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سياسي

معاون اول رئیسجمهور خواستار رسیدگی هرچه بیشتر و تالش حداکثری برای امدادرسانی به سیل زدگان استانهای خراسان رضوی و گلستان شد .به گزارش ایسنا ،اسحاق جهانگیری روز
تاکید جهانگیری بر تالش شنبه در تماس تلفنی با استانداران خراسان رضوی و گلستان ،گزارشی از آخرین میزان تلفات و خسارات وارده و روند امدادرسانی در مناطق سیل زده دریافت کرد و بر لزوم رسیدگی هرچه بیشتر و
حداکثری برای امدادرسانی کمک به آسیبدیدگان تاکید کرد .معاون اول رئیسجمهور همچنین ضمن اعالم همدردی با خانوادههای جانباختگان و مصدومین حادثه سیل ،از استانداران خراسان رضوی و گلستان خواست با
بسیج همه امکانات استان ،رسیدگی هرچه بیشتر به سیل زدگان را به طور ویژه در دستور کار خود قرار دهند و حداکثر توان ،نیروهای امدادی را برای یافتن مفقودین و جبران خسارات وارد شده ،به
به سیل زدگان
خصوص به زیرساختها بهکار گیرند .جاری شدن سیل در روزهای اخیر ،چند استان کشور را تحت تاثیر قرار داده که به تلفات و خساراتی در استانهای خراسان رضوی و گلستان منجر شده است.

افشاگری زنگنه از پرونده دکلهای نفتی دوره احمدینژاد

انعقاد قرارداد  ۳۰دکل نفتی یک شبه با ترک تشریفات مناقصه انجام شد
وزیر نفت پیشــنهادی دولت دوازدهــم جزییات انعقاد
قرارداد  ۳۰دکل نفتی در دولت دهم را تشریح کرد.
بــه گزارش انتخــاب ،بیژن نامدار زنگنه با اشــاره به
پرونــده دکلهای نفتی در دولتهای نهم و دهم ،گفت:
قرارداد  30دکل شــامل  20دکل خشــکی و  10دکل
دریایی در یک شب با ترک تشریفات مناقصه منعقد شد،
که پرونده مفصلی درباره این دکلها تشکیل شده است

تا خســارت و میزان ضرر و زیان این پرونده مشــخص
شود.
عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه دکل گشــمده
یک پرونده جداگانه دارد ،افزود :انعقاد قرارداد تمامی این
دکلها توســط یک فرد انجام شــده است ،که این فرد
سه کار انجام داده است؛ نخست اینکه یک میلیارد دالر
قرارداد خریــد لوله از خارج از کشــور منعقد کرده ،دوم

اینکه  30دکل نفتی خریداری کرده و سوم پرونده دکل
نفتی گمشــده را منعقد کرده اســت که در هر سه اقدام
تخلف رخ داده است.
وزیر نفت دولت یازدهم و پیشنهادی کابینه دوازدهم با
بیان اینکه این فرد با سفارش احمدینژاد برخی اقدامات
را انجام داده که ســوابق آن موجود است ،تصریح کرد:
دفتر احمدینژاد به صورت مکتوب دســتور داده که این

اقدامات توسط این فرد انجام شود.

سخنگوی فیفا با اشاره به محرومیت حاجصفی و شجاعی:

فدراسیون فوتبال ایران باید درباره این محرومیت توضیح دهد
سخنگوی فیفا با اشــاره به بررسی محرومیت دو
بازیکن ایرانی اعالم کرد که فدراسیون فوتبال ایران
باید درباره این محرومیت توضیح دهد.
به گزارشایســنا ،محرومیــت دو بازیکن ایرانی
از تیــمملــی فوتبــال بازتابهای زیادی داشــته
است.

یکــی از ســخنگوهای فیفا در رابطــه با همین
موضــوع با خبرگزاری رویترز بــه صحبت پرداخت
و درباره اظهارات مســئوالن وزارت ورزش و جوانان
ایران درباره مســعود شجاعی و احسان حاج صفی،
گفــت :ما موضوع را به دقت بررســی میکنیم و از
فدراســیون فوتبال ایران خواستهایم که درباره این

فرماندار چابهار :

