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 شکنجه و قتل مخالفان حزب کمونیست چین به شیوه ای هولناك 
ادامه دارد و پس از گزارش های متعدد رسانه ای درباره قاچاق اعضای 
بدن انسان از ســوی حکومت چین، این بار یك کمیسیون حقوق بشر 
دو حزبی در ایاالت متحده، خواســتار توقف این اقدامات شده است. 
کمیســیون حقوق بشر تام النتوس (TLHRC)، یک گروه دو حزبی در 
مجلس نمایندگان ایاالت متحده اخیرا میزبان جلســه ای در ارتباط با 
برداشــت اجباری اعضای بدن زندانیان در چین بود، عملی شنیع که 
سال هاســت با مجوز حزب کمونیست چین عمدتا در بیمارستان های 
ارتش، زندان ها و اردوگاه های کار اجباری علیه زندانیان عقیدتی انجام 
می شــود و قربیانیان در این روند به  قتل می رسند. نماینده بیلیراکیس 
یکی از اعضای TLHRC می گوید: «این عمل برداشت اجباری اعضای 
بدن علیه گروه های قومی و مذهبی مختلفی مانند اویغورها، تبتی ها، 
مسلمانان و مسیحیان انجام شده است، به ویژه تمرین کنندگان فالون 
گونگ هدف حزب کمونیســت چین بوده انــد». فالون گونگ یا فالون 
دافا تمرینی معنوی و مدیتیشــنی باستانی است که ۳۰ سال پیش در 
چین به عموم معرفی شــد و محبوبیت گسترده ای در بین مردم چین 
پیدا کرد؛ به طوری که پس از گذشــت هفت سال بیش از ۱۰۰ میلیون 
نفر آن را تمرین می کردند. حزب کمونیست چین از محبوبیت گسترده 
این تمرین معنوی به شــدت هراسان شــد چراکه تعالیمش برخالف 
ماهیت حزب کمونیست بود. در نتیجه در سال ۱۹۹۹، «جیانگ زمین» 
رهبر وقت حزب کمونیســت چین، دستور دستگیری، بازداشت و آزار 
و شــکنجه تمرین کنندگان فالون گونگ را صادر کرد.  بیش از ۲۳ سال 
اســت که این آزار و شکنجه ادامه دارد و منجر به کشته شدن هزاران 
نفر از تمرین کنندگان فالون گونگ شــده اســت. بیلیراکیس می گوید: 
«تمرین کننــدگان فالــون گونگ تنهــا به دلیل پایبندی بــه اعتقادات 
شخصی شان، از سوی حزب کمونیست چین تحت آزار و اذیت، ارعاب، 
حبس و شــکنجه قرار گرفته  و رنج می برند و حتی موارد متعددی از 
مرگ وجود دارد. آنها منبع اصلی تأمین اعضای بدن هستند که به طور 
غیرقانونی توسط حکومت کمونیستی چین برداشت می شود و به  طور 
ویژه هدفی برای سایر رفتارهای وحشیانه و شکنجه قرار می گیرند در 
حالی که در زندان ها، اردوگاه های کار اجباری و بازداشتگاه های چین 

نگه داشته می شوند».
شهادت   شاهدان

«سر جفری نایس کیوسی» دادســتان ارشد سابق دادگاه کیفری 
بین المللی سازمان ملل در بررسی جنایات در جنگ بالکان با استناد 
بــه نتیجه ای که توســط دادگاه مســتقل مربوط به چین به دســت 

