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رییس قوه قضاییه:
در حوزه مسائل اقتصادی 

شاهد وجود یک برنامه منسجم نیستیم
انتقاد از وضعیت اقتصادی کشــور به رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه 
در ایــن زمینه گفت: در حوزه مســائل اقتصادی در کشــور شــاهد وجــود یک برنامه 
منســجم نیســتیم و همین امر سبب می شــود که اقدامی را در یک حوزه خاص انجام 
دهیم اما با مســائل دیگری مواجه شویم.  به گزارش ایســنا به نقل از مرکز رسانه قوه 
قضائیه، حجت االسالم والمســلمین محســنی اژه ای، در دیدار با مدیــران امور مالیاتی 
کشور، به مشــکالت مختلف اقتصاد ایران گریزی زده و گفت: یک میلیون پرونده باز در 
مراجع دادرســی مالیاتی وجود دارد و گاهی اختالفات فاحشی میان رقم اولیه مالیات 
ابالغ شــده برای یک مؤدی و مبلــغ تعیینی پس از اعتراض این مؤدی، وجود داشــته 
اســت. به طوری که برای نمونه، مالیات ابالغ شــده برای یک مؤدی مالیاتی یک میلیارد 
تومان اســت و پس از اعتراض صورت گرفتــه از ناحیه او، این رقم به ۵۰ میلیون تومان 
تقلیل می یابــد. دلیل تحقق این فقره، از دو حالت خارج نیســت؛ یا آن مالیات ابالغی 
یک میلیارد تومانی اشــتباه بوده اســت که حتما باید منشأ اشکال مشخص و رفع شود 
یا اینکه خدای ناکرده فســادی به وقوع پیوســته که مالیات ابالغی یک میلیاردی به ۵۰ 
میلیون تقلیل یافته اســت. علی ایحال این آسیب و نقص باید برطرف شود. رئیس قوه 
قضائیه با اشاره به معضل کارت های بازرگانی اجاره ای و مشکالتی که از این جهت به 
مردم وارد می شــود، گفت: ما در برخی مقــوالت، به خصوص در مقوله های اقتصادی، 
مشــکالت و معضالت را به صورت ریشــه ای حل نمی کنیم و همین امر سبب می شود 
که بعضا بخشــی از مردم متضرر شوند و عده ای منتفع شــوند. رئیس قوه قضائیه در 
ادامه به آسیب شناســی برخی مقوالت ناظر بر ارائه لوایح و تقنین در کشور پرداخت و 
گفت: بعضا ما در ارائه لوایــح و قانون گذاری پیرامون یک موضوع یا مقوله، به جهات 
مختلف آن موضوع یا مقولــه توجه نمی کنیم و آن جامع نگری الزم را نداریم و همین 
امر سبب می شود تا الجرم پس از چندی از تصویب و اجرای قانون مزبور به اصالح آن 
روی آوریم. رئیس دستگاه قضا ادامه داد: در حوزه مسائل اقتصادی در کشور نیز شاهد 
وجود یک برنامه منسجم نیستیم و همین امر سبب می شود که اقدامی را در یک حوزه 
خاص انجام دهیم اما با مسائل دیگری مواجه شویم؛ لذا باید در حوزه مسائل اقتصادی 

برنامه منسجم داشته باشیم و همه جهات تصمیمات اقتصادی را مدنظر قرار دهیم.