 7هزار چابهاری
با خطر بیآبی مواجهاند
فرمانــدار چابهار گفت :بحران بیآبی  7هزار نفر از روســتاییان این
شهرستان را تهدید میکند.
به گزارش ایلنا،ایوب درویشــی با اعالم این خبر اظهار داشت :اکثر
روســتاهای منطقه با تانکر آبرسانی میشــوند که آنها نیز فرسوده
هستند.
درویشی افزود :با وجود دریا ،این نعمت خدادادی ما با بحران بیآبی
مواجه هستیم.
وی گفت :اهمیت آبرسانی به باهوکالت کم اهمیتتر از آبرسانی به
روستاهای منطقه نیست؛ در روستاهای بریس و پسابندر با جمعیت چند
هزار نفری شبکه آب نداریم که باید این مسئله در اولویت قرار گیرد.
فرماندار چابهار تصریح کرد :بودجه اختصاص یافته الیه روبی از بند
شیرگواز جهت انجام پروژه کافی نیست و ما بایستی برای حل مشکل،
استحصال آب از دریا را در دستور کار خود قرار دهیم.

کویت خبر شکایت از ایران در
سازمان ملل را تکذیب کرد

وزارت خارجه کویت خبر شکایت از ایران در سازمان ملل به خاطر ورود
ی این کشور را تکذیب کرد.
نیروهای سپاه به آبها 
به گزارش ایسنا ،یک منبع مسئول در وزارت خارجه کویت خبر شکایت
کویت از ایران در ســازمان ملل به دلیل ورود نیروهای سپاه به آبهای
کویت و بازجویی یک شهروند کویتی را تکذیب کرد.
چند روز پیش روزنامه االنباء کویت مدعی شده بود که قایقهای سپاه
ایران وارد آبهای کویت شــده اند و در نزدیکی یکی از سکوهای نفتی
کویت یک قایق کویتی را متوقف و یک سرباز ایرانی شهروند کویتی را
مورد تحقیق و بازجویی قرار داده است .این روزنامه همچنین مدعی شد
کــه در آن لحظه هیچ قایقی از نیروی دریایی کویت حضور نداشــت و
شهروند کویتی به محض بازگشت گارد ساحلی کویت را از این خبر مطلع
کرده و گفته است که ایرانیها از او خواستند که یک تعهدی را امضا کند
که آن تعهد به زبان فارسی بود .االنباء در ادامه مدعی شد که دولت کویت
به خاطر تجاوزهای پی در پی نیروی دریایی ایران به آبهای کویت در
سازمان ملل از ایران شکایت کرده است.

وزیر خارجه آمریکا
در تماس تلفنی با بارزانی خواستار شد:

به تعویق افتادن برگزاری
همهپرسی استقالل کردستان
عراق
وزیــر خارجــه آمریــکا از
رئیس اقلیم کردســتان عراق
خواست برگزاری همهپرسی
استقالل را به تاخیر بیندازد.
به گــزارش ایســنا ،رکس
تیلرســون وزیــر خارجــه
آمریــکا در گفتگوی تلفنی با
مســعود بارزانی ،رئیس اقلیم کردستان عراق از وی خواست برگزاری
همهپرسی استقالل را به تاخیر بیندازد.
قرار اســت این همه پرســی  ۲۵سپتامبر(ســوم مهر) برگزار شود.
این همه پرســی الزامآور نیســت بلکه درباره نظرســنجی از ساکنان
اســتانهای اربیل ،ســلیمانیه و دهوک و دیگر مناطق مورد مناقشه
است.
بارزانی در پاســخ به اظهارات تیلرســون گفت :در صورت به تاخیر
انداختن همهپرســی چه جایگزینها و ضمانتهایی برای مشــخص
کردن سرنوشت و آینده ساکنان این اقلیم وجود دارد؟
تیلرســون همچنین از اعزام هیئت اقلیم کردســتان به بغداد برای
حل مشــکالت سیاســی موجود از طریق مذاکره استقبال کرد .ماده
 ۱۴۰قانون اساسی عراق مبتنی بر نقشه راهی برای حل مناطق مورد
مناقشه است.
در همین راســتا ،منابع عراقــی اعالم کردند که هیئتــی از اقلیم
کردســتان ظرف  ۷۲ساعت آتی برای مذاکره با مقامات عراقی درباره
همه پرسی وارد بغداد میشوند .برخی اعضای ائتالف حاکم در بغداد
اســتقبال از این هیئت برای پایان دادن به بحران اقلیم کردستان را
تایید میکنند .این هیئت شــامل نمایندگان احــزاب کرد ،ترکمان،
سریانی و ایزدی است.

