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در «شرق» امروز  می خوانید:  نقش کیمیا علیزاده در مهاجرت دختران ایرانی، «حراج» از دور خارج شد ، تالش تهران گره کور عراق را باز نمی کند  و یادداشت هایی از  محمدحسین عمادی، عبدالحسین طوطیایی، سیامک قاجار قیونلو

به دنبال مکانی هستیم که معلوم نیست هنوز وجود دارد 
یا نه. یعنی مسعود کیمیایی یادش نمی آید این مکان کجا 
بوده است. می گوید نزدیک بیمارستان «شفا یحیاییان».  

بسیار مشتاقیم آنجا را اگر هست ببینیم یا اگر نیست از 
اهالی قدیمی آنجا سراغش را بگیریم اما کیمیایی یادش 

نمی آید...

در بخش اول این نوشــتار نشان دادیم که چگونه اندیشیدن به 
مجلس در تاریخ ۴۰ ســاله جمهوری اسالمی دچار دگردیسی شده 

است. اینک باقی ماجرا و حکایت حلزونی شدن این «اندیشه».
۱- در ایران مجلس را مانند سریع ترین سکوی پرش به مناسبات 
قدرت می پنداریم و اغلب همچون کانونی برای ارتباط با شبکه های 
قدرت، منزلت و ثروت دیده می شــود. در دموکراسی های با پیشینه 
کهن این فرایند گاه طوالنی تر اســت و از طریق نوعی جامعه پذیری 
سیاســی-حزبی صورت می گیرد؛ اما در ایران معموال نخستین ستاد 
انتخاباتی از قوم، قبیله، «فامیل» و ســپس رفیق و آشنا و در مراحل 
بعدی از دوســتان سیاســی و در آخرین گام از احــزاب و گروه های 
سیاسی پدید می آید. قوم و قبیله و دوست کارکرد یک حزب سیاسی 
را پیــدا می کنند. تخت های فنری را دیده ایــد که بندبازان بر روی آن 
بازی می کنند و به هوا پرتاب می شــوند؟ سنت چنین بوده است که 
در شهرســتان ها افرادی با تالش شخصی خود بر روی تخت فنری 
کارزار انتخاباتی به درون مجلس پرتاب می شــوند؛ اما در تهران این 

گروه های سیاسی بوده اند که نامزد نمایندگی را نشان می کرده اند.
۲- اما ســنت دیگری نیز شایســته توجه اســت و آن تســخیر 
مجلس از راه «سیاســت ورزی پنهانی تشــکیالتی» اســت. سقف 
پرواز هنری چنین سنتی «دسیســه» ورزیدن است و نه دل مردمان 
ربودن؛ تثبیت خود است و نه قوام و دوام نظام. در چنین رویکردی 
«دسیســه» و «هــراس» بازارگردان انتخابات می شــود. دسیســه 
به ویژه از آن رو فریبنده می نماید که نه تنها می توان تســخیر دولت 
(state capture) را کامل کــرد؛ بلکه می توان «عرصه عمومی» 
(public sphere) را نیــز بــه مهمیــز درآورد. دیگــر، عرصه ای 
همگانــی که فراینــد آن کم وبیش پیشــاروی مردم باشــد، وجود 
نخواهد داشــت و بدین  ســان «قابــل مدیریت» اســت و می توان 
آن را «جمــع» کرد. از همین روســت که نظــام پارلمانی و حذف 
نهــاد ریاســت جمهوری جــذاب می نمایــد. حــذف انتخابــات 
ریاســت جمهوری و تســخیر مجلس از طریق تشــکیالت پنهانی 
می تواند ضربه ای بر کارآمدی سیاســی مجلــس و نظام مدیریتی 
باشد. افراط در چنین سنتی کشور را در زمان حادثه، به سوی تجزیه 
پیش می َبرد؛ چون جامعه را به شــدت از حساســیت سیاسی تهی 
می کند. مردمان آمال  برمی افکنند، درویشی پیشه می کنند، آرزوها 
را کور می کنند و پیراهن عافیت بر معرکه سیاست می پوشانند؛ اما 
در هنگامه حادثه دسیســه و نیرنگ دیگر کارگر نمی افتد و شرایط 
آن چنان پیچیده می شــود که بــرای گریز از تجزیــه و هرج ومرج،  
تمرکزگرایــی خشــونت  آمیز به بیشــینه آرزوهای مردمــان تبدیل 
می شود. «سیاست ورزی پنهانی تشکیالتی» هرچند به ظاهر پیچیده 
و «هوشــمندانه» تلقی می شــود؛ اما به باور من بســیار سطحی، 
ناشیانه و ساده لوحانه و گونه ای دیگر از جهالت است که به تدریج 