چرا سیاست جمعیتی ناکام ماند؟
برخــی هزینه های معمول را کاهش دهند. به جای خرید وســیله جدید، به خرید 
وسیله دست دوم اقدام کنند. هزینه های آموزشی، بهداشتی و درمانی را کاهش دهند 

یا حتی دچار آسیب های اجتماعی شوند.
براســاس برخی مطالعات تجربی، فشــارهای اقتصادی موجــب افزایش اختالف 
زوجین، خشــونت کالمی و فیزیکی و پرخاشــگری می شــود. به دلیل فشار اقتصادی، 
افراد برای تأمین هزینه های زندگی، مجبور به کار در بیش از یک نوبت می شــوند و در 
نتیجــه، زمان با هــم بودن خانواده کاهش می یابد. در یک مطالعه به ســال ۲۰۱۸ در 
انگلستان، ۲۰ درصد پاسخ دهندگان، مشکالت مالی را مهم ترین عامل طالق و اختالف 
همســران بیان کرده اند. آنان این مسئله را مهم ترین علت درگیری و اختالف در زندگی 

زناشویی دانسته اند.
غیرمؤثر بودن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از تأکید نادرست قانون گذار 
بر برخی ابزارهای سیاســتی و تکلیفی حکایت می کند؛ اما پرســش مهم این اســت که 
چرا قانون گذار در تشخیص پدیده ای که از مسائل پیچیده کارشناسی نیست، مسیر اشتباه 
رفته است. سه احتمال در این باره قابل بررسی است. احتمال نخست ضعف کارشناسی 
است. این احتمال با وجود بازوی پژوهشی مجلس و پیچیده نبودن موضوع تقریبا منتفی 
اســت. احتمال دوم این اســت که قانون گذار و دولت هر دو می دانند که کاهش رشــد 
جمعیت معلول تحول فرهنگی جامعه، تفاوت نگرش نسل جوان، فشارهای اقتصادی 
شدید، بی ثباتی و نبود افق روشن برای جوانان است؛ اما آنان احساس می کنند که توانایی 
مواجهه با علل این پدیده را ندارند؛ زیرا این عوامل نیز به نوبه خود دارای ریشه هایی است 
که دولت و مجلس به تداوم آنها معتقد اســت. به عنوان مثال، آنان اعتقادی به موازنه 
مثبت با جهان غرب و شرق ندارند. آنان اعتقادی به پذیرش FATF ندارند. آنان اعتقادی 
به شفافیت در عرصه سیاست و اقتصاد ندارند؛ اما از آنجا که به دالیلی احساس می کنند 
که نرخ رشد جمعیت کشور نگران کننده است، به اتخاذ سیاستی پرهزینه و کم بازده اقدام 
کرده اند. احتمال ســوم نیز این اســت که مجلس با توجه به تأکیدات مقامات، خواسته 

است پاسخی به این دغدغه داده باشد.
* اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید

آیا ناظر بی طرف ممکن است؟
اگر عقاید جانبدارانه به ایجاد گرایشــی متناســب با منفعت یا باورهای عام و 
مشترک نشود، دموکراسی بنیادی نخواهد داشت و مراجعه به افکار عمومی فاقد 

