
واقعیت هایی 
درباره برنامه هفتم توسعه

یادداشتی از امیر ثامنی

 وحیــده کریمی: رئیس مجلــس که مدت هاســت با اصطالح 
«حکمرانی نوین»، واژه جدیدی به ادبیات سیاســی کشور وارد 
کرده اســت، این روزها ســعی در تبیین ابعاد این مبحث دارد، 
هرچنــد توضیحــات او منبعث از مکان و فضایــی که در حال 

سخنرانی یا گفت وگو در آن است، متفاوت می شود...

هدف گذاری انتخاباتی
یا یافتن راهی برای اصالح

محمدباقر قالیباف با «حکمرانی نوین» به دنبال چیست؟

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۴۶۵ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۳ ژانویــه   ۷     ۱۴۴۴ جمادی الثانــي   ۱۴     ۱۴۰۱ دی   ۱۷  شــنبه 
صفحه  ۲همین صفحه 

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۴ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید: ۳ روز و ۱۱ دور رأي گیري بي نتیجه  براي انتخاب رئیس مجلس نمایندگان آمریکا،  خطر غبار نمک بر سر تهران و قم  و یادداشت هایی از  جمال رحمتی، پویا نعمت اللهی  

 روزهای پایانی فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه در دولت 
در حال سپری شدن است. حدود ۴۰ روز از ابالغ «بخش نامه 

خط مشی ها و چارچوب کالن برنامه هفتم توسعه» که به نوعی 
مانیفست و نقشه  راهی برای تدوین این برنامه به شمار می رود، 
گذشته و انتظار می رود نهایتا ظرف ۲۰ روز آینده الیحه برنامه از 

سوی دولت به مجلس ارائه شود...

