييس جمهور برای اين وارد دولت می شود يا در دولت 
به جايگاه عالی می رسد که ...

ايرانونظاماتکسبدرآمد
سياست - 2

مجيد   وحيد

روزنام��ه كيه��ان در يك��ي از 
صفحاتش ستوني دارد با عنوان 
زنجي��ره اي،  ديروزنامه ه��اي 
همان طور ك��ه مي بينيد با يك 
تيت��ر دو نش��ان زده و دو صفت 
موردعالقه اش را به روزنامه هاي 
اصالح طلب چس��بانده اس��ت. 
در اين س��تون هرروز به نقد و بررس��ي نوش��ته هاي 
روزنامه ه��اي اصالح طلبي مثل »ش��رق«، »اعتماد« 
و »آرمان« مي پ��ردازد. س��رمقاله روزنام��ه اعتماد با 
»عنوان دولتم��ردان آفالين؛ مردم��ان آنالين« هم از 
نگاه نويسندگان اين س��تون پنهان نماند و ايراداتي به 
آن گرفتند. اما ازآنجاكه انتقادش��ان خ��ود مصداق و 
مثالي عيان براي مدعاي آن نوش��ته محسوب مي شد 
حيف مان آمد به ديده اغماض به آن بنگريم و از آن رد 
شويم و به س��ياق هرروزه با لبخندي تلخ آن صفحه را 
ورق بزنيم و بگذريم. در روزنامه اعتماد نوش��ته بوديم 
سياستمداران در 4 دهه گذشته بي تغيير مانده اند و در 
حال باز كردن گره هايي هستند كه حتي اگر باز شوند 
هم اهميتي براي جامعه ندارند. جامعه جلو رفته و آنها 
عقب مانده اند. روزنامه كيهان اما هنوز به سياق سال هاي 
اول انقالب كه براي تحقير گروه ها و افكار از كلماتي مثل 
نهضت »موسوم« به آزادي، گروهك فالن و باند بهمان 
استفاده مي كرد االن هم از عبارات جناح »به اصطالح« 
اصالح طلب و روزنامه » غرب زده« شرق حرف مي زند و 
هرروز يك صفت زنجيره اي به ما مي بندد و بعد تازه وارد 
نقد آنچه مي شود كه گفته ايم. مدعاي نويسنده كيهان 
اين است كه ما مساله اي پيچيده را س��اده كرده ايم و 
فرو كاسته ايم و »عدم تغيير سياس��تمداران ايراني در 
چند دهه گذش��ته را عامل ش��كاف« عنوان كرده ايم. 

در آن مقاله با توصي��ف جامعه امروز و 
سياستمداران بي تغيير در پي آن بوديم 

كه نشان دهيم براي حل بحران هاي دهه 90، نمي توان 
با مغز دهه شصت انديشيد. 

دزدانازآسمانآمدهاند
سياست- 1

احمدصالح  صفار روزبه كردونيمينا  اكبريثمينا  رستگاري

3

حميدرضا جاليي پور در گفت وگو با »اعتماد« مطرح كرد

روياي تعبير نشده سرنگوني طلبان

 كمرنگ شدن 
مرز دوست و دشمن

عمليات تركيه عليه 
كردها در خاك سوريه 
وارد سومين هفته شد

5

رجوع به صفحه  15 

8305شركت خدمات مسافرتي پرسپوليس

ادامه در صفحه
04

 ديگر آب از 
سرمان گذشته است

 گفت وگو  با
 فرهاد اصالني

8 و 9

 گفت وگو با وزير

ادامه در صفحه
14

 رحلت شهادت گونه سردار بزرگ اسالم
 فاتح بانه و همرزم شهيد دکتر چمران جانباز دفاع مقدس

انا هلل و انا الیه راجعون

الياس حضرتی- فياض زاهد

 را به خانواده شريفش تسليت گفته و برای آن يار سفر کرده علو درجات آرزومنديم.

سردار حاج حسین بزرگ زاده


