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آمللدن، وارد شللدن، بلله هسللتی سللام دادن، 
»حقیقت«ی

رفتللن، خارج شللدن، با هسللتی وداع گفتللن نیز، 
»حقیقت«ی

جهان را جدی تلقی کردن یا بازیچه فرض کردن، یا 
در میانه این دو انگاره سیر کردن، »سیرت«ی

آلوده شدن، پالوده شللدن یا قدری از این و لختی از 
آن برگزیدن، »رویه«تی

و در حد فاصل این آمد و رفت، بللا آن تلقی و فرض، 
وان آلودگی و پالودگی، شکل می گیرد، »شخصیت«ی. 

در کشاکش آمدن  ها و رفتن  های بی  توقف، انسانی 
آمد در آغازین ماه سال بیسللت و بناگاه در واپسین ماه  های 

سال هشتاد و هشت گریخت؛
"تلقی"اش

و "رویه"اش
به "گونه"ای از زیست منجر شد و "شخصیت"ی از 

آن گونه برتراوید.
دکتر سید علی اکبر شبیری نژاد

جهان را جدی گرفت، آن گونه که هست
خود پاالیید و در این ورز، پالللوده گشت

و
در جهان جدی با پاالیه  ورزی، شخصیت  اش شاکله 

بست
پالودگی و شاکله  بندی مرد تازه رفته؛

نه در خاء،
نه در ُکنج،

نه پیچیده در ملحفه عافیت؛
که در "واقع"،
که در "متن"

که در بستری از انواع "آالیش" و "فرسایش"
رقم خورد و نما کرد.

بهناماولدوست

ياديار



یک نیم سللده در نظللام اجرایی آن سللال  ها و این 
سال  ها، با اختیارات اداری و نیز با کلید "خزانه" لولید، لیک 

ذهن و دست نیاالیید:
آشنایان ره عشق در این بحر عمیق
غرفه گشتند و نگشتند به آب آلوده

همان تلقی  اش از جهان و همین پاک زیسللتی  اش 
در میان، نقش بسته  سللت در ذهن همگان و بر آورَدسللت 

تحسیِن هم دوران و هم نزدیکان.
"رفللت"ِ او در هجده بهمن هشللتاد و هشللت، بس 
شللتابان بود و سللخت ناباورانه. مرد موضوع این یادنامه در 
آسللتان هفتاد سللالگی، بس ذهن جوشللان بود و اندیشه 
شکوفان. ذهن سرریز از ایده  اش و دسِت کارُدرستش، چنین 
رقم زد که به هنگام "رفت"ش، همگان بر لب آورند یکسان: 

"وه که چه زود، چه شتابان!"
این ویژه  نامه، یادی است از مردی پاک مسیر و پاک 
نشللان در هیئت یک ویژه "کارشللناس ملی" که نزدیک به 
نیم قرن در دستگاه برنامه و بودجه و دیگر نهادهای شاخص 

اقتصاد کان ایران، به جّد تاش ورزید و اثر برجای نهاد.
این یادنامه در دو الیه به روح افراشللته شبیری نژاد 
ارزانی می  شود؛ الیه اول دیدگاه  های او، الیه دوم توصیف  ها 

از او.
در الیه اول، یک مقاله، دو سرمقاله و یک مصاحبه از 
او گنجانده شده که بخشی از دیدگاه  هایش را معرف است و 
در الیه دوم، بیست یادداشت از بستگان و کسان، همرهان، 

همکاران و دوستان.
با سپاس ویژه از مدیرمسئول چشللم انداز ایران که 
در امتداد حساسللیت  های پرارجش بر عنصر کارشناسللی 
ملی در مسیر طراحی یک اقتصاد درون جوش، شماره  ای از 

نشریه را به یاد یک "کارشناس ارشد ملی" تخصیص داد.

هدی صابر





بسسپاسگزار
ازهمیاریوکمککاری
دکترقاسمصالحخو
دکترحسینجیوار
دکترعلیرضارجایی
سرکارخانمرحیمی
سرکارخانمشمس
درروندگردآوریوفرآوریِ
یاِد»یار«
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وقتلست جان پلاک را، تا میلر میدانی کنم تا کی به حبس این جهان، من خویش زندانی کنم  
اوراِد خود را بعد ازین، مقرون سبحانی کنم بیرون شدم ز آللللللللودگی، با قوت پلللللالودگی   

فرزندان آدم را 
آمدنی است 

َرحل اقامت افکندنی است
اثر برجای گذاردنی است

و
 رفتنی است

بِه است عبور سبک و خوش از این معبر و بس بِه است یادگارهای ماندگار بر این بستر.
درآمد و رفت های بی وقفه این جهان، گهی سام می دهیم بر نو واردان و گاه وداع می کنیم با تازه رفتگان. گرچه سام، 

خجسته و خوشان و وداع، بَِسخته و گران.
سید علی اکبر شبیری نژاد، نو رفته ای است که چندین و چند شبانه روزی از آرمیدنش، ناباورانه فاصله گرفته   ایم؛ آن 
که در سال 1320 به هستی سام داد و در هجدهم بهمن ماهی که گذشت با آن وداع گفت. آن که کودکی و نوجوانی را 
در  خانواده  ای با فرهنِگ هم مذهبی و هم ایرانی از سر گذراند و تا واپسین دم های حیات نیز، این هر دو عنصر از وجودش 

برمی  تراوید.
مرد تازه سفر کرده با اتمام تحصیات متوسطه، به مدرسه  عالی بازرگانی راه یافت و با اخذ مدرک کارشناسی بازرگانی، 
به درجه  کارشناسی ارشد اقتصاد بین الملل در دانشگاه حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران نائل آمد و در 
ادامه پیگیری  های علمی، دانشنامه  دکترای اقتصاد با گرایش توسعه را از دانشگاه آزاد دریافت داشت؛ ضمن آن که دوره  

آموزشی توسعه را نیزدر دانشگاه کمبریج انگلستان طی کرد.
جوان جوینده که جامه دانی پرو پیمان از علم اقتصاد برگرفته بود، در بیست و چهار سالگی به سازمان برنامه و بودجه راه 
یافت و مدارج کارشناسی ل مدیریتی را یک به یک با صاحیت پشت سر گذاشت؛ در ابتدا کارشناس بودجه و اعتبارات و 
سپس معاونت دفتر هماهنگی و روش های نظارت و ریاست همان دفتر و در ادامه، سرپرستی دبیرخانه شورای اقتصاد، 
ریاست دفتر تلفیق و سنجش برنامه و بودجه، معاونت سازمان برنامه و بودجه در امور مناطق، سرپرستی مرکز آمار ایران، 

مشاور وزیر، مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه.
او در پی بیست سال ارائه  خدمات درخشان در سازمان برنامه و بودجه و تثبیِت نام خویش به عنوان کارشناسی زبده و 
مدیری کارآمد و برجای نهادن روش و منشی ویژه در سنت اداری، کارایی های خود را در شرکت پتروشیمی بندر امام بروز 

داد و نقشی تردیدناپذیر در پیشبرد طرح عظیم پتروشیمی کشور ایفا کرد.
دکتر شبیری نژاد قابلیت های مدیریتی خود در عرصه  پژوهش های کیفی را در دوران هشت ساله 1385-1377 در مسند 
ریاست مؤسسه   عالی پژوهش تأمین اجتماعی نمایان کرد و با درایت خاص خود، طیفی از کارشناسان و مدیران مجرب در 
شورای پژوهشی مؤسسه به همکاری فراخواند. طراحی ”نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی“ و سازمان نظری و عملیاتی 
”بیمه  روستاییان“ از محصوالت کیفی شورا با مدیریت دکتر شبیری نژاد قلمداد می شود. برپایی سخنرانی های ماهیانه 
علمی و کارگاه های آموزشی ل پژوهشی متعدد و نیز انتشار یکصد عنوان کتاب و کتابچه و نشر فصلنامه علمی، از دیگر 

درمسيريکگونه»زيست«
1320-1388



7 شهـريــورمـاه1389

 يارياد

فعالیت های تحت مدیریت و نظارت وی در مؤسسه بود.
او که نه به میز دلخوش بود و نه به ِسَمت بسنده می کرد، در حوزه  تخصصی اش، در پی نوآوری و در جستجوی ایده  های 

رهگشا برای ُملک و بوم بود و ترجماِن ما به ازای این بیت از ابیات ناب ادبیات ایرانی: 
آدمی در عالم خاکی نمی آید بدست                عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی

دکتر با ذهنی فعال و قلمی وزین و نثری متین، رهگشای طراحی ساختاری نو و ملی برای نظام مالی کان و بودجه ریزی 
ایران بود. تاش وي در سال های 1368-1365 برای اصاح ساختار بودجه  ایران به کمک طیفی از کارشناسان، به تجمیع 

ادبیاتی نقادانه و نو منجر شد که به طور مسلم می تواند ابزار کار هر دولت ملی و ایرانخواه قرار گیرد.
او حیات را مرادف کار، ایده و پیشبرد تلقی می کرد:

همه غوطه ها بخوردی، همه کارها بکردی                  منشین ز پای یکدم، که بماند کاِر دیگر
زین رو در کنار طراحی ها، سامان دهی ها و پیشبردهای چند دهه فعالیت کارشناسی ل مدیریتی  اش، آثار قلمی نابی نیز از 

وی برجای مانده است:
نظام بودجه ریزی کشور، 1372

نقدی بر نظام بودجه ریزی ایران، 1372
گستره  مالی و ساختار بودجه ای ایران، 1375

9

    

    1344- 1364
 کارشناس بودجه و اعتبارات  
 کارشناس مسئول هماهنگی و بودجه  
 هاي نظارت  معاون دفتر هماهنگی و روش  
 هاي نظارت  رئیس دفتر هماهنگی و روش  
 سرپرست دبیرخانه شوراي اقتصاد  
 رئیس دفتر تلفیق و سنجش برنامه و بودجه  
 معاون سازمان برنامه و بودجه در امور مناطق  
 سرپرست مرکز آمار ایران  
 مشاور وزیر و مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه  
   
  سهامی خاص(عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تولیدي کیمیاي ایران(  

  1368- 1376  
  شرکت ملی صنایع پتروشیمی)ایران و ژاپن سابق(عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی بندر امام ،  
 عضو کمیسیون معامالت شرکت پتروشیمی بندر امام  
 مشاور مدیر عامل شرکت سرمایه گذاري صنایع پتروشیمی  
 رئیس هیئت مدیره شرکت پتروشیمی آبادان  
 شفق(س هیئت مدیره شرکت شیمیایی فرآورده قشم رئی(  

  1377- 1385  
 رئیس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی  
 مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه تأمین اجتماعی  
 عضویت در انجمن مشاوران ایران  

 

 

   

پيشينهحرفهاي
1344-1364

1368-1376

1377-1385
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بودجه ریزی در ایران، حقوق قوه  مقننه در بررسی و رأی به بودجه، 1386
بودجه ریزی در ایران، بودجه و دست اندرکاران، 1387

کاربلدی و چیره دستی کارشناسی، یک وجه از شخصیت اداری ل مدیریتی او بود و تنزه مالی و شرافت اداری، وجهی 
بارزتر. دکتر علی اکبر شبیری نژاد با تأثیرپذیری خاص از شرافت و تنزه مالی ل ادارِی دولتمرد یّکه ایران زمین، دکتر محمد 

مصدق، کارنامه ای بس شفاف در حوزه  اداری ل مالی در بیش از چهار دهه خدمت برجای نهاد. 
پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به در آی               که صفایی ندهد آب تراب آلوده

این تاشگر عرصه  علمی ل مدیریتی، در حیطه خانواده نیز کم نگذاشت و همزمان فرزندی، همسری و پدری می کرد، به 
قائده و شایان؛

فرزندِی محترمانه برای پدر تا زمان حیات و برای مادر تا آخرین روز حضور در هستی، همسری برای شریک زندگی و پدری 
برای چهار فرزند ره یافته.

نیک دانی، نیک کاری، نیک مدیری و نیز نیک فرزندی، نیک همسری و نیک پدری، دو زنجیره  متصِل بر جای مانده از روش و 
منش مردی است که دیگر در میان ما نیست؛ لیک حاضری است غایب.

در عصر استحاله  اخاق و چیره ورزی فساد، نیکی و پاکی او و کسانی چو او، دفترچه  سرمشق داری است برای مشق ما، آن 
گه که بخواهیم ”سیه مشق“ ننویسیم و سپیدی پیشه کنیم.

علی اکبر شبیری نژاد زیستنش سبک بود و باالن، رفتنش بس سبک تر و نَرمان، گرچه ما، ناباوران.
گرچه راهیست پر از بیم، ِز ما تا بِر دوست                    رفتن آسان بود اَر، واقف منزل باشی

در بهاِر نو و سبزینه بندی طبیعت، یادش ماندگار.
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  1363زیست ، نوشته دکتر شوماخر، نشریه محیط "کوچک زیباست"نقدي بر کتاب  
 گزارش تحقیقاتی مشترك با دیگران در سه جلد، سازمان  ،)تشکیالت اداري و مالی(ریزي کشور   نظام بودجه

  1372برنامه و بودجه، مرکز انتشارات، فروردین ماه 
 1371ماهنامه ایران فردا، شماره پنجم  ،1372اي سال   هاي بودجه  تحلیلی از سیاست  
 1372ریزي ایران، نشریه مجلس و پژوهش، فروردین ماه   نقدي بر نظام بودجه  
 هاي مجلس   مجموعه گزارش، انتشار محدود، مرکز پژوهش ،)الگوي متفاوت(ریزي کشور   بازنگري نظام بودجه

  به بعد 1373شوراي اسالمی، 
 1375نشر نی،  ،)الگوي منابع و مصارف(اي ایران   گستره مالی و ساختار بودجه  
 سال 122-1324اقتصادي، شماره  -اطالعات سیاسی ،هاي ساختاري در مدیریت بخش عمومی    ناسازگاري ،

1376  
 "1377، 50شماره ) ویژه نامه نیم قرن برنامه(ماهنامه ایران فردا،  ،"نیم قرن برنامه، یک قرن بودجه  
  1378ین اجتماعی ، موسسه عالی پژوهش تأم)بررسی مشترك با دیگران(نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی  
 دفتر مطالعات برنامه و )بررسی مشترك با دیگران(گزارش اصلی  ،)ها  مسائل و چالش(ریزي در ایران   بودجه ،

  1381هاي مجلس شوراي اسالمی   دجه مرکز پژوهشوب
 مباحث در مبانی نظري فقر و شکاف اجتماعی، جهت ارائه به همایش: مالحظاتی درباره فقر و شکاف اجتماعی 

، انتشار محدود، موسسه عالی پژوهش )پژوهش مشترك با دیگران( "ها و چشم اندازهاي توسعه ایران  چالش"
  1381تأمین اجتماعی 

 هاي سردبیر، فصلنامه تأمین اجتماعی  مقاله  
 دفتر مطالعات ) مبانی نظري و الگوي پیشنهادي(ریزي در ایران، حقوق مقننه در بررسی رأي به بودجه   بودجه

  1386هاي مجلس شوراي اسالمی چاپ اول،   برنامه و بودجه، مرکز پژوهش
 هاي مجلس   دفتر مطالعات برنامه و بودجه، مرکز پژوهش به کوشش ؛ریزي در ایران، بودجه و پارلمان  بودجه

  1387شوراي اسالمی، چاپ اول 
 دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز  دیگران، با، )ظرسنجین(ریزي در ایران، بودجه و دست اندرکاران   بودجه

  1387هاي مجلس شوراي اسالمی چاپ اول،   پژوهش

آثارقلمي

آدمی»دید«استباقیپوستاست

دیدگاههای»او«:
یکمقاله 

دوسرمقاله 
یکمصاحبه 



آدمی»دید«استباقیپوستاست

دیدگاههای»او«:
یکمقاله 

دوسرمقاله 
یکمصاحبه 

استادصاحبارج،از»دید«پربودواز»نظرمشحون«.
سهنوشتارویکگفتاِرپرسشوپاسخوارکهحاویبخشیازدیدگاههاونظرگاههای

اوستبرایفصلنخستیادنامهبرگزیدهشدهست:
•مقالهبسترهایحضورقانونگذاردربودجه،فصلهفتمازکتاب»بودجهریزي 	

درایران:بودجهوپارلمان«،1387
• فقرونظامجامعرفاهوتأمیناجتماعی،سرمقالهفصلنامهتأمیناجتماعی،1381	
• تأمینروستاییان،سرمقالهفصلنامهتأمیناجتماعی،1380	
• نیمقرنبرنامه،یکقرنبودجه،گفتوگوبامجلهایرانفردا،1377	
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مقدمه
سه گفتار اول کتاب »بودجه ریزي در ایران؛ بودجه 
و پارلمللان« بر تحلیللل مباني نظري و سللیر تاریخي، 
تجربه برخي کشللورها، و قوه مقننلله و اصاحات اخیر 
در بودجه ریزي متمرکز اسللت. در این گفتارها منشأ و 
ماهیت دولت و مخارج عمومي، بودجه و مالیه عمومي، 
توسللعه اختیارات دولت و گسللترش حضور قانونگذار، 
پایه گللذاري فرآیند جدید بودجه ریللزي و تحول نقش 
قانونگذار، مباحث عمده اي اسللت که در سللاختار هاي 
حکومتي مبتني بر تفکیک قواي سیاسللي تشریح شده 
اسللت. به عاوه، بررسللي سللیر تحول و مبانللي قانوني 
رویه هاي تهیه و تصویب بودجه و نهادهاي تصمیم گیري 
در بودجه ریزي ایران طي گفتارهاي بعدي کتاب مزبور 
امکان مقایسه مختصري را میان تجربه هاي کشورهاي 
پیشللگام با ایران به وجود مللي آورد. گفتار حاضر در پي 
بازشناسي و ارزیابي بسترهاي حضور و نقش پارلمان در 
بودجه با تکیه بر یافته هاي این کتاب مي کوشللد ضمن 
نگاهي بر سیر تحول بودجه و مباني نظري آن، مأموریت 
و جایللگاه پارلمان را با تأکید بر مللورد ایران، پیگیري 
و تحلیللل کنللد. چگونه پارلمان از صللورت یک مجمع 
مشللورتي متشللکل از معدودي از خوانین و نمایندگان 
پادشاه انگلستان، براي تعیین میزان مالیات قابل وصول 
در هر سال، به نهاد قانونگذاري مبدل شد و قدرت خود 
را در تصویب و تخصیص منابع تا آنجا گسترش داد که 
در برخي کشللورها ل مانند آمریکا ل بتواند از این اقتدار 
و نفوذ در کنترل دسللتگاه هاي اجرایي کشللور استفاده 

نامحدود  کند.2
در بیشللتر کشورها مهم ترین سللندي که همه ساله 
در پارلمللان مطللرح و به رأي گذارده مي شللود، سللند 
بودجه اسللت. قانونگذاران با برخورداري از حق تصویب 
و تخصیللص منابع با بودجه مي توانند کنترل سللازمان 
اجرایي کشور را در دست گیرند؛ هرچند که حق تصویب 
و تخصیص منابع تابع موازین و معیارهاي معیني باشد. 
از قللدرت کنترل پارلمان به عنللوان حق نظارت هم یاد 
مي شللود و این حق در کنار حللق تخصیص عمده ترین 

بسللترهاي حضور و حقوق قانونگذار در بودجه اسللت. 
وجود حقوق قانونگذار در این دو زمینه و تأمین آنها به 
مفاهیم معتبر حق و سازوکارهاي اجرایي مربوط به هم 
بسللتگي دارد؛ زیرا مفاهیم حللق و نمود آنها به موازات 
تحللوالت اجتماعي متحول مي شللود و روابط در میان 

قواي سیاسي را تغییر مي دهد.
در اینجا حق به معناي برخورداري از اختیار و امکان 
دخل وتصرف در سیاسللت  ها، تصمیم ها، برنامه هاي قوه 
مجریه و پیامدهاي آنهاسللت. برخللورداري از این حق، 
موضللوع قانون اسللت3 و یکي از ویژگي هللاي مهم که 
دارنده حق را سزاوار و شایسته اختیار موصوف مي کند، 
رسمیت و مشروعیت آن است. ویژگي دیگر، الزم االجرا 
بودن نظرات صاحب حق اسللت که این ویژگي، منشللأ 
مسئولیت هاي افراد، سازمان ها یا مجامع معین مي شود. 
ویژگي سللوم حق یا اختیار، ناشللي از مشروط بودن به 
رأي اکثریت است که به سبب ارتباط نزدیک این شرط 
با مشروعیت صاحب حق، همواره مي تواند ماهیت حق 
را غیرثابللت و قابل مذاکره کند. ازآنجاکه سیاسللت ها، 
تصمیم ها و دیگر اطاعات مقید در سند بودجه، اغلب به 
کارگزاري دولت انجام و سپس تقدیم قانونگذار مي شود، 
حقوق پارلمان یا دارندگان اختیار و امکان دخل وتصرف 
در آنهللا هم در تعامل با دولت و درچارچوب هاي معین 
)قوانیللن( تعریف و اعمال مي شللود. به عللاوه، تعریف 
حقوق قانونگذار براي کشورهایي از جمله ایران مستلزم 
توجه به دو نکته بسیار مهم و اثرگذار دیگر است: یکي 
آنکه این کشللورها در گروه بندي هاي معمول و متعارف 
بین المللي "در حال توسللعه"  شناخته مي شوند و دیگر، 
نقش منابع حاصل از استحصال و صدور نفت در منشأ و 
ماهیت حق در برخي از آنهاست. نتیجه اینکه تحوالت 
اجتماعللي و تغییللر در مفاهیللم حقوق یللا اختیار هاي 
قانونگللذار در تخصیص منابع و نظارت بر بودجه تابعي 
از اهمیت و نقش ویژگي هاي یادشللده در تعامل قواي 
اجرایي و قانونگذاري، و گاه در فضا هاي توسعه نیافتگي 

و وجود درآمدهاي نفتي است.
حقوق مربوط به تخصیص منابع و کنترل سللازمان 

بسترهايحضورقانونگذار
دربودجه1

دربيشتركشورها
مهمترينسنديكه
همهسالهدرپارلمان
مطرحوبهرأيگذارده
ميشود،سندبودجه
است.قانونگذاران
بابرخورداريازحق
تصويبوتخصيصمنابع
بابودجهميتوانندكنترل
سازماناجراييكشوررا
دردستگيرند؛هرچندكه
حقتصويبوتخصيص
منابعتابعموازينو
معيارهايمعينيباشد
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 يارياد

اجرایللي کشللور که در اصطللاح، "حقللوق تصویبي و 
نظارتللي پارلمان" خوانده مي شللود، عمدتللاً مربوط به 
کشللورهایي اسللت که ل چنان که اشاره شللد ل ساختار 
سیاسللي و حاکمیتي آنها بر تفکیک و اسللتقال قواي 
سیاسللي از یکدیگر استوار باشللد. حقوق بیان شده که 
معموالً بر پایه اصولي از قانون اساسللي اسللت، در قالب 
قوانین عللادي، صورت  عملیاتي به خللود مي گیرد. این 
قوانین در بعد حقوق تصویبي، ناظر بر چگونگي تهیه و 
تنظیم و انتخاب نمادهاي اطاعاتي سند بودجه، آداب 
و محدوده زماني رسللیدگي و رأي در پارلمان است، اما 
در بعللد نظارتي قانونگذار را به حللوزه تحلیل و ارزیابي 
مراحل اجرایي، مقایسللة نتایج به دست آمده با هدف ها 
و برنامه هللاي زمانللي مصوب و نیز، اطمینان از حسللن 
انجام مسللئولیت هاي مالي و محاسللباتي وارد مي کند. 
در سللال هاي اخیر، نظام هاي اطاعاتي بودجه به نوعي 
در پي ارزیابي کارایي، اثربخشللي و همسللویي نتایج با 
تصمیم هللاي اخذ شللده ) تعهدات حاکمیت سیاسللي( 
یا نوعي حسابرسللي عملیاتي از منابع هزینه شللده نیز 

برآمده است.
گاه توجلله و تأکیللد منحصللر بر اهمیللت و جایگاه 
حقللوق تصویبي پارلمللان مانع از تحلیللل فرآیندهاي 
مؤثللر بر تصمیم  هاي بودجلله اي و روابط علّي في مابین 
مي شود. همواره بخشللي از نیازهاي اعتباري در بودجه 
ناشللي از عملیاتي شدن تصمیم هاي گذشته و ضرورت 
تداوم جریان هاي اجرایي آنهاست. اما قسمت دیگري از 
نیازها، ذاتي وجود دولت و ابعاد مربوط به آن مي شللود. 
گروه سللوم نیازها مربوط به تصمیم هاي تازه اي اسللت 
که از طریق دولت براي پاسللخگویي به خواسللته هاي 
جدید جامعه اخذ شده اند. اختصاص منابع به این گروه 
اخیر، به سللبب تعهدات حاکمیت سیاسي طي فرآیند 
انتخابات است و آثار آن منشأ تعهداتي نسبت به منابع 

بالقوه جامعه در آینده مي شود.
بیشللتر مواقع تأمیللن حقللوق قانونگذار ) تصویبي یا 
نظارتي( فارغ از تجزیه و تحلیل نقش و تأثیر سلله گروه 
نیازهاي یادشللده و فقط از ب ُعد توجیه هزینه ها تعقیب 
مي شود؛ درحالي که ابعاد درآمدي و فرآیند هاي اعتباري 
بودجه داراي اهمیت بسیار بیشتري است. پاسخ به این 
مسئله که اقام درآمدي بودجه و نقش آن در پیدایش 
حقوق قانونگللذار و ویژگي هاي آن کدام اسللت، عطف 
توجه به تحلیل تاریخي فرایند بودجه ریزي و چگونگي 