هرگونه معنایی خواهد بود.
اما ارزش های مشــترک کــه مورد تأیید ناظر بی طرف در درون هر انســانی اســت 
کدام اند؟ بودون اشــاره مختصری به برخی از آنها کرده است مانند: بازشناسی حیثیت 
هر موجود بشری که ما به تدریج آماده شده ایم تا افراد بشر را صرف نظر از خصلت ها و 
شایســتگی هایی که می توان به هرکدامشان نسبت داد، احترام بگذاریم و مهم تر اینکه 
چنین تحولی برگشــت ناپذیر می نماید. بازگشت ناپذیری اش از آن رو ست که بنای آن با 
تصوری متناســب با منفعت عمومی نهاده شده اســت. هر ناظر بی طرف چنین اصل 
عام و مشترکی را تأیید می کند؛ به این دلیل که منفعت عمومی و منفعت هر شخصی 
در آن نهفته اســت. ارزش مشــترک دیگر که مورد تأیید ناظر بی طرف است، این است 
که نمی توان پذیرفت آدمیانی باشــند که اراده و اختیارشان در دست افرادی دیگر قرار 
گیرد. چنین اصلی برگشــت ناپذیر است. اصول و باورهای مشترک دیگری هم می توان 
بیان کرد مانند حفظ آبروی اشــخاص، اجتنــاب از تحقیر دیگری، حرکت از تابعیت به 
شــهروندی (تابع بودن به معنای پیرو و مطیع بودن و الــزام به تکلیف بدون حقوق و 
گذار به  سوی شهروندانی دارای حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همراه با 
مسئولیت پذیری). ریشــه و منبع این باورهای مشترک که ناظر بی طرف تجویز می کند، 
ممکن اســت در برخی جاها و در کشــورهای مختلف جهان نقض شود  اما نمی توان 
برهان و اســتداللی به نفع آن اقامه  و به عنوان امر شایســته و برحقی از آن دفاع کرد. 
در تمامی مناســبات اجتماعی این اصل پذیرفته شده است که باورها و منافع مشترک 
بشری مانند آنچه ذکر شد، زیر پا گذاشته نشود. این احساس عام که نام آن را می توان 
ناظر بی طرف  گذاشت، ورای نظریه هایی است که معتقدند تمامی داوری ها و رفتارها، 
جهت منــد و هوادارخواهانه براســاس عالیق جماعتی، جایگاه افراد یا منافع اســت. 
استدالل ها و برهان ها نیز زمانی مقبول است که مبتنی بر باورهای عام و منافع مشترک 
باشــد. زمانی که رخدادهای بزرگی در جامعه ای پیــش می آید، ناظر بی طرف مهم تر 
می شــود و صدای ناظر بی طرف از خالل آنها به گوش می رســد. برگردیم به ســؤالی 
که مطرح شــد و آن این بود که آیا ناظر بی طرف ممکن اســت؟ نه تنها ممکن اســت 
بلکه اهمیت اساسی دارد و غفلت از آن هم در نظریه پردازی و هم در سیاست گذاری 
پیامدهایی دارد. می توان نتیجه گرفت که افراد هم کنشگران هوادار هستند و هم ناظر 
بی طرف. هواداری و جانبداری شــان تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که متفکران 
علوم اجتماعی کوشــیده اند آنها را تبیین کنند. نکته مهم این اســت که قانون گذاری، 
برنامه ریزی و سیاســت گذاری ها باید بیش از هر چیزی بر اســاس ناظر بی طرف باشد 
و نمی توان نســبت به آن بی اعتنا بود. بدون درنظرگرفتن بحث کلی ناظر بی طرف در 
سیاست ها، قوانین و داوری ها نمی توان منفعت جمعی و باورهای مشترک، شهروندی 

و نظم مبتنی بر آن ساخت.
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 شــرق: ۸۸ درصد ســوخت مصرفی نیروگاه های برق ایران گاز طبیعی اســت و تقریبا 
بقیه نیروگاه های برق با آب کار می کنند. این آماری اســت که وزارت نیرو منتشــر کرده 
است. آن هم در شرایطی که بحران آب در سال های گذشته مدام خبرساز بوده و کسری 
تولید گاز موجب شــده که بسیاری از صنایع ایران به سوخت آالینده مازوت روی آورند 
و حاال هوای آلوده تهران هم به جمع چالش های جدی اداره ایران اضافه شــده است. 
در همین شــرایط عربســتان، امارات، حتی عراق و بحرین قراردادهای بزرگی در زمینه 
تولید ســوخت پاک و انرژی سبز به امضا رسانده اند و حاال چیزی حدود یک چهارم برق 
امارات از ســوخت پاک تأمین می شود. حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی 
اتاق بازرگانی ایران به «شــرق» می گوید که در جهان به طور میانگین ۲۰ درصد سوخت 
مصرفی کشــورها از انرژی های تجدیدپذیر تولید می شــود و ترکیه با سهم ۱۸ درصدی 
کم کــم به میانگین جهانی نزدیک شــده اســت اما در ایران فقط یک درصد ســوخت 