موضــوع به مــا توضیح دهد .در حــال حاضر هیچ
اظهارنظری نمیخواهیم انجام دهیم و منتظر پاسخ
فدراسیون فوتبال ایران خواهیم ماند.
در اساســنامه فیفــا هرگونه دخالــت دولتی در
امور فدراســیونها ممنوع اعالم شده و در صورتی
که چنین اموری مشــاهده شود ،تمهیداتی در نظر

گرفته شده است .ایران اکنون توانسته جواز حضور
در جام جهانی را به دســت بیــاورد ولی اگر ثابت
شــود که دخالت دولت در امور فدراســیون فوتبال
صــورت گرفته ،باشــگاهها و تیمهای ملــی ایران
حق شــرکت در رقابتهای بینالمللــی را نخواهد
داشت.

موضع وزیر پیشنهادی ارشاد
در قبال انجمن صنفی روزنامهنگاران و توئیتر
ســید عبــاس صالحی کــه به عنــوان وزیر
پیشنهادی ارشاد در دولت دوازدهم معرفی شده
اســت ،از رویکردهای احتمالی این وزارتخانه
برای بازگشــایی انجمن صنفــی روزنامهنگاران
سخن گفت.
صالحــی که حرکت در مســیر گفتوگو بین
کنشــگران حوزه فرهنگ را راهکاری برای حل
بخشــی از مشــکالت اهالی فرهنــگ میداند،
امیدوار اســت که با کمک تجرب ه چهارساله در
مدیریــت معاونت فرهنگی و دوســتانی که در
وزارت ارشاد دارد ،بتواند ذهنها را بیشتر به هم
نزدیک کند.
بــه گــزارش ایســنا ،او به صــورت دقیقتر
درباره سرنوشــت بازگشــایی انجمــن صنفی
روزنامهنگاران ،اظهار کرد که اصل این مطلب که
تشکلها و انجمنهای جامعه فرهنگی  -هنری
یک نقطه اتکا و عمل فرهنگی ما هستند ،هم در
برنامه دولت و هم مدیریــت فرهنگی بهصورت
جدی مالحظه شــده اســت .حتما ما در حوزه
فرهنــگ و هنر با این نگاه جلــو میرویم که از

تاســیس تشــکلهای صنفی حمایــت کنیم و
در آن جایــی که وجود دارند ،بــه قدرت آنها
فکــر کنیم .قطعا حوزه رســانه و روزنامهنگاران
هم در این مجموعه قــرار دارند .بحثهایی که
در حوزه انجمن صنفی اســت ،مقولهای اســت
که باید دید چرا در گذشــته جلو نرفته اســت
و باید آسیبشناســی شــود .اما حتما به اینکه
تشکل صنفی تاسیس شــود یا به اقتدار برسد،
توجه خواهد شــد .حضور بسیاری از مسؤوالن و
مقامات در توئیتر و اظهارنظرهای بعضا رسمی،
آن هم در شــرایطی که این رسانه فلیتر است،
همــواره مورد بحث بوده اســت؛ صالحی درباره
رویکرد آتی خود در ایــن باره و راهکارهایی که

برای حل این مساله در نظر گرفته است ،نیز به
بیــان توضیحاتی پرداخت و گفت :در این زمینه
تا وقتی که در شورای عالی فضای مجازی حضور
نیافتهایم ،نمیتوان صحبت رسمی داشت .چون
االن من یک شــخصیت حقیقــی دارم .در مقام
یک شــخصیت رسمی که میتواند در تصمیمها
حضور پیدا کند ،باید مجموع ه حرفهایی را که
در این زمینه وجود دارد شنید.
نگاه شــخصی من به این مقوله ،نگاه روشنی
است و خود حضور در این فضا هم معنای خودش
را دارد و مشــخص میکند نگاه شخصی من به
این مقوله چیست .اما وقتی این نگاه میخواهد
در تصمیمگیریهای رسمی مطرح شود ،اقتضاء
این است که ابتدا وارد آن مباحث شد ،حرفها را
شنید ،مطلع شد و بعد اظهار نظر کرد .اما بهطور
کلی ،حوز ه شــبکههای اجتماعــی فرصتهای
کمدریغی را در فضای تبادل و ارتقای اطالعات
میســازد ،البته ممکن اســت تهدیدهایی هم
داشته باشد اما نمیشود از فرصتهای این فضا
گذشت.