تأمین منابع و ماهیت آن را ضروري مي سازد.
1-  بسترهاي تاریخي

قدیمي ترین پدیده هایي که در جوامع بشللري شکل 
گرفته وجود دولت اسللت که به تناسب شرایط و احوال 

اجتماعي ل اقتصادي حاکللم بر هر جامعه ظهور و بروز 
کرده اسللت. پدیده دولت در نواحللي مختلف جهان به 
تبعیت از اوضللاع طبیعي و خصوصیت هللاي اجتماعي 
مسللیرهاي متفاوتي را پیموده است. همچنین مرسوم 
است که تحلیل تاریخي حقوق قانونگذار در دولت هاي 
 اروپایي را از کشور انگلستان ل به عنوان کشور پیشگام ل 
و از حللدود قللرن دوازدهم میادي شللروع  کنند. حال 
آنکلله از زمللان زوال امپراتوري روم شللرقي و پیدایش 
حکومت هاي ملوک الطوایفي بر پایه نوعي فئودالیسللم 
اروپایي تا اوایل قرن سللیزدهم میادي، تصویر روشني 
از اداره امللور مالي و دخل وخرج حکومت هاي مزبور در 
دست نیسللت؛ درحالي که مسلللمانان در همین دوران 
داراي سازوکار مالي و دستورالعمل هاي هزینه اي معین 
و در مواردي، برگرفته از نظام حکومتي ساسللانیان در 
اداره امللور بیت المال بودند. حتي تا مدت ها پس از قرن 
دوازدهم هم، امور مالي و مسللائل اساسي حکومت هاي 
اروپایي در چگونگي تأمین هزینه هاي دربار یا توسللعه 
قلمللرو حکمرانان محلللي خاصه مي شللد. ازاین رو، از 
یک سللو چگونگي کم کللردن مطالبات مالي پادشللاه و 
ازسوي دیگر تسهیم منابع الزم التأدیه بین سران فئودال، 
اسللاس تفکر مالي و به عبارتللي چارچوب مالیه مغرب 
زمیللن از آن زمان به بعد بود. از دیدگاه تاریخي، همین 
تفکر راجع  به مسللائل مالي حکومت را مي توان منشللأ 
پیدایش و هسته تشکیل پارلمان با مأموریت جلوگیري 
از تجللاوز حکمرانان و تعدیل تحمیات آنان شللناخت. 
ازآنجاکه انگلسللتان در این مسللیر کشللوري مبتکر و 
پیشگام بود، پیدایش پارلمان و سیر تحوالت بعدي آن 
با اشاره اي به تاریخ اجتماعي و تحوالت جامعه انگلیس 

شروع مي   شود.
انگلسللتان در حللدود نیملله قرن یازدهللم میادي 
تحت سلللطة کامل نورمن ها درآمللد. در زمان حکومت 
نورمن ها سرزمین مفتوحه متعلق به شخص پادشاه بود. 
وي کشللور را به چند منطقه تقسللیم کرده و اداره امور 
هللر منطقه را بلله یکي از نمایندگان خود سللپرده بود. 
در آن زمان، درآمد کشللور بر پایه کشللت و زرع بود و 
نمایندگان پادشللاه وظیفه داشللتند عاوه بر حفظ نظم 
و کنترل رعایاي سللاکن در قلمرو خود، بهره برداري از 
زمین هاي قابل کشللت منطقه را نیللز به آنان واگذارند. 
محصول به دسللت آمده از این زمین ها متعلق به مالک 
)پادشللاه( بللود و نماینللدگان وظیفه داشللتند آنها را 
گردآوري و براي پادشللاه ارسللال کنند؛ اما پیش از آن 
مي بایللد هزینه هاي حفظ نظم و امنیت منطقه، سللهم 
نماینده پادشاه و حداقل معیشت رعایا از محصول کسر 
مي شللد.4 بنابراین، مساعدت شرایط جغرافیایي و آب و 
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هواي منطقه براي تولید کشللاورزي، هزینه  هاي اداري 
و شللخصي نماینده و حداقل معللاش رعایا، متغیرهایي 
بودند که به طور مسللتقیم در تعیین سهم پادشاه تأثیر 
مي گذاردند. هرگونه تحمیل اضافي پادشللاه به خصوص 
در سللال هاي نامسللاعد کشللاورزي به معنللاي کاهش 
حللق نماینده و تنگناي معیشللتي بیشللتر بللراي رعایا 
بود. انتظارات بسللیار پادشللاه و تداوم فشارهاي او براي 
دریافت سللهم بیشللتري از تولید، بسللتر اولیه اي براي 
بللروز تعارض در منافع درون حاکمیت و انگیزه اي براي 
نمایندگان پادشللاه شد تا نسبت به تعدیل تحمیات و 

کنترل مطالبات او چاره اندیشي کنند. 
مدت ها طول کشللید تا بهره مالکانه یا سللهم شللاه 
که کم کم به شللکل مقطوع)مالیات( مطالبه مي شد، به 
سللبب مقاومت یا درواقع ناتوانللي پرداخت نمایندگان 
تللا حدودي تعدیل شللود؛ زیرا در اوایللل قرن دوازدهم 
میادي هانري اول پادشاه انگلستان طي فرماني به نام 
آزادي هللاي حقوقي درزمینلله آزادي مذهب براي رعایا 
و محدودیت هایللي در تحمیللل مالیات هللا را پذیرفت. 
بیش از گذشللت یللک قرن از زمان صللدور این فرمان، 
طللرح مقدماتي آزادي هاي هانري اول در سللال 1215 
به منشللور کبیر مبدل شللد و »جان« پادشاه انگلستان 
نیز تشللخیص و وصول مالیات ها را به شوراي مملکتي 
واگللذارد.5 ازایللن رو، بسللترهاي اولیلله وضللع قانون و 
شللکل گیري حقوق قانونگذار را باید خارج از صاحیت 
رعایللا و مقوله اي در درون سللاختار حاکمیت آن زمان 
بللراي مقابله بللا اقتدار شللاه در تحمیل هللاي خارج از 
توان بلله نمایندگان خود شللناخت. به عبارت دیگر، این 
اختاف منافع بر سللر منابع متعلللق به حاکم یا تأمین 
خواسللته هاي وي، که اغلب رنگ تجاوزکارانه و تحمیل 
بلله منافع نماینللدگان )و به تبع آن بلله رعایا( به خود 
مي گرفللت، منجر به پیدایش شللوراي مملکتي گردید. 
این شللورا هسللته قانونگذاري و تفکیک قوا از یکدیگر 
و ل به زعم برخي ل نطفه دموکراسللي در جهان شناخته 

مي شود.
بنابراین و به رغم تصللور اولیه غالب، قانونگذاري در 
بسللتر تاریخي خود، حاصل تعارض منافع در سللاختار 
حاکمیت و تللاش الیه خوانین و برگزیدگان پادشللاه 
بللراي تعدیل انتظللارات او از بازدهي محللدود و گاه رو 
به افول سللرزمین هاي تحت مدیریللت خود بود. توفیق 
نمایندگان شاه در تشکیل شورا براي تعدیل تحمیات 
وي، یللا مفاهیم اولیه اي از حقللوق تصویبي را مي توان 
اهرمي براي تحدید قدرت پادشاه در وصول مالیات ها یا 
به اصطاح، تأمین منابع مالي حاکمیت آن روز شناخت. 
در تداوم این تحوالت که پیاپي با کشمکش هایي میان 

دربار و شللوراي مملکتي همراه مي شللد، ادوارد اول در 
سللال 1297 میادي پذیرفت که هیللچ مالیاتي جز به 
رضایت و تصویب شوراي مملکتي برقرار نشود.6 اما این 
گام بسللیار مهم در محدودیت پادشللاه نسبت به وضع 
مالیات یا رسمیت حقوق )قانونگذاري( شوراي مملکتي 
هم، به رعایا و عامه مردم ارتباطي مسللتقیم نداشللت و 
فقط تحوالت اجتماعي و پیدایش گروه هاي شهرنشین 
سبب شللده بود که عاوه  بر نمایندگان پادشاه )اشراف 
و خوانین(، روحانیون و افراد سرشللناس طبقه متوسط 
شللهرهاي اصلي نیز در شللورا حضور یابند، درحالي که 
مللردم همچنللان ناگزیللر از تمکین و اجللراي فرامین 

حکومتي در تأدیه مالیات ها بودند.
تغییللرات مزبور و تضعیف پیاپي اقتدار شللاه که به 
تعمیق و تشللدید اختاف میان وي و شوراي مملکتي 
منجر شللده بللود، در حدود پنج قرن به درازا کشللید و 
حتي شللورش مردم و دسللتگیري و اعللدام چارلز یکم 
)پادشللاه انگلستان( در سال 1649 میادي را به دنبال 
داشللت، اما هنوز چهار دهه زمان الزم بود تا اختیارات 
شوراي مملکتي نهادینه و تعریف شود؛ بنابراین در سال 
1689 میللادي، »الیحه حقوق«، تحمیل و مطالبه هر 
نوع وجهي به عنللوان هدیه یا قرض، کمک یا مالیات را 
بدون موافقت شللوراي مملکتللي ممنوع کرد.7 طي این 
چهار دهه، انگلسللتان دوران سخت حکومت "کرومول" 
را از سللر گذراند و جنگ هاي داخلي و نابسللاماني هاي 
اجتماعي قرن هفدهم را فرونشللاند. اما چون جانشللین 
کرومول به دنبال تضعیف دوباره شللورا و بازگشللت به 
اقتدار مطلق پادشللاه بود، شللورا با عزل وي و روي کار 
آمللدن پادشللاه جدید در اواخر قللرن هفدهم به حیات 
قانوني خود رسمیت بخشید و با این اقدام نهاد پارلمان 

را در انگلستان تثبیت کرد.8
تحوالت جامعه انگلسللتان از قرن پانزدهم به بعد، با 
پیدایش اندیشلله هاي تجارتگري و افزایش مسئولیت ها 
و انتظللارات از دولللت در ایجاد و نگهللداري زیربناهاي 
الزم براي توسللعه مبادالت تجاري، نظیر راه ها، بنادر و 
حفاظت از اتباع کشور که براي دادوستد به نقاط مختلف 
جهان در حرکت بودند، همزمان شللد. این اندیشه ها به 
گسللترش ابعاد دولت، شللکل گیري اموال و دارایي هاي 
عمومي و رونق شهرنشیني، تأسیس کارگاه هاي صنعتي 
و رشللد طبقه متوسللط کمک مي کرد و این تغییرات با 
دگرگوني سللاختار شللوراي مملکتي و حضور تدریجي 
نمایندگان مردم در تعییللن و تعریف حقوق جامعه در 

برابر پادشاه و رسمیت قوه قانونگذاري همراه بود.
هرچند دسللتاورد هاي شللوراي مملکتللي و تحدید 
نسبي حقوق پادشاه در انگلستان، منشأ آثار و تحوالت 

قانونگذاريدربستر
تاريخيخود،حاصل
تعارضمنافعدرساختار
حاكميتوتالشاليه
خوانينوبرگزيدگان
پادشاهبرايتعديل
انتظاراتاوازبازدهي
محدودوگاهروبهافول
سرزمينهايتحت
مديريتخودبود
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مشللابهي در کشللورهاي دیگر اروپایللي ل بخصوص در 
فرانسلله ل شللد، پیشللگامي انگلسللتان در بروز و نحوه 
مدیریللت ایللن جریان بسللیار مهم علللت اصلي عطف 
توجلله به وقایع تاریخي آن به عنوان کشللوري پیشللرو 
اسللت. درواقع برخي صاحب نظران، انگلستان را حداقل 
یک صد سال از کشورهاي اروپایي هم ردیف خود، مانند 
فرانسلله، جلوتر مي دانند؛ حتي کریسللتوفرهیل استاد 
دانشللگاه آکسفورد، انقاب اجتماعي ل سیاسي انگلیس 
در سال 1640 میادي را همتاي انقاب 1789 فرانسه 

مي شمارد.9
از اوایللل قرن هفدهم میادي با رونق اندیشلله هاي 
تجارتگري، واژه "اقتصاد سیاسي" براي اولین بار به منظور 
ارائه توصیه هایي براي تصدي اموال و دارایي هاي عمومي 
به کار گرفته شللد10 و زمینه هاي جدایي مفاهیم مربوط 
بلله هزینه هاي عمومللي از هزینه  هاي دربللار یا جدایي 
هزینه هللاي شللاه و دولت فراهم آمللد و بخش عمومي 
شللکل گرفت. در اواسللط قرن هجدهم علللم اقتصاد را 
طبیعت گراها پایه گللذاري کردند. طبیعت گراها زمین 
را یگانلله منبع تولید ثروت مي شللناختند و با اعتقاد به 
صحت مشاهدات عیني و جداسازي معیارهاي اقتصادي 
از اصول اخاقي و مذهبي در پي اشللاعه استفاده گري 
تحللت حاکمیت قانون بازار بودند. اعتقاد به قانون بازار، 
دیدگاه ویللژه اي راجع به بخش عمومللي و وظایف آن 
مطللرح مي کللرد. طبیعت گراها با کارکللرد ذاتي دولت 
موافللق نبودند و آن را دسللتگاه مسللرف و کم کفایتي 
مي شللناختند که به حکم ضرورت و در حداقل ممکن 
باید حفظ شللود. در نظللر طبیعت گراهللا تصمیم هاي 
دولت بیشللتر معارض با نظام طبیعللي حاکم بر جهان 
اسللت، درعین حال، این تولید متکي بر زمین و طبیعت 
اسللت که منابع مالي مورد نیاز دولت را قابل استحصال 

مي سازد.11
تغییر شکل تدریجي منابع مالي مورد نیاز حکومت 
در طول زمان و تبدیل بهره مالکانه زمین تحت کشللت 
پادشللاه به مالیات مقطوع سللران فئودال و سپس سیر 
تحول مالیات و جانشللیني درآمد افراد جامعه، به عنوان 
مبناي وصول از تعریف هایي که در این دوره به وسللیله 
متفکران غربي به عمل آمده قابل رهگیري است. به عنوان 
مثال، "ژان بدن" فرانسوي در اواخر قرن شانزدهم هنوز 
مخالف وضع مالیات است و وصول آن را امري استثنایي، 
موقللت و منحصللر به مواقع خاص مي شناسللد. در نظر 
بدن حکومت ها باید بللا درآمدهاي اماک و خالصجات 
یا ثروت هاي شخصي حاکمان تأمین مالي شوند. نظریه 
بدن بیش از هرچیز نشان از ساختار اجتماعي و تولیدي 
مشللابه در فئودالیسللم دو کشور فرانسلله و انگلیس در 

این دوره دارد. "توماس مان" انگلیسي هم در نظریه  اي 
مشللابه، وصول مالیات ازطرف دولللت را ظلم و خاف 
عدالللت مي پندارد. او به ضرورت وضع مالیات در مواقع 
خاص اعتقللاد دارد و مي گوید "این ضللرورت را باید با 
وضع مالیات بللر ثروتمندان مرتفع کللرد؛ اما ازآنجاکه 
ثروتمندان از سللطح رفاه و مصرف باالتري برخوردارند، 

مالیات عادالنه مالیات بر مصرف است."12
این تعریف ها بازتابي از اوضاع اجتماعي و اقتصادي 
دوران گللذار جوامللع اروپایللي و دربردارنللده توأمللان 
ویژگي هللاي مالي دوران فئودالیسللم و تحوالت بعدي 
مربوط به ظهور تجارتگراها و سپس، نظریه هاي حقوق 
طبیعي دربارة حکومت و ثروت است. "منتسکیو" راجع 
به مالیات نظریه  اي پیشللرفته دارد. وي ضمن تشللریح 
ضرورت تفکیک قواي حاکمیت از یکدیگر، قانونگذاري 
را بر قواي دیگر مرجح و استقال کامل این قوه را سبب 
اشللراف به قواي اجرایي و قضاییه مي شناسد. منتسکیو 
بللر ضرورت پرداخت مالیات تأکید مي کند، اما نگاه وي 
از حکومت به سمت مؤدي منعطف مي شود. او ضرورت 
پرداخت مالیات را در نفع مؤدي توجیه مي کند و آن را 
پرداخت قسمتي از دارایي هاي شخصي براي بهره گیري 
از بقیه آنها مي شناسللد. انتقال مبناي توجیهي مالیات 
از نیللاز حاکمیت به منافع مؤدي در تعبیر منتسللکیو، 
داوطلبانلله بودن پرداخت و عدالللت مالیات تصاعدي را 
قابللل توجیه مي کند. سللرانجام، "دیوید هیوم" در قرن 
هجدهللم میللادي ضمن پذیللرش ضللرورت پرداخت 
مالیللات و ویژگي  هللاي مللورد نظر منتسللکیو، مالیات 
را جبللران خدماتي مي داند که ازسللوي دولت به افراد 
جامعه عرضه مي شللود.13 تعریللف اخیر در بحث عرضه 
کاالهاي عمومي توسللط دولت همچنان معتبر و زمینه  

بحث هاي مالیاتي جاري است.
در این دوران، منابللع اصلي عواید دولت، به مالیات 
اراضي زراعي و اماک و نیز مالیات سرشماري یا سرانه 
منحصر مي شللد و در کنار آنها دریافت حقوق گمرکي 
و وصللول برخي مالیات هاي محلي هم مرسللوم بود. در 
اواخر قللرن هجدهللم و در دوران جنگ هللاي ناپلئون 
مالیات بر درآمد نیز معمول و وصول مي شللد و در قرن 
نوزدهللم انواع دیگري از مالیات ها و منابع مالي از قبیل 
قرضه عمومي مورد اسللتفاده دولت هللا قرار مي گرفت. 
اما قرضه عمومللي و منابع مالي غیرمالیاتي مورد تأیید 
اقتصاددانان آن زمان نبللود. به عنوان مثال، ریکاردو در 
پي بررسللي آثللار جنگ هاي ناپلئون قرضلله عمومي را 
سللاحي بللراي لطمه زدن به سللامت و رفاه ملت ها و 

تخریب پایه هاي خوشبختي جامعه معرفي مي کرد.14
درهرحللال، تثبیت نهاد پارلمللان و قطعیت حقوق 
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قانونگذار در تعیین مالیات ها ي قابل وصول در کشورهاي 
اروپایي زمینه اي براي عطف توجه به هزینه هاي دولت 
شللد. این بحث کلله آیا نماینللدگان پارلمللان پیش از 
وقوف بلله ضرورت هاي مصرفللي و هزینه هاي عمومي 
مي توانند نسللبت به تناسب وصول مالیات ها اظهارنظر 
کنند، نقطه شروع ماحظات پارلماني راجع به هزینه ها 
بللود. طرفللداران این بحللث معتقد بودند کلله رأي در 
عواید یللا منابع مالي مورد نیاز دولت مسللتلزم آگاهي 
از نللوع و حللدود مصارف مربوطه اسللت؛ هرچند پیش 
از آن نماینللدگان پارلمان بررسللي و اتخاذ تصمیم در 
حللوزه مصارف را در زمللره حقوق سلللطنتي و دولتي 
مي شللناختند و اعتقاد داشللتند که مصللرف و حواله و 
تأدیلله در محدوده عایدات مصوب ازسللوي نمایندگان 
جزء اختیارات دولت اسللت. بحللث دخالت پارلمان در 
هزینه هاي دولت که در فرانسه با جدیت بیشتري دنبال 
مي شللد حدود چهار دهه به درازا کشید و سرانجام در 
سال 1817 میادي مورد قبول واقع شد. در انگلستان 
وضللع بر منوال دیگري بللود. هزینه هاي دولت تا اواخر 
قللرن هفدهم به دو قسللمت ثابت و غیرثابت تقسللیم 
مي شللد. هزینه هاي ثابت داراي تللداوم زماني بیش از 
یک سللال و متکي بللر تصویب پارلمان بللود، اما قبول 
هزینه هللاي غیرثابت تابع تشللخیص ضللرورت و وجود 
منابع تازه ازسوي پارلمان مي شد. دیوید هیوم مي گوید 
در نیملله دوم قرن هجدهم مخارج دولت انگلسللتان از 
مخارج دربار جدا و سهم هریک از آنها از منابع عمومي 
در بودجه قید  شد. لزوم رسیدگي به هزینه  ها و تصویب 
آن ازسوي پارلمان، بعد از فرانسه در سایر کشورها هم 
رسللمیت یافت و با این استدالل که کسي که حق رأي 
در مالیات را دارد باید بداند که مالیات هاي درخواسللت 
شللده براي تخصیص به احتیاجات ضروري بوده است 
و دخالللت پارلمان در تمام امللور مالي دولت از جمع و 

خرج، قطعي گردید.15
بررسللي و تصویب هزینه ها به وسیله پارلمان پیامد 
طبیعللي دیگري بللا عنوان حقللوق نظارتللي به منظور 
ارزیابللي و اطمینان از صحت انجللام هزینه ها یا کنترل 
مسئولیت هاي محاسللباتي مجریان در برابر نمایندگان 
داشت که بعدها منشأ رأي اعتماد پارلمان به مسئوالن 
اصلللي دولت )وزرا( شللد؛ امللا تأمین حقللوق نظارتي 
نمایندگان در کشللورهاي مختلف صورت هاي ویژه اي 
به خللود گرفت. در حاکمیت حزبي انگلسللتان نظارت 
پارلمانللي در قالب گزارش هایي صللورت مي گرفت که 
کمیسللیون بودجلله آنها را تهیلله و پللس از تقدیم به 
هیأت رئیسلله، در بین نمایندگان توزیع  مي شللد. پس 
از آن، محلللي براي تهیه و تنظیللم تفریغ بودجه باقي 

نمي ماند. در فرانسه، گذشته از الیحه تفریغ بودجه که 
وزیللر مالیه تهیلله و تقدیم پارلمان مي کللرد، هریک از 
وزرا نیللز گزارش اقدامات مالي خللود را تنظیم و براي 
دیوان محاسللبات فرانسه در قوه قضائیه ارسال و دیوان 
محاسبات نیز گزارش عملکرد مالي کل را تهیه و همراه 
با نظرات خود به پارلمان ارائه مي کرد. در آمریکا، قانون 
سللال 1921 میللادي، اداره کل حسللابداري را مأمور 
حسابرسي از دسللتگاه  هاي دولتي و تهیه گزارش مالي 
همللراه با اظهارنظللر و طرح موارد احتمالللي تخلف از 
قوانین و مقررات براي تقدیم به کنگره مي کرد که این 

اداره کل جزئي از قوه مقننه محسوب  مي شد.16
ضرورت پرداخللت مالیات و تأمیللن مالي حکومت 
بللا طرح ماحظللات اجتماعللي و تحللوالت منتهي به 
اواخللر قرن نوزدهم میللادي، حمایت از دولت محدود 
و اداره امللور مالي آن را داراي توجیلله پایدار مي کرد. 
منشأ حقوقي این وضعیت همان »الیحه حقوق«، سال 
1689 بللا هدف کنترل تشللخیص و وصللول مالیات ها 
بود و همان طور که گذشللت، سللال ها طول کشللید تا 
دامنه کنتللرل پارلمان به هزینه ها تعمیم یابد و حقوق 
نظارتللي مجلس در کنار حقوق تصویبللي در درآمدها 
و هزینه هللا جاي گیرد. این مجموعه بللا عنوان حقوق 
مالیه عمومي )حقوق مالي و مالیاتي( تشخص و هویت 
ویژه یافت و به یکي از شاخه هاي حقوق عمومي مبدل 
شللد.17 شأن اولیه شوراي مملکتي در تعدیل تحمیات 
پادشاه گسترش یافت و صورت مستمر به خود گرفت. 
تللداوم اقتدار و پذیرش جایگاه اجتماعي دولت در اروپا 
به تدریللج وصول مالیات هللا را در قالب قوانین موضوعه 
پایدار درآورد و به هزینه  هاي دولت اسللتمرار بخشللید. 
به عبارت دیگر، مبارزات تاریخي آغاز شللده از انگلستان 
تحت تأثیر تحوالت اجتماعللي و نظریه هاي تازه راجع 
به ضرورت وجللود و تثبیت نهاد دولت با تفکیک قواي 
سیاسللي، تأمین حقوق قوه مقننلله راجع به مصادیق و 
میزان مالیات هاي قابل وصللول و هزینه هاي قابل اجرا 
را به عنللوان وظایف جاري و دائم دولت از بودجه خارج 
کرد و تحت احکام قانونللي معین درآورد. با این اقدام، 
جایگاه نوین قانونگذاري بلله ارزیابي صحت برآوردها و 
رأي در درآمدها و هزینه ها و سللپس بررسي آثار مالي 
اجراي قوانین موجود تبدیل شللد. نظام هاي بودجه اي 
که پس از این شللکل گرفت فن تعریف شللده اي تحت 
تابعیت چند اصل مشللخص براي کسللب مجوز وصول 
منابللع و انجللام هزینه ها در حللدود وصولي ها بر طبق 
قوانین مصوب موجللود بود. این اصول که مراحل تهیه 
و تصویب سللند بودجه را به عنوان جواز قانوني هدایت 
مي کرد بللر تفکیک عایللدات و مخارج، شللامل بودن، 
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سللالیانه، کامل و جامع بودن اطاعات، وحدت، تعادل، 
وضوح و قابلیت اطمینان اطاعات تأکید داشت. اصول 
مزبور ضوابط الزم الرعایه اي براي تهیه کنندگان و مباني 
مشللخصي براي تصویب کننللدگان به وجود مي آورد که 
به ارزیابي صحللت و اجراي مالللي درآمدها و هزینه ها 
محدود مي شد و تعیین وظایف دولت در وصول منابع و 
انجام مأموریت ها را به قوانین مستقل )خارج از بودجه( 