پایه های مردمی سیستم را تخریب می کند.
۳- «پنهان کاری تشــکیالتی»، ســوی دیگری از سیاست زدایی 
از مجلس اســت؛ یعنی در عمل کســانی به مجلس راه می یابند 
که اساســا «سیاســی» نیســتند. حتی گاه آنان که نامزدها را نشان 
می کنند، از قوم و قماش ساده لوحان کم بصیرت و «غیرسیاسی اند». 
در چنیــن وضعیتی، مجلــس طبقه اقتصــادی، اجتماعی یا گروه 
سیاسی خاصی را نمایندگی نمی کند. هرچه هست، «تک نفر»هایی 
هســتند که با اســتمداد موقتــی از گروه ها یــا قدرت هایی پنهان 
به مجلس می آیند. این نکته در شــکل گیری «هویت سیاســی» یا 
«بی هویتی» مجلس بسیار مهم اســت. مجلس هویت روشنی را 
نمایندگــی نمی کند. تاریخ نمایندگی مجالــس اصیِل قانون گذاری 
نشــان می دهــد که نماینــده واقعــا بازتاب یک بخــش خاص از 
قدرت اجتماعی، اقتصادی یا سیاســی است؛ یعنی بازتابی از تکثر 

اجتماعی؛ اما چرا مجلس باید بازتابی از تکثر اجتماعی باشد؟
- به این دلیل که ثبات نظام سیاسی را تضمین می کند.

- به این دلیل که در هر جامعه ای شــمار گسترده ای از تبادالت 
اقتصــادی و اجتماعی وجــود دارد که مجلس بــرای حل وفصل 

عرفی-قانونی آن اقدام می کند.
- به این دلیــل که ابتــدا باید ســرمایه ای سیاســی، اقتصادی، 
اجتماعی، قومی یا مذهبی داشــته باشید و سپس براساس آن وارد 

عرصه سیاست بشوید.
- به این دلیل که منازعات سطح پایین سیاسی را در همان سطح 
حل وفصل می کند و آن را به کلیت نظام سیاسی تسری نمی دهد.

به نظر می آید که اصولگرایی در ایران اساسا فاقد درک تئوریک 
این معناســت و اصالح طلبان نیــز  شــاید از روی کم تجربگی، در 
عمل همین روند را دنبال می کردند؛ یعنی گاه منازعات سیاســی را 
کمتر در درون جامعه و بیشــتر به بیرون از مرزهای نظام سیاســی 
می بردند. اگر مجلــس نماینده گروه هــای اقتصادی-اجتماعی-
سیاســی نباشــد، خود به تدریج به یک طبقه اقتصــاد رانتی تبدیل 
می شــود، بدون آنکه از پیش پایه و مایه آن را داشــته باشد؛ صرفا 
یک سهم خواهی بدون پشتوانه و ناشــی از رانت قدرت تشکیالِت 
باندی و اقتصادی دامن می گسترد. دلیل آنکه شماری از نمایندگان 
از همان ابتدای ورود به مجلس در پی به دســت آوردن یک قدرت 
اقتصادی بوده اند، همین اســت: «در این فرصت چهارساله باید بار 