 اگر بخواهیم دالیل شکافی را که بین دولت وجامعه به وجود 
آمده بررســی کنیم، بدون شــک دو رویکرد بیشترین تأثیر را داشته 
اســت. یکی از ایــن رویکردها، رویکرد تکنوکراتیک سیاســت های 
اقتصادی دولت ســازندگی هاشمی رفســنجانی است. اگرچه این 
دوران را دوران شــکوفایی توســعه بعــد از انقالب اســالمی ۵۷ 
قلمداد می کنند اما ســرآغاز جدایی در همیــن دوران کلید خورده 
است. هابرماس در مقاله «علمی شدن سیاست»، سه الگوی نظری 
را از این چشــم انداز موضوع تحلیل انتقادی قرار می دهد. یکی از 
این تحلیل ها، تأثیر الگوی تکنوکراتیک در سیاست و جامعه است. 
ایــن الگو «پرســش های عملی» را به «پرســش های فنی» تبدیل 
می کند و جایی برای بحث سیاسی و پرسش های عملی نمی گذارد. 
«پرســش های عملی»، درواقع پرســش هایی هســتند که درباره 
ارزش های اجتماعی و کنش ارتباطی میان افراد ســخن می گویند. 
فراموش نکرده ایم که در دوره هاشــمی، رویکرد اقتصادی دولت 
موجب شد جامعه ای که برای پیروزی در جنگ ایران و عراق مصمم 
بود و از جان و مال خود می گذشت، به یکباره به سمت سودجویی 
و رفاه طلبی گام بردارد؛ آن هم سودجویی از نوع رانتی آن، یعنی با 
کمترین ســعی و تالش و با سهل ترین ابزار برای انباشت ثروت. اگر 
رویکرد تکنوکراتیک در جامعه ای پیشرفته موجب شقاق بین دولت 
و ملت می شــود، یقینا در یک جامعه با اقتصاد رانتی خسارت بارتر 
اســت. فرهنگ ســودجویی رانتی و پا بر شــانه دیگران گذاشتن و 
باال رفتن، کار هر کسی نیست و کسانی در این میدان برنده می شوند 
که دسترســی آســان تری به منابع اقتصــادی و اطالعاتی دولت 
دارند. این تبعیض و نابرابــری، بین مردمی که دولتی اند و مردمی 
که بی دولت اند، فاصله جدی می اندازد. دولت سازندگی و رویکرد 
هاشمی رفسنجانی در اقتصاد به معنای واقعی جامعه را دوقطبی 
کرد. دوقطبی ســازی از ویژگی هــای منحصربه فــرد رویکردهای 
تکنوکراتیک است. دولت های تکنوکراتیک، ضد سیاست اند و وعده 
توسعه سیاســی را پس از توسعه اقتصادی می دهند، که به ندرت 
این وعده تحقق پیدا می کند. اگرچه توســعه اقتصادی خاصه در 
کشورهای درحال توسعه همچون ایران شرط الزم برای دموکراسی 
اســت  اما در روند این سیاســت، انحصاراِت اقتصادی به یک معنا 
از جامعه سیاســت زدایی می کند تا قدرت بیان را از مخالفان خود 
بگیــرد. از این رو با اینکه دولت ســازندگی گام های مثبتی در جهت 
احیای جامعه بعد از جنگ برداشت و اقدامات بسیاری در راه اندازی 
پروژه های عمرانی داشت، کمتر کسی از دولت تکنوکراتیک هاشمی 
به نیکــی یاد می کند. دلیل عمده آن را بایــد همین انحصاری بودن 
منابــع اقتصادی دانســت؛ انحصاری که در دســت تکنوکرات های 
دولتی بود و در دولت های بعدی نیز دست به دســت شد و البته در 
دولت اصالحات و خاصه دولت روحانی شکل و شمایل دیگری پیدا 
کرد. دولت بماهو دولت، معنایی ندارد. این رویکرِد دولت ها ست که 
به آنها تشخص می بخشد. دولِت بدون رویکرد، دولِت ابزاری است؛ 
دولتی کاربردی که تشــخص و ویژگی خاصی ندارد. دولت سیزدهم 
(دولت رئیســی) نمونه بارز دولت ابزاری است. دولت های یازدهم 
و دوازدهــم احمدی نژاد نیز با عنوان دولت ابــزاری روی کار آمدند 
اما در فرایند حرکت خود به دولت خودمختار تبدیل شــد که از هیچ 
قاعــده و قانونی تبعیت نمی کرد، حتی از قواعد و قوانینی که آنها را 
خود برساخته بود. حال و روز جامعه امروز ایران متأثر از دولت هایی 
است که از سر گذرانده است. قبل از اینکه به بحث درباره دولت های 
تکنوکراتیــک بازگردیــم، یادآوری این نکته ضروری اســت که همه 
دولت های چهار دهه بعد از انقالب، خواسته یا ناخواسته، به سمت 
دولت های ابزاری گام برداشتند، اگرچه گاه خودشان باور و تمایلی به 
دولت ابزاری نداشــتند. تحلیِل هابرماس از دولت های تکنوکراتیک 
و تأثیر مخرب شــان در جوامع توســعه یافته چنین اســت: «ویژگی 
کلیدی الگوی تکنوکراتیک برای سیاســت و اجتماع این اســت که 
پرسش های عملی را به پرسش های فنی تبدیل می کند و در نتیجه 
جایی برای بحث سیاســی درباره پرســش های عملی نمی گذارد. 
عقلی بــودن تصمیم گیری های سیاســی محدود به این اســت که 
خبرگان مسائل اجتماعی با استفاده از علوم تجربی نیازهای واقعی 
ثبات و تعادل و رشد نظام اجتماعی را بازمی شناسند و سیاست های 
همگانی جامعــه را بر پایه این نیازها صورت بندی می کنند. به  این 
ترتیب نظام سیاســی در ایــن الگو به یک ســازمان اداری معقول 
فروکاسته می شود و در نتیجه وظیفه قلمرو همگانی که در اندیشه 
لیبرال کالســیک بحث گســترده بی محدودیت درباره پرسش های 
مورد عالقه همگان اســت محدود می شود به اینکه وفاداری توده 
غیرسیاسی را برای مدیران و تکنوکرات های صاحب قدرت تضمین 
کند. به این معنا در الگوی تکنوکراتیک، قدرت سیاســی به قیمت 
قربانی شــدن دموکراســی توجیه عقلی می یابد». اما نکته کلیدی 
درباره شکافی که بین دولت و ملت رخ داده است، بیش از هر چیز 
در گرو «عزم باوری» اســت؛ عزم راسخ داشتن برای ایجاد تحول در 
یک مورد خاص ازجمله پیشــرفت های فنی-نظامی . اگرچه ایران 
توانسته در این زمینه با رویکرد عزم باورانه دستاوردهای قابل توجه 
داشته باشد  اما همین تمرکز و اثرگذاری بر سیاست های منطقه ای 
موجب غفلت از جامعه شــده است. این غفلت های طوالنی مدت 
به دوقطبی شــدن جامعه انجامیــده و مردم ناخواســته در برابر 