محول مي کرد.
2-  بسترهاي اقتصادي و اجتماعي

در نیمه دوم قرن نوزدهم که دوران رفاه کشورهاي 
اروپایللي بللود بودجه اي که بللا رعایت اصللول و قواعد 
معیللن تهیلله و تصویب و با نظارت قللوه مقننه به اجرا 
در مي آمد، طرفداران بسللیار داشللت و نیازهاي آن روز 
جامعلله اروپا را به خوبي برطرف مي کرد. در این بودجه، 
حضور قانونگذار داراي چارچوب مشخص و تعریف شده 
بود. تنظیم بودجه هاي بدون کسري منابع از ماحظات 
عمده قانونگذاران محسللوب مي شد. در این چارچوب، 
جواز قانوني بودجه به بررسللي و تأیید برآورد مالیات ها 
و توجیلله ضللرورت پرداخت هللا از یک سللو و برقراري 
نظللم و کنترل در وصول و انجللام هزینه هاي دولت در 
محدوده وظایف مصوب ازسللوي  دیگر، خاصه مي شد. 
در تنظیللم این بودجه تقللدم درآمدها بر هزینه ها اصل 
اساسي و احتراز از کسر بودجه مسئله عمده میان قواي 
قانونگذاري و اجرایي به شمار مي آمد. بودجه نویسي فني 
براي تنظیم صورت هاي دخل وخرج دولت، تحت اصول 
و قواعدي بود که امکان نظارت بر حوزه عمل کارگزاران 
دولت و مسللئولیت هاي   مالي و محاسللباتي آنان را در 
دریافت ها و پرداخت ها فراهم مي آورد. نظارت بر اجراي 
بودجلله از دیدگاه هاي اداري، قضائللي و پارلماني انجام 
و در نهایللت به تنظیللم و تصویب گزارش تفریغ بودجه 
منجر مي شد. بستر هاي قانوني این فرآیند که در حدود 
سلله قرن شکل گرفته و به تکامل رسیده بود، با دوراني 
از پیشللرفت اقتصادي و اجتماعللي بدون مداخله دولت 

همراه بود.
بللروز دو جنللگ جهاني پیاپللي و آثللار اقتصادي و 
اجتماعللي آنها در اوایل قرن بیسللتم مفهوم و مأموریت 
دولت هللا و به تبع آن، محللدوده قانونللي و مورد عمل 
مالیه عمومي و بودجه را درهم ریخت. پیامدهاي این دو 
جنگ، بخصوص جنگ جهاني دوم، مقدمه اي براي طرح 
مسئولیت هاي تازه شد و گسللترش ابعاد دولت محدود 
قرن نوزدهم را براي پاسخ به افزایش انتظارات اجتماعي 
الللزام آور کرد. پس از جنللگ دیدگاه هللاي اقتصادي و 
به خصوص نظریه هاي "کینللز" در ضرورت حضور مؤثر 
دولت بللراي هدایت امللور اقتصادي به ظهللور مفاهیم 

تازه اي از دولت و مسئولیت هاي اجتماعي آن منجر شد. 
در این نظریه ها تأمین رشللد و ثبات اقتصادي، مدیریت 
مؤثللر دولت را مي طلبید و ایللن امر پیوند مالیه عمومي 
و بودجه را با اداره امور اقتصادي کشللور که در گذشته 
فقط بلله دنبال کنترل منابع، صحت هزینه ها و عملکرد 
مالي مسئوالن دولتي بود، با بررسي آثار هزینه  ها و منابع 
عمومللي بر مصرف و پس انداز، ارتبللاط برقرار مي کرد و 
بودجه ریللزي را به أخذ سیاسللت هاي مالللي مرکب از 
هدف هاي پیچیده اداري و اجتماعي ناگزیر مي سللاخت. 
هدف هاي مزبور بودجه ریزي را مأمور تکمیل فعالیت هاي 
اقتصللادي جامعه و تعدیل کننده آثار نوسللان هاي ادوار 
تجاري مي شللناخت که مي باید آثار عملیات بودجه در 
اقتصللاد و همچنین اقتصللاد در بودجلله و روابط میان 
ایللن دو را شناسللایي و اندازه گیللري، هدف هللاي قابل 
دسللتیابي با اقدامات مستقیم دولت را معین و عملیاتي 
کند؛ و ابزارهاي مناسللب از میللان مالیات ها، هزینه ها و 
امکانات اعتباري را شناسللایي برگزینللد. هماهنگي در 
همین حرکت سلله وجهي بللود که بودجه ریللزي را در 
کنار مأموریت تاریخللي تأمین تمامیت  مالي و حفاظت 
از جریان هاي اداري به ابزار سیاسللت گذاري کان براي 
تحقق مأموریت هللاي تخصیص منابع، رشللد و ثبات و 

بازتوزیع درآمدها مبدل کرد.18 
نظریه هللاي اقتصادي مربوط بلله این تحوالت که از 
آغاز دهه چهارم قرن بیسللتم بر لزوم دخالت گسللترده 
دولت با اسللتفاده از سیاست هاي مالي تأکید مي ورزید، 
بر این باور بود که اسللتفاده از ابزار بودجه  براي تجهیز 
منابع الزم و اختصاص آنها به هزینه هاي سیاسللت هاي 
اتخاذ شده به صورت مطلوب مقدور خواهد بود و این، به 
معناي پذیرش اصل تقدم هزینه ها بر درآمدها در بودجه 
بود. در این نظریه ها، گذشللته از تحلیل هاي مربوط به 
سللازوکار نظام اقتصادي حاکم و بروز بحران هاي ناشي 
از نارسللایي هاي تقاضاي کل براي تعادل پایدار، بازتابي 
از مخالفللت با دولت محدود و ممنوع طبیعت گراها نیز 
به چشللم مي خورد و در این معنللا، برخي اقتصاددانان 
بلله نقش دولت در کمک به گروه هاي اجتماعي محروم 
توجلله کللرده و بر ضللرورت انتخاب اجتماعللي بر پایه 
رجحان هاي فردي و مأموریت قدرت سیاسي در تعقیب 

رفاه عمومي تأکید داشتند.
سیاسللت هاي مالي و مالیه عمومللي که در تعقیب 
هدف هاي سه گانه جدید ابزار بودجه ریزي را به خدمت 
گرفته بود، در حدود پنج دهه طیف وسیعي از نظام هاي 
سیاسي، نظریه هاي اقتصادي و رهیافت هاي مدیریتي را 
به وجود آورد. این سیاسللت ها مفهوم "دولت" را تا حد 
باالترین مراتب اجتماعي در هر کشللور گسترش داد و 
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در عمل، آن را به صورت بزرگ ترین سللازمان اقتصادي 
ل اجتماعللي و تواناترین کارفرماي بدون همتا، به لحاظ 
حجللم فعالیت ها و جریان وجوه تحت مدیریت درآورد. 
ازسللوي دیگر، اهمیت یافتن سازمان دولت و تخصصي 
شدن فعالیت هاي آن و همچنین پیدایش احزاب سیاسي 
بانفوذ، دوران جدیللدي از روابط دولت و قانونگذاري را 
ایجاد کرد. در این دوران که متجاوز از نیم قرن به درازا 
کشللید قوه مجریه داراي مسئولیت هاي بسیار گسترده 
و مأموریت هاي پیچیده شللد و همیللن پیچیدگي ها و 
چندوجهللي شللدن فرآیندهللاي تصمیم گیللري راجع 
بلله مصارف و به تبللع آن منابع، در کاهللش اهمیت و 
انفعال پارلمان نسللبت به مسائل بودجه اي تأثیر گذارد. 
در دولللت جدید، عاوه بر سللازماندهي و رهبري گروه 
کارکنان متخصص و مجري قوانین، مسللئولیت  طرح و 
انتخاب سیاسللت هاي اقتصادي ل اجتماعي متناسب با 
نیازهللاي جامعه و برنامه ریزي براي اجراي آنها شللکل 
جدي به خود گرفت؛ به طوري که اسللتمرار فعالیت ها و 
دوام دولت یا حزب حاکم منوط به حسن أخذ و اجراي 

این گونه سیاست ها بود. 
ورود مفاهیم مدیریتللي در بودجه و طرح و تعقیب 
اصطاحاتللي نظیر بودجه برناملله اي یا بودجه عملیاتي 
زمینه هایي بود که قانونگذار را نسللبت به تصمیم گیري 
در حللوزه عملیات دولت، با مشللکل پیچیدگي و نبود 
آگاهللي کافي مواجه مي کرد. درواقللع نمایندگان مورد 
اعتمللاد محلي و داراي صاحیت هللاي محدود علمي و 
تجربي در هماوردي نسبت به حل مسائل دولت جدید 
ناتللوان بودند و این پیچیدگي ها، در کنار عملکرد گروه 
کارشناسللان و تکنوکرات هللاي تهیه کننده بودجه، قوه 
مقننه را مقهور قوه مجریه مي کرد و اقتدار قانونگذاري 
را بلله بحث راجع به کلیات موضوع و آنچه که ازسللوي 

دولت در اختیار قرار گرفته بود، تنزل مي داد.
توسعه حضور و توجیه اقتصادي فعالیت هاي دولت 
سللبب مي شللد که نتیجه بخش و مؤثر بللودن اقدامات 
بودجلله اي در انظار جامعه مهم تللر از قانوني بودن ابعاد 
مختلللف آن جلللوه کند و درواقع، شناسللایي و تعقیب 
مفاهیللم تازه اي از نفع عموم، شللعار اصلي دولت براي 
ورود به هر حوزه از فعالیت هاي جامعه شللود. به عنوان 
مثال، در آمریکا پس از بحران سللال 1929 جنبه هاي 
فقط مالي بودجه ریزي در درجه دوم اهمیت قرار گرفت 
و بللراي اولین بللار نقش بودجه در تنظیللم برنامه هاي 
توسعه دولت و کنترل عملیات، مورد توجه واقع شد.19 
حتللي در مللواردي برنامه ها و تصمیم هللاي اجرایي در 
درون احزاب سیاسللي معین و بار مالي و عملیاتي آنها 
بر دولت ها )و درواقع به قانونگذاران( تحمیل مي شللد. 

گاه اتفاق مي افتاد که کنترل و نظارت حزبي براي حفظ 
منافللع گروه حاکم ) به جاي منافللع عموم(، قانونگذاري 
را داراي نقللش ثانللوي و فرعللي مي کللرد؛ هرچند که 
نمایندگان احزاب اغلب در مجلس هم حضور داشتند.20 
شاید بتوان این طور نتیجه گرفت که بعد از پایان جنگ 
جهانللي دوم قوه قانونگذاري به تدریج اقتدار و اشللراف 
خللود بر بودجلله را از دسللت داد و در عمللل این قوه 
مجریه بود که دخالت هللا و حدود اختیارات قوه مقننه 
را محدود و مشللخص مي کللرد. به عبارت دیگر، حدود و 
ثغللور بودجه برعهللده دولت ها قرار گرفللت و قانونگذار 
به سختي مي توانست درک و فهم عمیقي از اولویت هاي 
هزینه اي و اختصاص منابع - بدان گونه که دولت انجام 
مي داد- به دسللت آورد. درمجموع، نظریه هاي اقتصادي 
پس از جنگ که به تخصصي شدن فعالیت هاي دولت، 
افزایللش مخارج عمومي، ظهور احزاب سیاسللي داراي 
نفوذ در مجلس و گرایش به ترتیبات صنفي منجر شد، 
حقللوق تصویبي مجلس را به اعللام رأي درباره کلیات 
محدود کرد و از ورود در حللوزه مأموریت هاي نظارتي 

که نیازمند اطاعات معتبر و مستمر بود بازداشت.21
3-  بسترهاي هدایتي و نظارتي

از دهلله آخللر قرن بیسللتم، دوره تللازه اي از روابط 
میللان قواي مقننه و اجراییه شللروع شللد. تا این زمان 
فرآیندهاي بودجه ریزي بللدون توجه جدي به اهمیت 
موازنلله و با فرض تقدم هزینه ها بللر درآمدها مدیریت 
مي شللد و مدام بر حجم فعالیت هاي عمومي مي افزود. 
البته گسللترش بخش  عمومي در تصور کاسیک ها هم 
امري طبیعي و تدریجي بود، اما رشللد و گسللتره آن با 
تبعیللت از اصللل تقدم درآمدها بر هزینه ها به سللطوح 
مالیاتللي قابللل اسللتحصال از جامعه محدود مي شللد. 
به عبارت دیگللر، نظریه هاي اقتصادي قللرن نوزدهم به 
رابطه معین و غیرقابل تغییري بین هزینه هاي عمومي 
و درآمد ملي در هر جامعه اشاره مي کرد )قانون واگنر(، 
امللا نظریه هاي جدیللد و مأموریت دولللت براي حفظ 
تعادل و تأمین رشد، ضرورت حفظ این رابطه را نادیده 
مي گرفللت. ازایللن رو، در دوران کاسللیک و بخصوص 
طي قللرن نوزدهم، قانونگذاري در کشللورهاي صنعتي 
از اختیارات مالي بیشللتري در مقایسلله با دوران پس 
از جنللگ برخوردار بودند و این امر با تمایز بین سللقف 
اعتبار کل بودجه و عمل بودجه ریزي آشللکار مي شللد. 
در گذشللته، پیش از آنکه دولت هللا بودجه ریزي کنند 
پارلمان هاي کشللورهاي دموکراتیک سقف کل بودجه 
را بررسللي و تجویز مي کردند. این عمل منعکس کننده 
دو واقعیت بللود؛ یکي اینکه قوه مقننلله قدرت مالي و 
اختیللار تصمیم گیري نسللبت به امر بودجلله را قبل از 
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اینکه قوه مجریه داشته باشد، دارد. دیگر اینکه ظهور و 
تکوین عملیات بودجه ریزي به دلیل این بود که اقدامات 
قانونگللذاران بللراي اجللرا و کنترل مالللي کافي به نظر 
مي رسللید.22 اما این شیوه به شللرحي که گذشت تحت 
تأثیر مأموریت هاي اقتصادي و خروج دولت از مرزهاي 
مالي کاسیک جاي خود را به تقدم تشخیص هزینه ها 
و سللپس تأمین منابع مالللي الزم به روش هاي مختلف 
داد و بلله گسللتردگي غیرقابل کنترل حجللم دولت و 
تخصصي شدن مسائل و مآالً به حاکمیت تکنوکرات ها 

در امور مالیه انجامید.
امللا پیامدهللاي منفللي انحصللار تصمیم گیللري به 
متخصصیللن و گسللترش غیرقابل کنتللرل ابعاد بخش 
عمومي نیز بزودي آشکار شد و بحران مدیریت دولت و 
ضعللف در حل وفصل امور، اداره مالیه عمومي را مختل 
سللاخت. به عبارت دیگر، در وضعیتللي که مالیه عمومي 
طیف وسللیعي از مسائل مربوط به چگونگي استفاده از 
مالیا ت  ها، انجام هزینه هللاي دولت، تنظیم منابع میان 
بخش هاي عمومي و خصوصي براي دسللتیابي به ثبات 
و رشللد را برعهده داشللت، تحوالت مهم و غیرمنتظره 
دیگري در شللرف تکوین بود. تخصیللص منابع ازطرف 
دولللت و با بودجه مأموریتي، داراي پیشللنیه و مربوط 
بلله بحث هاي قرن هجدهم و نوزدهللم میادي بود که 
مأموریللت دولللت را در چگونگللي تشللخیص و عرضه 
کاالهاي عمومي تشللریح و پرداخت مالیات ها را توجیه 
مي کللرد. اما در این دوره که پیچیدگي امور و وسللعت 
مسللئولیت هاي دولت و نیز جریان هللاي مالي غیرقابل 
کنتللرل، زمینه هاي بروز بحران مدیریللت و ناتواني در 
حل وفصل امور نگراني هایي به وجود آورده بود، بحث هاي 
تخصیص منابع و تشللخیص کاالهللاي عمومي هم در 
چارچللوب جدیدي مطرح مي شللد. در ایللن چارچوب، 
تشللخیص کاالهاي عمومي و تمیللز آن از کاالهایي که 
مي باید به وسللیله بخش خصوصي تأمین و عرضه شوند 
به دلیللل پیامدهایي که در محللدوده حضور دولت و به 
تبع آن میزان مالیات ها و سللایر منابع در اختیار دولت 
داشللت مورد توجه قرار مي گرفت. به عبارت دیگر، حجم 
زیللاد منابع الزم، ناتواني ابزارهاي درآمدي براي اجراي 
مأموریت هاي گسترده بخش عمومي و مشکات ناشي 
از کاربرد وسللیع سیاست هاي مالي و گسیختگي حدود 
وظایف و تعهدات دولت سللبب شللد کلله از نیمه دوم 
دهلله 1980 ابزارهاي هزینه اي بودجه به عنوان مقیاس 
مناسللب تري براي تعیین اندازه بخش عمومي و حدود 
جذب منابع مورد قبول قرار گیرد. در تعقیب این مباحث 
دو جریللان فکري با تکیه بللر ابزارهاي هزینه اي بودجه 
شللکل گرفت که یکي به نام "گزینه عمومي" و دیگري 

بللا نام "اقتصاد عرضه" خوانده شللدند. هر دو جریان بر 
آثار نامطلوب کسللري هاي بودجه، فشللارهاي مالیاتي، 
اسللتقراض عمومي یا انتشللار پول تأکید داشللتند و به 
دنبال جایگزیني قضاوت هاي بازار با قضاوت هاي دولت 
از طریق کاهش گسللتره بخش عمومي و عقاني کردن 
سیاسللتگذاري هاي مالي بودند.23 بللا وجود جریان هاي 
مزبور، هرچند گسللترش بخش عمومي و ورود دولت ها 
به حوزه هاي متعدد با عنللوان تأمین نفع عموم توجیه 
مي شللود، باید نوعي گفتمان عمومي در رابطه با عنوان 
مذکور و زمینه هاي فعالیت دولت وجود داشللته باشد؛ 
زیرا در گذشللته نیز حداکثرسازي نفع عموم، دستاویز 
دولت هللا براي تشللخیص کاالهاي عمومللي و حداکثر 

کردن رفاه بوده است.
درواقللع، پیش بینللي منابللع، تعییللن مصللارف و 
اختصللاص منابللع بلله اولویت ها و ترجیحللات عمومي 
)کاالهللاي عمومي(  باید در سللاختار سیاسللي معین ل 
دموکراسللي ل صورت  گیرد. ویژگي دموکراسي، انتخاب 
کارگزاران مهم و برجسللته نظام از طریق آراي عمومي 
و برقراري زمینه هاي الزم براي نظارت هاي مردم است 
و ایللن به معناي اهمیت یافتللن دوباره مردم )پارلمان( 
بللراي هدایت بخللش عمومي از طریللق گفتمان مزبور 
اسللت. به موازات طرح این گفتمللان عمومي نهادهاي 
قانونگذاري نیز دسللتخوش تحوالت اساسللي شللده و 
براي مداخله بیشللتر در بودجه و کنترل بخش عمومي 
بحث هاي جدي مطرح کرده بودند. ازسللوي دیگر، طرح 
مقوله حکمراني خوب، اعمال اصول مربوط به شفافیت، 
پاسخگویي مسللئوالن و طرح سیاسللت هاي آینده نگر 
جملگي بر نقللش پارلمان در بودجه ریللزي و مدیریت 
مالللي جامعه تأکید مي کردنللد. در چارچوب حکمراني 
خوب، نمایندگان پارلمان  باید به سللبب اعمال کنترل  
بر سیاست هاي اتخاذ شده و تصمیم هاي اجرایي دولت 
براي تأمین حقوق تصویبي خود و سللپس براي ارزیابي 
نتایج به دسللت آمده و انطباق آن بللا هدف هاي تعیین 
شللده )حقوق نظارتي( تللاش کننللد. پارلمان ها باید 
دریابند که اطاعات، بیشللترین قدرت براي مواجهه با 
این واقعیت هاسللت؛ بنابراین به جللاي تکیه بر اطاعات 
ارائه شللده ازسللوي دولت باید خود بللا تکیه بر قدرت 
قانونگذاري، به گللردآوري آمار و ارقام الزم اقدام کنند 
تا پارلمان به نهادي منطقي و مقاوم در بررسللي و رأي 
به هزینه هاي عمومي مبدل شود.24 در این دوره جدید، 
تصویب پارلمان به منزله انطباق پیشللنهادهاي اجرایي 
با منافع ملي در سللطح کلللي و کان خواهد بود و بار 
دیگر، تأکید بر تمایز حوزه عملي پارلمان و دولت امري 

اساسي خواهد شد. 
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در روابللط جدید دولت و پارلمللان، نیازهاي مربوط 
به اطاعات مالي، عملیاتي، سللازماني و مدیریتي قواي 
اجرایي و قانونگذاري یکسللان نیسللت؛ زیرا از  یک سللو 
اگر پارلمان به ارقام کلي بودجه  رأي دهد، مسللئولیت 
هدایت دولت را پذیرفته است، اما پرداختن به جزئیات 
به منزللله قبللول و مشللارکت در پیامدهللاي اجرایي و 
مالي بودجه دولت مي شللود و از سوي دیگر استقال در 
بودجه ریللزي بلله معناي اختاف و تنللش بین پارلمان 
و دولللت اسللت.25 به رغم آنکلله در برخي از کشللورها 
قانونگذاران بودجه را براسللاس اطاعات دریافتي از قوه 
مجریه تنظیم مي کنند، تهیه و پیشنهاد بودجه ازسوي 
قوه اخیر و تقدیم آن به قوه مقننه براي بررسي و اعام 
رأي، شللکل غالب موضوع و مللورد تأیید صاحب نظران 
اسللت؛ زیرا طراحي سیاسللت هاي راجع به تخصیص و 
توزیللع منابع تابع اطاعاتي اسللت کلله در قوه مجریه 
تولید مي شللود. در حال حاضر، فرآیند تخصیص منابع 
عمومللي و نظارت بر هزینلله کللرد آن در مرکز اصلي 
توجه قدرتمداران و سیاسللتگذاران در سطح فراملي و 
در درون کشللورها )مقامات محلي و گروه هاي ذي نفع 
سللازمان یافته( قرار دارد. پارلمان هللا براي حضور مؤثر 
در ایللن فرآیند بایللد خود از قدرت تحلیللل بودجه اي 
برخوردار باشللند. تا چند سللال قبل انتظار مي رفت که 
با تنظیم بودجه هاي عملیاتللي و برقراري ارتباط میان 
مللوارد تخصیص و مباني عملکرد گامي در این جهت و 
انگیزه اي  براي نمایندگان به وجود آید تا با توجه بیشتر 
بلله آن و درک اهمیللت و تأثیللر تصمیم هاي بودجه اي 
براي آینده کشللور، به مسائل کم اولویت مانند نیازهاي 
آني و کوتاه مدت حوزه هاي انتخابیه خود تأکید نداشته 
باشند. اما عملیاتي شدن بودجه مستلزم تغییرات وسیع 
در سللازوکار امور اجرایي و تعامل تللازه اي میان قواي 
مقننه و مجریه است. در بسیاري از کشورها قانونگذاران 
بللا توجه به عملکرد نامطلوب قللوه مجریه در پي انجام 
اصاحاتي در شللیوه هاي بودجه ریزي خود  برآمده اند تا 
بتوانند عملکرد دولت ها را از طریق مقایسه با هدف هاي 
مقرر مورد نقد و ارزیابي قرار دهند. البته دولت ها معموالً 
در برابر اصاحات مقاومت مي کنند؛ اصاحاتي که آنها 
را ناگزیر از برآورد و ارائه تعهدات سال هاي آینده و آثار 

برنامه هایشان در بودجه مي کند.26
در آغللاز قرن حاضر پارلمان ها خللود را رو در روي 
مناسللبات و چالش هاي جدیدي نیللز یافته اند. در این 
وضعیت، گذشته از ضرورت تعامل تازه با دولت ها، وجود 
تشکل هاي قوي و سللازمان یافته و سازمان هاي متعدد 
غیردولتللي که بللراي تحقق اهداف خود اعمال فشللار 
سیاسللي مي کنند، تنگناهاي تازه اي را براي پارلمان ها 

به وجود آورده اند. به عاوه، جهاني شللدن داراي عائمي 
از انتقللال جریان هاي تصمیم گیري ها به خارج از قلمرو 
قواي مقننه ل مجریه است. از یک طرف نیروهاي فراملي 
محدودیت هللا و هدف هایي را به قلمللرو مزبور تحمیل 
مي کنند و از طرف دیگللر در کنار آن مقام هاي محلي و 
منطقلله اي ترجیحات خود را دنبللال مي کنند. مدیران 
اجرایي نیز گاه در برابر مسائل تازه، قدرت ابتکار خود را 
از دست مي دهند. سیاستمداران در موارد زیادي مقهور 
قدرت فائقه نیروهاي متخصص و کارگزاران دستگاه هاي 
اجرایي مي شوند. در محدوده تصمیم گیري ها و عملیات 
دولللت عاوه بللر حضور نماینللدگان، نقللش گروه هاي 
ذي نفوذ اجتماعي، کارگزاران و تکنوکرات ها و تعهدات 
رسمي در برابر اصناف و شهرداري ها نیز داراي اهمیت 

