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عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه  و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

رویداد

آیت وکيليان|  شــهریورماه ســال جــاری بود که 
»محمدجواد کوليوند«، رئيس کميسيون شوراها و امور 
داخلی مجلس، با انتقاد از تعلل دولت در ارایه الیحه نظام 
جامع انتخابات بعد از یک ســال و نيم، گفت که »طرح 
مجلس قطعا امسال نهایی می شود«. کارگزاران این طرح 
برای بررســی آن با »وزارت کشور«، »مرکز پژوهش های 
مجلس« و »پژوهشــکده شــورای نگهبان« همکاری 
مســتمر داشــته اند تا کار بدون کمترین نقصان پيش 
برود. بهارستان نشــين ها به انتظار دولت نشسته بودند 
تا الیحه جامع انتخابات را ارایه کند تا بخش های موازی 
این طرح را در الیحــه ای که دولت در حال تدوین آن بود، 
بگنجانند. اکنون دولت تدبير و اميد نيز وارد ماجرا شده و 
آن گونه که سخنگوی وزارت کشــور اعالم کرده، بررسی 
الیحه قانون جامع انتخابات اکنون در صحن هيأت دولت 
در حال انجام اســت که پس از تصویب توســط هيأت 
وزیران در آینده نزدیک به مجلــس خواهد رفت. وزارت 
کشور به عنوان یکی از بازوهای نظارتی در امر انتخابات، 
گزاره هایی چون ارتقای شــفافيت فرآیندهای برگزاری 
انتخابات، پيش بينی شــيوه های موثر رصد منابع مالی 
انتخابات، تعيين ضمانت های اجرایی قوی برای برخورد با 
تخلف های انتخاباتی در هر مرحله و تبيين حدود نظارت و 
اجرا مبتنی بر اصول قانون اساسی را از مهمترین مختصات 
پيش نویس الیحه نظام جامع انتخابات برشــمرده است. 
همچنين تجميع و اصالح فرآیندهای برگزاری انتخابات، 
حذف تفاوت های غير ضروری در انتخابات های مختلف و 
کاهش بار مالی دولت به موازات تجميع برگزاری انتخابات 
از نخستين نتایج قانونی شــدن و اجرای این الیحه است. 
به منظور تأمين عدالت انتخاباتی و آماده ســازی بســتر 
ورود داوطلبان کارآمد به عرصــه رقابت های انتخاباتی، 
ســاز وکارهای جدیدی مثل تودیع مبلغ معين در زمان 
ثبت نام و پررنگ کردن نقش احزاب و همچنين پيش بينی 
سابقه مدیریتی داوطلبان در این الیحه مدنظر قرار گرفته 
است. الیحه مذکور اما بين نمایندگان مجلس به فراخور 

سنت سياسی که ملزم به تبعيت از آن هستند، مخالفان و 
موافقانی خواهد داشت. باید به انتظار نشست و دید و شنيد 
که استدالل موافقان و مخالفان در مورد این الیحه چيست 
و چه فرجامی خواهد داشــت. آن گونــه که تحليلگران 
سياســی مطرح می کنند، پيش بينی می شود که الیحه 

مذکور از ایستگاه بهارستان عبور خواهد کرد. 
تهيه الیحه از سوی وزارت کشور 

»سيد سلمان سامانی«، سخنگوی وزارت کشور با اشاره 
به روند تهيه الیحه قانون جامع انتخابات گفت: »این الیحه 
حاصل تجربيات بيش از ۳۷ دوره برگزاری انتخابات و نظرات 
صاحب نظران و نيز منطبق با سياست های کلی انتخابات 
ابالغی مقام معظم رهبری اســت.« او ادامه داد: »از نکات 
متمایز این الیحه، فراگيری، شفافيت هزینه  های انتخاباتی، 
برگزاری انتخابات الکترونيک و تدوین مجازات   های متناسب 
با جرایم انتخاباتی است«. او درباره ویژگی های الیحه قانون 
جامع انتخابات تصریح کرد: »الیحه قانون جامع انتخابات با 
توجه به سياست های کلی انتخابات بازنگری و اصالح شده 