نامه صادقی به رئیسجمهور درباره
اعالم صورت اموال وزرای پیشنهادی به مجلس

رئیس فراکســیون شفافســازی مجلس طی
نامهای به رئیسجمهور خواســتار اعالم صورت
اموال وزرای پیشــنهادی بــه نمایندگان مجلس
پیش از زمان رای اعتماد به وزرا شــد .به گزارش
ایسنا ،متن نامه محمود صادقی به شرح زیر است:
حجت االسالم و المســلمین جناب آقای دکتر
روحانی
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
با ابالغ ســام و تحیت و با عرض تبریک به
مناســبت انتخاب مجدد جنابعالــی با رای باالی
مــردم و با ابراز خرســندی از برگزاری مراســم
شکوهمند امضای حکم ریاست جمهوری توسط
رهبــر معظم انقالب و ادای ســوگند در مجلس
شورای اســامی ،نظر به نقش شفافیت وضعیت
مالی مســئوالن دولتی در ایجاد و تقویت اعتماد
عمومی و پیشگیری از ســوء استفاده احتمالی از

امکانات عمومی و موقعیتهای حاکمیتی و حسب
تکالیــف مختلف قانونــی ،از جمله اصول  ۱۴۱و
 ۱۴۲قانون اساســی و قانون رسیدگی به دارایی
مقامات ،مســئوالن و کارگزاران نظام جمهوری
اسالمی مصوب  ۹آبان  ۱۳۹۴و نیز فرامین موکد
رهبر معظم انقالب که شفاف سازی را شرط فساد
ستیزی دانستهاند ،از جنابعالی درخواست میشود
به وزرای محترم معرفی شــده به مجلس شورای
اســامی تکلیــف بفرمایید اطالعــات دقیقی از
وضعیت مالی و فعالیت اقتصادی خود ،همســر و
فرزندانشان بهویژه فعالیتهایی که زمینه تعارض
منافع بین فعالیت در بخش خصوصی و موقعیت و
اختیارات حاکمیتی فراهم می کند را طی جدولی
به شــرح زیر در اختیار نمایندگان مجلس شورای
اسالمی قرار دهند:
 – ۱صورت دارایی وزیر پیشنهادی و همسر و
فرزندان او شامل :کلیه اموال غیر منقول و حقوق
دارای ارزش مالــی ،مطالبات و دیون ،ســرمایه
گــذاری و اوراق بهادار ،موجودی حســابهای
مختلف در بانکها ،موسســات مالی و اعتباری و
نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی مستمر
 – ۲عضویــت در هیئت مدیره شــرکتهای
خصوصی
 – ۳عضویــت در هیئت مدیره شــرکتهای

دولتی
 – ۴وضعیت اشتغال وزیر در بخش خصوصی
 – ۵عضویــت در هیئت مدیره تشــکلهای
صنفی
 – ۶هرگونه قرارداد مشــاوره یا پیمانکاری با
دستگاههای دولتی یا عمومی غیر دولتی
فراکسیون شفاف سازی و سالمسازی اقتصاد و
انضباط مالی مجلس شــورای اسالمی متشکل از
حدود  ۱۰۰نفر از نمایندگان از طیفهای مختلف
سیاسی بر آن اســت تا فارغ از مسائل سیاسی از
نقطه نظر تعهد به شــفافیت و سالمت اقتصادی
و انضباط مالی ،برنامه وزرای پیشــنهادی را مورد
ارزیابی قرار دهد.
بدیهی است ارائه اطالعات فوق هم به ارزیابی
درست وزرای پیشنهادی و رفع شائبههای احتمالی
در مرحله کســب رای اعتماد کمک میکند و هم
انشاءاهلل در صورت کسب رای اعتماد هر یک از
وزرای محتــرم ،در انجام وظایف نظارتی مجلس
در طــول دوره خدمتگــزاری وزرا مفید خواهد
بود.
با احترام و آرزوی توفیق الهی
محمود صادقی
رئیس فراکسیون شــفاف سازی و سالم سازی
اقتصاد و انضباط مالی

وکیل مدیران کانالهای تلگرامی:

نخستین جلسه دادگاه مدیران کانالهای تلگرامی
روز یکشنبه برگزار میشود
وکیل دو متهم پرونده مدیران کانالهای تلگرامی
از برگزاری نخســتین جلسه رسیدگی به اتهامات
متهمان این پرونده در شعبه  ۱۵دادگاه انقالب به
ریاست قاضی صلواتی از روز یکشنبه و به مدت سه
روز خبر داد .به گزارش ایلنا ،سید علی مجتهدزاده
در رابطه با آخرین وضعیت پرونده مدیران کانالهای
تلگرامی گفت :موکالن بنده یعنی آقایان کشوری و
باقری با قرار وثیقه بیرون هستند .همچنین آقایان
جمشیدی و جعفری که وکالت آنها را آقای نعیم
رضا نظامی چهارمحالی برعهده دارد و آقای نقدی
که خواهرشان وکیلشان هستند ،نیز با تودیع قرار
وثیقه صادر شده ،آزاده شدهاند .او درباره وضعیت
علی احمدنیا نیز اظهار داشت :وکالت پرونده ایشان
را آقای میرزازاده برعهــده دارد .تا آنجاییکه بنده

اطالع دارم ،برای ایشــان نیز قرار وثیقه صادر شده
بود اما ایشان برای فراهم کردن آن با مشکل روبهرو
شــده بودند و نتوانسته بودند آن را تودیع کنند .با
این حال ،من نمیدانم مشــکل ایشان حل شده یا
نشده است .این وکیل دادگستری در پاسخ به این
سوال که جلســه دادگاه پرونده مدیران کانالهای
تلگرامی چه زمانی برگزار میشــود؟ تصریح کرد:
جلسه دادگاه فردا (یکشنبه) از ساعت  ۱۰صبح به
مدت سه روز در شــعبه  ۱۵دادگاه انقالب برگزار
میشــود.مجتهدزاده در پاســخ به این سوال که
آیا کیفرخواســت صادر شــده را مطالعه کردهاید؟
خاطرنشان کرد :کیفرخواست صادرشده را مطالعه
کردهایم .از نظر من به عنوان یک حقوقدان ،اتهامات
وارده به موکالنم و ســایر متهمان فاقد وجاهت و

مبنای قانونی است ولی در هر صورت تصمیمگیر
اصلی ریاست دادگاه اســت .او با بیان اینکه ملجا
موکالنم را دستگاه قضا میدانم هرچند که اتهامات
را بیمبنــا و فاقد وجاهت قلمــداد میکنیم ،ابراز
داشت :امید ما به عدالت دادگاه و دستگاه قضا است.
ما خــود را ملزم به تمکین به نظر دادگاه میدانیم
ولی امیدواریم ریاست دادگاه استدالالت و دفاعیات
ما را نیز در نظر بگیرد.
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یادداشت