خود را ببندیم». 
ادامه در صفحه 4

چگونه می اندیشیم؟
مجلس شورای اسالمی؛ «ملی؟»۲

سـرمـقـالـه

کیومرث اشتریان

 موضــوع بهره ورى در ایــران مانند موضوع کشتى ســازان 
در ســده نوزدهم در نیو انگلند اســت. در این باره، «بیوه ســاز» 
اصطالحى اســت که کشتى سازان ســده نوزدهم نیوانگلند در 
وصف یک کشــتى جدید نوســاز اگر دو حادثه مرگ بار پیاپى 
داشــت، به کار مى بردند. آنها به جاى اصــالح عیب هاى این 
کشتى ها و پیشگیرى از حوادث بعدى، بى درنگ کشتى را اوراق 
مى کردند. در ســطح ســازمان ها و اقتصادها هم این اصطالح 
قابلیــت کاربرد فراوان دارد. اگر جامعه اى در اجراى رســالتى 
ناکام باشد، منابع انسانى و سرمایه اى آن هدر مى رود و چنین 
اقتصادى به احتمال زیاد در ســال هاى بعد هم در رسالت هاى 
ملى و مهم موفقیت جدى نخواهد داشــت. تنها کارى که باید 
کرد تجدید ســاختار و اصالح آن به جاى اوراق کردن آن است. 

این موضوع براى موضوع بهره ورى مصداق کامل دارد.
در تقویم رسمى ایران روز اول خردادماه هر سال به نام روز 
بهره ورى نام گذارى شــده است و آیین بزرگداشتى هم به این  
منظور در ســال هاى اخیر برگزار مى شود. این بهانه و ناکامى 
اقتصاد ایران در بهبود بهره ورى، نویســنده را بر آن داشــت تا 
یادداشتى جهت سیاست گذاران و تصمیم سازان و محققان این 
حوزه بنویسد. به طورکلى عملکرد بهره ورى مطابق شاخص هاى 
اقتصادى با مراجعه به منابع ســازمان هاى معتبر بین المللى و 
مراجع داخلى تعریفى ندارد و باید براى آن فکرى کرد، چراکه 
به گفته برخى محققان برجســته جهانــى و برنده جایزه نوبل 
اقتصاد مانند «پل کروگمن»، «بهره ورى همه چیز نیســت، اما 
در بلندمدت همه چیز یک اقتصاد اســت». همچنین «یان تین 

برگن»، نوبلیست اقتصادى مطرح مى کند که هدف کشورهاى 
درحال توسعه این است که به کشورى توسعه یافته تبدیل شوند 
و تنهــا ابزار براى این کار افزایش بهره ورى اســت و مؤثرترین 
راهکار افزایش بهره ورى ســرمایه گذارى روى نیروى انســانى 
اســت. البته باید به ســخنان نام برده در ایران افزود عالوه بر 
سرمایه گذارى باید توان استفاده و بهره بردارى از نیروى انسانى 