روز افزون شده است.27
مفهللوم نظللارت و چگونگي تأمین حقللوق نظارتي 
قللوه مقننه نیز بلله تبعیت از تحوالت فللوق از تطبیق 
برنامه هللاي اجرایي با مصوبات، به اطمینان از همسللو 
بودن آنها با برنامه هاي اصلي مبدل شده است. تغییرات 
تللازه اي که در روابط میان قللواي اجرایي و قانونگذاري 
در کشورهاي آمریکا، آفریقاي جنوبي، سوئد ، فناند و 
تا حدودي ایتالیا به وجود آمده اسللت، همگي نمایانگر 
تقویللت جایگاه قوه مقننلله و تحکیم حضور این قوه در 
مراحل تصویب و نظارت بر بودجه اسللت. ازسوي دیگر، 
پیچیدگي مسائل و تخصصي شدن امور، قانونگذاري را 
به سوي همکاري هاي سللازمان یافته با دولت و اکتفا به 
بررسللي و رأي در جهت گیري هاي کلي و کان سللوق 
داده اسللت؛ زیرا پارلمان ها دریافته اند که حفظ حقوق 
و اعمللال نظللرات قانونگذاري نباید بلله تضعیف دولت 
بینجامللد. درهرحال ایللن امر شللروع دوره جدیدي از 
نقللش قانونگذاري و اعتاي جایللگاه پارلمان در فرایند 

بودجه خواهد بود.
دوره هاي مختلف حضور قانونگذار در بودجه، درعین 
برخورداري از تفاوت هاي آشکار ازنظر زماني و کارکردي 
بخشللي از یللک فرایند تکامل تاریخي اسللت. آغاز این 
فرایند با نوعي اعام نظر قانوني راجع به وصول درآمدها 
بللود؛ اما قانونگللذار ]در آن مقاطع زمانللي[ و برخاف 
امروز، منتخب جامعه، و در طیف تأمین کنندگان منابع 
درآمدي حکومت قرار نداشللت. این  گونه حضور قانوني 
چیزي به جز بسللط حوزه حاکمیت و انتقال بخشللي از 
قدرت شللاه به مبعوثللان خود نبود. فرمللان آزادي ها و 
سپس تشکیل شوراي مملکتي اقتدار مطلق شخص شاه 
را در وصول بهره مالکانه به اقتدار جمعي بدل مي کرد و 
نمایندگان منتخب وي داراي حضور و قدرت دو وجهي 
مي شدند که هم به صفت نماینده پادشاه حاکم تعیین 
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مالیللات، و هم به صفللت تیولدار مللؤدي، مالیات مقرر 
را وصللول و ایصللال مي کردند. شللوراي مملکتي فارغ 
از نیازها و نظر عامه تشللکیل گردیللد ولي کارکردهاي 
آن براي ظهللور مفاهیمي از منافع عاملله بود و همین 
مي توانسللت مقدمه اي براي طرح اندیشه هایي راجع به 
مشللروعیت حکومت باشللد. تداوم تحوالت اجتماعي و 
تغییر کارکرد هاي حکومت به تدریج شوراي مملکتي را 
از پادشاه جدا کرد و حتي در برابر او قرار داد، به طوري که 
در اواخر قرن هفدهم، دولت پدیده اي کامًا مسللتقل از 
شللاه و داراي تصمیم هاي معتبر و الزم االجرا شده بود. 
ازاین رو، آنچه که در آغاز به صورت هیأت امناي منصوب 
ازسوي شللاه با اختیارات نشللأت گرفته از اقتدار او در 
برابر مللردم به وجود آمده بود، به تدریج ماهیتي مردمي 
به خود گرفت. سللیر تحول حضور قانونگذار در بودجه 
به منزله تعدیل کننده تحمیات پادشللاه و تعیین کننده 
مالیات قابل پرداخت، پس از انگلسللتان در کشللورهاي 
دیگللر اروپایي که داراي نظام هاي اجتماعي همسللو با 
این کشللور بودند و سللپس در آمریکا، با مشابهت هاي 
فراوان تکرار شللد. چندي بعد، قانونگللذاري در بودجه 
به سللمت هزینه هاي عمومي متوجه گردید و اعام نظر 
راجع بلله مجموع درآمدها و هزینه هللا را در صاحیت 
انحصللاري خللود گرفت. تفکیللک هزینه هللاي دربار از 
هزینه هللاي عمومي، تصویب تمللام درآمدها و هزینه ها 
ازسوي پارلمان و واگذاري امور اجرایي به قوه مجریه از 
ویژگي هاي بودجه ریزي در این دوران محسوب مي شد. 
نظارت هللاي اداري، قضایي و پارلماني بر اجراي بودجه 
و در انتها، تهیه و پیشللنهاد الیحلله تفریغ بودجه براي 
اطمینان از صحت امور اجرایي و مسئولیت هاي مالي و 
محاسباتي مجریان، حضور قدرتمند پارلمان را در حوزه 

مدیریت مالي دولت تضمین مي کرد.
دوره دیگللري از قانونگذاري در بودجه پس از جنگ 
جهاني دوم و با گسترش دامنه محدود و ممنوع مداخات 
دولت قللرن نوزدهم براي مدیریت مسللائل اقتصادي و 
اجتماعي کشور آغاز مي شود. نظریه هاي اقتصادي مدافع 
دولت جدید، بیکاري هاي گسترده و نابساماني هاي بازار 
کشورهاي درگیر جنگ را ناشي از نارسایي هاي تقاضاي 
موجللود و تأثیر دوران هاي تجاري در انحراف از وضعیت 
تعادل مي شناخت. مسئولیت دولت براي حل  وفصل این 
مسللائل خود به خود به گسترش حوزه عملي و تخصصي 
شللدن امور کشیده مي شد و این امر بر جایگاه و کیفیت 
حضور قانونگذار در بودجه تأثیري معکوس مي بخشللید. 
به عبارت دیگللر، دخالللت روز افزون دولللت در اداره امور 
جامعه که با شللعار دسللتیابي به ثبات و رشد اقتصادي 
بللراي تأمین منافع عموم توجیه مي شللد قانونگذاري را 

از حضور تاریخي و مؤثر در تصمیم گیري هاي اجرایي و 
کنترل امور دولت باز  مي داشت و در موضعي منفعل قرار 
مللي داد. این دوره از تعامل قللواي اجرایي و قانونگذاري 
که تا اواخر قرن بیسللتم ادامه داشللت بودجه ریزي را با 
مفاهیمي از مدیریت و قیمت تمام شده خدمات عمومي 

نیز آشنا کرد.
در اواخللر قرن بیسللتم، اسللتمرار هزینه هاي کان 
دولت در جامعه و گسللتردگي غیر قابللل کنترل بخش 
عمومللي، بحللران مدیریت مالي دولت، نبللود کارایي و 
گسترش فساد در دستگاه هاي اجرایي را به  دنبال آورد 
و این مقدمه اي براي شروع دوره دیگري از مسئولیت ها 
و حضللور مقتدرانه قانونگللذاري در فرایند بودجه ریزي 
بللود. در این دوره تردیللد راجع به اصالت و حتي وجود 
منافع قابل تعریفي به نام منافع عمومي، ضرورت تحدید 
حدود دخالت ها و کوچک سازي دولت و نیز بازگشت به 
کنترل هاي قانوني مللورد توجه قرار گرفت. قانونگذاري 
به رغللم ظهللور و حاکمیللت احللزاب سیاسللي، وجود 
نیروهللاي فرا ملي و انتظارات روزافللزون مقامات محلي 
در پي ارتقاي موقعیت خود و اشراف دوباره بر مدیریت 
اجرایي بخش عمومي برآمد و با بي اعتمادي نسللبي به 
کارکردهاي دولت و نا اطمیناني از اطاعات ارائه شللده 
قوه مجریه، تاش هایي را براي دسللتیابي مسللتقیم به 
اطاعات قابل اعتماد به عمللل آورد. درواقع، روي آوري 
پارلمان ها به مؤسسلله هاي تحقیقاتي غیر دولتي، مراکز 
آماري و حسابرسي هاي مستقل در دهه اخیر را مي توان 
سرآغازي براي حضور مجدد قانونگذاري و تقویت مباني 

نظارتي آن در بودجه شناخت.
مقارن بللا این تحللوالت، توصیه هاي سللازمان ها و 
مراجع بین المللي راجع به حکمراني خوب و شللفافیت 
در بودجلله و امور مالي، قانونگللذاري را در تقویت این 
جایگاه جدید حمایت مي کرد. توصیه هاي مزبور عمدتاً 
متمرکز بر ارائلله راه هایي براي ایجللاد درک متقابل از 
اطاعللات مدیریت بخش عمومي و قابلیت مقایسلله در 
آنهللا و درمجموع، نزدیک سللازي صورت هاي بودجه اي 
کشللورها به یکدیگر بود، اما به  هیللچ  روي بحث راجع 
به سللاختارهاي سیاسللي، ماهیت منابللع و مصارف و 
محدوده مالیه عمومي این کشللورها را در دسللتور کار 
خود نداشللت. درواقع، چنانچلله بودجه ریزي فرآیندي 
مرکب و متشللکل از دو بخش صوري و ماهوي در نظر 
گرفته شللود، توصیه هاي بین المللي همللواره بر بخش 
صوري یللا نماد هاي اطاعاتي بخش عمومي کشللورها 
متمرکز اسللت؛ زیرا نمادهللاي اطاعات عمومي بودجه 
مقوله اي سللخت افزاري و داراي قابلیت یکسان سازي و 
تعمیم در بین کشورهاسللت. اما بحث راجع به تناسب 
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بودجلله بللا حاکمیت هاي سیاسللي و ارتبللاط منابع و 
مصارف با سللاختارهاي اقتصادي ل اجتماعي مقوله اي 
نرم افزاري است که در محدوده صاحیت اختصاصي هر 
کشور منتخب و مورد نظر جاي مي گیرد. روي هم رفته، 
شللکل گیري بودجه دولللت از ابتدا فراینللدي مبتني و 
متکي بر ساختارهاي تولیدي بومي و تحوالت اقتصادي 
ل  اجتماعي متعاقللب آن در تعامل دولت و جامعه بوده 
اسللت. چنین دولتي از بللدو پیدایش بللر فعالیت هاي 
ارزش افزایللي جامعلله تکیلله داشللته و براي انسللجام 
هزینه هللاي خللود از تولید ملي بهره مي گرفته اسللت. 
وظایف این دولت، پاسللخگویي به بخشللي از نیازهاي 
جامعه )کاالهاي عمومي ( بللوده و تعریف هاي راجع به 
مالیات یا سللایر منابع مالي در هللر دوره معرف وجود 
روابطي دوسللویه و توجیه سللامت این روابط است که 
با ویژگي هاي مشروعیت، مسئولیت افراد و سازمان ها و 

نیز در تعامل قوا با یکدیگر ادامه  یافته است.
بررسللي فرایند تاریخي مالیلله عمومي در فضاهاي 
توسللعه نیافتگي و در مواردي وجللود درآمدهاي نفتي، 
بودجه ریزي در کشللورهاي در حال توسللعه را صورتي 
اختصاصي مي بخشللد. برخوردهاي اولیه و محدود این 
کشللورها با مفاهیم مالیلله عمومي در غرب که از اواخر 
دهه سللوم قرن بیستم آغاز شللد بر پایه این تصور بود 
که حل مسللائل پیچیده بخش عمومي آنها در اقتباس 
از سللاختارهاي مدیریللت مالیه معمول در کشللورهاي 
صنعتللي و تنظیم بودجه براسللاس اصللول و فصول و 
مواد هزینه به تفکیک جاري و سللرمایه اي و در نهایت 
سللازمان دهي روابط میللان سللازمان هاي هزینه کننده 
و خزانه داري )بخش سللخت افزاري( نهفته اسللت. این 
تصللور، اصاح طلبللان کشللورهاي در حال توسللعه را 
بر مي انگیخللت تللا مدیریت امور مالللي و مالیه عمومي 
خود را با الهام از نظام هاي معمول در کشللورهاي غربي 
انسجام دهند. البته در این کشورها نیز گسیختگي امور 
مالللي، بیکاري و فقر پس از جنگ جهاني دوم ضرورت 
حضللور بیشللتر دولت را مطللرح مي کرد، امللا برخاف 
کشللورهاي صنعتي کلله بیکاري آنها در نارسللایي هاي 
تقاضللاي کل و تأثیر دوران هاي تجللاري در انحراف از 
وضعیت تعادل خاصه مي شللد، در کشورهاي در حال 
توسعه نبود تقاضا و وجود نیروي انساني بیکار، ناشي از 
تنگناهاي اقتصادي مزمن و ساختارهاي توسعه نیافتگي 
بود. وجللود حوزه هاي محدودي از فعالیت هاي تولیدي 
مللدرن در نظام هللاي اقتصادي ل اجتماعي آنها سللبب 
مي شللد که کشورهاي مزبور از ناسازگاري زیر نظام هاي 
دوگانلله خود، که متعلق به دوره هللاي تاریخي متفاوت 
بود رنج ببرند. زیرنظام غالب یا بخش سنتي این جوامع 

داراي مشللخصات مربوط به دوران قبل از سرمایه داري 
و بللدون بازارهاي مبادالتي، محدودیت دادوسللتد هاي 
پولللي و متکي بللر ظرفیت هاي تولیللدي خود مصرفي 
بود. در این شللرایط اسللتفاده از نظریه هللاي اقتصادي 
جدیللد براي تجهیللز منابع تازه یا اتخاذ سیاسللت هاي 
مبتني بر کسللري بودجه، به عللوض ترمیم تقاضاي کل 
و تشویق سللرمایه گذاري ها، به ایجاد تقاضاهاي جدید 
و در نتیجلله افزایش واردات یا سللیر صعودي قیمت ها 
منجر مي شللد؛ ضمن آنکه دسترسللي بلله منابع تازه با 
افزایش مالیات ها یا استقراض از داخل یا خارج یا انتشار 
پللول، هریک محدودیت هللا و پیامدهاي نامطلوب خود 
را در پي داشللت. اما زیرنظللام دیگر در ارتباط با دوران 
سرمایه داري و داراي ساختارها و کارکردهاي صنعتي و 
متکي بر بازارهاي پولي بود. به رغم کارکردهاي متفاوت 
و در نبود روابط ارگانیک بین این دو زیرنظام، دولت ها 
 بایللد نهادهللا و نمادهاي تشللکیاتي خللود را در یک 
سللازمان سیاسللي ل حقوقي به اصطاح ملي ل به عنوان 
مؤلفلله اي از هللر دو زیرنظام ل ایجللاد و اداره کنند. در 
این سللازماندهي، تاش هاي دولت هاي در حال توسعه 
به سمت وسوي سازمان هاي اقتصادي ل اجتماعي نوین 
اسللت؛ درحالي که این سللازمان ها و کارکردهاي آنها با 
نهادهللا و سللازوکارهاي زیرنظام سللنتي فاقللد ارتباط 
عمیق و ارگانیک است.28 ازاین رو، قانونگذاري، اقدامات 
اجتماعي و هرگونه حرکتي که ازسللوي مدیریت بخش 
عمومي در پرتو سللازمان  سیاسي ل حقوقي به اصطاح 
ملي صورت گرفته باشللد در برقللراري ارتباط با بخش 
سنتي دچار مشکل مي شللود و ازآنجا که اقدام دولت ها 
متأثر از مقتضیات زیرنظام نوین است، انتخاب الگوهاي 
مطلللوب یا مورد حمایت قدرت هاي سیاسللي حاکم یا 
نیروهللاي ذي نفوذ بللا ویژگي هاي زیر نظام سللنتي در 

تعارض قرار مي گیرد. 
درهرحال، نظریه هاي اقتصاد کان و اهمیت رشللد 
و ثبات، منشللأ بحث هاي بسللیار مهمي بود که از دهه 
چهارم قرن بیسللتم به بعد توجه دولت هاي جهان سوم 
را به اسللتفاده از سیاسللت هاي مالي و برنامه ریزي هاي 
توسعه اي جلب مي کرد. این حرکت از دهه ششم به بعد 
تأکید عمده دولت ها را بر دیدگاه هاي مالي و هدف هاي 
هزینه اي انتقال داد. پس از آن، بررسي آثار سیاست هاي 
اتخاذ شده در ابعاد مالي و تاش براي اندازه گیري هزینه 
ل فایده، کشورهاي توسللعه نیافته را به سوي استفاده از 
نظام هللاي جدید بودجه ریزي و شللیوه هاي طبقه بندي 
بللراي تلفیق هدف هاي برنامه وبودجلله هدایت کرد. اما 
وجود مشللکات سللاختاري و ناکامي هاي کشللورهاي 
مزبور در تعقیب سیاسللت هاي یادشده، آنها را به سمت 

نظريههاياقتصاد
كالنواهميترشدو
ثبات،منشأبحثهاي
بسيارمهميبودكهاز
دههچهارمقرنبيستم
بهبعدتوجهدولتهاي
جهانسومرابهاستفاده
ازسياستهايمالي
وبرنامهريزيهاي
توسعهايجلبميكرد.
اينحركتازدههششم
بهبعدتأكيدعمده
دولتهارابرديدگاههاي
ماليوهدفهاي
هزينهايانتقالداد
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وضع مقررات مختلف در مدیریت مالیه عمومي از قبیل 
تعییللن نرخ ارز، یارانه کاالها یللا تحدید ورود کاالهاي 
جایگزین متوجه کرد. این سیاسللت ها نیز در مطابقت 
با مقررات متعدد مواجه با اخال شللد؛ زیرا دسترسللي 
نداشتن به اطاعات و سللازماندهي نامناسب اجرایي با 
وضع مقررات )عمدتاً مالي و از طریق لوایح بودجه( قابل 
جبللران نبود. درواقع، خطري کلله بالقوه حاکمیت هاي 
کشللورهاي در حال توسللعه را در معرض تغییر و حتي 
براندازي قللرار مي داد همللان دوگانگللي زیرنظام هاي 
اقتصادي ل اجتماعي بود که در قالب دوگانگي دولت و 
جامعه ظهور و بروز مي یافت و تثبیت ساختار حاکمیت 
سیاسللي، تأسیس پارلمان و تشللخیص مصالح و منافع 
ملي را از یک سو و تشخیص و استحصال میزان مالیات 
الزم التأدیه را ازسوي دیگر دچار مشکل مي کرد. این امر 
به منزله تضعیف یا توقف سللیر طبیعي تحول و تکامل 
نهادهاي اجتماعي ل بدان گونه که در کشورهاي صنعتي 
اتفللاق افتاد ل بود؛ زیرا پدیده حقوقي ل سیاسللي دولت 
بللا کارکردهللاي منبعللث از نظام صنعتللي و نوین، در 
تشللخیص و وصول مالیات الزم از بخش سللنتي براي 
انجام مأموریت هاي خود دچار اشللکال شده و به سوي 
اسللتقراض داخلللي یا خارجللي و تحمیللل پیامدهاي 

نامطلوب آن به جامعه کشانده مي شود. 
همچنیللن بیگانگي دولت با سللاختارهاي اجتماعي 
در کشللورهاي نفت خیز صللورت خطرناک تري به خود 
مي گیللرد. نفت و اداره امللور آن با دولت مدرن رابطه اي 
نزدیللک دارد و مدیریت امور نفتللي متأثر از متغیرهاي 
بیروني جامعه اسللت. ازلحاظ نظللري، وجود درآمدهاي 
نفتللي در منابع عمومي مي تواند محدودیت هاي ناشللي 
از ناکارآمدي سیاست هاي مالي براي تأمین هزینه هاي 
توسعه را جبران کند و پیامدهاي سوء استقراض خارجي 
یللا افزایش مالیات هللا را به حداقل رسللاند. درآمدهاي 
نفتي اجازه مي دهد که کشللورهاي نفت خیز بدون نیاز 
به درگیري با موانع و مشللکاتي که در درون کشللور ل 
به خصوص در بخش سللنتي ل وجللود دارد منابع مورد 
نیاز دولللت را فراهم کرده و بلله فعالیت هاي مربوط به 
نوین سازي زیرساخت هاي عقب ماندگي سرعت بخشند.

ازسوي دیگر، اتکاي وسیع این کشورها به درآمدهاي 
نفتللي، بنیان برنامه هللاي بخش عمومللي و به تبع آن 
حیثیت و پایگاه اجتماعي )مشروعیت( دولت در جامعه 
را به دلیل وابستگي به مدیریت و قیمت هاي جهاني نفت 
سسللت کرده و تابعیت منابع بودجلله عمومي از بخش 
خارجي، سللاختار درآمدهاي دولت و کارکردهاي آن را 

تابعي از حرکت هاي تجارت جهاني نفت مي گرداند. 
نمونلله  توأمللان مسللائل توسللعه نیافتگي و تکیه بر 

درآمدهاي نفتي در ایران بعد از اسللتقرار مشللروطیت 
و به خصللوص در دهه هاي اخیر قابل مشللاهده اسللت. 
مدیریت مالیه ایران تا زمان مشللروطیت متکي بر نظام 
مستوفیگري بود. مستوفیگري در کلیت خود نظامي با 
چند قرن سللابقه و داراي سللازوکاري غیرمتمرکز براي 
اداره امور مالي کشللور بود. در این نظام قدرت فائقه در 
دسللت شاه بود و مستوفیان به نام او فعالیت مي کردند. 
در اواخر دوران قاجار منابع حاصل از کارکرد این نظام 
پاسللخگوي نیازهاي مالي رو به گسترش حکومت نبود 
و ازاین رو تعدیاتي به مردم انجام مي گرفت، به طوري که 
یکي از خواسته هاي اصلي مشروطه طلبان رسیدگي به 
نارضایتي مردم از وضع آشفته مالي دولت و جلوگیري 
از تجللاوز بلله حقوق مردم بود. اصاحللات اولیه پس از 
انقللاب مشللروطیت بللا تنظیللم و تصویللب دو قانون 
»محاسبات عمومي« و »دیوان محاسبات« و تاش هاي 
دیگري ازسللوي متخصصیللن آغاز شللد. قوانین مزبور 
ملهم از مقررات حاکم بر بودجه نویسللي در کشور هاي 
صنعتي و پیشللرفته آن روز ل به خصوص کشور فرانسه 
ل و تاش هاي یادشللده گام هاي اولیلله اي براي تعریف 
تکالیف قواي سیاسللي، شناخت حقوق مالیه عمومي و 
بودجلله و بلله عبارتي، طرح مشللروعیت قوانین مالي و 
مسللئولیت افراد و سللازمان ها در برابر نمایندگان )قوه 
مقننه( بود؛ هرچند که گستره حضور دولت و اطاعات 
مللورد نیاز قواي مزبور به وضوح روشللن نشللده بود. اما 
آشفتگي هاي اجتماعي، مسائل سیاسي و نفوذ نیروهاي 
خارجي مانع از شکل گیري این حرکت شد و سرانجام، 
تسلللط دیکتاتللوري جدید و اقتدار سللازمان حقوقي ل 
سیاسي حاکم به برقراري نوعي مدیریت بخش عمومي 
و تهیه بودجه بر طبق صورت بندي هاي نوین در فضاي 

توسعه نیافتگي تا زمان جنگ جهاني دوم منجر شد. 
بروز جنگ جهانللي دوم و فروپاشللي دوباره اقتدار 
سیاسللي ایللران نظم مالللي یادشللده را درهم ریخت و 
موازنه هاي نسللبي بودجه هاي دوران دیکتاتوري جاي 
خود را به کسري هاي عظیم و غیرقابل کنترل داد. این 
کسللري هاي بودجه اي که از 1319 شروع شده بود در 
سال 1320 به حدود 20 درصد هزینه هاي دولت افزون 
شد و براي ترمیم آن، ماده واحده منظور کردن حساب 
اندوخته کشللور به جمع بودجه سال 1320، مقرر  کرد 
درآمدهاي نفتي را که پیش از آن به حساب ذخایر ارزي 
منظللور و گاه صرف خرید تجهیزات نظامي مي شللد به 
درآمد عمومي واریز شود. جواز تجمیع درآمدهاي دولت 
با منابع حاصل از صدور نفت که به عنوان اقدامي موقت 
براي مقابله با بحران مالي کشور در نظر گرفته شده بود 
نتوانست نارسللایي هاي بودجه  اي دولت را مرتفع کند، 
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اما زمینه هاي تخریب گسللترده سللاختار مالیه عمومي 
کشللور را براي آینده نامعلومي فراهللم کرد. براي رفع 
کمبود هللاي مالي دوره مورد بحث، طي سلله مرحله به 
وزارت دارایي اجازه انتشللار اسللکناس داده شللد و در 
نتیجه، شللاخص هزینه زندگي که در فروردین 1321 
براساس سال پایه 1315 به حدود 340 رسیده بود در 
اسفند به حدود 780 افزون گردید. بودجه سال 1322 
آخریللن بودجه اي بود که در نیمه دوم همان سللال به 

تصویب مي رسید.
در سال 1323 دولت مکلف به تشکیل شوراي عالي 
اقتصادي بللراي رفع بحران مالي موجود و جلوگیري از 
فرار سللرمایه ها و تشللویق فعالیت هاي تولیدي شد. در 
فاصله  سللال هاي 1322 تا 1334 کشللور بدون بودجه 
عمومي مصللوب )به اسللتثناي سللال 1328 آن هم با 
حللدود 30 درصد کسللري( بود و هزینه هللاي دولت با 
جوازهاي یللک یا چند دوازدهم یللا تصویب نامه هیأت 
وزیران انجام مي گرفللت. در بهمن 1327 قانون برنامه 
هفت ساله اول کشللور به تصویب رسید. به موجب ماده 
)5( قانون مزبور دولت وظیفه داشت درآمدهاي حاصل 
از اسللتحصال و فللروش نفللت به خارج از کشللور را از 
درآمدهللاي عمومي مجزا کند و به اجللراي برنامه هاي 
عمراني و سللرمایه گذاري هاي ملللي اختصاص دهد. اما 
اجللراي مفاد این مللاده که به صورت هللاي مختلف در 
قوانین و برنامه هاي بعللدي قواي قانونگذاري و اجرایي 

