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می کنـــد. بـــرای مثال اگر یک معلـــم یا راننـــده در بخش دولتی 

درآمـــدی به مراتب کمر یا بیشـــر از شـــغل مشـــابه در بخش 

خصوصی داشـــته باشـــد، این پرســـش پدیـــد خواهـــد آمد که 

چـــرا چنیـــن تفاوتی وجـــود دارد؟ ایـــن مقایســـه، خواه ناخواه 

می تواند یکـــی از وجوه ادراک عدالت در جامعه را شـــکل دهد. 

اما ســـومین و مهم ترین پیامِد اذعان به مشـــابهت بین مشاغل 

بخـــش عمومی و دولتـــی، به وجود آمـــدن امـــکان ارتباط بین 

آن ها اســـت؛ مثالً، هـــامن طور که در میان پزشـــکان و معلامن و 

برخی گروه های شـــغلی دیگـــر وجود دارد، کارشناســـان فناوری 

اطالعـــات )یا به طـــور تخصصی تـــر، شـــبکه( در درون و بیرون 

دولـــت نیـــز می توانند یـــک صنف را تشـــکیل دهنـــد، مدیران 

روابـــط عمومی به همیـــن ترتیـــب و همین طور دیگـــران. با 

به وجـــود آمـــدن این اصنـــاف، هـــم نهادهای جامعـــه مدنی 

تقویت می شـــود و هـــم دولـــت می توانـــد از طریـــق ارتباط 

بـــا این اصنـــاف زمینـــه حرفه ای تر شـــدن و باال رفـــن کیفیت 

خدمات ارائه شـــده توســـط اعضـــای این صنـــوف را فراهم آورد. 

به ایـــن ترتیب، هم کارمندان یک هویت مشـــرک فراســـازمانی 

معنـــادار در بیرون از محیـــط دولتی پیدا می کننـــد که بتوانند 

از طریـــق آن خواســـته ها و مســـئولیت های خـــود در دولت را 

شـــکل دهند و هـــم دولـــت می توانـــد ســـازوکارهای جدیدی 

بـــرای تعامـــل بـــا کارمنـــدان، خـــارج از نظـــام بخش نامه ای و 

باالبه پاییـــن دولت ایجاد کنـــد که از طریـــق آن زمینه مفاهمه 

و اصـــالح رشایـــط کاری و عملکـــردی کارمنـــدان فراهم شـــود. 

اگـــر هر یک از مشـــاغل درون دولت در کنار مشـــاغل مشـــابه 

بیرون دولـــت به عنوان اجـــزای یک نظام اجتامعی گســـرده تر 

در نظـــر گرفته شـــود، می تـــوان انتظار داشـــت مزایـــای زیادی 

هم بـــرای کارمندان، هم بـــرای دولت و هـــم در بلندمدت برای 

شـــهروندان به وجود آید. به امید روزی که از متایز بین مشـــاغل 

آزاد و دولتی خالص شـــویم و هر کسی در هر شغلی که مشغول 

بـــه کار اســـت دارای صالحیت و احســـاس مســـئولیت حرفه ای 

به شـــیوه ای که برای همگان قابل درک و ارج نهادن اســـت باشد.

هفته دولت امســـال فرصت مناســـبی بود که به جـــای پرداخن 

بـــه عملکـــرد و برنامه هـــای دولت به مشـــاغل کســـانی که در 

دولـــت مشـــغول  به کارنـــد توجه کنیـــم. یکـــی از بنیادی ترین 

تفکیک هـــای شـــغلی متـــداول در جامعـــه -که میراث گذشـــته 

اســـت- تفکیک شـــغل دولتـــی و آزاد اســـت؛ گویی کـــه کارمند 

دولت بـــودن متفاوت از همه شـــغل های دیگـــر و کاری برخالف 

آزادی اســـت. این در حالی اســـت که بسیاری از شـــغل هایی که 

کارمنـــد و حقوق بگیـــر دولت به شـــامر می رونـــد در بیرون از 

دولت هم به صـــورت »آزاد« وجـــود دارند: از راننده و منشـــی و 

نگهبـــان گرفته تا معلم و پزشـــک و پرســـتار و مدیـــر. در واقع  

توزیـــع مشـــاغل در بخش عمومـــی و خصوصی  نشـــان می دهد 

که به اســـتثنای نظامیان، مشـــاغل بســـیار معدودی هســـتند که 

رصفـــاً در محـــدوده دولت یا بخـــش عمومی وجـــود دارند )مثل 

قضاوت( و افراد شـــاغل در ایـــن حوزه ها نیـــز در مجموع درصد 

بســـیار کوچکـــی از بدنـــه کارمنـــدان دولت را شـــکل می دهند. 