ماهر نیز وجود داشته باشد.
واکاوى ایــن عملکرد ضعیف در اقتصاد ایران در قالب چند 
محور قابل دنبال کردن است. یکى نهاد متولى بهره ورى است، 
دیگرى موضوع سیاست گذارى و کیفیت آن و نهایتا اثربخشى 
این دو در قالب شــرایط موجود اســت. از منظــر بین المللى 
نهادهاى مرتبط با موضوع بهره ورى شــامل شورا هاى مشورتى 
دولتى، نهادهــاى تحقیقات دائمى و گروه هــاى موقت کارى 
هســتند. درصورتى که نهادهاى متولى بهــره ورى به خوبى با 
شــرایط اقتصاد مربوطه طراحى و پیاده شــده باشند، کیفیت 
فرایند سیاســت و بحث هاى سیاســتى را بهبود مى بخشند و 
مى توانند نقش بســیار مؤثر و مهمى در سیاست گذارى کالن 
و خرد اقتصادى در کشــور داشــته باشــند. همچنین تمرکز 
دانش و تحقیق بر بهره ورى در یک ســازمان مســتقل، ماهر، 
حرفــه اى و مشــهور مى تواند به ایجاد حرکــت و دانش مورد 
نیاز براى پذیریش وظیفه چالش برانگیز ترویج رشــد بهره ورى 
بلندمدت کمک کنــد. عالوه بر آن از طــرف دیگر، نهادهاى 
مرتبط با بهره ورى خارج از دولت هم مى توانند باعث شفافیت، 
پاســخ گوکردن دولت و ارتقــاى مهارت در سیاســت گذارى 
بهره ورى شــوند. در ایــران نحوه شــکل گیرى و فعالیت نهاد 
متولى بهره ورى بسیار حزن انگیز است و کیفیت ادامه فعالیت 
آن اندوه بارتر. رجوع به ســابقه شــکل گیرى سازمان بهره ورى 
ایران و نوســانات و تالطم هاى ادارى و بوروکراتیک آن شاهد 
ایــن گفته و گزاره اســت و در کل یک ســازمان بى اثر درجه 
چندم در شــاکله بوروکراتیک دولت مرکزى براى یک موضوع 

مهم و اساسى جامعه در ایران به جا گذاشته است و قد و قواره 
و جایگاه ســازمانى آن اصال در حد پیگیرى موضوع بهره ورى 
نیســت. ایجاد یک نهاد مؤثر بهــره ورى در اقتصاد، دو تصمیم 

کلیدى را در دولت مى طلبد:
اول اینکه آیا بدنه و ساختار آن باید انفرادى یا با ذى نفعان 
مختلف شــکل بگیرد. آیا باید نمایندگان مختلف جامعه مدنى 
را در یــک کار تصمیم گیرى کلیدى مثل بهره ورى مشــارکت 
داد یا خیر؟ این ســؤال باید توســط حاکمیت پاسخ روشن و 
صریح داشته باشد. در این باره کمیســیون بهره ورى دانمارك، 
نروژ و شــیلى، کمیته بهره ورى مکزیک و شــوراى رقابت ملى 
ایرلنــد به شــکل چندذى نفعى هســتند، درحالى که در بقیه 
کشــورها این گونه نیســتند. مؤسســات چندذى نفعى گاهى 
دولتى یا خصوصى هســتند و گاهى هم سازماندهى مى شوند 
تا همه ذى نفعان مربوطــه را نمایندگى کنند. در ایران عمدتا 
تک ســاحتى بــوده و ارتبــاط ارگانیکى هم بین دانشــگاه ها 
و ســازمان موجود به وجود نیامده و ارتباط پســین و پیشین 

سازمانى هم اصال دیده نشده است.
دوم اینکه آیا نهاد و بدنه پیگیر بهره ورى باید در داخل دولت 
واقع شــود یا مستقل از آن؟ در ایران این نهاد در داخل دولت 
مرکزى شــکل گرفته اســت. در دنیا کمیسیون هاى بهره ورى 
استرالیا، شــیلى و نیوزلند به طور واضح مستقل هستند. البته 
این بدان معنا نیســت که در سایر کشورها نهادهاى بهره ورى، 
دولتى به مفهوم نهادهاى وابســته و پاسخ گو به دولت هستند؛ 
امــا در کل دولت امکانات و دبیرخانه را براى این ســازمان ها 

فراهم مى کند.
مزیت مبرهن درباره نهاد مستقل بهره ورى این است که یک 
نهاد کامال مستقل در این زمینه مى تواند از نیازهاى کوتاه مدت 
عبور کند و بر موضوعات گسترده تر، متحول کننده و بلندمدت 