مورد تأیید قرار گرفت تاکنون میسر نشده است.
از سال 1334 شمسي تهیه و تصویب بودجه عمومي 
ازسرگرفته شد، اما به دلیل مشکات سیاسي حاکمیت 
کودتا، نارسایي هاي گسللترده مالي و اجتماعي اهمیت 
نقش درآمدهاي نفتي در بودجه رو به فزوني نهاد. یک 
دهه بعد، ماده واحده مصوب تیر 1345 بودجه کل کشور 
را تحت نظر مستقیم و مسللئولیت نخست وزیر درآورد 
و رئیس دفتر مرکزي بودجه سللمت معاون نخست وزیر 
را احراز کرد، درحالي کلله نفت همچنان به عنوان منبع 
اصلي تهیلله و تنظیم بودجه در بخش جاري و عمراني 
مورد توجه بود. سرانجام، کمبودهاي مزمن درآمدهاي 
دولت و عدم امکان اختصللاص انحصاري منابع حاصل 
از صدور نفت به سللرمایه گذاري هاي عمراني سبب شد 
قانون برنامه وبودجه مصوب سال 1351 با تجمیع تمام 
منابللع عمومللي در خزانه، وجوه حاصل از اسللتحصال 
و فللروش ذخایللر نفتي را تحللت عنللوان »درآمدهاي 
عمومللي« در اختیللار دولت گذارد و ایللن حکم قانوني 

تاکنون همچنان مجري است.29
ازاین رو، مالیه عمومي ایران در بستر روابط دولت و 
جامعه همواره با دشواري هایي همراه بوده است. در آغاز 

حکومت مشروطه، سازوکار مستوفي گري که طي چند 
قرن اداره امور مالي دولت را برعهده داشت نادیده گرفته 
شللد. کارشناسان خارجي این سازوکار را نمي شناختند 
و حتي به آن مظنون بودند؛ کما اینکه "شوسللتر"30 در 
مدت کوتاه مأموریت خود تمامي مستوفیان را از اعمال 
نظارت بر امور پیشکاران مالیه خلع و منفصل ساخت و 
با این عمل، به تناسللب سازمان وصول و ساختار تولید 
روستایي نیز آسیب رساند. درواقع، به رغم حضور فعال 
کارشناسان خارجي و مداخات گسترده آنان، آنچه که 
براي دو دهه متوالي به اوضاع مالي ایران سامان بخشید 
و تهیلله و تصویب منظم بودجه و نوین سللازي مدیریت 
بخش عمومي را ممکن سللاخت اقتللدار دولت مرکزي 
بود. در اواخر جنگ جهاني دوم با فروپاشللي حاکمیت 
دولت، کسللري هاي گسللترده در بودجه عمومي ظاهر 
شللد و ناتواني دولت در تأمین هزینه هاي خود، مصرف 

درآمدهاي نفتي در منابع عمومي را به دنبال داشت.
البته آثار وجود منابع حاصل از صدور نفت در ایران 
منحصر به تأمین درآمدهاي دولت نبوده است. گذشته 
از اهمیللت جهاني نفت و تأثیري که بهره برداري از این 
ماده در سللیر حاکمیت و سیاسللت هاي خارجي کشور 
داشللته، درآمدهللاي نفتي در بعد مسللائل اجتماعي و 
ارتباط دولت با مردم نیز منشللأ آثار کیفي ویژه اي بوده 
است. همچنین روي آوري دولت ها به درآمدهاي نفتي و 
احتساب آن در درآمدهاي عمومي بقاي سازمان بخش 
عمومي و رشللد آن را تضمین کرده است؛ تا جایي  که 
در چنللد دهه اخیر گسللترش ناموزون حضور دولت در 
فعالیت هاي اجتماعي و حاکمیت بوروکراسللي مرهون 
وجللود درآمدهاي نفتي بوده اسللت. بررسللي و تحلیل 
آثللار وجود نفت در ایللران حاکي از نوعللي جایگزیني 
درآمدهاي نفتي بانفوذ و اعتبار ملي حاکمیت سیاسي و 
مانعي در راه پیوند ساختار مدیریت دولت با فرایند آراي 
عمومي و تحکیم پایگاه اجتماعي آن است. این واقعیت، 
مشروعیت قدرت سیاسي، قانونگذاري و مسئولیت افراد 
و سازمان ها در برابر قانون را خدشه دار مي کند. انقاب 
اسامي ایران هم که در آغاز دیدگاه هاي ویژه اي نسبت 
به مالیه عمومي و اداره امور مالي دولت مطرح مي کرد، 
در عمل به استراتژي معیني براي دستیابي به هدف هاي 
مورد نظر دسللت  نیافت و با سللرعت بیشتري در مسیر 
گذشللته و وابستگي به منابع نفتي به حرکت درآمد، تا 
جایللي که در حال حاضر بیللش از نیمي از منابع مالي 
دولت به صورت مستقیم از صدور نفت تأمین مي شود. 

پیامدهللاي نامطلوب سللال هاي گذشللته از جمله 
وابسللتگي فزاینللده دولت بلله نفت و آسللیب پذیري از 
جریان هللاي مالي بین المللي و بلله تبع آن، ناهماهنگي 

بهرغمحضورفعال
كارشناسانخارجيو
مداخالتگستردهآنان،
آنچهكهبرايدودهه
متواليبهاوضاعمالي
ايرانسامانبخشيد
وتهيهوتصويبمنظم
بودجهونوينسازي
مديريتبخشعمومي
راممكنساختاقتدار
دولتمركزيبود.در
اواخرجنگجهانيدوم
بافروپاشيحاكميت
دولت،كسريهاي
گستردهدربودجهعمومي
ظاهرشدوناتوانيدولت
درتأمينهزينههايخود،
مصرفدرآمدهاينفتي
درمنابععموميرابه
دنبالداشت



23 شهـريــورمـاه1389

 يارياد

ابزارهاي بودجه اي در انطباق با سللازوکار ها و نیازهاي 
اجتماعي کشور منشأ تشللخیص ضرورت اصاح مالیه 
عمومللي و نظام بودجه ریزي کشللور شللده اسللت. اما 
ازآنجاکه معموالً بیشللترین دغدغه حاکمیت سیاسللي، 
حفظ اسللتقرار خود و تأمین منابع مالي دولت در پرتو 
اسللتحصال و صدور نفت اسللت، موضللوع کمتر مورد 
اسللتقبال عملي دولت قرار گرفته اسللت. در یافته هاي 
موجللود، مالکیت درآمدهاي نفتي از آن دولت اسللت و 
ازاین رو، مشروعیت قوانین، مسئولیت افراد و سازمان ها 
و به طورکلللي حقللوق بودجلله و تعامل قوا بللا یکدیگر 
دربند حفظ مصلحت هاي نفتي مي شللود. در این تلقي، 
اصاح نظام بودجه اي کشللور با نفي ورود به حوزه هاي 
سللاختاري و ماهیت منابع و مصارف و درواقع، انحصار 
اصاحات به تغییرات صوري و سخت افزاري نظیر تطبیق 
صورت بندي هاي بودجه اي با توصیه ها و طبقه بندي هاي 
معمول بین المللي همراه مي شللود. درحالي که تأکید بر 
این واقعیت که قانون اساسللي جمهوري اسامي ایران 
منابع نفتي را در اختیار حکومت اسللامي  )و نه دولت( 
قرار مي دهد تا نسللبت به آن بر طبق مصالح عامه عمل 
شود، مي تواند دریچه تازه اي براي بحث راجع به پایگاه 
اجتماعللي و محدوده حضور دولللت، تعریف حقوق قوه 
مقننه در مالیه عمومي و راه هاي تأمین آن و درمجموع، 
مباني اصاحات در بودجه ریزي بگشاید. تعمق در مفاد 
اصللل »45« قانون اساسللي و اسللتفاده از تجربه هاي 
کشورهاي پیشرفته راهکارهاي درخشاني براي عقاني 
کردن مدیریت بخللش عمومي، تعیین جایگاه و حقوق 

مقننه معرفي مي کند.

پي نوشت:
1 . این مقاله فصل هفتم ازکتاب »بودجه ریزي در ایران: بودجه 
و پارلمان« و یکي از کارهاي متأخر دکتر شللبیري نژاد اسللت. این 
کتللاب مجموعه اي مشللتمل بر هفت مقاله از نویسللندگان مختلف 
است که به کوشللش ایشان و توسط دفتر مطالعات برنامه و بودجه 
مرکز پژوهش هاي مجلس شللوراي اسامي در پاییز 1387 منتشر 
شللده اسللت. شایسللته توضیح اسللت که آثار دیگري نیز در مورد 
بودجلله و پارلمان از زنده یاد دکتر شللبیري نژاد منتشللر شللده که 
از جمللله مي توان به کتللاب »حقوق قوه مقننه در بررسللي و راي 
به بودجة)مباني نظري و الگوي پیشللنهادي(« اشللاره کرد. معرفي 
دیدگاه بدیع ایشان در ارتباط با موضوع بودجه و پارلمان )که تمرکز 
فکري چند سال اخیر وي بود( دلیل انتخاب این مقاله از میان دیگر 

آثار ارزنده ایشان است.
2 . مرتضللي نصیللري، »کاسللتي هاي قانونللي بودجه ریزي«، 
بودجه ریللزي در ایللران )مسللائل و چالش هللا(، دفتللر مطالعللات 
برنامه وبودجه، مرکز پژوهش هاي مجلس شللوراي اسللامي، تهران، 

.1381
3 . حسن انوري، فرهنگ بزرگ سخن، انتشارات سخن، تهران، 

.1381
4 . جیمز پاتریک گانیک، درک دموکراسي: رویکردي بر انتخاب 
عمومي )تحلیل اقتصادي نهادهاي سیاسي(، فصل 1، ترجمه دکتر 
محسن رناني و دکتر محمد خضري، سازمان مدیریت و برنامه ریزي 

کشور، تهران، 1385.
5 . احمللد تابش، »مباني نظري و سللیر تاریخللي«، فصل اول 

کتاب »بودجه ریزي در ایران؛ بودجه و پارلمان«.
6 . همان.
7 . همان.

8 . جیمز پاتریک گانیک، فصل 1.
9 . عبدالهادي حائري، نخسللتین رویارویي هاي اندیشه گران با 
دو رویه تمدن بورژوازي غرب، امیرکبیر، چاپ اول،1367، ص 75.

10 . رمون بار، اقتصاد سیاسللي، ترجمه منوچهر فرهنگ، جلد 
اول، سروش، چاپ اول، 1367، ص 17.

11 . علي  اکبر شللبیري نژاد، گسللتره مالي و ساختار بودجه  اي 
ایران) الگوي منابع و مصارف(، نشللر ني، چاپ اول، تهران، 1375، 

ص 95.
12 . همان، ص 75.

13 . همان.
14 . همان، ص96.

15 . احمد تابش، همان.
16 . همان.
17 . همان.

18 . شبیري نژاد، همان، ص 133.
19 . فیصللل عامري، »تجربه هاي برخي کشللورها«، فصل دوم 

کتاب »بودجه ریزي در ایران؛ بودجه و پارلمان«.
20 . قاسم صالح خو، »قوه مقننه و اصاحات«، فصل سوم کتاب 

»بودجه ریزي در ایران؛ بودجه و پارلمان«.
21 . فیصل عامري، همان.

22 . همان.
23 . شبیري نژاد، همان، ص 104.

24 . قاسم صالح خو، همان.
25 . همان.
26 . همان.
27 . همان.

28 . شللوراي هدایت پروژه نظام بودجه ریزي کشللور، »گزارش 
بررسللي مفهوم و جایگاه دولت« ) انتشار محدود(، نظرات شادروان 

دکتر حسین عظیمي، تهران، وزارت برنامه وبودجه، 1369.
29 . بهزاد المعي، »سللیر تحللول بودجه ریزي در ایران«، فصل 

چهارم کتاب »بودجه ریزي در ایران؛ بودجه و پارلمان«.
30 . مورگان شوستر امریکایي در دو مقطع بر حوزه مالیه ایران 

مدیریت داشت.
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 از جمللله موانللع و پیچیدگي  هللاي موجللود بر سللر راه 
تصمیم  گیري درباره الیحه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعي، 
وجود ابهللام در مأموریت  ها و کارکردهاي نظام مزبور اسللت. 
بررسللي دیدگاه  ها، انتظارها و به تبع آن  ها پیشنهادهایي که 
در جهت اعمللال تغییراتي در این الیحه مطرح شللده، بیش 
از آن که به نشللانه  هایي از مصلحت اندیشي  هاي اجتماعي، 
اداري یا کوشللش براي کسللب اقتدار سللازماني و مدیریتي 
رهنمون شود، مبین همین آشللفتگي در تشخیص جایگاه و 
مأموریت  هاي نظام مورد نظر است. بخشي از مدیریت عمومي 
کشللور کارکردهاي عمده نظام تأمین اجتماعللي را تعدیل 
نارسایي  هاي ناشي از ساز و کار توزیع درآمدها و در واقع مبارزه 
با فقر تعریف مي  کند، در حالي که گروه  هاي دیگري همچون 
طرفداران سیاست  هاي تعدیل اقتصادي، وظیفه اصلي نظام را 
عرضه کوتاه  مدت حمایت  ها و تدارک تور ایمني براي کاهش 
ضایعللات اجتماعللي در دوران اجراي سیاسللت  هاي مزبور 
مي  شناسللند. هر چند تأثیر برنامه  هللاي اجرایي نظام جامع 
رفاه و تأمیللن اجتماعي در هر دو محدوده یاد شللده قطعي و 
غیرقابل انکار مي  نماید، واقعیت آن اسللت که تأکید  و تمرکز 
بر این  گونه آثار جانبي به مثابلله نادیده گرفتن مأموریت  هاي 

اصلي و کارکردهاي نظام تأمین اجتماعي خواهد شد.
در دیدگاه طرفداران مبارزه با فقللر، از آنجا که پدیده فقر 
حاصل ناعادالنه بودن فرآیند توزیع درآمد در بین خانوارهاي 
جامعه است، اسللتراتژي تعدیل فقر و اصاح ساز و کارهاي 
بازتوزیللع درآمدها از طریللق برنامه  هاي تأمیللن اجتماعي 
)بیمه  اي و حمایتي( سللبب پایداري و قوام روابط اجتماعي 
و توسعه انساني خواهد شد؛ زیرا پدیده فقر و تداوم آن مبناي 
بروز    تنش  هاي اجتماعي و سللپس تهدید »ثبات سیاسي« 
در جامعه اسللت. در این نگرش، فقر داراي تعریفي سللاده و 
مترادف با عدم کفایت درآمد است. زماني که فرد درآمد خود 
را از دست مي  دهد فقیر مي  شود. تشخیص افراد یا خانوارهاي 
فقیر با کمک خط فقر صورت مي  گیللرد و روش تعیین خط 
فقر در رتبه  بندي درآمدها براساس هزینه خانوار، تشخیص 
هزینلله میانه و اعام آن )فقر نسللبي و فقللر مطلق( خاصه 
مي  شود. با تعیین خط فقر، خانوارهاي زیر خط فقر »فقیر« 
و خانوارهاي باالي خط فقر، غیرفقیر تعریف مي  شللوند. در 
حوزه تحت پوشللش این تعریف از فقللر، تخمین  هاي بانک 
جهاني حاکي است که حدود 2800 میلیون نفر از جمعیت 
جهان )حدود 46 درصد( در زیر خط فقللر با درآمد 2 دالر در 

روز زندگي مي  کنند که از آن میللان، بیش از 1200 میلیون 
نفر داراي درآمدي معادل نصف رقم مزبور یا یک دالر در روز 
هستند. هر ساله 18 میلیون نفر از این گروه در معرض مرگ 
زودرس قرار مي  گیرند که معادل یک سللوم کل مرگ و میر 
بشري است )150 هزار نفر در روز، شامل 3400 کودک زیر 
5 سللال(. در این نگرش به فقر، مأموریللت اصلي نظام جامع 
تأمین اجتماعي باید بر محور سیاست  ها و اتخاذ شیوه  هایي 
براي حمایت از افراد و خانوارهاي زیر خط فقر استوار شود که 

مأموریتي بسیار پیچیده و در اجرا ناممکن مي  نماید.
گروه دوم، راهکارهاي اساسي براي مبارزه با فقر و نیل به 
توسللعه و تأمین اجتماعي را در افزایش تولید ملي جستجو    
مي  کنند؛ زیرا به زعم آنان، رشللد تولیللد ناخالص ملي، خود 
مسللئله فقر را تعدیل و چللاره مي  کند. البتلله افزایش تولید 
و ثروت در جامعه شللرط اصلي نیل به رفاه و توسللعه انساني 
اسللت، اما در این نگرش عوامل مهم دیگري که به گسترش 
عدالت اجتماعي و پایداري رفاه کمک مي  کنند از دیده به دور 
مي  مانند. در واقع، پدیده فقر را مي    باید براسللاس دو مفهوم 
متمایز از یکدیگر شناسایي و تعریف کرد. در مفهوم نخست 
– همچنانکه گذشت- دسترسي به حداقل معیني از درآمد 
براي امللرار معاش در مرز فقر اسللت )فقر درآمللدي(؛ اما در 
مفهوم دوم امکان بهره  مندي از فرصت  هاي دیگري همچون 
اشتغال، آموزش و پرورش، تغذیه سللالم و ... مورد توجه قرار 
مي  گیرد. در این مفهوم، فقر به عنللوان محروم ماندن از توان 
شناخت و پرورش قابلیت  هاي اساسي و در پي آن، رویارویي 
فرد با مشکاتي همچون سللوءتغذیه و گرسنگي، بیماري و 
کمبود امکانات بهداشللتي، فقدان مهارت یا بروز زمینه  هاي 
ابتللاء بلله بیماري  هللا و ناهنجاري  هاي اجتماعللي تعریف 
مي  شود. در چشللم انداز این مفهوم از فقر )فقر قابلیتي( آثار 
سوء فقر درآمدي نفي نمي  شود و در واقع، این کمبود درآمد 
اسللت که فرد را در تأمین نیازهایي چون آموزش، بهداشت 
و درمان و در مجموع، حفظ حریم و پاسللداري از عزت نفس 
خویش ناتوان مي  سللازد. در این تعریف، پدیده فقر مترادف 
با ناتواني  هاي کارکردي اسللت و مبارزه با آن از طریق اتخاذ 
تدابیري نظیر تورهاي ایمني یا حمایت  هللاي کوتاه مقدور 
نخواهد بللود. در مبارزه با فقر قابلیتي، صللرف افزایش تولید 
ناخالص ملي پاسخگوي نهایي نیست، بلکه اطمینان از وجود 
شرایط اجتماعي مسللاعد براي بهبود کارکردهاي اساسي و 
مؤلفه  هاي قابلیتي انسان  ها نظیر تغذیه کافي، دسترسي به 
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آموزش و پرورش، بهره  گیري از خدمات بهداشتي و درماني 
و در مجمللوع، زمینه  هاي عضویت مؤثللر و حضور اجتماعي 
همراه با حفظ حرمت آنان مورد نظر قرار مي  گیرد. به عبارت 
دیگر، در رویکرد متمرکز بللر افزایش تولید ملي این احتمال 
وجود دارد کلله اهمیت تقویت قابلیت  هاي اساسللي افراد به 
عنوان حقوق مسلللم اجتماعي نادیده ماند؛ در حالي که در 
رویکرد قابلیتي به فقللر، آزادي  هاي مللردم در بهره  گیري از 
استعدادهاي فطري خویش و کسللب موفقیت در مناسبات 

اجتماعي و هنجارهاي مطلوب، ماک عمل است.
وجود فقر قابلیتي و نابرابري  هاي شدید در توزیع درآمدها 
در جامعه به بروز بي  عدالتي  هاي اجتماعي، گسترش فساد و 
به تدریج تمرکز قدرت در نهادهاي غیردموکراتیک مدیریتي 
منجر مي  شود. از سوي دیگر، تداوم حضور نهادهاي مدیریتي 
متکي بر آمیزه  هایي از ثروت و قدرت به افزایش نابرابري  ها و 
گسللترش شللکاف در طبقه  هاي اجتماعي و بلله دنبال آن، 
نهادینه شدن فساد در روابط اقتصادي و اجتماعي مي  انجامد. 
از آنجا که مشابه همین جریان در صورت  بندي  هاي سیاسي 
و توزیع ثروت و قدرت بین کشورهاي غني و فقیر جهان نیز 
قابل تعقیب به نظر مي  رسللد، تحلیل روابط علّي فقر و فساد 
به  طور مسللتقل از سللاختار روابط قدرت در سللطوح ملي و 
بین  المللي مقدور نخواهد بود. بنابراین، حیات ساختارهاي 
سیاسي ناسالم در گرو زمینه  سللازي براي تضعیف نقش آراء 
عمومي و کارکردهاي اجتماعللي آن  ها، نهادینه کردن فقر و 
فساد اسللت؛ در عین حال تغییر و اصاح ساختارهاي مزبور 
بدون توجه به روابللط قدرت در چارچوب مناسللبات ملي و 
جهاني مقدور نخواهد بود. از این رو، بررسي جایگاه فقر و نظام 
تأمین اجتماعي مستلزم عطف توجه به کارکردهاي مدیریت 

عمومي حول سه محور اصلي زیر است:
	 در محور نخست ساختار سیاسللي، حدود آزادي  هاي 
اجتماعي و ویژگي  هاي حوزه قدرت مورد توجه قرار مي  گیرد 
و هدف از آن بررسللي علللل و زمینه  هللاي پیدایش فواصل 
طبقاتي و شللکاف اجتماعي اسللت. در این محللور رویکرد     
برنامه  هللاي مبارزه با فقر به سللمت شفاف  سللازي روابط در 
حوزه قدرت از طریق گسترش نظارت عمومي، تقویت عایق 
شهروندي و دستیابي به تعادل اجتماعي و ترفیه گروه  هاي 
فرودسللت اسللت. زیرا در حاکمیت روابط غیردموکراتیِک 
قدرت، معیارهاي ارزشللي جامعه از عدالت اجتماعي فاصله 
خواهد گرفت و پیدایش نهادهاي مبتني بللر آمیزه قدرت و 
احقاق حقللوق اجتماعي خویش خواهد شللد. در سللاختار 
غیردموکراتیللک قللدرت مأموریت  هاي نظام  هللاي تأمین 
اجتماعي فاقد اعتبار به نظر مي  رسد و با گسترش روزافزون 
فساد، فقر و شللکاف اجتماعي، فرهنگ صدقات و تمایات 
حوزه قدرت به پرداخت اعانات، جانشین تاش براي تعیین 
معیارهاي معتبر در تأمین اجتماعي مردم مي  شود. به عبارت 
دیگر، تأمل مدیریت عمومي کشللور در مقوللله فقر تابعي از 
کارکردهاي ساختار سیاسي و حوزه قدرت است و نظام  هاي 
تأمین اجتماعي به هیچ روي قادر به ترمیم شکاف  هاي ناشي 

از سوءکارکردهاي مزبور نخواهند بود.
	 محللور دوم، موضللوع کارکردهاي نظام  هللاي تأمین 
اجتماعي در رفع مسائل و موانع مربوط به فقر قابلیتي است. به 
طور معمول، مبارزه با فقر قابلیتي و گسترش امکان دسترسي 
مردم به آموزش، بهداشت، مسکن مناسب و تغذیه سالم که 
از شاخص  هاي مهم توسعه انساني محسوب مي  شود، موضوع 
برنامه  هاي اقتصادي- اجتماعي اسللت. هللر چند این  گونه 
برنامه  ها مبتني بر الگوهاي توسعه و بررسي  هاي کارشناسي 
براي شللناخت و رفع موانع رشد اسللت، گزینه  هاي نهایي، 
تحت تأثیر روابط در حوزه قدرت و هنجارهاي سیاسللي قرار 
مي  گیللرد و اهمیللت هدف  هاي توسللعه و خط  مشللي  هاي 
کارشناسللانه تا حللدودي رنگ مي  بللازد. بنابرایللن، امکان 
دستیابي افراد به قابلیت  هاي انساني و استعدادهاي خویش 
از طریق بهره  گیللري از آموزش، تغذیه، بهداشللت و ... نیز در 
عمل به عنوان تابعللي از انتخاب  هاي اجتماعللي و الگوهاي 
توسعه متأثر از ساختار سیاسللي درمي  آید. به عبارت دیگر، 
گسترش نابرابري و فقر قابلیتي یا ناتواني مردم در بازشناسي 
و پرورش خاقیت  هاي انسللاني خود در هر جامعه نشللان از 
ساختار نامطلوب سیاسللي و روابط غیردموکراتیک قدرت و 
در نتیجه، وجود کارگزاري  هاي اقتصادي و اجتماعي فاسد 
دارد. در این محور، مأموریت  هاي رفاهي نظام  هاي جامع رفاه 
و تأمین اجتماعي، روي به فقر قابلیتللي دارد و در پي اعمال 
اصاحاتي در گزینش الگوهاي توسعه و تاش براي تعدیل 
تصمیم  هاي حوزه قدرت در برنامه  هاي اقتصادي و اجتماعي 