مصرفی از انرژی های تجدیدپذیر تولید می شود.
رشد قراردادهای سبز در خاورمیانه

از چنــد هفته پیش و تقریبا اندکی پس از برگزاری اجــالس تغییرات اقلیمی، برخی 
کشــورهای عربــی قراردادهای بزرگی در زمینه انرژی ســبز منعقد کرده انــد. برای مثال 
عربســتان ســعودی در قالب قراردادی ۲٫۵ میلیارد دالری برای ســاخت و میزبانی یک 
طرح تولید انرژی های تجدیدپذیر در خاورمیانه در ۱۰ ســال آینده متعهد شــده اســت. 
امــارات متحده عربی نیز قراردادی در زمینه توســعه انرژی های پاک با عمان امضا کرده 
اســت. حتی مصر هم اعالم کرده اســت که یکی از بزرگ ترین نیروگاه های بادی جهان را 
توسعه خواهد داد. هم زمان در داخل ایران  با آغاز فصل زمستان کمبود گاز کار نیروگاه ها 
را به مازوت سوزی رسانده و کالن شــهرها عمال به اتاق های گاز تبدیل شده اند؛ با این حال 
همچنان خبری از حرکت به ســمت ســوخت های پاک نیست. از ســال ۹۶ مسئله عدم 
اختصاص بودجه توســعه منابع تجدیدپذیر از سوی ســازمان برنامه خبرساز شده بود و 
حاال هم دبیر انجمن انرژی های تجدید پذیر به دنیای اقتصاد گفته که تجدید پذیرها چهار 
سال اســت که از دولت طلبکارند و اخیرا فقط بخشــی از مطالبات معوقشان آن هم به 
نرخ گذشــته و بدون به روز شدن، بهشان پرداخت شــده است. از میان کشورهای منطقه 
خلیج فارس، عربســتان ســعودی و امارات متحده عربی در زمینه ســرمایه گذاری های 
انرژی پاک، پیشــرو هستند. این موضوع در حالی رخ می دهد که این کشورها از بزرگ ترین 
مالکان نفت و گاز جهان هستند. برای مثال امارات متحده عربی که در حال حاضر سومین 

تولیدکننده بزرگ نفت خام اوپک به شــمار می رود، اولین کشور حاشیه خلیج فارس بود 
که برنامه های خود را برای رســیدن به انتشار کربن خالص صفر تا سال ۲۰۵۰ اعالم کرد. 
عربســتان ســعودی و بحرین نیز از این روند پیروی کردند و اعالم کردند که قصد دارند تا 
سال ۲۰۶۰ به کشور کربن خنثی تبدیل شوند. همچنین عمان هم متعهد شده است تا سال 
۲۰۵۰ به این موقعیت دســت یابد. طبق گزارش ساالنه شرکت «گروه مشاوره بوستون»، 
خاورمیانه در ۹ ماهه سال میالدی جاری، ۲۸۳ قرارداد سبز داشته که ۱۶ درصد در مقایسه 
با مدت مشــابه سال گذشته افزایش نشان می دهد و مجموع ارزش آن به ۲۳.۸ میلیارد 
دالر می رسد. تحلیل این شرکت نشان داده است که با وجود هزینه باالیی که قراردادهای 
انرژی سبز دارند، این قراردادها ارزش بیشتری نسبت به قراردادهای غیر انرژی سبز ایجاد 
می کنند. عربستان سعودی تحت برنامه اقتصادی افق ۲۰۳۰ محمد بن سلمان، ولیعهد 
این کشــور، یکی از بلندپروازانه ترین طرح های جهان برای انرژی پاک را دنبال می کند. در 
این برنامه اقتصادی، عربستان سعودی توسعه ۶۰ گیگاوات انرژی تجدیدپذیر تا پایان دهه 
جاری را هدف گذاری کرده است که با ۸۰ گیگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاه هایی که گاز 
یا نفت می سوزانند، قابل مقایسه اســت. همچنین آرامکو دو سال پیش اعالم کرد قصد 
دارد به جای تبدیل گاز طبیعی به گاز طبیعی مایع LNG، عمده آن را به هیدروژن آبی که 
سوخت پاک تری است، تبدیل کند. این غول نفتی، به سرمایه گذاران اعالم کرد از طرح های 
کوتاه مدت برای توســعه بخــش LNG صرف نظر کــرده تا به هیدروژن متمرکز شــود. 
خبرگزاری ایســنا هم چندی پیش در گزارشی خبر داد که آرامکو در سال ۲۰۲۰ نخستین 
محموله آمونیاک آبی را از عربســتان سعودی به ژاپن ارسال کرده است. دولت عربستان 
ســعودی همچنین یک تأسیسات هیدروژن ســبز به ارزش پنج  میلیارد دالر می سازد که 
انرژی ابرشــهر نئوم را تأمین خواهد کرد. این تأسیســات از انرژی خورشیدی و بادی برای 
تولید چهار گیگاوات انرژی پاک استفاده خواهد بود که به نوبه خود، برای تولید هیدروژن 
سبز استفاده خواهد شد. همچنین آلمان اعالم کرده است به حجم عظیمی هیدروژن سبز 
نیاز دارد و امیدوار است عربستان سعودی، تأمین کننده اصلی این سوخت شود. در آخرین 
اخبار عربستان نیز اعالم شد که بخشی از قرارداد تازه این کشور با چین به توسعه مصرف 