است که موجب رفع نواقص انتخابات  های گذشته می  شود.« 
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها 
افزود: »در الیحه جامع انتخابات مجموعه قوانين انتخابات 
ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی و شورای اسالمی 
شهر و روستا به منظور سامان بخشيدن به قوانين پراکنده 
در عرصه انتخابات با یکدیگر تجميع شده است.« سامانی 
تغيير ترکيب هيأت اجرایی مرکزی انتخابات را از نقاط قوت 
این الیحه بر اســاس توجه ویژه به نقش احزاب و رسانه  ها و 
وکالی دادگستری برشمرد و خاطرنشان کرد: »در این الیحه 
برای سياست گذاری کالن انتخابات، هيأت اجرایی مرکزی 
انتخابات با ترکيب وزیر کشور به عنوان رئيس هيأت، وزیر 
اطالعات، دادستان کل کشور، یک نفر از دبيران کل احزاب به 
انتخاب خانه احزاب، یک نفر از اعضای کانون وکال به انتخاب 
اتحادیه سراســری کانون های وکالی دادگستری، یک نفر 
از مدیران مســئول مطبوعــات و خبرگزاری   ها به انتخاب 
خودشان و یک نفر به عنوان نماینده تشکل  های مردم   نهاد 

پيش  بينی شده است.«

آقای رئیس به آمار انحصاری 
اصرار نکنید

مریم شکرانی
روزنامهنگار

»آمار دقیقی نداریم« اگر شــما خبرنگار اقتصاد 
باشــید بارها و بارها این جمله بــه گوش تان می 
خــورد اما اگر یک شــهروند عــادی غیرخبرنگار 
هســتید خوب اســت بدانید که این جمله یعنی 
فاجعه! کافی است در گوگل همین عبارت ابتدای 
متن را سرچ کنید: آمار دقیق بیسوادان را نداریم، 
آمار دقیق ذخایر خوراک دام و مرغ را نداریم، آمار 
دقیق سرانه مطالعه را نداریم، آمار دقیق کودکان 
بازمانده از تحصیل را نداریم، آمار دقیق مهاجران 
را نداریم، آمار دقیق توریســت درمانی را نداریم، 

آمار دقیق بدهی های شهرداری را نداریم و ...
وقتی آمار دقیــق نداریم، اتفاقــات زیادی رخ 
می دهد. مثال ممکن اســت قیمت ســیب زمینی 
و پیاز ســر به فلک بکشــد. چرا؟ چون آمار دقیق 
نداشتیم و نتوانستیم به کشــاورزان برنامه تولید 
بدهیــم. ممکن اســت کارخانه های تولید شــکر 
یکباره ورشکست بشوند و کارگران زیادی به خانه 
بروند. چرا؟ چون آمار دقیق تولید نبوده و واردات 
بی رویه انجام شده است. ممکن است یک بیماری 
خطرناک به ســراغتان بیاید چون مثال آمار دقیق 

کانون های پراکندگی ایدز را نداریم. 
وقتــی آمــار دقیق نداریــم نمی توانیــم برای 
کودکان کار ســر چهارراه ها برنامــه ریزی دقیق 
داشته باشــیم. وقتی آمار دقیق معلوالن را نداریم 
بودجه ای که برای آنهــا در نظر می گیریم بودجه 
ای حدودی و براســاس تخمین هاست. وقتی آمار 
دقیق نداریم پول هنگفتی از بیت المال را به عنوان 
یارانه به ثروتمندان می دهیــم. وقتی آمار دقیق 
نداریم نمی توانیم ســوداگران زمین را شناسایی 

کنیم و با برگه های مالیات به سراغ شان برویم. 
اگر بخواهم خالصــه اش را بگویم، خالصه اش 
این می شود که وقتی آمار دقیق نداریم فسادهای 
زیادی رخ می دهد. تاجــر واردات بی رویه انجام 
می دهد و کســی نمی تواند یقــه اش را بگیرد. 
تولیدکننده زمین گیر می شــود و نمی شود یقه 
کسی را گرفت. پول بیت المال به دست اشخاص 
و نهادها می رسد اما هزینه کرد آن دقیق نیست 

و ... 
حاال فکر کنید در این بســاط یکــی از مدیران 
آماری کشور راه به راه مصاحبه می کند و می گوید 
ما باید تنها تولیدکننده آمار در ایران باشیم! کجای 
دنیا تولید آمار انحصاری اســت؟! در کشــورهای 
پیشرفته به جز نهادهای رســمی و قانونی مراکز 
تحقیقاتی و پژوهشــی متعددی وجــود دارند که 
به صورت مســتقل اقدام به تولید آمار می کنند. 
همین اتفاق باعث می شود که میزان شفافیت در 
این کشورها باال برود و نهادها ناچار باشند در قبال 

افکار عمومی دایم شفاف سازی کنند. 
آخر اینکه آمار در ایران نه تنهــا نباید محرمانه 
باشد و اختفا شود که گســترش نهادهایی که در 
زمینه های مختلف اقدام به انتشــار آمار می کنند، 
قدم مهمی برای کاهش فســاد و ایجاد شــفافیت 
بیشتر است و این نهادها باید از طرف افکار عمومی 

مورد حمایت قرار بگیرند. 