از طریق بازتاب کارکردهاي نامطلوب آن است.
	 و سرانجام در محور سللوم، فقر درآمدي و برنامه  ریزي 
مستقیم براي دستیابي به نظام  هاي تأمین اجتماعي و ایجاد 
ساز و کارهایي در جهت گسترش خدمات بیمه  اي و حمایتي 
براي پوشش گروه  هاي هدف جامعه مطرح مي  شود. برقراري 
مستمري  هاي مربوط به بازنشستگي، ازکارافتادگي و فوت، 
برقللراري بیمه  هاي بیللکاري، انواع حمایت  هاي مسللتمر و 
کوتاه  مدت از افراد یللا خانواده  ها و عرضه پللاره  اي از خدمات 
اجتماعي )حتللي پیشللگیري( نمونه  هایللي از کارکردهاي 
حول این محور است. به عبارت دیگر، عاوه بر ایجاد و تعمیم 
بیمه  هاي اجتماعي که حرکتي  ضابطه  منللد و تابع قوانین و 
قواعد مربوط به خود است، هرگونه برنامه حمایتي یا اقدامي 
که بتواند در مبارزه با فقر درآمدي و نارسللایي  هاي معیشتِي 
گروه  هاي ناتوان و آسیب  دیده اجتماعي مؤثر افتد، بخشي از 

سازوکارهاي نظام  هاي تأمین اجتماعي محسوب مي  شود.
از این رو، مأموریت مستقیم نظام  هاي تأمین اجتماعي، 
اعم از بیمه  اي و حمایتي، پاسللخگوي نهایي به مسائل فقر 
و شللکاف اجتماعي نخواهد بود و مرزهاي کارایي نظام  هاي 
مزبور در ارتباط با گسللتره فقر قابلیتللي موجود در جامعه و 
ناتواني افراد در شناخت، پرورش و بهره  گیري از استعدادها 
و قابلیت  هاي انساني فرد تعیین مي  شود. از سوي دیگر، ابعاد 
فقر قابلیتي نیز حاصل سیاسللت  هاي اقتصادي- اجتماعي 
و عزم حاکمیت سیاسللي براي مبارزه و تحدید آن از طریق 
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برنامه  هاي رفاه اجتماعي اسللت؛ اما از آنجللا که برنامه  هاي 
مزبور و بخصللوص انتخاب روش  هاي اجرایللي و اختصاص 
منابع در هر جامعه متأثر از سللاختار سیاسي و کارکردهاي 
حوزه روابللط قدرت اسللت، نظام  هاي تأمیللن اجتماعي به 
صورت مجرد و فارغ از تأثیر کارکردهاي محورهاي پیشین 
قادر به تشخیص و تأمین هدف  هاي خود نخواهند بود. پیوند 
مدیریتي این نظام  ها به حوزه حاکمیت سیاسللي، از موانع 
اصلي اسللت که سللبب الزام آن  ها به تابعیت از روابط قدرت 
مي  شللود، و این همان عاملي اسللت که برنامه  هاي مبارزه با 
فقر را در پاي منافع اقتصادي و تمایات نهادهاي قدرتمند 

غیردموکراتیک و فاسد قرباني مي  کند.
بررسي تطبیقي مفاهیم فقر و نقش محورهاي سه گانه 
مزبور در فرآیند تصمیم  گیري بر سر الیحه نظام جامع رفاه و 
تأمین اجتماعي ایران نیز بخشي از موانع و ابهام  هاي موجود 
را نمایان مي  کند. در ایران، چاره  جویي براي فقر از اصلي  ترین 
نیازهاي کنوني جامعه است. براسللاس گزارش  هاي منتشر 
شللده 40 درصد مردم کشللور در فقر به سللر مي  برند که از 
آن میان 25 درصد در فقر نسللبي و 15 درصللد دیگر در فقر 
مطلق  اند. این نسبت  ها بدان معني است که متجاوز از 16/5 
میلیون نفر از جمعیت کشللور در فقر نسللبي و در حدود 10 
میلیون نفر با فقر مطلق دست به گریبانند. جالب توجه آن که 
عاوه بر مباني ارزشي حاکم و شعارها و هدف  هاي نخستین 
انقاب اسامي و دو برنامه توسللعه اول و دوم، طراحي  هاي 
برنامه سللوم توسللعه نیز در پي اصاحات در ساختار بخش 
عمومي، تمرکززدایي از نظام مدیریتي کشور و تقویت عدالت 
اجتماعي بوده و فصل معیني از این برنامه به گسترش نظام 
جامع تأمین اجتماعي، با تأکید بر سیاسللت  هاي حمایتي و 
توجه به گروه  هاي کم  درآمد جامعه اختصاص یافته اسللت. 
اما به رغم تمام هدفگذاري  ها و اقدام  هاي اجرایي گذشللته، 
برخي از گزارش  هاي موجود حاکي از رشد 25 درصدي فقر 

اقتصادي در طي 20 سال اخیر است.
در حال حاضر و همزمان با بررسي الیحه نظام جامع رفاه 
و تأمین اجتماعي به موجب برخي برآوردها حدود 33 درصد 
از خانوارهاي کشللور زیر خط فقر قرار دارند که اغلب آن  ها با 
مشکل بیکاري نبز دست به گریبانند. از دیدگاه تفاوت  هاي 
طبقاتي و شللکاف اجتماعي، در دو سللال اول اجراي برنامه 
سوم نابرابري در شهرها افزایش یافته و به لحاظ فقر قابلیتي 
نشانه  هایي از بهبود چشمگیر مشاهده نمي  شود. همچنین، 
به  رغم آن که بخش مهمي از درآمد گروه  هاي فقیر و کم  درآمد 
صرف هزینه  هاي خوراکي مي  شود، برخي از مطالعات نشان 
مي  دهد که حدود 55 درصد جمعیت شهري و نزدیک به 65 
درصد جمعیت روسللتایي به لحاظ تغذیه در سطح پذیرفته 
شللده در زیر خط فقر قرار دارند. مقایسلله وضعیت تغذیه در 
میان دو گروه اخیر روشن مي  کند که شللیوع سوءتغذیه در 
خانوارهاي روستایي به مراتب بیشللتر از خانوارهاي شهري 
است. به لحاظ شاخص  هاي بهداشللتي نیز توزیع نامتعادل 
سامت در جامعه نشان از بي  عدالتي و فقر عمیق  تر فقرا دارد و 

این وضعیت، کارکرد برنامه  هاي توسعه اقتصادي- اجتماعي 
را مورد تهدید قرار مي  دهد. و باالخره معضل سرپناه و افزایش 
فقر سکونتي همراه با توزیع ناعادالنه مسکن و بي  توجهي به 
نیازهاي سکونتي گروه  هاي اجتماعي کم  درآمد در سال  هاي 
اخیر، بر تعداد خانوارهاي حاشیه  نشللین شهرها و ساکنین 

سکونتگاه  هاي غیررسمي افزوده است.
مقایسلله ویژگي  هاي فقر و جامعه فقیر بللا کارکردهاي 
تأمیللن اجتماعي در ایران بلله تصحیح دیدگاه  هللا و تعریف 
جایگاه و حدود آثار الیحه مورد نظر کمک مي  کند. در جامعه 
شللهري کنوني ایران حدود 6،053،000 نفر تحت پوشش 
خدمات سللازمان تأمین اجتماعي و حللدود 1،075،000 
نفر تحت پوشللش قانون اسللتخدام کشللوري قللرار دارند. 
عاوه بر آن، مجموع مسللتمري  بگیران تأمیللن اجتماعي و 
اسللتخدام کشللوري به رقمي نزدیک بلله 1،003،000 نفر 
بالغ مي  شللوند. اگر به این جمعیت، گروه  هاي تحت پوشش 
صندوق  هاي بازنشسللتگي اختصاصي و نیز آثار سیاست  ها 
و اقدام  هاي اجرایي سللازمان  ها و نهادهاي حمایتي موجود 
نسبت  به بخشي از 4،009،000 نفر )در قالب 1،065،000 
خانواده شهري و روسللتایي تحت پوشللش( تحت پوشش 
آن  ها را بیفزاییم، اکثریت نزدیک به اتفاق جامعه شللهري را 
در برمي  گیرد که خللود، محدودیت  هللاي نظام  هاي تأمین 

اجتماعي را معلوم مي  کند.
آیا به راسللتي نظام  هاي تأمین اجتماعي قادر به حمایت 
جامعه تحت پوشللش خود در برابر فقر و شللکاف اجتماعي 
خواهند بود؟ ماحظات مربوط به ویژگي  هاي فقر و شللکاف 
اجتماعي در ایران نسللبت بلله ایللن توانایي تردیللد ایجاد    
مي  کند. در حال حاضر، میانگین پرداخت  هاي )مستمري( 
بازنشستگي  هاي تأمین اجتماعي 980 هزار ریال و میانگین 
پرداخت  هاي قانون استخدام کشوري 940 هزار ریال در ماه 
است که این خود نشللانه  اي از ناتوانایي نظام  هاي مزبور و در 
نتیجه، باز تولید فقر اسللت. توجه به ایللن واقعیت که به  رغم 
اعتبارات عظیم و رو به ت زایدي که همه ساله از طریق بودجه 
عمومي دولت صللرف تعدیل و بازتوزیع درآمدها مي  شللود، 
روند رو به گسللترش فقر و افزایش جمعیت ناتوان و محروم 
در کشللور حاکي از وجود تفاوت  هاي آشکار در کارکردهاي 
نظام  هاي تأمین اجتماعي و برنامه  هاي مبارزه با فقر است. در 
حالي که نظام  هاي تأمین اجتماعي براي کاهش فقر درآمدي 
)محور سللوم( تاش مي  کنند، نابرابري  هاي شدید در توزیع 
درآمد و ثروت و وجود فقر عمیق و گسللترده نشانه  هاي بارز 
بي  عدالتي  هاي اجتماعي و وجود فسللاد است و این هر دو، بر 

اهمیت محورهاي دیگر تأکید دارند.
امام صادق )ع( سلله ویژگي   یک جامعه سللالم را عدالت، 
امنیت و رفاه دانسللته اسللت. به  طور یقین مي  توان ادعا کرد 
جامعه  اي کلله از فقر و شللکاف  هاي اجتماعي رنللج مي  برد، 

اسامي نیست.
* یادداشللت سللردبیر، فصلنامه تأمین اجتماعي، شللماره11، سال 

چهارم، زمستان 1381.

امامصادق)ع(سه
ويژگييکجامعهسالم
راعدالت،امنيتورفاه
دانستهاست.بهطور
يقينميتوانادعاكرد
جامعهايكهازفقرو
شكافهاياجتماعيرنج
ميبرد،اسالمينيست
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تأمينروستاييان*
ویژگی و مأموریت اصلی نظللام جامع رفاه و تأمین 
اجتماعی را باید در تدبیر سللامان مدیریت و پوشللش 
جامعه روستایی کشور جستجو کرد؛ زیرا سازمان  ها و 
طرح  های بیمه  ای، به خصوص بیمه  های اجتماعی در 
عمر متجاوز از نیم سللده اخیر خود زمینه  های تجربی 
قابل اتکایی برای جامعه شللهری فراهم کرده اسللت و 
بخش عمده  ای از ایللن جامعه را تحت پوشللش دارد. 
الیحه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی دولت، تحقق 
اصول جامعیت، کفایت و فراگیری را در مأموریت  های 
خود دارد و در اجرای اصل اخیللر، وزارت رفاه و تأمین 
اجتماعی را تشکیل داده و آن را به ایجاد و فعال سازی 
صندوق بیمه روستاییان مکلف کرده است. این وزارت 
عاوه بر تهیه اساسنامه، شناخت منابع، تعیین وظایف 
صندوق و پیشللنهاد آن برای تصویب دولت، قرار است 
در یللک گام فراتللر و تا پایان سللال 1382 نسللبت به 
تهیه، تصویب و اجرای برنامه  های گسللترش پوشش 
بیمه  های اجتماعی بین اقشار روسللتایی اقدام کند تا 
جامعه روستایی هم بتواند بر بنیانی استوارتر و اصول 
و مقرراتی معتبر نسللبت به تأمین آینده خود مطمئن 

شود.
بی  تردیللد، وظیفلله بازتوزیللع درآمدهللا، ایجاد 
اطمینان نسللبت به تأمیللن آتیه و گسللترش عدالت 
اجتماعی در حللوزه مأموریت  های اصلللی دولت  ها - 
بخصوص دولت  هللای رفاه- قللرار دارد و شللمول آن 
جامعه  های شهری و روستایی را یکسان دربرمی  گیرد. 
اما چگونگللی ورود دولت  ها به این حوزه و شللیوه  های 
مورد عمل آن  ها با اسللتفاده از دو گروه ابزارهای کلی 
کوتاه  مللدت و بلندمدت صورت می  پذیللرد. ابزارهای 
کوتاه  مدت – که بیشللتر مللورد توجه بانللک جهانی 
و صنللدوق بین  المللی پول قللرار دارد- شللامل نقل و 
انتقال  هللای مالی موقت، تورهللای ایمنی و تخصیص 
یارانه بلله برخللی از کاالهللای مصرفی می  شللود؛ اما 
گروه دوم کلله به لحاظ زمانللی بلندمللدت و به لحاظ 

پوشش تدریجی اسللت، انواع نظام  های بازنشستگی، 
ازکارافتادگی، درمان و به طور کلی طیفی از بیمه  های 
جمعللی را دربرمی  گیرد. ابزارهللای کوتاه  مدت دارای 
پوشش گسترده و گاه فراگیر اسللت و بیشتر در جهت 
اجرای سیاست  های مالی برای هدف  های اقتصادی و 
گذار از دوره  های زمانی معین به کار می  رود، در حالی 
که نظام  هللای تأمینللی بلندمدت مبنللای پیدایش و 
تقویت نهادهای اجتماعی مستقل و ظهور زمینه  های 
تازه و روبه گسترشللی بللرای ایجاد تعهدات مسللتمر 

دولت در جامعه می  شود.
هر چند اسللتفاده از ابزارهای بلندمللدت و تأمین 
اجتماعللی جامعلله روسللتایی، بویژه در کشللورهای 
درحال  توسللعه که به دلیل رشد سللریع  تر جمعیت، 
وجود بیکاری  هللای مزمن و سللاختاری تللوأم با فقر 
نسبی و حضور گروه  هایی که در سللطح رفاهی پایین 
و گاه در زیر خط فقر قرار می  گیرند، دشللوارتر اسللت، 
در حال حاضر اکثر نزدیک به اتفاق کشللورهای جهان 
 - فارغ از جایللگاه و حدود توسللعه یافتگی اقتصادی -

  به عرضه نوعی تأمین اجتماعی در جوامع روسللتایی 
خود اقللدام کرده  انللد. کم و بیللش تمام کشللورهای 
اروپایی، مکزیک، شللیلی، چین، کره جنوبی، مالزی، 
ترکیه، سللوریه و لبنان برنامه  هایی از تأمین اجتماعی 
را برای جامعه کشللاورزان تدارک دیده و منابعی برای 
آن  ها تخصیللص داده  اند. حتی سللابقه ایللن اقدام در 
برخی از کشورها مانند فرانسه و دانمارک به سال  های 
واپسین قرن نوزدهم و در انگلسللتان، هلند و سوئد به 
اوایل قرن بیسللتم باز می  گردد. تجربه  های جهانی در 
مورد تأمین اجتماعی روستاییان نشان دهنده وجود 
ترکیب  های متفاوتی از نظام  هللای  بیمه  ای و حمایتی 
است که بر حسب نوع فعالیت شللغلی، سن و وضعیت 
اقتصللادی بیمه شللده معین می  شللود؛ زیللرا تعمیم    
نظام  هللاي بیمه اجتماعللي بدان  گونه کلله در جوامع 
شهري معمول اسللت، فاقد زمینه کافي براي پذیرش 
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در جوامع روسللتایي مي  نماید. در جوامع روسللتایي 
ساختار روابط کارگري و کارفرمایي بر پایه سنت  هاي 
جاري و به  صورتي غیررسللمي اسللت. در قراردادهاي 
عرفي، شناسایي دقیق تفاهمات و ایجاد روابط رسمي 
بین مؤسسلله  هاي بیملله  اي، کارفرمایللان و کارگزان 
روسللتایي ناممکن مي  شللود و عللاوه بللر آن، فقدان 
اسللتمرار فعالیت  هاي تولیدي و عدم دریافت مزد در 
تمام طول سال مانع اساسي دیگري را براي تشخیص 
پایه حقوق و مبناي تعهدات به  وجود مي  آورد. از این  رو، 
در هر کشور ترکیب مناسبي از سللنت  هاي معمول و 
برنامه  هللاي بیملله  اي و حمایتي، راهگشللاي تأمین 

اجتماعي روستاییان مي  شود.
در ایران سابقه توجه به تأمین اجتماعي روستاییان 
و تأسللیس نهاد مسللتقلي براي این موضوع به سللال 
1348 و در محللدوده مسللئولیت  هاي وزارت تعاون و 
امور روسللتاها باز مي  گردد. پس از آن بند "ج" از ماده 
2 قانون تشللکیل وزارت رفاه اجتماعي مصوب مرداد 
ماه 1353، "سازمان بیمه  هاي اجتماعي روستاییان" 
را از وزارت تعاون و امور روسللتاها منتللزع و به وزارت 
رفاه اجتماعللي منتقل کرد. در این قانللون وزارت رفاه 
اجتماعي مجاز بود که تأمین خدمات درماني سرپایي 
بیمه  شللدگان     بیمه  هاي اجتماعي روسللتاییان را به 
وزارت بهللداري محول کنللد. این مأموریت در سللال 
1373 به طور قانوني بر عهده سللازمان بیمه خدمات 

درماني قرار گرفت.
سللازمان بیملله خدمات درمانللي عاوه بللر بیمه 
روستاییان، بیمه درمان کارکنان دولت و خانواده  هاي 
آنان و بیمه گروه  هاي اجتماعي دیگري را نیز در حوزه 
وظیفه  هللاي خللود دارد. گذشللته از پیش  بیني  هاي 
قانوني راجع به بیمه خدمللات درماني، در حال حاضر 
کمیته امداد امام خمینللي )ره( عرضه محدود پاره  اي 
از خدمات حمایتي نظیر پرداخت مسللتمري، کمک 
به اشللتغال نیازمندان، کمک  هاي مالي کوتاه  مدت و 
درماني در روسللتاها را برعهده گرفته و براي پذیرش 
مسئولیت تأمین جامعه روستائي اعام آمادگي کرده 
اسللت. آمارهاي منتشللره از خدمات تأمیني کمیته 
مزبور حاکي از پوشللش بیش از 4/5 میلیون نفر افراد 
نیازمند است، اما این رقم منحصر به جامعه روستایي 
نبوده و بخشللي از خدمات ارائه شللده، بلله گروه  هاي 
نیازمند شهري اختصاص دارد. البته خدمات حمایتي 
و اسللتفاده از ابزارهللاي کوتاه  مدت کمیتلله امداد را 

نمي  تللوان جایگزین هدف  هللاي نظام جامللع رفاه و 
تأمین اجتماعي پنداشت؛ زیرا این  گونه حمایت  ها هم 
بر حسللب نوع خدمت و هم گسللتره و مصادیق ارائه، 
بسیار محدود اسللت. در واقع، جامعه روستایي ایران 
با جمعیتي متجللاوز از 23 میلیون نفللر در حدود 33 
درصد جمعیت کل کشور را در خود دارد و در آن بیش 
از 4/4 میلیون خانوار استقرار یافته  اند. از دیدگاه کلي 
و در حد متعارف، حقللوق جامعه روسللتایي ایران در 
بهره  منللدي از تأمین اجتماعي مي  تواند شللامل بیمه 
خدمات درمانللي، بیمه بازنشسللتگي، ازکارافتادگي، 
حوادث و سللوانح، بازماندگان و عاوه بللر آن، انواعي 
از خدمات حمایتي و امدادي برحسللب مورد باشللد. 
براي تأمین خدمات مزبور، گذشللته از گسللتردگي و 
پراکندگي جغرافیایي، تنوع فعالیت  ها و مشللخصات 
اقتصللادي جامعه روسللتایي از دشللواري  هاي اصلي 
اسللت. در حال حاضر، از تعللداد 4/4 میلیللون خانوار 
روسللتایي نزدیک به یک سللوم یا 1/4 میلیون خانوار 
در مشاغل کشللاورزي و در حدود 2/2 میلیون خانوار 
در فعالیت  هاي دیگر اشللتغال دارند و بقیه فاقد شغل 
معین  اند. غیرکشللاورزان یا خوش  نشللینان روستایي 
فاقد نسللق زراعي  اند و از دو گروه اصلِي سللوداگران و 
کارگران تشللکیل مي  شللوند. سللوداگران روستایي 
شامل سلف  خران، پیله  وران و مغازه  داران مي  شوند، و 
کارگران به کار در کارخانه  ها، فعالیت  هاي ساختماني 
یا بافندگي در کارگاه  هللا مي  پردازند. صاحبان حرف و 
مشاغل روسللتایي نیز در زمره کارفرمایان، و چوپانان 
و ماهیگیران خرده  پا جزو کارگران محسوب مي  شوند. 
سللالخوردگان، ازکارافتللادگان و خانوارهللاي تحت 
سرپرستي آنان را نیز براي پوشللش تأمین اجتماعي 
باید به جمعیت جامعه روستایي افزود. مهم آن که در 
وضعیت کنوني، جامعه روسللتایي ایللران عمًا تحت 

هیچ نوع بیمه اجتماعي قرار ندارد.
بنابراین، پوشللش فراگیر تأمیللن اجتماعي براي 
طیللف گسللترده و متنوعي از مشللاغل روسللتایي با 
ویژگي  هللاي شللغلي و درآمدي متفللاوت، مأموریتي 
پیچیده و مستلزم ایجاد مؤسسلله  هایي غیرمتمرکز، 
متخصللص و کارآمد اسللت و واگللذاري کلللي آن به 
نهادهایللي چون کمیتلله امللداد امام خمینللي )ره( 
ناممکن مي  نمایللد. هر چند کمیته امللداد در دو دهه 
اخیر منشأ خدمات برجسته  اي در کمک به نیازمندان 
و رسللاندن منابللع مالي بخللش عمومي بلله مصارف 
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حمایتللي در جامعلله –بخصوص جامعه روسللتایي- 
بوده اسللت، اختصاص انحصاري برنامه  هللاي تأمین 
روستایي به این کمیته عاوه بر نادیده ماندن ضرورت     
بهره  گیللري از مدیریت  هللا و سللازمان  هاي اجرایي با 
ماهیت  هاي تخصصي مختلللف )بیمه  اي، حمایتي ...( 
با دو مسللئله مهم دیگر نیز روبرو خواهد بود: نخسللت 
آن که کمیته امللداد در اجللراي مأموریت  هاي خود با 
مأموریت  هاي سللازمان بهزیسللتي کشللور و سازمان 
بیمه خدمللات درماني )برحسللب وظیفه  هاي قانوني 
این دسللتگاه  ها( تداخل عمل پیدا مي  کند. همچنین،   
اقدام  هاي اجرایي کمیته امداد با وظایف بنیاد مسکن 
انقاب اسللامي، جمعیت هال احمر ایللران، و بنیاد 
مسللتضعفان و جانبازان انقاب اسللامي مشللابهت 
بسللیار دارد. مسللئله مهم دیگللر مربوط بلله هدف  ها 
و مأموریت  هللاي تأسیسللي آن اسللت؛ زیللرا وظایف 
اساسنامه  اي کمیته امداد امام خمیني )ره( مقوله  اي 
بسیار فراتر از فعالیت  هاي تعریف شده براي نظام  هاي 
تأمیللن اجتماعي بللوده و گسللتره  اي از حمایت  هاي 
فرهنگي، اجتماعللي و اقتصادي، تأمیللن زمینه  هاي 
اشللتغال و نیل بلله خودکفایي خانواده  هللا، حمایت و 
مراقبت از سالمندان روستایي )مانند طرح معروف به 
شهید رجایي(، اجراي بیمه درمان اقشار آسیب  پذیر، 
تأمین مسللکن براي خانواده  هاي تحت پوشللش فاقد 
مسکن، و حتي حمایت از مسلمانان در دیگر کشورها 
و جوامع را شامل مي  شللود. به یقین کمیته امداد قادر 
خواهد بود که با اتکاء به توانایي  ها و تجربه  هاي به دست 
آمده در سال  هاي اخیر عرضه قسللمتي از برنامه  هاي 
حمایتللي و کوتاه  مدت که مسللتلزم برنامه  ریزي  هاي 
وسیع براي تداوم پوشللش و اطمینان از ارائه خدمات 
بر پایه مباني محاسللباتي بیمه  اي و متکي بر تعهدات 
دولت باشللد، وظیفه  اي در خور تأسیس یک صندوق 
بیملله  اي مسللتقل و داراي الزام  هاي قانونللي معین و 

تضمین دولت است.
بللراي تأمیللن این هللدف و کمللک به شللناخت 
مأموریت  ها، منابع و ساختار سللازماني صندوق بیمه 
روستاییان، الیحه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعي، 
به موجب مطالعاتي که اخیراً در مؤسسه عالي پژوهش 
تأمین اجتماعي صورت گرفته است، تحقق برنامه  هاي 
 تأمیللن اجتماعللي روسللتاییان در قالللب دو الگللو:

 الف( الگوي اقتضایي بر میناي طبقات تحت پوشللش 
مللزد و   حقوق  بگیللران روسللتایي مرتبط با مشللاغل 

روسللتایي، ب( الگوي آرماني بر مبناي کلیه قشللرها 
و طبقه  هاي جامعه روسللتایي، میّسللر مي  شللود. در 
الگوي اقتضایي گروهي از مزد و حقوق بگیران جامعه 
روسللتایي با جمعیتي در حللدود 550 هللزار خانوار 
)نزدیک به 12 درصد از کل جامعه روستایي( به صورت 
اجباري تحت پوشللش خدمات تأمین اجتماعي قرار 
مي  گیرند. فعالیت  هاي شغلي این گروه شامل مشاغلي 
همچون فللرآوري چاي، کشللت چغندرقند، کشللت 
نیشللکر، پنبه، کارگاه  هاي روغن کشي، تولید کیسه و 
گوني از کنف، فرش سللنتي، گلیم و گبه، شللالیکوبي 
... مي  شود و سازمان  ها و کارگزاري  هاي طرف قرارداد 
کارخانه  هللاي اصلي که معموالً تحت پوشللش وزارت 
جهاد کشللاورزي، وزارت تعللاون یا سللازمان صنایع 
دسللتي  اند، طرف قللرارداد بیمه  هللاي اجتماعي قرار 
مي  گیرند. این کارفرمایان مسئولیت وصول حق بیمه 
کارگللران و پرداخت آن به صندوق بیمه روسللتاییان 
را بللر عهده دارند و سللطح تعهللدات بیملله در الگوي 
اقتضایي، محدود به برنامه بازنشستگي، ازکارافتادگي 
و فوت اسللت. تمام افراد بین 18 تا 65 ساله روستایي 
کشور –به استثناي مسللتخدمان دولت و کساني که 
تحت پوشش  نظام  هاي تأمین اجتماعي دیگري قرار 
دارند- مي  توانند عضو صندوق شوند و حداقل 15 سال 
سابقه پرداخت حق بیمه شللرط استفاده از مستمري 
بازنشسللتگي خواهد بود. فعالیت  هللاي صندوق بیمه 
روسللتاییان مي  توانللد در جهت پوشللش جمعیت به 
صورت منطقه  اي یا براسللاس نوع فعالیت سازماندهي 

شود و مدت زمان الزم براي آن دو سال است.
اما در الگوي آرماني و پوشش فراگیر، فعالیت  هاي 
صندوق شکل حمایتي قوي  تري به خود مي  گیرد و با 
در اولویت قرار دادن خانوارهاي تحت سرپرستي زنان 
روستایي و ازکارافتادگان روستایي غیرکشاورز، تأمین 
اجتماعي فراگیر جامعه روستاییان را برعهده مي  گیرد. 
منابع مالي مورد نیاز صنللدوق از محل اعتبارات نظام 
حمایتي بیمه روسللتاییان، مشللارکت ملللي جامعه، 
مالیات بر مراکز میوه و تره  بار و صنایع تبدیلي، مالیات 
بر درآمد صادرکننللدگان و واردکنندگان محصوالت 
کشاورزي تأمین مي    شود. مدت پیش  بیني شده براي 
اجراي الگوي آرماني در حدود شش سال و دامنه عمل 

آن سراسر جامعه روستایي کشور است. 
* یادداشت سللردبیر، فصلنامه تأمین اجتماعي، شماره10، 

سال چهارم، زمستان 1380.