پیشنیازهای دولت کارآمد
سید هاشم هدایتی  -فعال سیاسی

قسمت اول
مقدمه
پیــش از پرداختن بــه عوامل کارآمدی دولتها الزم اســت بازگو شــود که ارزیابی
نظامهای سیاســی در هر کشــوری بر پایه دو بعد مشروعیت و کارآمدی انجام میشود.
این دو بعد دارای تعامل بوده و تاثیرات جدی برهم خواهند داشــت .مشروعیت نظام و
میزان برخورداری از حمایت مــردم با اتکای به نهادهای دموکراتیک میتواند بر میزان
کارآمدی سیســتم اجرایی آن تاثیر داشته باشــد .از دیگر سو میزان کارآمدی سیستم
اجرایی نیز بر میزان مقبولیت و مشــروعیت سیستم سیاســی اثرگذار است .به عبارت
دیگر رابطه معناداری بین این دو متغییر وجود دارد .اما نباید از این حقیقت غافل شــد
که برای کارآمد شــدن سیستم اجرایی یک کشــور ،صرف حمایت مردم و برخورداری
از مشــروعیت کفایــت نمیکنــد و عوامل متعددی بــر میزان کارآمــدی دولت تاثیر
میگذارند.
زمانیکه سخن از ناکارآمدی نظام اجرایی به میان میآید یعنی این سیستم در تامین
انتظارات ،خواســتها و نیازهای مردم و به عبــارت دیگر در تحقق اهداف و برنامههای
مورد توافق – یا وعده داده شده  -ناتوان بوده است .در مباحث آکادمیک نیز مشروعیت
و کارآمدی یک نظام براساس دو اصل دموکراسی و بوروکراسی دسته بندی شده است.
در غالب کشــورهای جهان مشروعیت در حوزه سیاســی در چارچوب مردم ساالری و
دموکراســی و همین طور کارآمدی حکومتها نیز در حوزه نظام اداری و بوروکراســی
کشور قرار داده میشود .صاحب نظران علوم سیاسی و مدیریتی نیز هر یک از نگاه خود
به این مقوله پرداختهاند ،تا جایی که رابطه بین نظام سیاســی و نظام اداری کشــورها
به یکی از بحث برانگیزترین مباحث تئوریک مدیریت دولتی و سیســتمهای خط مشی
گذاری عمومی تبدیل شده است.
از نگاه صاحب نظران کالســیک تعامل بین این دو اصل اساســی به نســبت توزیع
قدرت در جامعه در چهار وضعیت جای میگیرد :اول اینکه رژیم سیاســی دموکراتیک،
بوروکراســی را کنترل میکند .دوم اینکه بوروکراســی بر رژیم سیاســی و دموکراتیک
برتری دارد .ســوم اینکه بوروکراســی تحت سلطه رژیم سیاســی آمرانه است و چهارم
اینکه رژیم سیاســی آمرانه قدرت را با بوروکراسی تقسیم میکند .اما درعمل هیچکدام
از این چهارحالت به صورت مطلق وجود ندارد و وضعیت به صورت نسبی و بر روی یک
طیف قرار میگیرند .واقعیتهای موجود در کشورهای مختلف جهان و جابه جاییهای
حاکمــان و برد وباختهای دورهای احزاب در انتخابات نشــانگر آن اســت که درهیچ
جای دنیا یک نظــام دموکراتیک وکارآمد مطلق یا نظام مســتبد کامال ناکارامد پایدار
وجود ندارد .اما میتوان مدعی شــد در کشــورهایی که سیســتم بوروکراتیک کارآمد
مســتقر اســت زمینه تحقق دموکراســی فراهمتر میشــود و برعکس درسیستمهای
اجرایی ناکارآمد سیســتم سیاســی به تدریج مشــروعیت و مقبولیت خود را از دست
میدهد.
در کشور ما فضای عمومی حاکم بر گفتمان ایام انتخابات و روزهای بعد ازآن ،نشانگر
آن اســت که یک چالش جدی فراروی تعامل بین دوسیســتم دموکراسی و بورکراسی
و یا نظام و دولت برخاســته از رای مردم در  29اردیبهشــت  96وجود دارد .چالشی که
احســاس میشــود در آن بخشــی از حاکمیت با بخش دیگر آن چالش جدی دارد .به
همین خاطر به نظر میرسد دولت جدید برای موفقیت در مسیر تحقق اهداف ،برنامهها
و وعدههایی که به مردم داده است با موانع جدی روبه رو است .نامزد برنده انتخابات در
اولین سخنان پس از پیروزی ،وعده کارآمد شدن دولت را به مردم داد .صاحب این قلم
به عنوان یک کارشــناس مدیریت دولتی و فردی که بیش از ســه دهه از عمر خود را با
سیستم دولتی در ارتباط بوده و در رشته مدیریت ،دانش آموخته است ،دستیابی دولت
جدید به کارآمدی را چندان آســان نمیداند و بر این باور است که کارآمد شدن دولت
و قوه مجریه ،نیازمند تحقق پیش نیازهایی اساســی و استراتژیکی است که غالبا خارج
از اختیارات این قوه بودە و بدون توجه به آنها کارآمدی دولت محقق نمیشود .در این
یادداشت ،فارغ از هرگونه جهت گیری سیاسی ،به برخی از این عوامل اشاره خواهد شد:
 -1عوامل اثرگذار بر کارآمدی دولت – به معنای قوه مجریه و سیســتم بوروکراســی
کشور – از منظر استراتژیک به چند دسته به شرح زیر تقسیم میشود:
الف ) عوامل ساختاری شامل اصول قانون اساسی ،توزیع قدرت بین بخشهای مختلف
مردمی ،دولتی و عمومی و حوزه ارتباط قوای سه گانه و نقش رهبری در روابط این قوا.
ب) عوامل محیطی دورشــامل جایگاه منطقهای و بین المللی کشور از ابعاد سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی -فرهنگی.
پ) عوامل محیطی نزدیک شــامل فرهنگ حاکم برکشور بهویژه نقش دین و باورهای
مذهبی مردم .فرهنگ ملی ایرانیان و نگاهشــان به دولت ،میــزان نقش آفرینی واقعی
بخشهای خصوصی و نهادهای سنتی و مدنی در تعامل با دولت.
ت) عوامــل داخلی کــه طیف وســیعی را در برمیگیرد شــامل ساختارســازمانی
دولت ،سیســتم منابع انســانی از مرحله جذب تا بازنشســتگی ،میزان دسترســی به
پیشــرفتهای نویــن و بهرهگیری از تکنولــوژی اطالعات در انجــام وظایف ،روشها
و سیســتمهای مدیریتــی از جمله شایســته ســاالری ،توجــه به کار کارشناســی و
اطالعــات صحیح مبتنی بر روشهای علمی در تصمیم گیریها ،بهکارگیری سیســتم
برنامهریزی و کنترل به ویژه میزان برخورداری از تفکر اســتراتژیک ،فرهنگ ســازمانی
بــا تاکید بــر فرهنگ کاردر دســتگاههای دولتــی ،تقســیم کار و فعالیتهای هریک
از دســتگاههای اجرایی و ســطح تداخل و مــوازی بودن وظایف محوله دســتگاههای
مختلف.
در خصوص شــان و موقعیــت علم و کار کارشناســی در سیســتم اجرایی ،مرحوم
دکترحســین عظیمی معتقد بود در نظام دموکراســی درگام نخســت مشروعیت علم
درامور واقع درحوزه علم پذیرفته شده است .ازنظر ایشان "دراین نظام ،پذیرفته شده در
مواردی که علم میتواند تصمیــم بگیرد هیچکس درهیچجا حق دخالت ندارد .مجلس
کشور حق ندارد در تصمیمهای علمی دخالت کند و سایر ارگانها هم به همین گونه.
دموکراســی میپذیرد که تصمیم اساســی علمی با علما و مراجع ذیربط است .تنها
در برخی مسائل اجتماعی که علم هنوزحرفی برای گفتن ندارد دموکراسی میگوید که
آرای عمومی تعیین کننده است ،نه اینکه آرای عمومی درست تصمیم میگیرد بلکه به
این دلیل که تصمیمش ســریعتر و ارزانتر قابل اجراست .در این زمینه درست بودن یا
نبودن تصمیم گیری مســاله اصلی نیست ،مسئله اجراست .با این رویکرد میتوان گفت
دموکراسی یعنی :پذیرش مشروعیت علم در امور علمی و پذیرش آرای عمومی در امور
غیر علمی".
 -2در خصوص بوروکراســی که در محافل علمی دانشگاهی به مدیریت دولتی تعبیر
میشــود از حدود یکصد سال گذشته نظریات و مدلهای گوناگونی ارائه شده است .در
مدل بوروکراتیک که به ویلسون منسوب میشود وم تاثر از نظریات ماکس وبر است ،به
لزوم وجود یک مرکز قدرت حاکم وکنترل جامعه به وسیلۀ این قدرت غالب و نیز جدایی
اداره از حوزه سیاســت قائل بوده و نظام بوروکراســی را به مثابه یک ابزار تحت سلطه
حوزۀ سیاســت میداند .در ادامه مدلهایی دیگری همچون مدل نئو بوروکراتیک ،مدل
نهادی و روابط انسانی پا به عرصه مطالعات مدیریتی نهادند .در مدل انتخاب عمومی که
یکی از رویکردهای مدیریت دولتی نوین اســت برخالف نظریه ویلسون ،مدیریت دولتی
در درون قلمرو سیاست جای میگیرد .از نگاه صاحب نظران متاخر ارزشهای مدیریت
دولتی نوین عبارتند از :پاســخ گویی ،مشارکت کارکنان و شهروندان در تصمیم گیری،
عدالت اجتماعی ،انتخاب شــهروندی ،مســئولیت اداری نسبت به اثر بخشی برنامهها و
این ارزشها مســتلزم وجود ابزارهای ساختاری و مدیریتی از قبیل تمرکززدایی ،کنترل
محلی و تعامل با گروههای ذینفع و ارباب رجوع است .چنانچه مالحظه میشود برخالف
دیــدگاه قدما که کارآیی را تنها معیار ارزیابی مدیریــت تلقی میکردند امروزه صاحب
نظران ،کارآیی را فقط یکی از معیارهای ارزیابی ســازمانهای دولتی به شمار میآورند.
رابــرت دال مدعی اســت که مدیریت دولتی در یک جامعــه دموکراتیک باید برمبنای
ارزشهایی نظیر پاسخگویی ،دلسوزی و خیرخواهی نسبت به مردم ارزیابی شود.
ادامه دارد