یادداشت

 

ادامه از صفحه یک| توزیع پســت و 
مقام باید براساس شــاخص شایستگي 
باشد و ربطي به وابستگي هاي سیاسي و 
از آن بدتر قومي و خانوادگي نباید داشته 
باشــد. هنگامي كه به برخــي از ادارات 
مي رویم، مي بینیم كه بسیاري از كاركنان 
از یك منطقه كشــور هســتند و به نوعي 
یك اجتماع كوچك محلي در اداره خود 
ایجاد كرده اند، بعد متوجه مي شــویم كه 
در یك مقطع زماني خاص یكي از روساي 
آن ســازمان اهل آن منطقه بوده و تا آنجا 
كه توانسته اقوام و ایل و تبار منطقه خود 
را فارغ از هرگونه شایســتگي و صالحیت 

حرفه اي به استخدام درآورده است.
 این افراد حتي اگر شایســتگي نسبي 
هم داشته باشــند، چون در یك محیط 
قومي و قبیله اي قــرار مي گیرند، رفتار و 
عملكردشان مطابق منافع سازمان نخواهد 
بود. اخیرا یكي از همكاران تعریف مي كرد 
كه چگونه یكــي از نزدیكانش فقط بر اثر 
ارســال كارنامه شــغلي خودش و پس از 
مصاحبه در یك كشــور اروپایي كار پیدا 

كرده اســت؛ كاري كه حقوق خوبي هم 
دارد، ولي همان فرد در ایران باید از طریق 
رابطه، كاري متوســط با درآمد نه چندان 
خوب پیدا كند، البته اگر چنین رابطه اي 

را داشته باشد. 
طبیعي است كه كســاني جاي چنین 
فردي در مصدر امور قــرار مي گیرند كه 
صالحیــت كافي ندارند و ایــن فرد براي 
بقاي خود یا پرداخت هزینه انتصاب خود 
چاره اي ندارد جز این كه فساد كند. فساد 
هم آنقدر چندالیه است كه بیشتر آنها را 
نمي توان در چارچوب هاي مرسوم قانوني 

كشف، رسیدگی و مجازات كرد. 
نمونه روشــن این وضــع را در دولت 
گذشــته می بینیم؛ دولتي كه 8 سال از 
ســال 1384 تا 1392 مصــدر كار بود و 
800 میلیارد دالر كشور را مصرف و تلف 
كرد ولي شــغلي ایجاد  نكرد، در حالي كه 
حداقل باید 5 میلیون شغل ایجاد مي كرد. 
عملكرد چنین دولتــي جز در چارچوب 
اتالف منابع و فساد قابل تجزیه و تحلیل 

نیست.

فساد نظام مند

وزارت کشور ویژگی های الیحه جامع انتخابات را تشریح کرد

عزم دولت برای ساماندهی انتخابات 
  درهيأت اجرایی انتخابات نمایندگان ، وکال ، روزنامه نگاران ، احزاب و NGO ها حضور دارند
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پایان کار شورایاری های محالت تهران 
نزدیک است؟

با اعالم قبلی از ســوی اعضای شــورای شهر تهران 
و موافقــت اولیــه وزارت کشــور قرار شــد انتخابات 
شــورایاری ها در ماه های پایانی سال جاری برگزار شود 
اما مرتضی الویری، رئیس کمیســیون برنامه و بودجه 
شــورای شــهر تهران ابهاماتی در خصــوص برگزاری 
انتخابات مطرح کرده اســت. به گفته وی، بازرسی کل 
کشــور نامه ای را به وزارت کشور ارســال کرده و گفته 
است انتخابات شــورایاری ها غیرقانونی است؛ سازمان 
بازرســی کل کشــور در خصوص برگــزاری انتخابات 
شــورایاری ها نامه ای به شــورای شــهر نوشــت که 
شورایاری ها غیرقانونی است، اما علی اعطا، سخنگوی 
شــورای شــهر تهران نیز درباره برگــزاری انتخابات 
شورایاری ها این گونه توضیح داد: »درحال فراهم کردن 
شــرایط برگزاری انتخابات شــورایاری ها هســتیم و 
به محض اینکه موافقت نهایی به شــورای شهر تهران 
اعالم شــود، ما انتخابات را برگزار می کنیم اما هنوز به 
صورت کتبی به شورای شهر تهران این موافقت ارسال 
نشده اســت؛ ما آماده برگزاری این انتخابات هستیم، 
ضمن اینکه در ادوار گذشــته نیز شورای شهر تهران و 
شــهرداری تهران برگزار کننده انتخابات شورایاری ها 