ويـژهنامــهدكتــرشبيــرينــژاد30

نيمقرنبرنامه،يکقرنبودجه*
در طول س�ال  هاي ممتد حضور در سازمان  	•

برنامه و بودجه، هم با بودجه س�ر و کار داشته  اید 
و هم با برنام�ه، در محاورات کارشناس�ي چنين 
عنوان مي  ش�ود که بودج�ه، پيش ش�رط برنامه 

است. در این مورد چه نظري دارید؟
پنجاه سللال برناملله در ایللران با کمللي اغماض،  o 
مقارن با صد سللال بودجه در ایران اسللت؛ یعني اگر در 
نظر داشللته باشللیم که اولین بودجه بعد از مشروطیت 
در سللال 1325 هجري قمري تصویب شد و امسال هم 
سللال 1419 اسللت، با اختاف حدود 5 تا 6 سال، این 
پنجاه سللال برنامه مقارن اسللت با یکصد سال بودجه. 
شللاید بد نباشللد این را هم عرض بکنم که نخسللتین 
بودجه نزدیک به 30 درصد یا به تعبیللر آن روز 6 کرور 
قران کسري داشللت. یعني کسري یک ویژگي است که 
از روز اول و از اولین سند بعد از مشروطیت همراه بودجه 
بوده اسللت. در هر حال باید عرض کنم که طرح مسئله 
درست اسللت. همچنان که امنیت به عنوان پیش شرط 
پایداري هر جامعه، یا آزادي به عنوان پیش شرط رشد 
و شکوفایي تلقي مي  شللود، بودجه نیز با توضیحاتي که 
عنوان مي  کنم پیش شرط برنامه قلمداد مي  شود. البته 
ما کلمه بودجه را براي مقاصد متفاوتي به کار مي  بریم؛ 
زماني منظورمان از بودجه گزارشللي است از اعتبارات 
ثبت شللده و به تصویب رسللیده، در اینجا فقط سللند 
بودجه مورد نظر ما اسللت. در مواردي منظور از بودجه 
اشللاره به عملیاتي اجرایي اسللت و در این خصوص، از 
اصطاح »بودجه  ریزي« اسللتفاده مي  کنیم و آنگاه که 
به فرایند مالي - عملیاتي نظللر داریم، بودجه به معناي 
اخذ اطاعات بللراي ارزیابي و اصاح سیاست  هاسللت. 
در اینجا بودجه نه سللند اسللت و نه بودجه  ریزي مطرح 
است بلکه با یک نظام اطاعاتي سللر و کار داریم. اگر از 
کاربردهاي مختلف بودجه گذر کنیم، شاید ساده  ترین 
تعریف بودجه این باشللد که بودجه عبارت است از یک 
انتخاب. بودجه، یللک انتخاب بیللن هزینه  هاي ممکن 
اسللت و هزینه  هاي ممکللن نیز به معنللاي محدودیت 
منابع مي  باشد. وقتي که محدودیت منابع مطرح باشد 

معنایش این است که براي انتخاب باید اصول و قواعدي 
را به کار ببریم. اسللتفاده از این اصول و قواعد به بودجه 
ویژگي تکنیکي مي  دهد. بنابرایللن بودجه چه در حکم 
سللند و چه به عنوان یللک فرآیند، مقوللله  اي تکنیکي 
است. مهمتر از ویژگي تکنیکي بودن سند بودجه، وجه 
سیاسللي بودن )به دلیل انتخاب( آن مهم اسللت. پس 
بودجه هم سیاسللي و هم فني است. این دو ویژگي وجه 
مشترک بودجه با برنامه نیز هست. یعني برنامه نیز، هم 
تکنیکي اسللت و هم سیاسللي. حدود این سیاست  ها و 
اصول و قواعد ممکن است تا اندازه  اي با یکدیگر متفاوت 
باشللد ولي وجه مشللترک بین برنامه و بودجه است. اما 
همین انتخاب شرایطي دارد، مثًا باید گزینشي که در 
بودجه بین شقوق مختلف صورت مي  گیرد امکان  پذیر 
باشللد. در برنامه هم همین قاعده صادق اسللت. گاهي 
گزینه  هاي بودجه  اي بین شللقوِق غیرمشللابه است. در 
برنامه نیز گاهي مجبورید تصمیم بگیرید که یا آموزش 
را انتخاب کنید یا راهسللازي را و یا ممکن است تقویت 
قوه دفاعي به قیمت تشللدید مشللکات مسللکن تمام 
بشللود. در مورد ویژگي فني و تکنیکي بودجه یا برنامه 
خیلي جاي بحث نیسللت. از گذشللته  هاي دور اصول و 
قواعدي در بودجه  نویسللي مرسوم بوده که امروز بعضي 
از آن اصول اصللاح و برخي نیز تقویت شللده  اند. اما در 
مورد ویژگي سیاسللي باید عنوان نمود اختاف سلیقه 
و اختاف دیدگاِه همیشللگي، میان کارشناسان بودجه 
و مدیران و تصمیم گیران وجود داشللته است. مدیران 
و تصمیم  گیران اداري معمللوالً در اتخاذ تصمیم به طور 
مستقیم از سللاختار سیاسللي حاکمیت متأثر نیستند. 
از سللوي دیگر، نوع دیگري از تفاوت نظللر و تحلیل در 
بین قواي مجریه و قانونگذاري قابل مشللاهده اسللت. 
در نتیجلله در جوامعي که سللاختار سیاسللي موجود، 
حزبي نیست از »وضوح« بودجه کاسللته مي  شود؛ چرا 
که دولت بلله علت تردیدهایي که در مرحله رسللیدگي 
به بودجلله در مجلس دارد، سللعي مي  کند گرایش  هاي 
خود را به صورت پیچیده و پنهللان در بودجه بگنجاند. 
همچنین، دخالللت   گروه  هاي ذي  نفوذ سیاسللي نیز بر 

بودجه،يکانتخاببين
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ساخت بودجه تأثیرات خاص خود را بر جاي    مي  گذارد. 
در حاکمیت  هاي سیاسللي غیردموکراتیک که از سوي 
نیروهاي خارجي حمایت مي  شوند یا به اقشار و طبقات 
ویژه  اي در داخل متکي هسللتند و نظایللر آن  ها، بودجه 
خواسللته یا ناخواسللته به سللمت منافع ویللژه هدایت 
مي  شود. اگر حاکمیت سیاسي کشللوري ذاتاً به تجارت 
و بازرگاني گرایش داشته باشد، جریان عملیاتي بودجه 
طبیعتاً به سمت تجارت کشللیده مي  شود. گرایش  هاي 
نظامي نیز به همین ترتیب بودجه را متأثر مي  سازد. اما 
جدا از آنچه عنوان شد عوامل تأثیرگذارنده دیگري نیز 
وجود دارند. توسللعه طلبي ذاتي بوروکراسي و گرایش 
مدیران دولتي براي توسعه حوزه اقتدار خویش از جمله 
این عوامل است. لذا توسللعه  طلبي و اقتدارگرایي نیز در 
شللکل دادن سیاسللت  هاي بودجه  اي موثر است. و نیز 
شللرایط محیطي، اوضاع و احوال اقتصادي- اجتماعي 
و نظام  هللاي ارزشللي به سللهم خود بللر بودجلله تأثیر 
مي  گذارند. بدین ترتیب در کنار عوامل تکنیکي- فني و 
سیاسي، عوامل دیگري نیز در شکل دادن و سمت دادن 
بودجه دخیل و دست اندرکارند. به نظر من پیش  شرط 
اصلي تهیه و تنظیم برنامه نیللز هماهنگي این عوامل با 
یکدیگر اسللت. از این دیدگاه، بودجه پیش  شرط برنامه 
اسللت. همان  طور که مطلعید این تعبیر رایج اسللت که 
»بودجه یک برنامه یک سللاله اسللت«. با توجلله به این 
تعبیر    همه  پسللند چنانچه به هماهنگي میان زمینه  ها 
و عوامل یاد شده توجه نشود نه تنها در کوتاه  مدت بلکه 
در بلندمدت نیز بودجه کارآ و در مدار باالتر، برنامه کارآ 
نیز نخواهیم داشت. این تعارض  ها در برنامه دوم توسعه 
که هم اینک در جریان اجراست بروز کرد. در جریان این 
تجربه مشاهده کردیم که برنامه چند ماهي بیش اعتبار 
نداشت و اولین بودجه، مسیر برنامه را تغییر داد. همین 
تأثیرگذاري در برنامه اول نیز دیده شد. با اتکا به تجارب 
حاصله نیز بدون ایجاد هماهنگي میان عوامل تأثیرگذار 
بر بودجه، بودجه مسللیر خود را طي مي  کند و برنامه نیز 
روي کاغذ متوقف مي    شود. از این زاویه تصریح بر اینکه 
»بودجه پیش شرط برنامه است«، هم تصریحي نظري 

است و هم تجربي.
• دولت دکتر اقبال بودجه  در انتهاي دهه 1330	
س�ال 1339 را براي اول بار »بودج�ه برنامه  اي« 
عنوان داد، چهارسال بعد مهندس اصفيا ریاست 
وقت س�ازمان برنام�ه و بودجه در ب�اب ضرورت 
تنظيم بودجه برنامه  اي سخن گفت و بودجه سال 
1343 نيز با چنين گرایشي تنظيم شد. پس از آن 
عبدالحميد مجيدي بر همان ضرورت تأکيد کرد. 

در ادامه این سير در آس�تانه تهيه و تنظيم برنامه 
 شش�م چنين ادعا ش�د که برنامه با اتکا به روش
  P.P.B.S (Planning Programming Budjeting System)

بودجه  هاي ساالنه را در کادر اهداف برنامه تنظيم 
و به بودجه، سرمش�ق برنامه  اي مي  دهد. دیدگاه 
ش�ما در مورد امکان�ات و محدودیت  هاي تحقق 

بودجه برنامه  اي در ایران چيست؟
البته ما در محافل و مجالس مختلف یا در نوشته  ها  o 
از واژه بودجه برنامه  اي اسللتفاده مي  کنیللم. من تردید 
دارم که همه کسللاني که از این واژه اسللتفاده مي  کنند 
ذهنیت واحدي از مفهوم واژه داشللته باشند. من تصور 
مي  کنم مفهوم بودجه و کاربللري آن در اذهان متفاوت 
است. بودجه سند رسمي یا فهرست رسمي از هزینه  ها 
و درآمدهللاي واحدهاي اداري دولت اسللت کلله از این 
فهرست یا از این سند اسللتفاده  هاي مختلف مدیریتي، 
اداري و قانونللي مي  کنیم. بلله این ترتیب این سللند یا 
فهرستي که به عنوان بودجه تهیه مي  شود کاربردهایي 
دارد. عناویللن سلله کاربللرد اصلللي و اساسللي بودجه 
عبارتسللت از: ابزار محاسللباتي، ابزار مدیریتللي و ابزار 
سیاستگذاري. ابزار محاسباتي را مي  توان قدیمي  ترین 
کاربرد بودجه به حسللاب آورد. اما پس از جنگ جهاني 
دوم که دامنه عمل دولت  ها وسللعت یافت و دولت  ها به 
عنوان کارفرماي بزرگ وارد عرصه اقتصاد شدند و حجم 
مدیریت مالي آن  ها تغییر یافت، شللروع به اعمال نظر از 
طریق مالیه عمومي کردند. در ایللن مرحله بودجه یک 
ابزار مدیریتي شد. پس از آن بودجه در سیر تکاملي خود 
و به تبعیت از ضرورت  هاي اقتصللادي اداره امور جوامع 
از کاربرد سیاسللتگذاري نیز برخوردار شد. برنامه  ریزي 
منابع، حفظ ثبات  قیمت  ها، ایجاد اشتغال و بهینه کردن 
تخصیص و بعدها تنظیم و بازتوزیللع درآمدها و تعمیم 
عدالت اجتماعي نیز در قلمرو مأموریت  هاي بودجه واقع 
شد. در این شرایط ایجاد مکانیسللمي که بتواند هر سه 
منظور محاسللباتي، مدیریتي و سیاستگذاري را تأمین 
کند، در دسللتور کار صاحب نظران قللرار گرفت. اولین 
گروهي که به طور رسللمي چنین مأموریتي را عهده  دار 
شد »کمیسیون هوور« بود. کمیسللیون هوور در سال 
1949 در امریللکا مأموریللت یافت تا یللک طبقه  بندي 
بودجه  اي بر پایه وظایللف و فعالیت  ها براي دولت ایاالت 
متحده تنظیللم کند. کلله در این راه بلله موفقیت  هایي 
دسللت یافت و در سللال 1955 نیز براي بار دوم تکمیل 
و تعمیم همان مسئولیت را عهده  دار شد. »بودجه  ریزي 
برنامه  اي« اصطاحي بود که کمیسللیون هللوور براي 
اولین بار در سللال 1955 به کار بللرد. اصطاحي که از 
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ادبیات بخش خصوصي وارد بودجه نویسي امریکا شد و 
پس از آن اصطاح، نظام  هاي برنامه – بودجه )P.P.B.S( را 
براي توصیف منابع و تلفیق فرآیندهاي    تصمیم  گیري 
مطرح کردند. سللپس مفاهیم دقیق  تللري از چگونگي 
کاربرد ایللن نظام  ها در »بودجه  ریزي بللر مبناي بازده« 
در گزارشللي از سللوي وزارت علوم و آموزش انگلستان 
در سللال 1970 اعام شللد. در فاصله میان توصیه  هاي 
کمیسیون هوور و بودجه  ریزي بر مبناي بازده، دو نشریه 
»راهنماي طبقه  بندي اقتصللادي و وظیفه  اي مبادالت 
دولت« و »راهنماي بودجه  ریزي برنامه  اي و عملیاتي« 
از سللوي قسللمت امور اقتصادي و اجتماعي سللازمان 
ملل منتشللر شللد و توصیه  هایي براي چگونگي تنظیم 
بودجه صورت گرفت که تاکنون در بسیاري از کشورها 
مورد اسللتفاده واقع شده اسللت. همان  طور که مطلعید 
بودجه  نویسللي کنوني ایران نیز بیش و کم اقتباسللي از 
همین الگوست که از سللال 1352 به بعد مورد استفاده 
بوده و تا به حال نیز نتوانسللته  ایم در آن اصاح اساسي 
به عمللل آوریم. در واقللع، هدف از تنظیللم صورت  هاي 
بودجه  اي جامع، سلسللله  اي از طبقه  بندي  هاي تشکیل 
دهنده یک نظام اطاعاتي و حسللابداري واحد است که 
مبناي نخسللتین آن اقتصادي، مبناي دوم وظیفه  اي، 
مبناي سللوم برنامه  اي و سللرانجام، مبنللاي چهارم آن 
مسئولیت محاسباتي بوده و به یک نظام کدگذاري شده 

نیز متکي است.
بنابراین باید عنوان نمود کلله بودجه برنامه  اي خود 
في  نفسه نمي  تواند هدف باشد. اگر مراحل قبل از تنظیم 
بودجه را سامان دهیم، بودجه برنامه  اي مي  تواند سلسله 
اطاعاتي در اختیارمان قللرار دهد. اگر بتوانیم محتواي 
عملیاتي فصول را تعریف کنیم، قدم اول را براي بودجه 
برنامه  اي برداشللته  ایم، ولي ما که تحللت عناوین برنامه 
و فصول، محدودیت  هاي تصمیم  گیري نداریم، کارآیي 
بودجه برناملله  اي خود به خللود منتفي اسللت. بودجه  
برنامه  اي در ایران فقط یک شکل است. اگر محتواي آن 

درست باشد، روش بودجه برنامه  اي کارآ خواهد بود.
•در نگاهي تاریخي به تجرب�ه نيم قرن برنامه  	
در ایران چنين دریافت مي  ش�ود که در متن سند 
برنامه  ه�اي توس�عه، اهداف�ي مورد تأکي�د قرار 
مي  گرفت�ه و بودجه نيز بي  اعتنا ب�ه آن راه خود را 
طي مي  کرده. ب�ا عنایت به این واقعيت ش�ما بين 
مأموریت  ه�اي بودجه  اي با هدف  ه�اي برنامه  اي 

تعارضي نمي  بينيد؟
پیشللینه ارتباط برنامه و بودجه در ایران بسیار کم  o 
اسللت. بودجه به دلیل سللابقه طوالني  تري که در ایران 

دارد، با نظام خاص خود از زمان مشللروطیت اداره امور 
مالي کشللور را انجام مللي  داده اما برنامه بلله عنوان یک 
عارضه متوجه این نظام شده است، ضمناً قرار نبوده که 
برنامه از طریق بودجه تدارک بشود، برنامه از نفت ارتزاق   
مي  کرده اسللت. اصًا شللکل  گیري برنامه، مسللتقل از 
بودجه بوده است. غیر از برنامه اول که به دالیل سیاسي 
نتوانسللتیم آن را به انجام برسللانیم، تجربه سلله برنامه 
بعللدي حالت تکاملي داشللته؛ بدین مفهللوم که برنامه 
چهارم نسبت به برنامه سوم خیلي بهتر بود و برنامه سوم 
از برنامه دوم بهتر بود. مقدار زیادي از توفیقات برنامه  ها 
به دلیل فراغت از ایذاء و اذیت  هاي نظام بودجه  اي بوده 
است. اگر تاریخچه برنامه  ها را مرور کنید، خواهید دید 
که همیشلله در هر برنامه  اي کوشللش بر این بوده که از 
وابسللتگي بودجه به درآمدهاي نفتللي بکاهند. یکي از 
آرزوهاي بزرگ کشللور همواره قطع وابستگي بودجه به 
درآمدهاي نفتي بوده اسللت. خوب این شعار هنوز هم 
مطرح اسللت. البته این یکي از ویژگي  هللاي قابل توجه 
است که ما سال  هاي سال هدفي را بدون تاش مشخص 
و جدي براي تحقق آن عنوان و در دستور کار خود حفظ 
مي  کنیم. میرزا ملکم خان رسللاله  اي دارد در رّد مذهب 
دیواني. وي دیوانیان و دیوانساالري را مانع و رادع اصاح 
تشخیص مي  دهد. شما فقط در نظر بگیرید در زماني که 
میرزا ملکم خان این نظللر را ارائه مي  کرده دولت از دربار 
تازه جدا شده بوده، در همین زمان نیز مي  بینیم که این 
دیوانسللاالري مانع و رادع پیشرفت اسللت که هنوز هم 
هست. جدایي برنامه از بودجه تا آخر برنامه چهارم حفظ 
شد و وقتي که قرار شد بودجه در برنامه ادغام بشود این 
ادغام یک علت اساسي داشت و آن این بود که بودجه به 
دلیل فشللار روزافزوني که به منابع نفتي مي  آورد مرتباً 
متقاضي سهم بیشللتري از درآمد نفت بود و این مسئله 
برنامه  ریزها را آزار مللي  داد. در آن زمللان چنین بحثي 
مطرح بود که اگر ما بتوانیم برنامه و بودجه را در هم ادغام 
کنیم مي  توانیم بودجه را تحت نظم برنامه درآوریم. این 
اساس تئوري بود. فرض آن بود که در روند برنامه  ریزي، 
متغیر مزاحِم بودجه کنترل خواهد شد. این تحت نظم 
درآوردن و یکي کردن برنامه و بودجه توجیه درسللتي 
بود؛ چرا کلله از آن طللرف خزانه هم یکي مي  شللد و در 
واقع بودجه  اي  ها نیز به منابع مطمئن  تري دسترسللي 
پیدا مي  کردند، حال آنکلله برنامه  اي  ها خیال مي  کردند 
که دارند بودجه را تحت نظللم در مي  آورند. آنچه اتفاق 
افتاد این بللود که با تلفیق برناملله و بودجه، برنامه تحت 
مقتضیات بودجه درآمد؛ اتفاقي که در همان سللال اول 
برنامه پنجم که ادغام به طور رسللمي شکل گرفت، رخ 
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ظاهر کرد. خوب مي  دانید از سللال 43 با تشللکیل دفتر 
مرکزي بودجه مقدمللات ادغام برناملله و بودجه فراهم 
شده بود ولي در برنامه پنجم به طبقه  بندي  هاي توصیه 
شده سازمان ملل هم عمل کردیم و تعابیر بودجه جاري 
و بودجه سللرمایه  اي و ... را به کار گرفتیم. به این ترتیب 
دسترسي بودجه جاري به نفت را بیش از گذشته کردیم 
و از این طرف برنامه را اسللیر بودجه کردیم. از آن تاریخ 
به بعد همواره حاکمیت بودجه بر برنامه مشللهود بوده و 
ما مي  دانیم که افزایش درآمدهللاي نفتي هم به چنین 
حاکمیتي کمک کللرد. از طرفي ادغللام برنامه و بودجه 
سبب شللد که دولت به طور ناموزوني رشد کند. برنامه 
ششم هم عمًا نتوانست شللکل مرتب و تنظیم شده  اي 
به خود بگیللرد و بعد از انقاب هللم برنامه مصوب تحت 

مقتضیات بودجه قرار گرفت و مختصاتش عوض شد.
در مجمللوع، اگر عمیق  تر نللگاه کنیللم بودجه جدا 
از وابسللتگي به نفت به عوامل دیگري که قبًا از آن یاد 
شد نیز وابسته است. عامل تصمیم  گیري  هاي سیاسي، 
تضللاد میان کارگللزاران بودجلله با توسللعه  طلبي  هاي 
مدیللران دولتللي، تعهللدات نماینللدگان مجلللس در 
حوزه  هللاي انتخابیلله خویللش، توصیلله صاحبنظران 
اقتصادي- اجتماعي، جو ایجاد شللده از طریق رسانه  ها 
و ... جملگي در تغییر سللمت و سللوي بودجلله دخالت 
دارند. در همین حال پیش  بیني  هللاي درآمدي بودجه 
نیز با مشکات خاص خود مواجه است؛ مثل پیش  بیني 
دریافت  هاي مالیاتللي. البته مردم بدشللان نمي  آید که 
در ازاي خدمات دریافتي از دولت مالیللات بپردازند اما 
باور ندارند که مالیات پرداختي، هزینه واقعي خدماتي 
اسللت که دریافت مي  کنند. مللردم دولت را مسللرف و 
غیرکارآ مي  شناسللند، در نتیجه بر این باورند که قیمت 
تمام شللده  اي که دولت بابت خدمات از آن  ها مي  گیرد 
قیمت باالیي اسللت و به همین دلیل از پرداخت مالیات 
استنکاف مي  کنند. همه مواردي که اشللاره شد اعتبار 
نظام بودجه  اي کشور را خدشلله  دار کرده است. از این  رو 
در عمل، جللدا از آنکه مأموریت  هللاي بودجه  اي ضریب 
تحقق کمتري پیدا مي  کنند، به طور طبیعي برنامه نیز 
از اهداف خود دور مي  ماند. در این جهت  ها هیچ حرکت 
اساسللي صورت نگرفت و مختصات برنامه  هاي مصوب 
توسللعه همچنان تحت مقتضیات بودجلله رنگ باخت. 
در جو پیرامونللي و محیط خارجي بودجلله نیز تنگناها 
و مسللائل دیگري نقش دارد. جاي سللؤال است که در 
تنظیم قانون کار باید جلب حمایت سیاسي کارگران را 
در نظر گیریم یا مقتضیات تولید اقتصادي را؟ حرکت  ها 
و اقداماتي صورت مي  گیرد که خود درهم  ریزنده است. 