آمده اســت، به اپوك تایمز می گوید: «برداشــت اجباری اعضای بدن 
ســال ها در سراســر چین در مقیاس قابل توجهی انجام شــده است 
و تمرین کننــدگان فالون گونــگ یکی از منابع تأمیــن اعضای بدن و 
احتمــاال منبع اصلی بوده اند». از آنجا که برداشــت اجباری اعضای 
بدن همچنان ادامه دارد، دادگاه آن را نسل کشــی تشــخیص داد. او 
می افزاید: «برای فالون گونگ، جنایت نسل کشی به وضوح مشخص 
شده است. این شامل «کشــتن اعضای گروه» و «ایجاد آسیب جدی 
جســمی یا روانی به اعضای گروه» اســت. دکتر «انور توهتی بوگدا» 
جراح سرطان شــناس، ماجرایی را تعریف می کند که در سال ۱۹۹۵ 
اتفاق افتاد و در آن از ســوی حکومت چین به او دســتور داده شــد 
تا برداشــت اعضای بدن افراد زنــده را انجام دهد. بوگــدا ماجرا را 
این گونــه به یاد می  آورد: «چاقوی من راه خود را پیدا کرد و پوســت 
او را برید، خون دیده شــد. داللت بر این داشت که هنوز قلبش خون 
را پمپاژ می کرد، زنده بود! جراح ارشدم با زمزمه به من گفت: عجله 
کن! که حرف او فرمان بود و همچنین احســاس می کردم این نوعی 
اطمینان بخشــیدن بود که به دســتور او این کار را انجام دادم». کل 
جراحی حدود ۳۰، ۴۰ دقیقه طول کشید، جراحان ارشد با خوشحالی 
اعضای بدن را جمع آوری کردند. ســپس یکی از آنها به بوگدا گفت: 
«حاال تیمت را به بیمارســتان برگردان. یادت باشد امروز هیچ اتفاقی 
نیفتاد». متیو رابرتسون از دانشــگاه ملی استرالیا یکی از نویسندگان 
کتاب «اعدام توســط ســرقت اعضای بدن: نقض قانــون اهداکننده 
اعضای فرد مرده در چین» اســت که در مجله آمریکایی پیوند عضو 
منتشــر شده است. رابرتســون می گوید که او و تیمش هزاران مقاله 
پزشــکی به زبان چینی را بررســی کردند. او می گوید: «از این تعداد، 
۷۱ مقالــه توصیف صریحــی از جراحانی ارائــه می دهند که به نظر 
می رسد هنگام تهیه قلب از زندانیان، قانون اهداکننده مرده را نقض 
می کنند. به زبان ساده، اوراق نشان می دهد که اهداکنندگان، زندانی 
بودند که در زمان جراحی زنده بودند و توسط جراحان پیوند در روند 
خارج کردن قلب کشته شدند. این یافته ها نشان دهنده یک همکاری 
منحصربه فرد و طوالنی مدت بین تأسیسات پزشکی جمهوری خلق 
چین و سیستم امنیت عمومی آن است. عالوه بر این، به احتمال زیاد 
بســیاری از این اعضای پیوندی از بدن زندانیان سیاســی انجام شده 
است. این باعث می شــود جراحان PRC که بسیاری از آنها در غرب 

آموزش دیده اند، در قتل های غیرقانونی پزشکی شرکت کنند.
درخواست  برای  توقف   جنایت