اذعـــان به مشـــابه بودن مشـــاغل دولتـــی و غیردولتـــی چندین 

پیامد دارد. اول، برجســـته شـــدن این نکته اســـت کـــه کارمندان 

دولـــت از میان هـــامن مردمـــی برآمده اند که کارمنـــدان بخش 

خصوصـــی، و تفـــاوت عمـــده نقش هایی کـــه در جامعـــه ایفا 

می کننـــد محدود به حـــوزه و دایره فعالیت اســـت و نه ماهیت 

آن فعالیـــت. بـــه عبـــارت دیگر، جـــای آن ها قابل عـــوض کردن 

با یکدیگر اســـت. دوم، مقایســـه درآمـــد و امتیـــازات افرادی که 

در دولـــت یا  بخش خصوصی در شـــغل مشـــابهی مشـــغول به 

کارنـــد، زمینـــه را بـــرای درک میزان برابـــری میان آن هـــا فراهم 

کارمندی و فراتر از آن؛ مشاغل در درون و بیرون دولت

سخن رسدبیر و مدیر گروه

روح اللّه هرنور



الهه فرمد

معمـــوالً وقتـــی از الکرونیکـــی کردن امـــور در ســـازمان های بخش 

عمومـــی یـــا هامن دولـــت الکرونیـــک صحبت می شـــود، با رشحی 

از مزایـــا و بهبودهایی که ایـــن اتفاق در عملکرد ســـازمان به وجود 

خواهد آورد و ترســـیم یک مدینه فاضله روبه رو می شـــویم؛ با تحقق 

دولت الکرونیـــک، برای دریافـــت خدمات دیگر نیـــازی به مراجعه 

بـــه ســـازمان های متعـــدد نخواهد بـــود و امکان دریافـــت خدمات 

به صـــورت غیرحضوری و در هر ســـاعت از شـــبانه روز فراهم خواهد 

شـــد، ناسازگاری و حشـــو اطالعاتی بین ســـازمان های مختلف از بین 

خواهـــد رفـــت، شـــفافیت و نظارت پذیـــری فرایندهـــا افزایش پیدا 

خواهد کرد، ارائـــه خدمات بیش ازپیش ضابطه مند خواهد شـــد و در 

یـــک کالم، کارایـــی و کارآمدی ســـازمان ها به نحو چشـــم گیری بهبود 

پیـــدا خواهد کـــرد. در این شـــیوة نگاه بـــه پیامدهـــای به کارگیری 

فنـــاوری اطالعات و ارتباطـــات )فاوا( در ســـازمان های بخش عمومی 

کـــه بـــر قابلیت هـــای فـــاوا متمرکـــز اســـت، ایـــن فرض مســـتر 

اســـت کـــه رصفاً بـــا وارد کردن فـــاوا بـــه ســـازمان ها و الکرونیکی 

کـــردن فرایندهـــا، »وضعیـــت خیلـــی بهـــری« خواهیم داشـــت.