دستاوردهای عزم باورانه قرار گرفته اند. 
ادامه در صفحه ۴

علمی شدن سیاست
سـرمـقـالـه

پکن پس از شراکت بزرگ انرژی با کشورهای عربی، این بار با طالبان قرارداد نفتی امضا کردغافلگیری چینی 

 نسترن فرخه: «دارو مگر پیدا می شود؟ االن من پیوند کلیه شدم، یک ماه است 
که دنبال دارو هستیم و دارو هم پیدا نمی شود. االن دو روزی می شود که دارو 
نخوردم. حداقل بتوانم برای پنج روز هم دارو پیدا کنم کافی اســت. االن اگر 
عمل پس بزند چه کار کنم؟ من سرپرســتی هم ندارم، اگر دوباره مریض شوم 
تکلیف بچه ها چه می شود...». بیشترشان تمام داروخانه های مهم شهر را برای 
جان خود یا عزیزشــان زیر پا گذاشتند؛ آدم هایی که در ماه های اخیر با چالش 
کمبود و در برخی موارد، نبود دارو به هر ترتیب دســت وپنجه نرم کردند و این 

پیگیری مداوم برای پیداکردن دارو جزئی از برنامه ثابت آنها شده است.

تهیه دارو برای بســیاری هر روز ســخت تر از روز قبل می شــود و در مواجهه با آدم هایی که برای تهیه 
دارو به داروخانه های دولتی و مهم کشــور می روند، این جمله که «دارو نیســت» بســیار شنیده می شود؛ 
آدم هایــی که با هر ســختی برای حفظ جانی با تمام توان در تالش هســتند. در کمتر از یک ســال پیش، 
بخش زیادی از تولیدکنندگان در ســندیکای دارو نسبت به شــرایط حال حاضر هشدارهایی داده بودند و 
حتی با نامه های بی ســرانجامی که به مسئوالن مربوطه داشتند، گله می کردند. طبق آنچه بیان شده بود، 

از ماجرای حذف ارز ترجیحی و همسان ســازی نکردن قیمت های جدید با افزایش ناشــی از تغییر نرخ ارز 
برای تولیدات، مشــکل نقدینگی و پرداخت نکردن مطالبات داروخانه ها، همه در چالش پیش آمده داروی 
کشــور مؤثر بوده است. چالشــی که عالوه بر فشار روی مردم، منجر به واکنش بسیاری در این حوزه شد و 
همایون سامه یح نجف آبادی، یکی از نمایندگان مجلس، بیان کرده بود «از زمان جنگ تحمیلی تاکنون با 
چنین وضعیتی مواجه نبودیم». البته با گذشــت حدود یک ماه از این اظهارنظر، همچنان بیماران بسیاری 
برای تهیه داروهای اساســی در داروخانه ها سرگردان هســتند که محمود نجفی عرب، رئیس فدراسیون 
اقتصاد ســالمت اتاق بازرگانی، در گفت وگویی که با «شرق» داشت، علت اصلی آن را مشکل در نقدینگی 