پروفســور رابرت دســترو معاون ســابق وزیر امور خارجه آمریکا 

در امور دموکراســی، حقوق بشــر و کار اجباری در ســخنرانی خود 
می گوید: «از آنجا که همکاران من درباره شواهد ارائه شده تا به امروز 
و روش های مورد اســتفاده برای جمع آوری آن شواهد، متخصصان 
معتبری هستند، من شهادت خود را به یک سؤال بسیار ساده محدود 
می کنم: در صورت ارائه شواهد معتبر درباره برداشت اجباری اعضای 
بدن بــا مجوز دولت، مقامات دولت ایــاالت متحده چه باید بکنند؟ 
باید بدانیم و درک کنیم که چه کسی پشت میز دیپلماتیک می نشیند. 
ایــن واقعیت که کســانی که در طــرف دیگر معامــالت – چه برای 
تجارت پنل های خورشــیدی، خودروهای الکتریکی یا سایر معامالت 
تجاری – شهروندان خود را به «کاال» تبدیل کرده اند و معادل انسانی 
«فروشــگاه های عرضه قطعات اتومبیل» را اداره می کنند، نباید قابل 
اعتماد باشــند». نتایج یک تحقیق که در یک مجله پزشــکی ایاالت 
متحده منتشر شده نشان می دهد که صدها پزشک چینی و سایر کادر 
پزشــکی در چین در نقش «جالد» حکومت کمونیســتی چین برای 
حفظ صنعت پرسود پیوند اعضای بدن عمل می کنند. در این تحقیق 
کــه در آوریل ۲۰۲۲ در مجله ای علمی به نام ژورنال آمریکایی پیوند 
عضو منتشــر شد، بیش از ۱۲۰ هزار نشــریه چینی زبان در مورد پیوند 
عضو بررســی شــده که ۷۱ مقاله در آنها مورد شناسایی قرار گرفته 
اســت که در آن پزشــکان قلب و ریه های افراد را بدون انجام هیچ 
آزمایشــی برای اثبات مرگ مغزی، برای پیوند عضو جدا کرده بودند 
که این نشــان می دهد بیماران به خاطر برداشــت اعضای بدن شان 
کشــته شــده اند. در مجموع ۳۴۸ متخصص یا محقق پزشــکی، از 
جمله جراح، پرستار و متخصص بیهوشی از ۵۶ بیمارستان در سراسر 
چین، در این ۷۱ مقاله مشارکت داشته اند. این مقاالت شناسایی شده، 
بین ســال  های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۵ منتشر شــده و در این دوره زمانی هیچ 
سیســتم اهدای داوطلبانه رســمی ای در چین وجود نداشته است و 
اهدای داوطلبانه کمی وجود داشت. این در حالی است که رژیم چین 
ادعا کرده بود که اکثر اعضای بدن برای پیوند در آن زمان از زندانیان 
اعدام شده بوده است، اما در اوایل دهه ۲۰۰۰، گزارش ها و تحقیقاتی 
منتشر شد مبنی بر اینکه حکومت چین اعضای بدن زندانیان عقیدتی 
بازداشت شــده را به زور برداشــت می کند و به این شــکل آنان را به 
قتل می رساند. این اتهامات توســط یک دادگاه مردمی مستقل واقع 
در لندن در ســال ۲۰۱۹ تأیید شده است. نتایجی که این دادگاه به آن 
رسید، مشخص کرد چنین جنایتی برای مدت طوالنی در مقیاس قابل 
توجهی رخ داده اســت و افرادی که در چیــن تمرین روش معنوی 
فالون گونگ را انجام می دهند و مورد غضب حکومت کمونیســتی 

چین قرار دارند، هدف اصلی برداشــت عضو هســتند. این دادگاه که 
به عنوان «دادگاه چین» شــناخته می  شود، ادعاهای رژیم چین مبنی 
بر این را که از سال ۲۰۱۵ همه اعضای پیوندی از یک سیستم رسمی 

اهدای عضو تأمین می شد، رد کرده است.
دود   لوله   تفنگ

«ژاکوب الوی» پزشك و یکی از نویسندگان مشارکت کننده در این 
تحقیق گفته این اولین تحقیق در نوع خود است که «دود لوله تفنگ» 
را کشــف می کند که ثابت می کند پزشکان در چین مردم را به خاطر 
اعضای بدنشــان می کشند. در نشــریات چینی که توسط این تحقیق 
بررســی شده بود، پزشــکان، زندانیانی را که روی آنها عمل برداشت 
عضو انجام می دادند، مرگ مغزی اعالم کردند، اما اطالعات دیگری 
که در همان مقاالت فاش شده نشان می داد که این  طور نبوده است. 
تأیید مرگ مغزی یک فرایند طوالنی است که معموال ساعت ها طول 
می  کشد و یک مرحله مهم شامل خاموش کردن ونتیالتور است برای 
ارزیابی اینکه آیــا بیمار می تواند به تنهایی نفس بکشــد یا خیر. اما 
در این مقاله توضیح داده شــده اســت که پس از اعالم مرگ مغزی 
ادعایــی، یا بالفاصله قبل از جراحی، هنوز لوله اکســیژن وصل بوده 
اســت. در برخی موارد، فرد مورد نظر ماســک به صورت داشته که 
نشــان می داد هیچ ارزیابی ای از مرگ مغزی صورت نگرفته اســت. 
الوی بــه اپوک تایمز می گوید: «آنها اعضای بدن را از افرادی که مرده 
اعالم نمی شوند تهیه کرده اند، به این معنی که آنها سالخی شده اند». 
الوی گفت که به نظر می رسد این یافته ها پذیرش تلویحی و تصادفی 
این جنایات از جانب پزشکان چینی باشد. «به نحوی هم نویسندگان 
و هم ویراستاران در مجالت پزشکی مربوطه فراموش کرده اند که این 