ایـــن دیـــدگاه منتقدانی دارد کـــه در ارتقـــای عملکرد ســـازمان ها، 

اصـــالح فرایندهـــا و ســـاختارها را مقـــدم بـــر به کارگیـــری فـــاوا 

می داننـــد. اســـتدالل این گروه آن اســـت کـــه بدون اصالح ســـاختار 

و فراینـــد، وارد کـــردن فـــاوا بـــه ســـازمان ها عمـــالً ســـود چندانی 

نخواهـــد داشـــت و حتـــی ممکن اســـت مرضاتـــی نیز بـــه همراه 

داشـــته باشـــد چراکـــه فـــاوا در عیـــن آنکـــه می تواند بـــه انجام 

امـــور رسعـــت، دقت و کیفیـــت ببخشـــد، می تواند رخـــداد خطاها 

و انحرافـــات را نیـــز رسعـــت دقت و کیفیـــت! ببخشـــد و تأثیر آن، 

فقـــط در جهت تقویـــت نقاط قـــوت عملکرد ســـازمان ها نخواهد 

بـــود بلکه اثر مشـــابهی نیـــز بر نقـــاط ضعف عملکـــردی خواهد 

داشـــت )برای مشـــاهده منونـــه ای جالب توجه از اینکـــه الکرونیکی 

و یکپارچـــه کـــردن امور اداری چطـــور می تواند دردرسهـــای کارهای 

اداری را رضیـــب دهـــد، نگاه کنیـــد به مقالـــه ویدلـــک و پیرز با 

 Administrative Errors and the Burden of Correction عنـــوان 

 and Consequence: How Information Technology Exacerbates

.)ithe Consequences of Bureaucratic Mistakes for Citizens

پیـــروی از ایـــن دیـــدگاِه دوم موجب می شـــود به کارگیـــری فاوا در 

ســـازمان های بخـــش عمومـــی، آورده بیشـــری برای ســـازمان ها و 

مراجعان آن ها داشـــته باشـــد اما نقطه ضعف این دیدگاه آن اســـت 

کـــه قابلیت هـــای متامیز و منحرصبه فـــرد فاوا را در طـــرح ایده های 

اصالحـــی نادیده می گیرد. از اینکـــه رصِف الکرونیکی کردن فرایندها، 

لزومـــاً بهبود عملکرد سیســـتم را بـــه دنبال ندارد، منی تـــوان نتیجه 

گرفـــت کـــه وارد کـــردن فاوا بـــه ســـازمان ها را می بایســـت موکول 

بـــه بعـــد از اصـــالح ســـاختار و فرایند کنیـــم چراکـــه قابلیت های 

فـــاوا خـــوْد می توانـــد ظرفیت هـــا و امکان هایـــی را بـــرای اصالح، 

بهبـــود و تحـــول مطـــرح کند که بـــدون فـــاوا قابل تصور نیســـت. 

بین ســـازمانی درون سلســـله مراتب  افقی  شـــکل گیری شـــبکه های 

عمـــودی بوروکراتیـــک و یا ایجاد زیرســـاخت مشـــرک ارائه خدمات 

الکرونیـــک و مشـــارکت بخـــش خصوصـــی در ارائـــه خدمات که 

 Government as( به طـــور مشـــخص در الگـــوی دولـــت پلتفرمـــی

a Platform( منـــود دارد منونه هایـــی از شـــیوه های جدیـــد انجـــام 

امور اســـت کـــه فـــاوا در امکان پذیر کـــردن آن نقش محـــوری دارد.

از اینجا، به دیدگاه ســـومی می رســـیم که ســـاختار، فراینـــد و فاوا را 

اجزای یک سیســـتم واحد در نظر می گیرد کـــه در تعامل با یکدیگر 

و با دیگر اجزای سیســـتم از جمله نیروی انســـانی، سیستم مدیریتی 

و چارچوب حقوقی، خروجی سیســـتم )ســـازمان( را رقم می زنند. این 

دیـــدگاه که سیســـتم های دولـــت الکرونیک را سیســـتم هایی فنی-

اجتامعـــی می بیند، نقطه ضعف هـــای دو دیدگاه ابتدایـــی را ندارد و 

ظرفیت بیشـــری برای ایجاد تحـــول در ســـازمان های بخش عمومی 

به کمـــک فناوری اطالعـــات و ارتباطـــات در اختیار می گـــذارد. اگر 

به ســـؤال ابتـــدای این نوشـــتار برگردیـــم، در این دیـــدگاه، از پیش، 

حکمی دربـــاره مطلوبیت تقدم یـــا تأخر ورود فاوا به ســـازمان های 

بخـــش عمومی نســـبت به اصالح ســـاختار و فرایند صادر منی شـــود 

بلکـــه مطلوبیت تقـــدم یا تأخر )یـــا همزمانـــی(، در نتیجه تحلیل 

ســـاختار، فرایند و فاوا به عنـــوان اجزای یک سیســـتم واحد و مدلی 

که متناســـب بـــا خروجی این تحلیـــل، در حیطـــه امکان های عملی 

موجـــود، برای اصـــالح و بهبود ارائه می شـــود، مشـــخص می شـــود.

مرغ یا تخم مرغ؟ هیچ کدام؛ نیمرو!
بحثی پیرامون نسبت فناوری اطالعات و ارتباطات با تغییر سازمانی در بخش عمومی 
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Technology Exacerbates the Consequences of Bureaucratic Mistakes 
for Citizens. International Journal of Electronic Governance. 12. 1. 
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غزاله چیت ساز کدام شفافیت؟ 

تنها در صورت وجود  اطالعات  انتشـــار 
نهاد قضایـــی کارآمد، جامعه مدنی قوی 
و رسانه های مســـتقل و در یک فرهنگ 
”سیاسی مشـــارکتی اثرگذار خواهد بود.

را  فســـاد    )1387/2/17 )مصـــوب  اداری  نظـــام  ســـالمت  ارتقـــاء  1قانـــون 

امتیـــاز  یـــا  منفعـــت  گونـــه  هـــر  کســـب  تعریـــف می کنـــد:  این گونـــه 