انرژی های تجدیدپذیر اختصاص پیدا کرده است.
تولید ۲۵ درصد برق امارات از منابع کربن صفر

 در امارات مزارع بزرگ خورشــیدی بارها خبرساز بوده اند. بر اساس گزارش هایی که 
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد کالن وزارت نیرو منتشــر کرده اســت، امــارات متحده عربی 

با ســاخت نیروگاه های بزرگ خورشــیدی قصد دارد تا ســال ۲۰۳۰ ظرفیت تولید انرژی 
تجدیدپذیر را از ۱۸ گیگاوات فعلی به ۳۰ گیگاوات افزایش دهد. شرکت انرژی پاک مصدر 
که وابســته به صندوق سرمایه دولتی مبادله ابوظبی اســت، پس از امضای قراردادی 
در آوریل ســال ۲۰۲۱ برای توسعه پروژه خورشــیدی در جمهوری آذربایجان، در آسیای 
مرکزی ظرفیت تجدیدپذیر را توســعه می دهد. مصدر از زمان تأســیس در ســال ۲۰۰۶ 
پروژه های انرژی تجدیدپذیر متعددی در ۳۰ کشــور مختلف ساخته و حدود ۲۰ میلیارد 
دالر در توســعه ۱۱ گیگاوات ظرفیت تولید برق با اســتفاده از نیروی خورشیدی، بادی و 
زباله، ســرمایه گذاری کرده اســت. اکنون مصدر می گوید قصد دارد از درس هایی که در 
خارج آموخته اســت، برای توســعه ظرفیت انرژی پاک در داخل بهره ببرد. برای مثال 
مصدر قصد دارد با توســعه مزارع بادی داخلی با استفاده از جدیدترین توربین هایی که 
قادرند حتــی از بادهای ضعیف هم برق تولید کنند، منابع بادی نســبتا ضعیف امارات 
متحده عربی را تقویت کند. همچنین بر اساس گزارش اویل پرایس، این شرکت تأسیساتی 
به ارزش ۱.۱ میلیارد دالر می سازد که زباله برای تولید برق می سوزاند. اخیرا نیز در حاشیه 
نمایشــگاه صنایع نفتی ابوظبی، آمریکا و امــارات توافق نامه راهبردی برای ۱۰۰ میلیارد 
دالر سرمایه گذاری در پروژه های انرژی پاک با امکان تولید ۱۰۰ هزار مگاوات در دو کشور 
تا ســال ۲۰۳۵ امضا کردند. پیش از این امارات اعالم کرده بود که در ۱۰ سال گذشته ۵۰ 
میلیارد دالر در بخش انرژی های تجدیدپذیر سرمایه گذاری کرده است.  همین حاال امارات 
۲۵ درصد تولید برق خــود را از منابع انرژی غیرکربنی تأمین می کند و به تازگی عالوه بر 