جزئیات جنایت آمیز را که ما پیدا کرده ایم سانسور کنند».
متیو رابرتســون، یکی از همکاران مطالعات چین در بنیاد یادبود 
قربانیان کمونیسم اســت که یکی از نویسندگان این تحقیق است. او 
می گوید این رویداد شاید این احتمال را مطرح کند که پزشکان چینی 
انجام این عمل را متوقف کرده باشــند، اما بسیار محتمل  تر است که 
آنها پنهان کارتر شــده اند. او به یک گزارش تحقیقاتی در ســال ۲۰۱۴ 
اشاره می کند که توسط سازمان جهانی بررسی آزار و شکنجه فالون 
گونگ (OIPFG) برای اولین بار جزئیات هشداردهنده ای را در مقاالت 
پزشکی چین آشکار کرده بود، از جمله تعداد زیادی از دهندگان عضو 
در شرایط اولیه سالم و نحوه عملکرد بیمارستان ها و حجم عمل های 
بسیار زیاد پیوند در طول فقط یک روز. رابرتسون که پیش تر به عنوان 
خبرنگار فعالیت می کرد، می گوید که سیاست گذاران پزشکی در چین 
احتمــاال گزارش فوق را مورد توجه قــرار داده اند و به همه مجالت 
گفته اند که انتشــار چنیــن جزئیاتی را متوقف کنند. دو ســال پیش، 
رابرتسون و الوی دریافتند که مجموعه داده های اهدایی رسمی چین 
دقیقا با یک فرمول ریاضی مطابقت دارد که نشانه ای از این است که 
رژیم چین به طور سیســتماتیك داده های اهدای عضو خود را جعل 
کرده اســت. سازمان جهانی بررســی آزار و شکنجه فالون گونگ در 
طــول همه گیری کرونا در ســال ۲۰۲۰ صدها تماس تلفنی مخفیانه 
با بیمارســتان های چین برقرار کرده بود که طی آن برخی از پزشکان 
قول تأمین عضو پیوندی به ســرعت در عرض یک هفته را دادند. به 
گفته این گروه، زمان تأمین غیرمعمول و سریع که حتی در کشورهای 
دیگر با سیستم های اهدای عضو شناخته شده دیده نشده است، نشان 

می دهد که پکن همچنان به این رویه وحشتناک ادامه می دهد.

  رئیس جمهور در همایش خصوصی سازی در  اقتصاد  ایران:
قرار است تصمیم های سختی بگیریم

رئیس جمهور با بیان اینکه قرار اســت در کشور تصمیم های سختی بگیریم، گفت: 
شــاید برخی موافق نباشــند اما این نگاه نقادانه ما را به افق روشــنی که پیش روی 
اقتصاد اســت رهنمود می کند. ســید ابراهیم رئیســی در همایش نخســتین رویداد 
بین المللی خصوصی ســازی در اقتصاد ایران، اظهار کرد: امیــدوارم این همایش راه 
را برای تصمیم گیری و قانون گذاری با اســتفاده از تجربیات گذشــته فراهم کند. برای 
فعاالن اقتصادی، صاحب نظران و اســاتید دانشگاه کاری که تاکنون انجام شده روشن 
اســت، اما با نگاه نسبت به چیزی که انجام شده یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب 
می شــود. وی ادامه داد: برای همگان روشن است که اقتصادی که حدود ۸۰ درصد 
آن دولتی اســت مشــکالت زیادی دارد. همچنین برای همگان روشــن است که باید 
بر اســاس قانون اساســی عمل کنیم و در قانون اساسی بر اصل ۴۴ تأکید شده است. 
رئیســی با اشاره به برنامه های توســعه اظهار کرد: در همه برنامه های توسعه تأکید 
شــده است که دولت نباید متصدی باشد بلکه باید هدایتگر، نظارتگر و حمایتگر باشد 
و چنانچه دولت بخواهد موفق شود باید در این سه مورد عمل کند نه در دخالت ها و 

تصدی گری ها. وی با بیان اینکه چه باید عمل می شد و چه شد، تفاوت بین آنچه باید 
باشــد و آنچه که هست محسوب می شود، اظهار کرد: همین موضوع ما را راهنمایی 
می کند که چه کاری را باید انجام داد. دولت نباید متصدی باشــد که حمایت مالی و 