مســـتقیم یا غیرمســـتقیم توســـط یک نهاد، ســـازمان یا شـــخص به وســـیله 

نقـــض قوانیـــن و مقـــررات کشـــوری یـــا تحمیـــل رضر و زیـــان بـــه اموال، 

منافـــع، منابـــع یـــا ســـالمت و امنیـــت عمومـــی و یـــا جمعـــی از مـــردم

ایـــن روزها کـــه طرح »شـــفافیت قوای ســـه گانه، دســـتگاه های 

اجرایی و ســـایر نهادها« تقدیم مجلس شـــد و هر نهاد و سازمان 

ســـعی در ارائه دســـتورالعملی مبتنی بر شفاف شـــدن ساختار و 

فرایندها دارد، بحث درمورد معایب شـــفافیت شمشـــیری دولبه 

اســـت؛ چراکـــه می توانـــد بهانه به دســـت مخالفـــان ذی نفعی 

دهد کـــه بـــه دلیل بـــه خطر افتـــادن جایـــگاه و منافعشـــان 

مخالـــف انتشـــار اطالعات در ســـطحی عمومی هســـتند. با این 

وجـــود تحقـــق شـــفافیت، به ســـادگِی تبدیـــل شـــدنش به یک 

شـــعار سیاســـی مردم پســـند نیســـت و ابعاد پیچیده تری دارد. 

گرچـــه در دوران حـــارض نتیجـــه انتخاب میـــان دو رس طیفی که 

یک ســـوی آن شـــفافیت و ســـوی دیگر آن محرمانگـــی قرار دارد 

بدیهـــی به نظر می رســـد امـــا این انتخـــاب در طـــول تاریخ با 

ســـهولت همراه نبوده و مناقشـــات زیادی بر رس آن وجود داشته 

کـــه رسنخ هایـــی از آن ریشـــه در مباحث فالســـفی دارد. پیش از 

ایـــن و برای دورانـــی طوالنی تســـلط محرمانگی که بـــا رازداری 

و انحصار مشـــخص می شـــد، مبتنی بـــر این ایده کلـــی بود که 

دانـــش و قدرت از طریق اشـــراک گذاری از دســـت خواهند رفت. 

این تســـلط با زیر ســـؤال رفن انحصار قدرت در دســـت گروهی 

خاص به چالش کشـــیده شـــد و جای خود را به مشـــارکت هرچه 

بیشـــر مـــردم در تصمیم گیـــری و فرآیندهای مرتبـــط با قدرت 

داد. متناســـب بـــا این تحـــوالت به تدریـــج مفهوم »شـــفافیت« 

به عنوان ارزشـــی عمومی جایگزیـــن مفهوم »محرمانگی« شـــد.

در بررســـی شـــفافیت توجـــه بـــه ایـــن نکتـــه رضوری اســـت 

کـــه ارزش هـــای مربـــوط بـــه شـــفافیت یـــا رازداری در تاریخ 

یک کشـــور معیـــن ریشـــه دارد و به جـــای مفـــروض گرفن آن 

به عنـــوان یـــک کیفیـــت ذاتـــی، بایـــد به ایـــن شـــکل درک و 

ارزیابـــی شـــود که بـــر اســـاس جنبه هـــای مختلـــف جامعه به 

وجـــود می آیـــد و بر جنبه هـــای مختلـــف آن تأثیرگذار اســـت. 

بـــر ایـــن اســـاس شـــفافیت مفهومـــی زمینه مند اســـت و برای 

موفقیـــت نیـــاز به وجـــود فرهنگ پشـــتیبان در جامعـــه دارد. 

میزان پاســـخ گو بـــودن یکـــی از مهم تریـــن عوامل اثرگـــذار بر 

کیفیت تحقق شـــفافیت اســـت که ریشـــه در تاریـــخ و فرهنگ 

یک کشـــور دارد. در صورتی که ســـازوکارهای شـــفافیت منجر به 

کشـــف هرگونه فســـاد1 یا تخلف گردد، نهاد، ســـازمان یا شخص 

متخلـــف در موقعیتـــی قرار می گیـــرد که از عدم پاســـخگویی تا 

پاســـخ گویی بـــدون عواقـــب قانونـــی و در نهایت پاســـخ گویی 

همـــراه با برخـــورد متناســـب، محکومیت و مجـــازات قانونی را 

در بر می گیـــرد. با فرض اینکه انتشـــار عمومی اســـناد و مدارک 

مبنـــی بر وجـــود فســـاد در ســـازمان ها یـــا نهادهـــای دولتی، 

نتیجـــه ای جـــز محکومیـــت و مجـــازات قانونی در پی داشـــته 

باشـــد یا این بســـر بـــرای متخلفـــان و ذی نفعان فراهم باشـــد 

تـــا قانـــون را دور زده و از مجازات قانونی رسباز زنند، شـــفافیت 

تـــوان اثرگـــذاری نخواهد داشـــت و جنبـــه ای منایشـــی می یابد.