بودند.
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حجت االسالم سيدمحمدحسن ابوترابی فرد، خطيب موقت نمازجمعه این هفته تهران گفت: »مالک 
تصميم نمایندگان مجلس شورای اسالمی نباید رأی باشد، بلکه باید در تصميمات منافع بلندمدت ملت 
ایران، کاهش تورم با توليد حداکثری، افزایش درآمدهای مالياتــی و کاهش هزینه ها مورد توجه قرار 
گيرد.« او در ادامه خطبه عنوان کرد: »ما باید برای تعالی جامعه و استحکام و اقتدار جامعه انسانی و اسالمی 

به اقتصاد توجه ویژه ای داشته باشيم. خداوند می فرماید قوام و قيام جامعه به اقتصاد درست است.«

حجت االسالم 
ابوترابی فرد:   

به اقتصاد 
توجه ویژه 
داشته باشیم
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و  سنگين  یا  بزرگ  اشيای 
همچنين ظروف شيشه ای ، ظروف 
شکستنی  اشيای  سایر  و  چينی 
و  خوراکی  مواد  حاوی  ظروف  و 
شيميایی  را در قفسه های پایين 

کابينت و کمد قرار دهيد.

ت 1
اش

دد
یا

نگاهی به انتقادات اخير شهردار اسبق تهران به 
دولت و اما و اگرهایش

کدام الگوی مدیریتی فوق 
درخشان را می گویید دکتر؟

ادامه از صفحه یک| می فرماینــد: »امروز 
بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است. این 
اقتصاد مبتنی بر فعالیت، کار و تولید نیست بلکه 
مبتنی بر فروش نفت و خام فروشی و از این رانت 
اســتفاده کردن اســت و دولت به بدترین شکل 
ممکن این اموال عمومی که متعلق به مردم است 
را از آنها می گیرد، در صندوق خودش می ریزد و با 

منت و ناعادالنه آن را در اختیار مردم می گذارد.«
- دولت باید چه کنــد؟ از شــهرداری دوران 
آقای قالیباف یــاد بگیرد که با زمین فروشــی و 
آسمان فروشی و تراکم فروشی همه هزینه هایش 
را تأمین می کرد؟ که بخش بزرگی از فضای سبز 
تهران نابود شد تا شهرداری ســر پا بماند؟ زهرا 
صدراعظم نوری، عضو شــورای شــهر می گوید 
قالیباف با  52 هزار میلیارد تومان بدهی که بیش 
از 30 هزار میلیــارد تومــان آن، بدهی به بانک ها 
بود شــهرداری را رها  کرده. چنین مدیریتی باید 
برای دولت سرمشق باشــد؟ این که درآمد ماهی 
650 میلیارد تومان شهرداری در زمان ایشان به 
زور کفاف مخارج سنگین شهر تهران را می داد و 
معلوم نبود بدهی ها را از کجا باید تأمین کرد، چی؟

می گویند: »ما )یعنی دولت( در حوزه فرهنگی 
کار دل انجام نمی دهیــم، کار پیمانکاری انجام 
می دهیم. می گویند پول بدهید تا ما برایتان انسان 
بسازیم درحالی که انسان با پول ساخته نمی شود. 
تربیت نیرو در میدان کار انجام می شــود. تربیت 
نیروی فرهنگی در عین عملیات فرهنگی انجام 

می شود.«
- آقای قالیبــاف به ما اجــازه می دهید که در 
مورد کار فرهنگــی و پیمانکاری و کار دل چیزی 
نگوییم؟ درباره وضع فرهنگی تهران و هزینه هایی 
که می شد و ساختمان ها و امکاناتی که در اختیار 
نیروی فرهنگی »دلی«! قرار گرفته بود، الزم است 
چیزی بگوییم؟ یا درباره مجموعه همشــهری 
با آن همه پرســنل و هزینه که حاال روی دست 
شهرداری مانده است؟ اینها همان کار دلی است 

که می گویید؟
می فرمایند: »اگر در دولت قرار می گرفتم اولین 
کارم این بود که دولت را به سرعت کوچک سازی 