حقوقی کند.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه بازنگری به تابلوی خصوصی سازی به اینکه چه باید 
کرد کمک می کند، تصریح کرد: این فرایند کمک می کند که اشــکال در ساختارها بوده 
یا در رفتارها؛ اگر اشــکال در ســاختار باشد هرچقدر هم که مدیران تغییر کنند اتفاقی 
نخواهد افتاد اما اگر مشــکل رفتارها باشد رفتارها باید اصالح شوند. باید بررسی شود 
که آیا ســاختار درست چیده شده اســت یا خیر و متناسب با این مأموریت باید به این 
ســؤال که چرا سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی آن چنان که مورد نظر سیاست گذار بود 
عمل نشــده پاسخ داد. باید از همه صاحب نظران و ســرمایه گذاران سؤال کرد که آیا 
موفق هســتند یا خیر؟ وی در ادامه گفت: هدف پافشــاری بر سیاســت ذیل اصل ۴۴ 
قانون اساســی، اقتصــاد مقاومتی و میدان واقعی دادن به بخش خصوصی اســت؛ 

چراکه بســیاری از اوقات گفته می شود خصوصی ســازی صورت گرفته، اما دولت با 
تابلو یا بی تابلو حضور دارد که نمونه آن واگذاری به ســازمان تأمین اجتماعی، برخی 
بانک ها و برخی شهرداری هاســت که این موضوع تداوم تصدی گری دولت با عناوین 
دیگر محســوب می شود. رئیســی ادامه داد: اگر بخش خصوصی اعالم کرد که فضا 
برای فعالیت قابل پذیرش است ایرادی ندارد، اما اگر اعالم کند میدان برای این بخش 

وجود ندارد این ایراد دارد.
وی بــا تأکید بر اینکه رشــد اقتصــادی دو پایه افزایش ســرمایه گذاری و افزایش 
بهره وری دارد تصریح کرد: باید دید چه کنیم که سرمایه گذار احساس امنیت کند. این 
موضوع نه فقط در قراردادها بلکه در عمل و اجرا هم باید اعمال شــود. پس از آنکه 
کارخانه واگذار می شود دولت بخش خصوصی را رها می کند در حالی که تازه در آن 
زمان وظیفه دولت شــروع می شود و باید در کثرت یک ناظر و حامی وارد عمل شود؛ 
بنابراین ســازوکار متناسب با این نگاه باید تنظیم شــود. عدم موفقیت واحدی که به 
بخش خصوصی واگذار شــده است پیام خوبی ندارد و باید دید که چه کنیم پیام های 

منفی به پیام های مثبت تبدیل شــود. رئیس جمهــور ادامه داد: ما دنبال عبرت  گرفتن 
هســتیم. باید با عبرت  گرفتن از گذشته، آینده را ترســیم کرد چه در حمایت از بخش 
خصوصی و چه در توانمندســازی این بخش. از طرف دیگر نباید دچار افراط و تفریط 
شــویم؛ نگاه باید واقعی باشــد و بایدها و نبایدها را در این رابطــه تنظیم کرد. بر این 
بایدها و نبایدها نیز همه باید ملتزم باشند و بیش از همه دولتمردان باید ملتزم باشند.
وی با بیان اینکه برخی گمان می کنند اگر یک خصوصی ســازی دچار مشکل شود 
کل فرایند باید متوقف شــود، گفت: این موضوع درست نیســت بلکه این کشتی باید 
اصالح شود و در این راستا باید از دانشگاه ها و فعاالن اقتصادی به عنوان بازار کمک 
گرفته شــود. این موضوع مورد تأکید بنده اســت که هر کســی صاحب نظر محسوب 
می شــود اما نظرش با ما متفاوت اســت حتما ابراز کند تا به نقطه مشــترک برسیم. 
رئیســی با بیان اینکه قرار است در کشور تصمیم های سختی بگیریم، اظهار کرد: شاید 
برخی موافق این موضوع نباشــند، اما اگر با نگاه نقادانه به کارها نگاه کنند اشــکالی 

ندارد، ما را رهنمود می کند به افق روشنی که پیش روی اقتصاد است.