حوزه دارو اعالم کرد.
بیشترشــان سراســیمه در این داروخانه تردد می کننــد؛ زنان و مردانی که نبود یا کمبــود دارو آنها را به 
استیصال رسانده است. داخل داروخانه مملو از منتظرانی در صف های شلوغ است تا به نوبت دریافت دارو 
برســند. چند دقیقه یک بار آدم هایی با چند کاغذ و نســخه در دست، به سرعت از داروخانه خارج می شوند. 
اغلب با سراسیمگی دستی تکان می دهند و می روند، به این معنی که ما وقتی برای مصاحبه نداریم و بعد 

در این خیابان شلوغ در چشم بر هم زدنی ناپدید می شوند.

حذف دوچرخه سواران
از شهر با تعطیلی ۱۶۰ خانه دوچرخه

گزارشی از پیگیری وضعیت هنرمندان بازداشتی

«بیدود» دود شد

علی دایی مهاجرت نمی کند

نتیجه بخش بودتالش ها در مجموع 

واکنش سازمان برنامه و بودجه 
به یک گزارش

۱۰

۲

۱۲

۹

 احمد غالمی

داســتانی هســت که می گویند دو نفر به قصد شــکار به دشت 
رفتند. در مســیر و تا رسیدن به محل شــکار، یکی از این دو، بسیار از 
توانایی در شــکار و مهارت خود در تیرانــدازی می گفت و دیگری با 
تردید به سخنان او گوش می داد. وقتی اولی متوجه تردید رفیق خود 
شــد، چنین ادعا کرد که من پشه ای را در هوا با تیر می زنم و کبک و 
قرقاول و گوزن که از پشه بسیار بزرگ ترند و زدن شان کاری ندارد و با 
او شــرط کرد که اگر هر بار تیرم به خطا رفت، نیمی از دارایی ام را به 
تو می دهم و دوستش هم پذیرفت.                    ادامه در صفحه ۴

به دنبال چه هستیم؟
یـادداشـت 

 روزهــای پایانــی فراینــد تدوین برنامــه هفتم توســعه در دولــت در حال 
سپری شــدن اســت. حدود ۴۰ روز از ابالغ «بخش نامه خط مشی ها و چارچوب 
کالن برنامه هفتم توسعه» که به نوعی مانیفست و نقشه  راهی برای تدوین این 
برنامه به شــمار می رود، گذشته و انتظار می رود نهایتا ظرف ۲۰ روز آینده الیحه 
برنامه از سوی دولت به مجلس ارائه شود. در  دو ماه اخیر برخی صاحب نظران 
عمدتا با عینکی سیاست زده و مبتنی بر شنیده ها و استنباط های شخصی، فرایند 
تدویــن برنامه و ابعاد مختلف آن را مورد نقد قرار داده و آن را دســتاویزی برای 
حملــه به دولت قرار داده اند. این در حالی اســت کــه بخش نامه مذکور (فارغ 
از خاســتگاه و رویکرد سیاســی دولت) محصول تکوین و بلوغ تدریجی سازمان 
برنامه و بودجه (دستگاه متولی برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور) در فرایندهای 
برنامه ریزی و مدیریت کشــور با درس آموزی از آســیب ها و نارســایی های شش 
برنامه قبلی بوده که می تواند آغازگر یک «چرخش تحول آفرین» در این حوزه به 
شمار رود. درواقع بررســی و آسیب شناسی برنامه های شش گانه قبلی، سازمان 
برنامــه و بودجــه را به این نتیجه رســانده که نبود درک مشــترک میان مردم و 
مجریــان از مفاهیم و راه حل هــا، حاکمیت روش های متمرکز و غیرمشــارکتی 
در تدوین و اجرای برنامه های توســعه، نبود ســازوکار حل تعــارض منافع بین 
بازیگران و کنشگران توسعه ســرزمینی، باثبات در نظر گرفتن شرایط و بی توجهی 
به ســناریوهای احتمالی، نداشــتن برنامه عملیاتی در پیوند بــا برنامه مصوب، 
وجــود جهت گیری های بخشــی-منطقه ای و محلی در برنامه هــا، تکیه مفرط 
بــر منابع دولتی و بی توجهــی به ظرفیت ها و منابع داخلــی و خارجی، ضعف 
شــدید سازوکارهای نظارتی و انگیزشــی و کم توجهی به اسناد آمایش سرزمین، 