شـــفافیت منایشـــی می توانـــد عـــالوه بر میـــزان پاســـخ گویی، 

در ارائـــه اطالعـــات نادرســـت، نامنظـــم و به طور کلـــی کیفیت 

پاییـــن اطالعـــات منترششـــده کـــه نشـــان می دهـــد ســـازوکار 

شـــفافیت عملکـــرد واقعـــی دولـــت را آشـــکار منی کنـــد و یـــا 

غیرقابل اعتامد اســـت آشـــکار شـــود. در این مدل از شفاف سازی 

به جـــای مترکـــز بـــر قوانیـــن، مقـــررات و رویه های ســـازمانی 

به عنـــوان فرایندهـــای تعیین کننـــده، بر ورودی هـــا، خروجی ها 

و نتایـــج تأکیـــد می شـــود و به جای نظـــارت بر تضمیـــن تداوم 

شـــفافیت، به شفاف ســـازی آنچه پیـــش از این رخ داده بســـنده 

می شـــود. در چنیـــن رشایطـــی شـــفافیت نه تنها به یـــک توهم 

تبدیـــل می گردد بلکـــه اعتامدی را کـــه رضورت عملکـــرد مؤثر 

یک سیســـتم اســـت، تضعیف می کند. بـــر این اســـاس می توان 

گفـــت در صورتی که بســـر قانونـــی و فرهنگی مناســـب فراهم 

نباشـــد شـــفافیت مؤثر نیســـت یا بدتر از آن، می توانـــد تأثیرات 

منفی داشـــته باشـــد و انتشـــار اطالعات تنها در صـــورت وجود 

نهاد قضایـــی کارآمد، جامعه مدنی قوی و رســـانه های مســـتقل 

و در یـــک فرهنگ سیاســـی مشـــارکتی اثرگـــذار خواهـــد بود.

هـــدف از این اشـــاره انتقال احســـاس یاس و ناامیدی نســـبت به 

تالش های انجام شـــده در راســـتای شفافیت نیســـت، بلکه قصد 

دارد تـــا از تبدیل ســـازوکار شـــفافیت به عنوان اهرمـــی قدرمتند 

در پاســـخ گو کـــردن صاحبـــان قدرت، بـــه ایدئولوژی شـــفافیت 

کـــه انتشـــار و اشـــراک اطالعات عمومـــی را به طـــور پیش فرض 

و مبتنـــی بر یـــک خوش بینـــی ســـاده لوحانه، مطلـــوب و مؤثر 

نشـــان می دهـــد بپرهیزیم. آگاهـــی از ایـــن امر به مـــا امکان 

مـــی دهـــد تا در مـــورد آن تأمـــل کنیم و کســـی چـــه می داند؟ 

ممکن اســـت مـــا را قـــادر ســـازد تـــا راه هایـــی بـــرای مقابله 

بـــا عدم کارآمـــدی ســـازوکارهای شـــفافیت در کشـــور بیابیـــم.



غزاله چیت ساز

گزارش نشست تخصصی

تحوالت سیاسی اخیر در انگلستان؛ با نگاهی به نقش نظام اداری و سیاست گذاری

5 5

نشســـت گروه مطالعات دولت و بخش عمومی اندیشـــکده 

حکمرانـــی رشیـــف با عنـــوان »تحـــوالت سیاســـی اخیر در 

انگلســـتان با نگاهی به نقش نظام اداری و سیاســـت گذاری« 

در تاریـــخ 1۴۰1/۰۵/۰۹ در محـــل خانه اندیشـــه ورزان برگزار 

شـــد. در این نشســـت روح الله هرنور، مدیر گـــروه مطالعات 

دولـــت و بخش عمومـــی، محمدمهـــدی جعفریـــان، مدیر 

مرکـــز مطالعـــات توســـعه و رقابـــت و حســـین ایامنـــی، 

تحلیلگـــر مســـائل نظـــام اداری  بـــه گفت وگو نشســـتند.

بـــا توجـــه به پیشـــینه گـــروه مطالعـــات دولـــت و بخش 

عمومی در مقایســـه تطبیقی نظام اداری کشورهای مختلف 

و به طـــور خـــاص نظـــام اداری کشـــور انگلســـتان، تحوالت 

سیاســـی اخیـــر در انگلســـتان و برکناری بوریس جانســـون 

از ســـمت نخســـت وزیری بهانـــه ای شـــد تا مســـئله تداوم 

عملکرد نظام اداری این کشـــور موضوع هفتمین نشســـت از 

سلسله نشست های تخصصی مســـائل نظام اداری قرار بگیرد.