یکشنبه
۱ خرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۸۴

حکومت  چین به برداشت اجباري اعضاي بدن  زندانیان ادامه مي دهد

جنایت کمونیستي

ادامه از صفحه اول

 ...چون هیچ پشــتوانه پایــدار و قابل اتکایــی ندارند که 
بتوانند در همین جایگاه باقی بمانند. سیاســت ورزی باندی 
و تشــکیالتی در چنین فضایی بیش از پیش رشــد می کند و 
سیستم را به نابودی می کشــاند. گاه زمینه پدید آمدن فرقه 

می شود و گاه زندگی سیاسی حلزونی را دامن می زند.
۴- می توان آرزو کرد که سیاست ورزی باندی و تشکیالتی 
از جنس «پوســته حلزونی» باشد و به فرقه گرایی نینجامد. 
سیاست ورزی حلزونی پیچ درپیچ است و روی به درون دارد. 
چنین فرایندی سبب می شود که یک گروه آن قدر به دور خود 
بپیچد که هیچ منفــذ ورودی و خروجی برایش باقی نماند. 
توان ارتباط با بیرون از خود را ندارد. زبان، فهم و حتی شنیدن 
هم در این حلقه مارپیچی گرفتار است. نه می تواند دیگری 
را بفهمد و نه خود را بفهماند. حتی سســتی پوســته خود 
را نیز درک نمی کند. از شــدت و ضعف خود بی خبر اســت. 
دلخوش به پوســته خویشتن است و آن را «حصن حصین» 
می پندارد. اگر این پوسته به  طور درخور توجهی شکسته شود، 
حلزون می میرد. َتَرک هایی که از طریق «رشد» بر این پوسته 
ظاهر می شوند خطرناک اند؛ چون از راه تغذیه بیشینه مواد 
فاسد و سرعت رشــد شدید پدید آمده اند. حلزون ها دوست 
دارند غذای فاسدشــده را بخورند که مملو از باکتری است. 
آنها سیستم عصبی ســاده ای دارند؛ ازاین رو توانایی پردازش 
اطالعات عاطفی را ندارند؛ بنابراین رنج را تجربه نمی کنند؛ 
گویی سرخوش به خلســه اندیشه ای خویش اند. حلزون ها 
نمی توانند بشنوند و صداها را از طریق ارتعاشات تشخیص 
می دهنــد. در نتیجه صداها برای آنهــا گنگ و هراس انگیز 
اســت و آنان را بیشــتر به حلقه مارپیچ خــود فرومی برد. 
حلزون ها ممکن است حاوی مروارید های باارزشی باشند که 

برای «امنیت ملی» مفیدند؛ چون هسته ای سخت دارند که 
در حادثه ها کارآمد است؛ اما این مرواریدهای با ارزش اغلب 
در البه الی باکتری های فاســد گم می شوند. حلزون ها، هم 

خواب زمستانی دارند و هم خواب تابستانی... .
۵- سیاست ورزی «باندی-تشکیالتی» یک سیاست ورزی 
حلزونی اســت که مجلس را به «هیچ» تبدیل می کند. هر 
تالش تشــکیالتی که چنین «هیچی» را معمــاری کند، در 
گــردش دوران، خود آماج تیرهای روان حادثه ها می شــود. 
می تــوان آرزو کرد که ســیر تحول سیاســی در کشــور در 
این راســتا شــدت نگیرد و نهایتا به حذف نهاد انتخابات و 
روی آوردن به «پنهان کاری پارلمانتاریســتی» منتهی نشود. 
بذر «پارلمانتاریسم» در زمین ما ممکن است به قدرت گیری 
هرچه بیشتر دست های پنهان باندهای تشکیالتی که سیاست 
برایشــان مقدم بر هر چیز دیگر اســت، بینجامد. آنان را که 
دایر بر مدار سیاســت ورزی تشکیالتی و پنهانی اند، می توان 
«حلزون ها» نامید. به  دلیل مواجهه ای که با سیاســت، علم 
و ... دارنــد، می توان آنهــا را در قالب «پســت مدرن چپ-
اپورتونیست-آنارشیســت بین الملل» طبقه بندی کرد که در 
ایران لعابی ســنگین از باور های ارزشی را بر خود کشیده اند. 
کشــورهایی که فاقد ســنت دموکراتیک قدرتمندی باشند، 
ممکن اســت از طریق پارلمانتاریســم در معرض مخاطره 
مافیــای باندی-تشــکیالتی قــرار گیرند و نظام سیاســی، 
ایدئولوژی، مذهب و ارزش هــا را به کلی مصادره کنند. این 
باندهای پنهان تشکیالتی زمینه بســیار مناسبی برای نفوذ 
عوامل بیگانه و ســازمان های جاسوســی اند. یک مجلس 
ملی-سیاسی و مستظهر به «عرف عام مسلمانان» می تواند 

کشور را در پیشگیری از چنین خطراتی بیمه کند.