مهم ترین آســیب های فرارو بوده و برای ریل گذاری تحول، باید رویکرد برنامه را 
از «برنامه ریزی متمرکز جامع» برای حل هم زمان همه مســائل کشور به رویکرد 
«جامعیــت در قاعده گذاری و تمرکز بر مســائل کلیدی» تغییــر جهت داده و با 
اصالح نظام «تصدی گــری» دولت به نظام «تولی گری» و «تنظیم گری» و اتکای 
گسترده به ظرفیت های مردمی، وضع قواعد سیاستی کارآمد و طراحی، تضمین 
و اســتقرار ســازوکارهای برانگیزاننده و بازدارنده اثربخش مبتنی بر روش نوین 
طراحی مکانیســم (تعیین دقیق خروجی ها، تعیین قواعد و تشویقات و تنبیهات 
مؤثــر و گره زدن منافع هریک از عوامل اجرائــی به نتایج عملکرد خود)، طرحی 
نو برای برنامه ریزی و مدیریت کشور درانداخته شود. هرچند تحقق عینی تحول 
مزبور و نشســتن آن بر ســاختارها و ترتیبات نهادی نظام برنامه ریزی، بی شــک 
امــری تدریجی و زمان بر خواهد بــود، اما برنامه هفتم توســعه می تواند نقطه 
عطفی مهم برای آغاز این چرخش تحول آفرین باشد. باوجود این  برخی واقعیات 
انکارناپذیر که خود را بر برنامه هفتم توســعه نیز تحمیل می کنند، نباید از نظرها 

دور نگه داشته شود:
اول) بخــش درخورتوجهــی از ســاختارها و رویه های اداری-اجرائی کشــور 
به تدریــج از وضعیت «برنامه پذیری» و به تعبیر دیگر «حکمرانی» خارج شــده و 
اساســا برنامه های توسعه -به شــکل فعلی- دیگر دارای «قدرت حل مسئله» و 
ماهیت نقشه  راهی و اجماع سازی بین ذی مدخالن و ذی نفعان نیستند. این اشکال 
هم چیزی نیســت که دیروز و امروز ایجاد شده باشد، بلکه نتیجه دهه ها انباشت 
مســئله در نظام حکمرانی، تصمیم نگرفتن و اصطالحا اتخاذ «استراتژی مداخله 
صفر» در همه دولت های پیشــین بوده که بســیاری از مسائل را به مرز «بحران» و 
حتی فراتر یعنی «فاجعه» رســانیده اســت. بنابراین ما مکررا شاهد بروز وضعیت 
«از یک ســوراخ چند بار گزیده شــدن» هستیم که سبب شــده برخی از مصائب از 
آســتانه های «حل شــوندگی» عبور کرده و گره هایی که می شــد با دست باز شود، 
اکنون فقط با دندان باز شــود! موضوع تعیین قیمــت آب و انرژی (به ویژه بنزین) 

ازجمله مصادیق این واقعیت به شمار می رود.
ادامه در صفحه ۸

یـادداشـت 

واقعیت هایی درباره برنامه هفتم توسعه

مهرداد احمدی شیخانی

امیر ثامنی

این پرونده را در صفحه  ۶ بخوانید

اگر کلیه  ام پس بزند...اگر کلیه  ام پس بزند...
گزارش میداني از شرایط حاکم بر تهیه دارو گزارش میداني از شرایط حاکم بر تهیه دارو 
و بررسي نگراني بیماران و متقاضیان خرید داروو بررسي نگراني بیماران و متقاضیان خرید دارو
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