تمرکز کند که اغلب براى نهادهاى دولتى غیرممکن است. 
ادامه در صفحه 4

یادداشت

سرابی به نام بهره وری در ایران

استاد دانشگاه عالمه طباطبایی
اسفندیار  جهانگرد

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۳ بخوانید

در مثلث رویارویی آمریکا، چین و روســیه در حوزه پاسیفیک، اروپا 
منافع اســتراتژیک چندانی ندارد. گرایش هــای جانبدارانه اروپا تنها 
ناشــی از حمایت از کنش های نظامی آمریکا به عنوان عضوی از ناتو 
اســت. اما بحران اوکراین پای اروپا را به یک مجادله سرنوشت ساز باز 
کرد و آمریکا در رویارویی روسیه با همسایه غربی خود وارد مجادله ای 
همه جانبه شد. جنگ اوکراین از این جهت سرنوشت ساز است که چین 
در این کشمکش نظامی دیپلماسی پنهان خود را به طور همه جانبه ای 
به کار گرفته است؛ دیپلماسی  ای که سرانجام آشکار می شود. خطاهای 
استراتژیک روسیه به زیان این کشور تمام شده و خواهد شد. روسیه در 
سودای نفوذ ژئوپلیتیک بخش عمده ای از ظرفیت دیپلماتیک خود را 
از دست داد و راه را برای گسترش نفوذ نظامی چین در حوزه پاسیفیک 
باز کرد. نفوذی که به بزرگ ترین گســتره آبی سیاره ما محدود نخواهد 
شد. در میانه رؤیای نفوذ ژئواستراتژیک روسیه و مبارزه با گسترش ناتو 
و مشــارکت اروپا و آمریکا در کشمکش نظامی اوکراین، چین در حال 
گســترش نفوذ خود بر جزایر اقیانوس آرام است. گسترش نفوذ چین 
تهدیدی برای امنیت جهانی اســت. این کشــور یک خطر بالقوه برای 
صلح جهانی بوده و خطاهای استراتژیک روسیه راه استیالی چین بر 
ســرزمین های دور و نزدیک را هموار کرد. برهم خوردن موازنه قوا در 
مثلث آمریکا، روســیه و چین، ما را از تفاهم و صلح بین المللی دورتر 

می کند. روسیه در این میانه بازنده و مقصر است.

 رئیس مرکز تحقیقات سالمندی با بیان اینکه بیشترین کارآفرینی 
و اشــتغال در اروپا در حوزه سالمندی اســت، گفت: در ایران تقریبا 
یک میلیون و ۷۰۰ هزار شــغل پنهان داریم؛ اما در حوزه ســالمندی 
دولت ها توجهی به آن نکرده اند. به گزارش ایسنا، دکتر دلبری با بیان 
اینکه درصد جمعیت ســالمندی در ۴۰ ســال گذشته دو برابر شده 
اســت، گفت: در ســال ۱۳۵۵، ۵.۳ درصد جمعیت ما را سالمندان 
باالی ۶۰ سال تشکیل می دادند و اکنون این رقم به ۱۰ درصد رسیده 
است. ۴۰ سال طول کشید تا جمعیت سالمندی دو برابر شد؛ اما دو 
برابر شــدن بعدی جمعیت سالمندی از ۱۰ به ۲۰ درصد کمتر از ۲۰ 
سال طول خواهد کشید. کشورهای توسعه یافته این سرعت رشد را 
طی ۸۰ تا صد ســال طی کرده اند. رئیس مرکز تحقیقات سالمندی 
ایران با تأکید بر اینکه در سال ۲۰۵۰ بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور 
ســالمند می شوند، گفت: ما تجربه بیش زایی دهه ۶۰ را به خوبی به 
یاد داریم که می توان به مدارس دو شیفته و سه شیفته و مسکن مهر 
و سازمان ملی جوانان و.... اشاره کرد؛ اما واقعا آیا ما از نیروی جوان 
به عنوان شاخص نیروی توسعه استفاده کردیم؟ در صورتی که گفته 

می شود مشکالت حوزه سالمندان پنج تا شش برابر است.