 نهاد مســتقل وظیفه خــود را عمدتا مربوط به «تفکر بلندمــدت» می داند، درحالی کــه دولت ها به دلیل 
محدودیت منابع و همچنین فشــار کوتاه مدت به طور فزاینده ای قادر به مشــارکت در آن نیستند؛ بنابراین با این 
شــرایط نهاد مستقل کمتر در معرض فشار منافع شــخصی قرار می گیرد. از سوی دیگر، آن دسته از نهادهایی 
کــه از یک طــرف در داخل دولت و به ویژه در دولت مرکزی قرار دارند و از طرف دیگر جایگاه مناســبی هم در 
ارکان بورورکراتیک داشــته باشند می توانند وظایف بسیار مفیدی از جمله مشارکت در فرایند سیاست گذاری و 
اعتباربخشــیدن به کیفیت تحلیل اقتصادی انجام دهند. متأســفانه در ایران از هیچ کدام از این مزیت ها در این 
زمینه تاکنون استفاده نشده است و همان طورکه گفته شده با این جایگاه سازمانی، سازمان بهره وری بی اثر شده 

و خاصیت زینت المجالس به خود گرفته است و تودرتوی بوروکراتیک دولتی سردرگم بوده است.
مســئله بعدی موضوع سیاســت گذاری بهره وری اســت. وقتی صحبت از بهره وری می شود، هیچ راه حل 
یکسانی در دنیا وجود ندارد. نظام های حقوقی و ساختاری مختلف راه حل های بسیار متفاوتی را از نظر عملکرد 
کلی حاکمیت، فرایند و میزان شــفافیت و مشــارکت ذی نفعان اتخاذ می کنند. دراین باره تصوری که به دست 
می آید این است که ساختار یعنی زمینه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار مهم است و اقتصادهای مختلف 
ممکن است ترتیبات خاصی را مناسب تر از سایرین بیابند. این به نوبه خود به این معنی است که «داستان های 
موفقیت آمیز دنیا» مانند کمیســیون بهره وری اســترالیا یا شورای مشــاوران اقتصادی آمریکا، به راحتی از یک 
سیســتم اقتصادی به سیستم دیگر منتقل نمی شوند. واضح ترین مثال در این زمینه، کمک های ارائه شده توسط 
کمیســیون بهره وری اســترالیا به دولت هایی نیوزلند، مکزیک، شیلی و آرژانتین اســت که این کشورها مایل به 
ایجاد نهادی مشــابه استرالیا در کشور خود بودند اما از همان ابتدا مشخص شد که به دالیل مختلف هیچ یک 
از این کشــورها نمی توانند دقیقا مدل اســترالیا را تکرار کنند. در نتیجه، نیاز شدیدی به انطباق ترتیبات نهادی و 
حکومتی با فرهنگ حقوقی و سیاسی ملی وجود دارد. کیفیت سیاست گذاری به کیفیت نهاد متولی و راهبری 
بهره وری ارتباط مستقیم دارد. با توجه به ضعف مفرط نهادی مرتبط با جایگاه سازمان بهره وری در ایران کیفیت 
سیاســت گذاری بهره وری در ایران هم بسیار پایین است. برای این موضوع شاهد مدعا اسناد باالدستی و قوانین 
برنامه توسعه پنج ساله و قوانین بودجه است. در این باره موضوع بهره وری به شکل مستقیم برای اولین بار در 
قانون برنامه دوم توسعه در قالب تبصره ۳۵ مطرح شد و جامعه هدف از همان ابتدا دستگاه های اجرایی قرار 
گرفتند. به عبارتی نحوه ورود سیاست گذار و قانون گذار ایران به مقوله بهره وری در متون قانون گذاری به درستی 
نبوده اســت؛ چراکه ســنجش بهبود بهره وری معموال از آخرین واحد اقتصادی یعنی کارگاه در اقتصاد شروع 
می شود و با بستر مناسب و سیاست گذاری مناسب از طرف حاکمیت رشد و نمو می کند. پس از تدوین و اجرای 
چندین برنامه توســعه، در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ سیاســت گذار کم کم متوجه شده است که ورود به عرصه 