آمریکا، با اسرائیل هم قراردادهایی در همین زمینه به امضا رسانده است.
سهم یک درصدی سوخت پاک در سبد انرژی ایران

خیز کشورهای جهان برای تولید انرژی های تجدیدپذیر در شرایطی رخ می دهد که 
در ایران، سیاســت گذاران کمترین توجهی به تولید برق تجدیدپذیر نداشته اند. در دهه 
۹۰ مطابق مصوبه ای در مجلس بنا بود که درصدی از تعرفه برق مصرف کنندگان برای 
تأمین ســوخت پاک هزینه شــود اما این مصوبه به راحتی نادیده گرفته شد. حمیدرضا 
صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران معتقد است  بی توجهی ایران 
به سوخت های پاک ریشه در رویکرد غلطی است که سال ها در دولت ها وجود داشته 
و علتش هم داشــتن سوخت ارزان بوده است. او به «شرق» می گوید: فقط یک درصد 
تولیــد برق ایران از طریق انرژی های تجدیدپذیر تأمین می شــود، درحالی که متوســط 
تولید برق دنیا از این طریق بیش از ۲۰ درصد اســت. حتی کشور ترکیه ۱۸ درصد را رد 
کرده است. داشتن سوخت فسیلی ما را به جایی برد که امروز شاهد چنین آلودگی ای 
هســتیم؛ چر اکه نیروگاه ها گازی هستند و به علت کمبود گاز مجبور به مصرف مازوت 
هستیم و سالمتی خانواده ها امروز در خطر است. آن هم در شرایطی که ایران ظرفیت 
۸۰،۹۰ میلیارد یورویی و تولید حدود ۸۰۰ هزار مگاوات از طریق انرژی های تجدید پذیر 
خورشید و باد را دارد و جزء کشورهایی است که با ۳۰۰ روز آفتابی در صدر دسترسی به 
انرژی های پاک به شمار می آید. او تأکید می کند: با وجود آنکه کشورهای عربی همسایه 
ایران نیز به منابع بزرگ انرژی فسیلی دسترسی دارند اما دوراندیشی آنها سبب شده که 
قراردادهای بزرگی در زمینه تولید ســوخت پاک به امضا برسانند و به این سمت بروند 
که به جای خام فروشــی نفت خود، آن را تبدیل به ارزش افزوده کنند  ولی در کشــور ما 
هنوز هم می بینیم که دولت اکراه دارد از اینکه به ســمت پروژه های تجدید پذیر برود.   
صالحی ادامه می دهد: پس از راه اندازی تشــکل های تجدیدپذیر در ایران دریافتیم که 
برخــالف گفته های وزیر، هیچ برنامه ای برای رفتن به این ســو وجود ندارد و اگر واقعا 
میلی به این کار وجود داشــت، حداقل مانند سایر کشورها سندی جامع برای توسعه 

استفاده از منابع تجدید پذیر تهیه و در مجلس تصویب می شد.
سنگ اندازی دولت در مسیر توسعه انرژی پاک

 نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران ادامه می دهد: دولت قرار نیست هیچ 
هزینه ای بپردازد، همه هزینه را بخش خصوصی پرداخت می کند و دولت فقط سهمش 
را برمی دارد. با این حال با تملک طلبی کشور را به جایی رسانده که در تابستان کمبود برق 
اســت و در زمستان کمبود گاز. دولت گمان می کند که هنوز می تواند مثل گذشته نفت 
بفروشــد، دالرش را بیاورد و پروژه ها را خودش پیش ببرد تا مالک مطلق باشد؛ درواقع 
مالک گونه فکر می کند، در حالی که دولت مثل همه جای دنیا صرفا باید رگوالتور باشد. به 
گفته او  وقتی صحبت از چهارهزار مگاوات سهم تجدیدپذیرها شد و از بخش خصوصی 
هم دعوت شــده، دولت به جای تشویق بخش خصوصی سنگ جلوی پایشان انداخته 
و از آنها به عنوان ســرمایه گذار ضمانت نامه اجرائی خواسته است. صالحی می افزاید: 
دولت نه پولــی می دهد و نه کاری می کند. حتی برقی کــه از خصوصی ها می خرد را 
هم با قیمت پایین و دیرهنگام می خرد، هیچ تضمینی هم نمی دهد که پول ما را بدهد. 
اکنون پول بخش خصوصی را در برخی نیروگاه ها مدت هاســت پرداخت نکرده است. 
در همین شرایط هم به جای تسهیل شرایط برای سرمایه گذاری ضمانت نامه می خواهد 
و در واقع دولت نه خودش توان سرمایه گذاری دارد و نه اجازه سرمایه گذاری به بخش 
خصوصی می دهد. نایب رئیس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی معتقد است که دولت 
زمانی که باید تصمیم نمی گیرد، درواقع تا تحت فشــار قرار نگیرد و هزینه سنگینی به 

کشور تحمیل نشود، به سمت مسیر درست نمی رود.

کشورهای عربی با وجود ذخایر بزرگ انرژی های فسیلی به سمت تولید انرژی های سبز  خیز برداشتند

منهای سوخت پاک
فقط یک درصد برق تولیدی در ایران از طریق انرژی های تجدیدپذیر تولید می شود

ادامه از صفحه اول

 ...با خواندن آن نکات بسیاری به اذهان افرادی که عملکرد 
کارگزار ارشــد را با آمار و ارقام قیاس می کنند، متبادر می شود. 
مهم ترین مطلب انتقادی منتشرشــده که در رسانه ها به خوبی 
اشــاعه داشــت، تیتر مطلب منتشرشــده در روزنامه ایران به 
شــرح «یــک کالم از ســلطان ناکارآمدی و ناامیــدی» بود که 
باعث تعجب اســت. تعجب فراوان از آن رو که نظاره کردن بر 
اینکه روزنامه رسمی دولت، تشکیل شده از متفکران سیاسی -
رسانه ای منتخب دولت سیزدهم، با اندیشه های فکری خاص 
خود از چنین واژه هایی برای شــرح ناراحتی هایشــان استفاده 
کننــد. چگونه می شــود افرادی که دغدغه شــرعیات و حدود 
دینــی دارند، به خود مجوز می دهند بدون ارائه ســند و مدرک 
از چنین واژه هایی اســتفاده کنند؟ آیــا در زمانه دولت قبل هم 
شاهد بیان چنین واژگانی در واکنش به صحبت های پر از ابهام 
فعاالن سیاسی و سران جناح اصولگرایی بودیم؟ اساسا توهین 
و اهانت به شــکل امروز قابل لمس بــود؟ خیر چون گفتمان 

و مــرام رفتاری و اندیشــه ای اعتــدال و اصالح طلبی این گونه 
نیست. اساســا این نوع ادبیات ساختارشکنانه شایسته رسانه و 
روزنامه نگاری نبوده و نیســت. جای امید بســیاری هم نیست؛ 
زیرا استفاده از ادبیات خاص نامتعارف نظیر «آن قدر قطع نامه 
بدهید که قطع نامه دان تان پاره شــود» یــا «آب را بریزید همان  
جایی که می ســوزد» و...! صرفا مخصوص فردی بود که امروز 
مدیران و فعاالن همســو با تفکرش بر برخی مناصب اجرائی 
گمارده شــده اند و مصون از هرگونــه پیامدی. بنابراین طبیعی 
اســت که ما این ادبیات را در برخی رسانه ها ببینیم. با تأمل بر 
مطالب ارائه شده از سوی رئیس دولت سابق، شاهد بازتعریف 
مطالبی خواهیم بود که همگی راهبردهایی صحیح به منظور 
اصــالح مدیریت فعلی در راســتای خواســته های جمهور و 
جملگی اصول قانون اساســی و آرمان های انقالب اســالمی 
سال ۱۳۵۷ اســت. چرا صحبت و اندیشه های فردی با کسوت 
حســن روحانی با این حجم از حمالت روبه رو می شود، سؤال 
اصلی است. فردی که در برهه سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ باالترین 
مقام اجرائی کشور بوده و هم اکنون نیز عضو مجلس خبرگان 
است. ســایر ســوابق مرتبط با گذشــته نام برده که همگی در 