  روسیه و مثلث موازنه قوا

بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور 
تا سال ۲۰۵۰ سالمند می شوند

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

خبر

محمود اشرفی

پرونده ویژه «شرق» در مورد افغانستان و 
سیر تاریخی کشت مواد مخدر به بهانه دستور 
رهبر طالبان درباره ممنوعیت این کشت 

افغانستان خشخاش را 
طالق می دهد؟

«شرق» از  چالش انتخابات هیئت رئیسه مجلس گزارش می دهدرقابت  بر سر کرسی بی رقیب

۱۴ فروردین ســال جاری، طالبان اعالم کرد کشت خشخاش در کشور 
افغانســتان ممنوع خواهد بود. بــا توجه به وضعیــت وخیم اقتصاد 
افغانســتان، این اقدام احتماال کشت کشــاورزان کوچک مقیاس را که 
بیشــتر این محصول را کشــت و برداشــت می کنند، متوقف می کند و 
بر اســاس گزارش ســازمان ملل، بین ۱.۸ تا ۲.۷ میلیــارد دالر درآمد 
حاصل از مــواد افیونی از بین مــی رود. به گفته ســازمان ملل متحد، 
مبلغ های بســیار بزرگ تر در زنجیره های تأمین مواد مخدر غیرقانونی در 

خارج از افغانستان به دست می آید.

ســازمان ملل همچنین گزارش داد: برداشــت تریاک در سال ۲۰۲۱ که در جوالی به پایان رسید، 
پنجمین ســال متوالی را با تولید در باالترین حد تاریخی بیش از شــش هزار تن رقم زد که به طور 

بالقــوه تا ۳۲۰ تن هروئین خالص را برای قاچاق به بازارهای سراســر جهان تولید می کند. کشــت 
خشــخاش در افغانســتان به  منظور تولید مواد مخدر و فروش آن به سایر کشورها از زمان اشغال 
افغانســتان از سوی اتحاد جماهیر شوروی و حاکمیت دولت کمونیستی در آن کشور، به طور جدی 
آغاز شــد؛ زیرا مجاهدین برای جنگ با اشغالگران نیاز به سالح و مهمات داشتند و تنها منبع مالی 
که می توانســت پول مورد نیاز آنها را تأمین کند، کشــت خشــخاش، تولید مواد مخدر و فروش آن 
بود. پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان و پیروزی مجاهدین بر دولت مرکزی کمونیستی، 
روند کشت و تولید تریاک دیگر کنترل و مهار نشد؛ چون هم رهبران و هم مردم به درآمدهای ناشی 
از آن کامال وابســته شده بودند و اقتصاد افغانســتان اقتصاد متکی به تولید مواد مخدر شده بود. 
پرونده تهیه شــده در «شرق»، ادعای مطرح شده از سوی طالبان و همچنین ابعاد ممنوعیت کشت 

خشخاش در افغانستان را بررسی می کند.

جعفرزاده ایمن آبادی در گفت وگو  با «شرق»
 از  واکاوی اصالح اقتصادی کشور  می گوید

ونزوئال پس از  روسیه رقیب دیگر  بازار  نفت 
ایران  در  چین  شد

بدترین سناریو  در حال وقوع است

نظام نبندیم راه انتقاد را بر دلسوزان 

کاری که تلویزیون 
با  وریا غفوری می کند

پاسخ وزارت نیرو   
به گزارش «شرق»

شمال مدفون در  زباله
گره چینی نفت ایران
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قیصر ناتمام
روایت  احمد غالمی از مکان ها و آدم ها 

این روایت:  مسعود کیمیایی

این گزارش   را در صفحه های  ۶و ۸ بخوانید