ابتدا دکر روح الله هرنور به ســـاختار سیاســـی در انگلستان 

و تأثیـــر آن بـــر ثبـــات در اداره کشـــور پرداخت. بـــا توجه 

بـــه اینکـــه مبتنی بـــر قانـــون انتخابـــات در این کشـــور، 

رهرب حـــزِب برنده موفق به تصدی ســـمت نخســـت وزیری 

گردیده و دولت تشـــکیل می دهد؛ بنابرایـــن جابه جایی های 

اخیـــر بیـــش از آنکه بـــه عرصه سیاســـت عمومـــی مرتبط 

باشـــد یک دعوای درون حزبی اســـت و چالـــش اصلی، درون 

حـــزب محافظـــه کار و بر رس رهربی آن اســـت کـــه به دلیل 

موفقیـــت این حـــزب در آخریـــن انتخابات، رهـــرب آن الجرم 
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نخســـت وزیر کشـــور نیـــز خواهد بـــود.  بر ایـــن اســـاس می توان 

یکـــی از دالیـــل عدم مواجهه کشـــور انگلســـتان با چالـــش در اداره 

کشـــور را پویایـــی ســـاختار سیاســـی آن دانســـت، بـــه ایـــن معنا 

که بیـــش از اشـــخاص، مبتنی بـــر حزب عمـــل می کنـــد. از این رو 

جابه جایـــی افـــراد خللـــی در عملکرد کل سیســـتم ایجـــاد منی کند.

در ادامـــه، محمدمهـــدی جعفریان بـــه تعریف و مـــرور کوتاهی از 

تاریخچـــه Civil Service  و توصیف ســـاختار نظام اداری انگلســـتان 

و تأثیـــر آن بـــر ثبـــات در اداره کشـــور پرداخت. از اواســـط قرن 18 

میـــالدی، پس از طـــی دوره صنعتی شـــدن و تغییـــرات حاصل از آن، 

بوروکراســـی نهادهـــای دولتی، حجیـــم و ناکارآمد شـــد. در آن زمان 

روش جـــذب و اســـتخدام مبتنـــی بر پاتریمونالیســـم بـــود. در قرن 

نوزدهم ناكارآمدی اين سيســـتم آشكار شـــد. بنابراین در دوره بعدی 

اقداماتـــی به منظـــور ايجاد ســـاختار مدرن و نظام مند مســـتخدمني 

عمومـــی شـــکل گرفـــت کـــه عبـــارت اســـت از: ايجـــاد آزمون های 

اســـتخدامی بـــا اعـــالن عمومـــی به جـــای رابطه ســـاالری، ارتقـــا و 

اســـتخدام بر اســـاس شايســـتگی، نقش جدی دانشـــگاه های كمربيج 

و آكســـفورد در تربيت نريوهـــای بخش عمومی، نظـــام رتبه بندی و 

... . این اقدامات، مســـئله بوروکراســـی را به مســـئله نحـــوه ورود به 

بدنـــه دولت تقلیل داد و زمینه اســـتخدام مادام العمـــر و گمنامی در 

بخـــش عمومی را فراهـــم آورد. ویژگی مهم دیگـــر Civil Service در 

دوره های بعدی،  تفکیک آن به دو ســـطح سیاســـی و مدیریتی است.

در سطح سیاســـی، وزیر و دســـتیاران و در ســـطح مدیریتی/اجرایی، 

دبیـــران دائـــم )permanent secretary( وجود دارنـــد. دبیران دامئی 

وظیفـــه اتخاذ بهرین مکانیســـم برای اجـــرای سیاســـت ها را دارند.

تفکیک سیاســـت از اداره، وجود دو دولت )دولت اصلی و دولت ســـایه( 

و پاســـخ گویی همزمان دبیر به هر دو، سیســـتمی پیچیده ایجاد کرده 

اســـت که ســـبب می شـــود با وجود تغییر نخســـت وزیر ، این کشور 

با چالـــش قابل توجهـــی در عرصه اداره امـــور عمومی مواجه نشـــود 

و مهم تریـــن دلیل تـــداوم اجـــرای برنامه ها در چنین رشایطی اســـت.  

دبیـــران حـــق دخالـــت مســـتقیم در عرصـــه سیاســـت را ندارند اما 

اختیـــار دارنـــد در گمنامـــی، اخبار مرتبـــط با وزیران و نخســـت وزیر 

را انتشـــار دهند. بنا بر توضیحات حســـین ایامنی، بررســـی مناسبات 

میـــان دبیران با ســـایر ابعـــاد دولت و سیاســـت گذاری حاکـــی از آن 

اســـت که گرچـــه نقش مهـــم دبیـــران و اختیـــاری کـــه در پذیرش یا 

عدم پذیرش سیاســـت های اجرایـــی دارند باعث ثبـــات و حرکت بدون 

وقفـــه این سیســـتم می گـــردد، امـــا انتقادی کـــه متوجه آن اســـت، 

محدودیت آن در ایجاد تحوالت رادیکال توســـط قدرت سیاســـی است.