سطوح باال طبقه بندی می شود نیز بماند. البته در این نگارش، 
مقصود دفاع از عملکرد و هویت شخص، گروه و هیچ سازمانی 
نبوده و مبحث بــه صورت ملی و فراجناحی مورد تحلیل قرار 
می گیرد و این پرونده ســوژه خوبی است برای پرداختن به این 
معضل رسانه ای که در سال های اخیر در موارد مختلف و برای 
اشــخاص متفاوت دیده شده است. باید توجه واسع داشت که 
نتیجه عملکرد دولت ها به واسطه آمارهای منتشرشده رسمی، 
بر هیچ فردی پوشیده نیست. مگر دولتی با مطلوبیت و راندمان 
صد درصدی در هیچ نقطه ای از جهان یافت می شــود؟ پاسخ 
یک کلمه است؛ خیر. همه دولت ها در بازه زمانی استقرار خود 
خروجی کاری بســیار داشــته اند که از منظر استراتژیک برخی 
درســت و بجا بوده و برخی محل سؤال. برخی با تطبیق اصل 
هزینه-فایده بهره وری داشته و برخی تنها هزینه تحمیل کرده و 
خروجی آن مناســب نبوده است. با عنایت به موصوفات فوق، 
تحلیل و درک این مقدار حس تنفر سخت و دشوار نیست؛ ولی 
ضروری است حداقل در برهه حساس فعلی، در رفتار عمومی 
خود حلم و بردباری پیشــه کننــد و از این ادبیــات نامتعارف 
اســتفاده نکنند. به آمار و ارقام رجوع کنند؛ آمار و ارقام بهترین 

منبع برای قیاس عملکرد است. آمار و ارقام سال های مدیریت 
حسن روحانی و ســایر افرادی را که با آنها شخصا مخالف اند، 
علمی و متقن بســنجند تا ببینیم این اتهامات صحیح است یا 
خیر. پژوهش خروجی به شکلی که شرح دادم می تواند سندی 
دال بر گفته هایشان باشد و هیچ گونه انتقادی به تحلیل مستند 
و مســتدل به دلیل اینکه ناطق حق اســت، وارد نخواهد بود. 
این گونه برچســب زدن به افراد، زمانی که قصدشــان کمک به 
بهبود سیســتم اجرائی کشور است، خارج از چارچوب اخالقی 
بوده و این تحلیل هــای ناصحیح کوچک ترین جایگاهی ندارد. 
بنابراین ظهور چنین ادبیاتی در عرصه رســانه، خالف منافع و 
مصالح ملی بوده و به هیچ وجه قابل پذیرش و تحمل نیســت 
و استفاده از انواع ادبیات غیرمتعارف به دلیل فرهنگ ساز بودن 
دســتگاه رسانه ای مردود قلمداد می شــود. رسانه فرهنگ ساز 
اســت و آن زمانی که این قســم از ادبیات باب شــود و ُقبح آن 
بشکند، در سطح عمومی و زندگی روزمره شاهد استفاده از این 
ادبیات و فرهنگ برچسب زنی و دسته بندی خواهیم بود که این 
آفتی بزرگ قلمداد می شود و گسترش آن به هیچ وجه به صالح 

منافع ملی نبوده و نیست.

در مذمت ادبیات ساختارشکنانه

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
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