می کردم. آن را برون سپاری می کردم.«
- آقــای قالیباف عزیــز چه اصــراری دارید از 
این حرف ها بزنید. 68 هزار پرســنل شهرداری را 
که چند برابر نیروی مورد نیاز اســت چه کسی 
استخدام کرده؟ شهرداری از زمان واردشدن شما 
چند برابر حجیم شده. موافقید که توصیه هایی 
که می کنیــد، وقتی در کنار عملکــرد خودتان 
قرار می گیرد، جلوه ای خنــده دار پیدا می کند؟ 
نمی شد کمی از این کوچک سازی ادعایی تان را در 
شهرداری تهران نمایش می دادید؟ اقال در چهار 
ماه آخر حضورتان به گفته مجید فراهانی، عضو 
شورای شهر، آن 8 هزار نفر را بی ضابطه استخدام 
نمی کردید.می گویند: »الگوی مدیریتی مدنظر 
من الگوی مدیریتی جهادی است. این الگو منطبق 
بر نگرش هایی اســت که باید در انقالب اسالمی 

دنبال کنیم. این الگو را تئوریزه کردیم.«
403 میلیون شماره حســاب سپرده در کشور 
داریم. بابت آنها بیــش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان 
در  ســال ســود تعلق می گیــرد. ۸۰ درصد این 
۳۰۰ هزار میلیــارد تومان متعلق بــه ۲ درصد از 
۴۰۳ میلیون حساب است. اینها متاسفانه براساس 

قانون از مالیات هم معاف هستند.«
- جناب قالیباف در الگوی مدیریتی مورد نظر 
شما اگر احیانا تخلف یا بی نظمی ای باشد سریعا 
رسیدگی می کنید و با حسابرســی و تحقیق و 
تفحص آن موافقت می کنید یا این گونه خواهد بود 
که با لطایف الحیل در مقابل هر نظارت و بررسی 
مانعی ایجاد خواهد شد؟ این الگوی جهادی باز هم 
پرونده هایی چون امالک نجومی را خواهد زایید و 
قائم مقام ها باز هم با پرونده های میلیاردی مواجه 

خواهند بود یا الگوی دیگری مد نظرتان است. 
- معلوم اســت که دولت پر از ایراد ریز و درشت 
است دکتر عزیز، اما اجازه بدهید کسانی انتقادات را 
مطرح کنند که خودشان چنین کارنامه درخشانی 
بر جا نگذاشته باشند. شاید بد نباشد برگردید و به 
سال های مدیریت خود نگاه کنید و بخواهید کمی 
درباره اش پاسخگو باشید. شــاید دلتان بخواهد 

توضیح بدهید که چه شد که آن گونه شد.

نظام انتخاباتی کشور ایرادات و اشکاالتی دارد و این ایرادات 
برای مردم، نظام، نامزدها، شــورای نگهبان، وزارت کشور و 
سایر بخش های مرتبط با بحث انتخابات هزینه ایجاد کرده 
است. برخی از منتقدان دولت بر این اعتقاد بودند که دولت 
عزمی برای ارســال الیحه نظام جامع انتخابات به مجلس 
ندارد. با گزارشی که دیروز سخنگوی وزارت کشور از فرآیند 
و ویژگی های الیحه جامع انتخابات داد، به نوعی نشان داده 
شد که دولت عزم جدی برای این الیحه و سروسامان دادن 
به آن دارد. هزینه های ناشی از ایرادات برگزاری انتخابات، به 

دليل خألهای قانونی است. نظام جامع انتخابات می تواند 
عمده خألهای قانونی در ایــن حوزه را مرتفع کند، اما 
عمده چالش های اصلــی در امر برگزاری انتخابات به 
ميزان اعتماد مردم به مجریان و ناظران بستگی دارد؛ 

این که مردم حضور جدی در انتخابات داشــته 
باشــند، بســتگی به فرآیند و چگونگی 

برگزاری انتخابات دارد. اگر الیحه جامع 
انتخابات بتواند به ســواالت و ابهاماتی 
که در ذهن رأی دهندگان وجود دارد، 

پاسخ مثبت دهد و به نوعی در راســتای اقناع خواسته ها و 
مطالباتشان باشد، می توان گفت که این قانون موفقيت هایی 
داشته اســت، در غير این صورت به امری تشریفاتی 
تبدیل خواهد شد. مولفه های اصلی یک انتخابات 
متشکل از سه مســأله اســت؛ آزاد، عادالنه و با 
سالمت برگزار شود. این طرح در هر صورت یک 
گام رو به جلو محسوب خواهد شد، اما همچنان که 
می دانيم بحث دموکراســی با احــزاب گره 
خورده است و در این طرح نگاه به احزاب 
تشریفاتی است. سالمت یک انتخابات 
را فعاليــت آزادانه احــزاب تضمين 

می کند نه الزاما قانون یا الیحه. 

علی تاجرنيا، عضو حزب اتحاد ملت ایران اسالمی و نماینده ادوار برای »شهروند« نوشت: 
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