در ادامـــه نشســـت، محمدمهدی جعفریـــان با ذکـــر محدودیت های 

آزمـــون اســـتخدامی در ایـــران و عـــدم اتصـــال ورود بـــه دانشـــگاه 

بـــا ورود بـــه بدنـــه دولـــت،   مقایســـه کوتاهـــی بیـــن نظـــام اداره 

داد. انجـــام  ایـــران  فعلـــی  رشایـــط  بـــا  انگلیـــس  در  عمومـــی 

در نهایـــت بر اســـاس جمع بندی دکـــر روح الله هـــرنور، می توان گفت 

طبق توافقی جمعی در بخش قابل مشـــاهده سیاســـت گذاری در دولت 

انگلســـتان، سیاستمدار رصفاً کمر به پیشـــربد مقاصد حزب بسته است 

و خوْد صاحب رأی نیســـت. عـــالوه بر این، بقای او در گـــروی ارتباط با 

نخســـت وزیر اســـت. اما در پشـــت صحنه سیاســـت گذاری، نظام اداری 

مســـتقلی وجود دارد که عـــالوه بر تأثیرگذاری بر نظام سیاســـت گذاری 

حزبی و سیاســـتی، در ایجاد ثبات در اداره کشـــور نقشـــی حیاتی دارد.



ابطـــال مصوبـــه شـــورای اســـالمی شـــهر تهـــران در خصـــوص الزام 

شـــهرداری تهـــران به انجـــام الکرتونیکـــی و اعالن عمومـــی اطالعات 

معامالت شـــهرداری از طریق ســـامانه جامع معامالت شـــهرداری تهران

شـــورای اســـالمی شـــهر تهـــران در ســـال 13۹7 مصوبه ای بـــا عنوان 

»الـــزام شـــهرداری تهـــران به انجـــام الکرونیکـــی و اعـــالن عمومی 

اطالعـــات معامـــالت شـــهرداری تهران« تصویـــب منود که بر اســـاس 

آن، شـــهرداری تهـــران و ســـازمان ها و رشکت هـــای زیرمجموعـــه و 

مؤسســـات وابســـته آن مکلـــف شـــدند تا کلیـــه معامالت خـــود را 

از طریـــق ســـامانه جامـــع معامـــالت شـــهرداری تهـــران به صـــورت 

متام الکرونیکـــی بـــه انجـــام رســـانند. همچنیـــن بـــر اســـاس ایـــن 

مصوبـــه، اطالعـــات معامـــالت انجام گرفتـــه می بایســـت به صـــورت 

.)shafaf.tehran.ir بـــه  کنیـــد  )نـــگاه  یابـــد  انتشـــار  عمومـــی 

تیرماه 1۴۰1 ســـازمان بازرسی کل کشـــور با این استدالل که دستگاه های 

مشـــمول قانون برگـــزاری مناقصـــات و دیگر معامله کننـــدگان بخش 

عمومـــی مکلف انـــد متامی معامـــالت خود را در ســـامانه تـــدارکات 

الکرونیـــک دولت )ســـتاد( ثبت مناینـــد و معامالت شـــهرداری نیز از 

این تکلیف قانونی مســـتثنا نیســـت، مصوبه شـــهرداری را غیرقانونی 

دانســـت و ابطـــال آن را از دیـــوان عدالـــت اداری درخواســـت کـــرد.

در پی رســـیدگی بـــه این شـــکایت، هیئـــت عمومی دیـــوان عدالت 

اداری بـــا اســـتناد بـــه بند الـــف مـــاده 1 »آیین نامه نحـــوه فعالیت 

ســـامانه تـــدارکات الکرونیکی دولـــت« )مصـــوب 13۹۰/۰2/2۰ هیئت 

وزیران( و مـــاده ۵۰ »قانون احکام دامئی برنامه های توســـعه کشـــور« 

)مصوب ســـال 13۹۵( که در آن ترصیح شـــده اســـت مؤسسات عمومی 

غیردولتی باید نســـبت به ثبت نام در ســـامانه تـــدارکات الکرونیکی 

دولـــت و انجام معامـــالت خود از طریق این ســـامانه اقـــدام منایند و 

شـــهرداری ها نیـــز به عنوان مصداقـــی از نهادهای عمومـــی غیردولتی 

ـــف بـــه انجام ایـــن تکلیـــف قانونی هســـتند، مصوبه شـــورای  مکلّ

اســـالمی شـــهر تهـــران را مغایر قانـــون دانســـته و آن را ابطـــال کرد. 
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بنـــا بر مـــاده ۴8 قانون »الحاق مـــوادی به قانون تنظیم بخشـــی 

از مقـــررات مالی دولت )یـــک(«، اگر نیروهایی از خانواده شـــهدا، 

ایثارگـــران، جانبازان بـــاالی 2۵درصد و آزادگان که در دســـتگاه های 

اجرایـــی فعالیـــت دارنـــد بـــه هـــر دلیلـــی از ادامـــه فعالیت 

منفـــک شـــوند، فرزندان ایشـــان جایگزیـــن آن ها خواهند شـــد.