بهره وری باید از کارگاه اقتصادی شــروع شــود، ولی هنوز هم نتوانسته است بســتر مناسب برای رشد و نمو را 
در ســطح کالن و توسعه فراهم کند. در سطح کارگاه هم تاکنون الزامات علمی  و اطالعاتی این مهم در کشور 
فراهم نشده است. عالوه بر طراحی نهادی و جنبه های حاکمیتی، اثربخشی یک نهاد حامی بهره وری به میزان 
قابل توجهی به میزان تعبیه اصول حکمرانی خوب و مقررات بهتر در سیستم اقتصادی کشور مرتبط است. نهاد 
متولی بهره وری می تواند هر تعداد که بخواهد توصیه های سیاســتی صادر کند، اما پذیرش چنین توصیه هایی 
در دولت تا حد زیادی به ظرفیت دولت برای جذب و اجرای آنها و به تعهد سیاسی برای پیگیری این توصیه ها 
متکی اســت. در این زمینه طراحی و راه اندازی یک ســازمان بهره وری با طراحی خوب ولی احاطه شده توسط 
ادارات دولتی که فاقد شــفافیت و ترتیبات پاســخ گویی، فاقد شیوه های مدیریت عمومی خوب و مهارت باشد، 
محکوم به ماندن در بیابان و هدردادن پول برای مالیات دهندگان و مردم کشــور است. بدون یک اراده سیاسی 
قوی بعید اســت که نهادهای متولی راهبری بهره وری در چشم انداز سیاسی کلی شکوفا یا برجسته شوند. در 
حال حاضر در کنار نهاد بی اثر متولی بهره وری، اراده سیاســی عملی هم برای مقوله بهره وری در ایران وجود 
ندارد. با وجود ورود این عرصه به متون قانون گذاری و سیاســت گذاری در کشــور، عملکرد شــاخص ها نشان 
می دهد فقط هدف گذاری برای رشد بهره وری، راه رسیدن به آن نیست و این مهم باید از طریق اصالح ساختارها 

و سیاست های مناسب به وقوع بپیوندد که اصال این شرایط تاکنون فراهم نشده است.
راه هــای مختلفی وجود دارد که یک نهاد متولی راهبری بهره وری را می توان در ســطح دولت بااهمیت و 

تأثیرگذار کرد که از حوصله این یادداشت خارج است اما به برخی از دم دست ترین آنها می توان اشاره کرد:
- ارائه یک مبنای حقوقی و قانونی برای یک نهاد قوی متولی راهبری بهره وری در ایران

- انتصاب دانشگاهیان بسیار مشهور و متخصص به عنوان مسئول نهادهای تحقیقاتی یا شوراهای مشورتی 
بهره وری در دولت

- اجباری کردن تحقیق درمورد موضوعات خاص سیاســت کارایی و بهره وری که توســط نهاد بهره وری به 
صورت شفاف و عمیق دنبال و تجزیه و تحلیل شود

- ارتقای جایگاه سازمان بهره وری در تراز سازمانی مؤثر در سیستم بورکراتیک کشور برای طراحی و ارزیابی 
سیاست های بهره وری

به طورکلی برای اینکه به موضوع بهره وری به عنوان یک مقوله طرازاول سیاســت گذاران نگاه شــود، الزم 
اســت یک بازنگری کلی در شرایط نهادی و سازمانی با توجه به شرایط اقتصاد ایران در سازمان ملی بهره وری، 
نحوه سیاست گذاری و اثربخشی و موضوع نظارتی آن انجام شود و اقتصاد ایران از سراب بهره وری که بیشتر رو 

به انجام اصالحات روبنایی در قالب قوانین و سیاست های بی اثر در این زمینه است، بیرون آید.

سرابی  به نام بهره وری  در  ایرانمجلس شورای اسالمی؛ «ملی؟» ۲