به گفتـــه علی اکـــرب بســـطامی، دبیـــر اول فراکســـیون ایثارگران 

مجلـــس، دیـــوان عدالـــت اداری در رابطه با این مـــاده نظری داده 

بـــود که آن را نســـخ می کرد اما نتیجه بررســـی طرح استفســـاریه 

ایـــن مـــاده در کمیســـیون اجتامعی مجلس شـــورای اســـالمی آن 

شـــد کـــه اجرای ایـــن مـــاده به قـــوت خـــود باقی مبانـــد. عضو 

ناظـــر مجلس در شـــورای عالی ترویـــج فرهنگ ایثار و شـــهادت 

کشـــور، مفـــاد این مـــاده از قانـــون را یکـــی از مطالبـــات اصلی 

جامعـــه ایثارگران و فرزنـــدان آن ها عنوان کرد کـــه مدتی طوالنی 

توســـط فراکســـیون ایثارگران مجلـــس پیگیری شـــد و در نهایت، 

بـــا تأیید کمیســـیون اجتامعی مجلـــس، این مطالبه محقق شـــد.

خربگزاری خانه ملت

به گفتـــه کارشناســـان، افزایش ۵7درصـــدی حقوق کارگـــران و در 

مقابـــل، افزایـــش 1۰درصدی دیگر شـــاغالن دســـتگاه های اجرایی 

و بازنشســـتگان لشگری و کشـــوری از ابتدای ســـال 1۴۰1، ناترازی 

حقـــوق و دســـتمزدها را در پی داشـــته اســـت. به همین ســـبب 

دولـــت اعالم کرده اســـت که به دنبـــال افزایش حقـــوق کارکنان و 

بازنشستگان لشـــگری و کشوری اســـت، البته با این قید که خلق 

پـــول یا اســـتقراضی انجـــام نگیرد تا ایـــن افزایش حقـــوق منجر 

به افزایش تورم و مســـتهلک شـــدن اثـــر افزایش حقوق نشـــود.

به گفته رئیس ســـازمان برنامه و بودجـــه، افزایش حقوق به تأمین 

منابـــع یـــا مدیریت مصارف منوط شـــده اســـت و بررســـی های 

کارشناســـی در خصوص این تصمیم هنوز به پایان نرســـیده است.

ایسنا

رسدبیر: روح الله هرنور

ویراستار: الهه فرمد

صفحه آرا: غزاله چیت ساز

gptt.ir

مصوبـــه کمیســـیون اجتاعی مجلس بـــرای امـــکان جایگزینی 

فرزنـــدان ایثارگـــران بـــا نیروهای ایثارگـــر دســـتگاه های اجرایی

ابهام در افزایش حقوق کارمندان دســـتگاه های اجرایی و بازنشستگان

مشـــموالن ســـهمیه ایثارگران تنها یک بار می توانند از این ســـهمیه در 

آزمونهای ورودی دانشگاه در هر مقطع تحصیلی و در هر دوره استفاده کنند

بر اســـاس مصوبـــه چهارمیـــن جلســـه شـــورای ســـنجش و پذیرش 

مـــورخ 13۹۵/1۰/18،  تکمیلـــی  دانشـــجو در دوره هـــای تحصیـــالت 

داوطلبانـــی کـــه بـــا اســـتفاده از ســـهمیه های شـــاهد و ایثارگر در 

ردیـــف پذیرفته شـــدگان رشـــته های تحصیلـــی دوره هـــای غیرروزانه 

)شـــهریه پرداز( قـــرار گرفتـــه امـــا از رشـــته قبولـــی خـــود انرصاف 

می دادنـــد، مجـــاز بودنـــد تا یـــک بـــار دیگر نیـــز از این ســـهمیه 

در آزمون هـــای ســـال های بعـــد هـــامن مقطـــع اســـتفاده کننـــد.

در پـــی شـــکایت از ایـــن مصوبـــه، هیئت عمومـــی دیـــوان عدالت 

اداری بـــا ایـــن اســـتدالل کـــه مشـــموالن برخـــورداری از ســـهمیه 

ایثارگـــران، فـــارغ از آنکـــه از رشـــته قبولی خـــود انـــرصاف داده و یا 

در رشـــته قبولـــی ثبت نـــام کـــرده یا نکـــرده باشـــند، تنهـــا یک بار 

حـــق اســـتفاده از این ســـهمیه را در هـــر مقطع تحصیلـــی در متامی 

دوره هـــا )روزانـــه و غیرروزانه( دارنـــد، مصوبه مذکـــور را ابطال منود.
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