ما با اتخاذ تصمیماتي مدیریتي که کمتر در ایران سابقه 
دارد، از نیروهاي نظامي در کارهاي پیمانکاري استفاده  
مي  کنیم. بلله این ترتیب مقتضیات نظللام پیمانکاري با 
مقتضیات نظامي نیروها را ترکیب مي  کنیم و از عوارض 
نامطلللوب آن رنج مي  بریللم. دیگر آن کلله مدیران ذي 
نفوذ بخش دولتي، مدیراني هسللتند که اساساً ریسک 
شخصي را متحمل نشللده و در عین حال، از تمام منافع 
یک مدیر قللوي و کارآمد برخوردارند. اخیللراً در خبرها 
خوانده  اید که یکللي از بنیادها 900 میلیللون تومان به 
ساخت مدرسلله کمک کرده اسللت. در اینجا با توجه به 
انگیزه  هاي اعتقادي و مذهبي که براي شللخصیت  هاي 
حقوقي فاقد اهمیت و معني ویژه است، چنین اقدام  هاي 
به ظاهللر خیرخواهانه از محل کللدام جریان  هاي مالي 
و براي کللدام منظور صللورت مي  گیرد؟! اجللازه دادن 
به برخي از دسللتگاه  ها براي فروش سللرمایه و دارایي و 
اسللتفاده از آن در هزینه  هاي جاري، در راستاي همین 
عوامل مخرب عمل مي  کند. این  هللا همه حرکت  هایي 
اسللت کلله مأموریت  هللاي بودجلله  اي را از هدف  هاي 
برنامه  اي دور مي  کند. از دیدگاه همین تعارض مي  توان 
مأموریت  هللاي بودجه  اي و اهداف برنامه  اي سللال  هاي 
اخیر را در یک بررسللي تطبیقي به بحث گذاشللت و از 

نتایج آن عبرت آموخت.
•با توجه به موانع عدم تحقق هدف  هاي کيفي  	
برنامه در ایران، آیا ش�ما بودجه ساالنه هدف  دار 
را آلترناتيو   برنامه  هاي توس�عه ميان  مدت تلقي 

مي  کنيد یا نه؟
من اساسللاً بودجه سللاالنه هللدف  دار را مقدم بر  o 
برنامه توسللعه مي  دانم. شللما وقتي که یک هفته  تان را 
نتوانید  برنامه  ریزي کنید قطعاً ماهتان را نخواهید دید 
و به طریق اولللي یک دوره میان  مللدت را نخواهید دید. 
برنامه جامع توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و از 
این جور مقوله  ها البته خوب اسللت، ولي ما هنوز خیلي 
کار داریللم تا بتوانیم بلله یک چنیللن جامع  نگري  هایي 
برسللیم. هر چقدر که ما این عناوین را وسللیع  تر بکنیم 
در واقع عمق مطالللب را کم مي  کنیم. مللا کم  کم داریم 
برنامه را به سللطح یک ادبیات اجرایي بسیار ساده تنزل 
مي  دهیم. و چون مطالبي کلله گفته  ایم در عمل صحت 
پیدا نکردند سللعي کنیم خودمان را کمتر متعهد نشان 
دهیم و آنقدر    کلي  گویي کنیم تا بتوانیم با تغییراتي که 
ناگهاني اتفاق مي  افتد یا به ما تحمیل مي  شللود یا ناشي 
از بینش نادرسللت ماسللت خودمان را تطبیق دهیم و 
بگوییم ما به هدف  هایمان رسللیده  ایم. اول باید بتوانیم 
یک بودجه خوب را تنظیم کنیم و اگر این بودجه خوب 
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را تنظیم کنیللم، از خیلي جهات نیازمان بلله برنامه کم 
خواهدشد، من نمي  گویم برنامه را نفي کنیم. این تعبیر 
درستي نیست. شللما ببینید ما صورت قانوني و معیني 
براي تنظیم برنامه در ایران نداریم. شما دو برنامه بعد از 
انقاب را ماحظه کنید. کم  کم دارند براي آن  ها تبصره 
مي  گذارند و درست همان اشکالي را که در بودجه وجود 
دارد، تکرار مي  کنند. بعد شللما مي  بینیللد تبصره  هاي 
برنامه عینللاً در تبصره  هاي بودجه هم قید مي  شللود. ما 
باید محدوده عمل برناملله را از محللدوده عمل بودجه 
تمیز دهیللم و بگوییم که در برنامه  ریللزي چه عملیاتي 
را انجام مي  دهیم و در بودجه  ریزي وارد چه حوزه  هایي 
مي  شللویم. این کار در کشللور ما نشللده و چون نشللده 
نمي  دانیم حدفاصل برنامه و بودجه کجاسللت. احکامي 
که در برنامه اول است، واقعاً اجرا نمي  شود. شما ببینید 
در سللال اول برنامه کنوني قرار بود که تشکیات کان 
دولت به تصویب برسللد. اصًا چنین اتفاقللي رخ نداد. 
همراه با آن قرار بللود وزارتخانه  ها تشللکیات تفصیلي 
خودشان را بنویسند و به سازمان امور اداري ارائه بدهند، 
این اتفاق مهم هم نیفتاد. در این تبصره حکم شللده بود 
که اگر دسللتگاه  ها این کار را نکنند، سازمان امور اداري 
و اسللتخدامي جایگزین دسللتگاه  ها مي  شود و خودش 
رأساً این تشللکیات تفصیلي را طراحي، تصویب و اباغ 
مي  کند. سازمان امور اداري هم این کار را نتوانست انجام 
بدهد؛ به دلیل اینکه برنامه  نویس  ها از الزامات و مسائل 
و محدودیت  هللاي بودجلله  اي در حین تدویللن برنامه 
غافل بودند. اصًا چنین چیزي عملي نیسللت که شللما 
یک حکم برنامه  اي صادر کنید و بلله مقتضیات اجرایي 
و محدودیت  هاي بودجه  اي آن توجه نداشللته باشللید. 
اگر بتوانیم بودجه  مان را شللفاف کنیم، بخش عمده  اي 
از هدف  هایي را که به غلط در برناملله دنبال مي  کنیم از 
طریق بودجه تأمین خواهیللم کرد. در این صورت حوزه 
عمل برنامه ما به یک حوزه عمل بسللیار بسللیار کیفي و 
عقایي به عنللوان راهنما محدود خواهد شللد، نه اینکه 
نسنجیده براي پنج سال دیگر اعدادي را تصویب کنیم 
و دو ماه بعللد بفهمیم غلط بوده اسللت. مللا الویت  هاي 
هزینه  اي را نمي  توانیم دقیق تشللخیص دهیم. ارتباط 
این الویت  ها را با چهارچوب اقتصاد کشور نمي  شناسیم. 
ما طرحي را که تصویب مي  کنیم، گاهي براي مطالعه به 
مشاور مي  دهیم و گاهي مطالعه نکرده به دست مجري 
مي  سللپاریم. مجري هم اختیاراتش تعریف شده نیست 
که تا چلله حد مي  توانللد کارهاي قبلللي را اصاح کند و 
تغییر هدف بدهد. در نتیجه سیاست  هاي هزینه  اي ما به 
بدهي  هاي عمومي و اسللتقراض دولتي منتهي شده که 

بزرگترین لطمه به اقتصاد اسللت. در حوزه منابع هم به 
دلیل اینکه دولت ما اهل درآمدسازي نبوده و با فرهنگ 
هزینه خو گرفته بوده، مسللئولین اصًا به دنبال خلق و 
پیدا کردن منابع درآمدي نبوده  اند؛ چون نفت همه چیز 
را جواب مي  داده است. ما اصًا نمي  توانیم درآمدسازي 
کنیم و درآمدهایي را که ما درست کردیم نوعاً با توسل 
به کارهاي مقطعي، غیرعلمي و احساسللي بوده اسللت. 
مردم احسللاس مي  کنند هزینه  ها از طللرق مختلفي به 
ایشان تحمیل مي  شود. مدیریت مالي    دستگاه  هایمان 
کفایت اطاعاتي و اشراف الزم را ندارند. ما شاخص  هاي 
اعام شللده قابل قبولي براي اندازه  گیري کارآیي خلق 
نکرده  ایم. در حوزه حسللابداري دولتي گزارش مستند 
و مرتب نداریم، نظام حسللابداري دولتي نقدي است و 
تعهدات ایجاد شده براي آینده کشور را نشان نمي  دهد. 
نظام اسللتهاک نداریم و اطاعات مالي هللم معموالً با 
تأخیرهاي بسللیار زیاد و بعد از بستن حساب  ها دریافت 
مي  شللود. اینها به تصمیم  گیري کمکللي نمي  کند. این 
مجموعه مشکاتي اسللت که به سللاخت بودجه  اي ما 
آسللیب زده و روند تحول آن را متوقف کللرده و بالطبع 
امکان تنظیم یللک برنامه قابل قبللول را برایمان فراهم 
نمي  کند. جدیللداً اعام کرده  انللد برنامه آتي توسللعه 
را در دو فاز تدویللن مي  کنیم. یک فاز، فللاز مدیریتي با 
بحث  هللاي هدف  هللاي کیفي اسللت، و در فللاز دوم به 
تصمیم  گیري  هاي اجرایي و اختصللاص منابع پرداخته 
مي  شود. امید اسللت که این کار بشللود ولي باز این هم، 
از آن عناوین خیلي زیباسللت که محتوا نللدارد. چرا که 
فرصتي بللراي برنامه  ریزان ایجاد مي  کند تا مشللکات 
خود در مورد تحقللق منابع درآمدي مطمئللن و ملي را 
به تعویق اندازند. ما چند ماه پیش اصاح بودجه سللال 
جاري را به تصویب رسللاندیم، ولي باز در اجراي همین 
اصاحیه بودجه هم دچار کسري شدیم! یعني در واقع 
دو سه ماِه خودمان را نمي  توانیم ببینیم. در نتیجه دو فاز 
کردن برنامه  ریزي با اختصاص فاز اول به مسللائل کیفي 
و مدیریتي توسللل به ادبیات کلي  گو و عمومي است که 
به برنامه  ریزان فرصتي مي  دهللد که با کلي  گویي قدري 
خودشللان را از تنگناها خاص کنند. حرکت ما باید به 
سمت یک مدیریت اسللتراتژیک تأمین کننده توأمان 
هدف  هللاي بودجه  اي و هدف  هللاي برنامه  اي باشللد. تا 
نتوانیم این کار را انجللام دهیم، به نظر من بعید اسللت 
که بتوانیم برناملله  اي براي این کشللور تنظیم کنیم که 
در مراحل اجرایي، حداقل رضایتللي را در حدود برنامه 

چهارم ایجاد کند. 
 * مجله ایران فردا، شماره 50، بهمن ماه 1377.

ماطرحيراكهتصويب
ميكنيم،گاهيبراي
مطالعهبهمشاورميدهيم
وگاهيمطالعهنكردهبه
دستمجريميسپاريم.
مجريهماختياراتش
تعريفشدهنيستكهتا
چهحدميتواندكارهاي
قبليرااصالحكندوتغيير
هدفبدهد.درنتيجه
سياستهايهزينهاي
مابهبدهيهايعموميو
استقراضدولتيمنتهي
شدهكهبزرگترينلطمه
بهاقتصاداست.درحوزه
منابعهمبهدليلاينكه
دولتمااهلدرآمدسازي
نبودهوبافرهنگ
هزينهخوگرفتهبوده،
مسئوليناصالًبهدنبال
خلقوپيداكردنمنابع
درآمدينبودهاند؛چون
نفتهمهچيزراجواب
ميدادهاست.مااصاًل
نميتوانيمدرآمدسازي
كنيمودرآمدهاييراكه
مادرستكرديمنوعاً
باتوسلبهكارهاي
مقطعي،غيرعلميو
احساسيبودهاست
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ازمنظرهمسر
ساريهابوليان

س��تايش خدای را كه س��خنوران در ثناي��ش قاصرند 
و ش��مارندگان از حس��اب نعماتش عاجزند و كوشندگان در 
ادا كردن حقش ناتوان. )علی علیه الس��الم - نهج البالغه 

بخشی از خبطه 1(
گرچه هن��وز ناباوران��ه به ج��ای خالی ي��ار و همراهم 
می نگرم ، ولی عظمت روحش برآنم كرد كه وظیفه خود به 
انجام رسانم و بشناس��انم آن را كه عمری را با دغدغه عهد با 
معبودش زيست و چه زيبا زيس��ت و چه پاک و چه آرام رفت 

و چه مطمئن.
او را به تدينش شناختم، به میهن دوستی  اش، به دانش 
پژوهی  اش، به سخت  كوشی  اش، به مردم داری  اش، به رقت 
قلبش، به توجه به خان��واده  اش، به محبت ب��ه فرزندانش، 
به تن��زه  مال��ی  اش، ب��ه خلوصش، ب��ه آراس��تگی  اش، به 

همراهی  اش و ...   
او را به عطِش دانستن و دانشش شناختم. بسیار مطالعه 
می  كرد و ش��یرين  ترين و بهترين لحظ��ات زندگی خود را در 
خواندن می  دانست. هوش سرشار و درک سريع و ذهن خالق 
و نوآور او در كنار وسعت دانش و آگاهی  اش او را مشاوری زبده 
و امین در جمع خانواده و دوستان ساخته بود. همواره قلبش 
برای میه��ن و هم میه��ن می  تپی��د. كالم او و دغدغه او در 
نابسامانی آنان خالصه گشته بود. تاريخدان بود و سر منشأ 
مشکالت را می  شناخت. آنچنان علمش را با هنر مديريتش 
تلفیق می كرد كه گويا می  توانست هر ناممکنی را ممکن 
سازد و موقعیت  های دشوار را به فرصت  هايی استثنايی برای 

بهره  وری و پیشرفت تبديل كند.  
انس��انی دقیق، خوش حافظه و نکته سنج بود. نیک به 
خاطر می  سپرد و هر آنچه می  خواند، می  ديد و می  شنید، نقد 
می  كرد، محک می  زد و س��ره و ناسره را درهم نمی  آمیخت. 
آنچه كه او را متماي��ز می  كرد، دقت عمل و وس��واس او در 
درس��تی بود. پايبندی به اصول، اخالق و انس��انیت، محور 
ارتباط او با س��ايرين بود. مبنای قضاوتش میهن دوستی و 
عملکرد اجتماع��ی افراد بود و نه اعتقادات ش��خصی آنان. 

دغدغه مردم داش��ت و راه رس��یدن به خدا را خدمت به مردم 
می دانس��ت. هیچ��گاه هدف را ف��دای مصلح��ت نکرد و 

هیچگاه برای دنیا به شرفش پشت ننمود.  
او را به حرمت به پدر و مادر شناختم. تا پدر بود، صادقانه 
خدمت پدر می كرد و مادر؛ با خنده مادر، می  خنديد و با گريه 
مادر، می  گريست. اگر مادر تب می  كرد، او می  سوخت و اگر 
مادر درد داش��ت، غم بر دلش می  كوفت. او به ديدار مادر نه 

می  شتافت، بلکه پر می  كشید. 
او را به حرمت نهادن بر همس��ر و فرزندانش ش��ناختم. 
در تربیت فرزندان كوش��ید با عش��ق، با ظرافت. همواره بر 
رشدش��ان تاكید داش��ت. بر لحظه لحظه  های زندگی آنها 
اش��راف داش��ت. بدون غفلت. گويا با هركدام از آنها به دنیا 
می  آمد، همبازی بود، به دبستان می  رفت و تا پايان هر دوره 
تحصیلی همکالس  ش��ان بود. او نه فقط پدر، كه دوست و 

همصحبت فرزندانش بود. 
مردمدار بود، غمخوار و همراه و ياور خانواده، بس��تگان، 
دوس��تان و هر آنکس كه دس��ت روزگار در مس��یرش قرار 
م��ی  داد.   بی  تفاوتی در وج��ودش راهی نداش��ت. اگر از او 
درخواستی می  ش��د، دربرآوردنش می      پوشید و گويا او كلمه 

»نه« را نمی  شناخت. 
او را ش��ناختم با آنها كه او دوست داش��ت؛ مرحوم دكتر 
محمد مصدق، مرحوم آيت اهلل س��ید كاظم شريعتمداری، 
مرحوم مهندس بازرگان، مرحوم دكتر يداهلل سحابی، مرحوم 
دكتر محمد علی مجتهدی)مدير دبیرس��تان البرز(، مرحوم 

نیرزاده، مرحوم دكتر داروئیان و...
او را شناختم ...

حال او رفت و چگونه مظلوم. خدايا شاهدم به پاكی  اش، 
به راس��ت كرداری  اش ، به نگرانی برای دينش و كشورش و 
مردمش. پس بايد گفت »ال حول و ال قوه اال باهلل«. خوش 
نعمتی بود كه خداون��د مرحمت فرمود و ب��از پس گرفت و 
بازگش��ت به پروردگار را امری الهی می بین��م و راضی  ام به 

رضای او.

اورابهحرمتنهادن
برهمسروفرزندانش
شناختم.درتربيت
فرزندانكوشيدباعشق،
باظرافت.هموارهبر
رشدشانتاكيدداشت.بر
لحظهلحظههایزندگی
آنهااشرافداشت.بدون
غفلت.گوياباهركدام
ازآنهابهدنيامیآمد،
همبازیبود،بهدبستان
میرفتوتاپايانهردوره
تحصيلیهمكالسشان
بود.اونهفقطپدر،كه
دوستوهمصحبت
فرزندانشبود
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فرزندان؛درآرزویدوبارهديدن
مريم،آمنه،حميدوهادیشبيرینژاد

بر آن باوريم آن مهربان خالقی كه نعمت پدر را برما 
ارزانی داش��ت، در فراقش ما را همچنان سرپرس��ت و 

ياور است. 
و چه خوب صاحب و ياوری است او.

حكايتما:
حکايت نازپروردگانیس��ت مبهوت از پس س��یل 
مصیبت، مريدانی در فراق مراد، كش��تی شکستگانی 

ناخدا از دست داده. 
حکايت فرزندانی نه تنها در س��وگ پ��در، بلکه در 

سوگ يار، همراه، راهنما، معلم و دوست.
پدر برای ما يک واژه نبود. نامش افتخار ما، توانش 
زور بازوی ما، حضورش قوت قلب ما و دعايش بركت 

زندگی ما بود.
آغوش گرمش ملجاء ما از سوز مصايب و سايه اش 

مأمن ما از گداز نامهربانی  های دنیا.
پدر س��ختکوش بود و همواره مشوق ما به حركت. 
اجازه ركودمان نم��ی داد كه خوب می  دانس��ت ركود 

سرآغاز سقوط است.
پدر برای ما نماد تالش بود و تالشش از برای مردم؛ 
كه خوب می  دانست خدمت به مخلوق، كوتاه ترين راه 

است برای رضای خالق.
ايمان پدر نه از روی عادت، بلکه از روی عشق بود. 

عشق به خالق و باور به او. 
حضور خالق نه تنها بر زبان او، بلکه متجلی بر قلب 
پاكش بود. و چ��ه نیک گفت هرگز نمی��رد آنکه دلش 

زنده شد به عشق. 
پدر در فروردين سال بیست، در خانواده    ای اصیل، 
خوش��نام و اهل دين و دانش ب��ه دنیا آم��د، در دامان 
مادری با فضیلت و پ��دری كه همراه ب��ا مقام علمی، 

دارای شجاعت، صراحت لهجه و معتقد به اصول بود. 
محیط خان��واده و طبیعت پدر س��بب گش��ت وی 
رش��دی هم��ه س��ويه را تجرب��ه نماي��د؛ چنانچه در 
دبیرس��تان البرز نه تنها نامش در زم��ره نخبگان بلکه 
آثار خوشنويسی او نیز تزيین نشريه آن دبیرستان بود. 
او تسلطی شگرف در ادبیات فارسی و همچنین متون 

دينی داشت.
از جوان��ی پايبند ب��ه دين و س��نت بود ول��ی جدا از 
خرافه؛ توسعه  گرا، ولی نه غربزده؛ نگران حقوق مردم، 
ولی نه اش��تراكی؛ دانش پژوه و طبیعتاً میهن دوست و 
قدردان. او ن��ه تنها هیچ��گاه ذره ای از وطنش و از هم 
میهنانش مطالبه نداشت، بلکه همواره خود را مرهون 
خاک و مردمانش می  دانس��ت. پدر در انديشه و روش 
متأثر از كوش��ش  های وط��ن پرس��تانه بزرگانی چون 
دكتر محمد مصدق ب��رای احقاق حق مردمی مصیبت 
زده از س��تم  هاي داخل��ی و خارجی ب��ود. وی بارها به 
خاطر استواری در اعتقادش ش��ماتت شد. چه از طرف 
صاحبان كرسی قدرت به جهت گرايشات مذهبی و چه 
از طرف سنت  گرايان به سبب میهن پرستی. ولی عجبا 
كه هم او كه ش��ماتتش می  كرد، در مقابل اخالق، علم 
و شجاعتش س��ر فرود می آورد. پدر جاذبه ای عجیب 

داشت.  
آن  گون��ه كه می گفت در س��ال واپس��ین حکومت 
پهلوی هیج��ان ايرانی آزاد و ثروتمند را در دل داش��ت. 
تغییر آمد ولی نه آنچن��ان كه او تصور می ك��رد، و خود 
سرآغازی شد برای كوشیدن بیشتر پدر، پدری كه عشق 
به میهن او را همس��و با بزرگانی چون مرحوم بازرگان و 

همراه با سرافرازانی چون مهندس سحابی كرد. 
هرچه ش��رايط میهن س��خت تر می ش��د ما پدر را 
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كمتر می ديديم. بي  وقفه تالش می كرد و بسیاری از از 
اوقات بی مزد و البته بی منت، از صبح تا پاسی از شب.

عش��ق غم می  آورد و پدر غمگین بود از كژی    ها، از 
كاستی  ها، از حیف و میل  ها، از دروغ  ها، از آنکه می  ديد 
مردمان كش��ورش در عین ثروت، فقیرند. و اين غم  ها 
روح لطیفش را خراشید و قلبش را شکست و البته بیشتر 
مي  كوشید. اما سختکوشی پدر هیچگاه باعث نگرديد 
ما اندكی كاستی در مفهوم خانواده حس نمايیم. گاهی 
آنچنان خسته به خانه می  رس��ید كه يارای ايستادنش 
نبود ولی با ديدن فرزندان، كوله بار خستگی را می  نهاد 
و تا پاسی از شب مش��غول بازی و ش��نیدن حرف دل 

فرزندان بود.
پدر هیچگاه از دين ما، درس ما، سالمت ما، آسايش 
ما، تفريح ما و مشکالت ما غافل نبود. ريزترين مسائل 
را می  دانس��ت و چن��ان مديريت می  كرد ك��ه گويا جز 

رسیدگی  و توجه به فرزندان كاری ديگر در دنیا ندارد.
پدر با وسواس��ی خاص در محافظت از حقوق مردم 
و اموال عمومی می  كوش��ید. تخصص، توان اجرايی 
و تن��زه مالی او چن��ان بود ك��ه بررس��ی عملکردش 
توسط س��ازمان های نظارتی به رغم تناقضات عمیق 
ديدگاه��ی در طول س��الیان، ج��ز تحس��ین و تقدير 
نتیجه  ای در بر نداشت. مقام و مال دنیا در نظر بلندش، 
حقیر بود. بارها در گوش م��ا زمزمه كرد كه مال و مقام 

وسیله  اند، نه هدف؛ وسیله  ای برای بهتر بودن. 

پدر الگو بود. رفتارش با همسر، پدر، مادر، بستگان، 
دوس��ت، همس��ايه و همکار آنچنان مؤدبانه و مبتنی 
بر اصول بود كه ه��رگاه به اعتباری نی��از بود، آرزوی 

همراهی پدر را داشتیم و البته او همراهمان بود.
پدر گشاده دس��ت بود. چه با مردم و چه با خانواده. 
آنچنان خوش خلق، نیاز ما را برطرف می  كرد كه گويي 
اين ما هستیم كه با درخواستمان باعث لطف و مسرتی 

شده  ايم.
پدر از احوال نوه خود نیز غافل نبود. بر كوچکترين 
امور او دقت داشت. چنان با وی بازی می  كرد كه گويا 
همسن اوس��ت و آنچنان با وی همصحبت می  شد كه 

گويا با دوستی قديمی. 
پدر برای ما دنیايی است از محبت، خاطره و درس. 
چطور می  توان او را وصف كرد در صفحه  ای و با قلمی 

كه مقابل بزرگی چون او بسیار حقیر است.
گل و ريحان كدامین چمنت بنمودند

كه شکستی قفس ای مرغ گلستانی من
من كه قدر گ�هر پ��اک تو می  دانستم

ز چه مفقود شدي اي گه��ر كانی من
من كه آب تو زسرچشمه دل می  دادم

آب و رنگت چه شد ای الله نعمانی من
من يکی مرغ غزلخوان تو بودم چه فتاد

كه دگ��ر گ�وش ندادی به نواخانی من
و حال ما مانده  ايم و آرزوی ديدن رويش.      

پدرباوسواسیخاصدر
محافظتازحقوقمردمو
اموالعمومیمیكوشيد.
تخصص،تواناجرايی
وتنزهمالیاوچنانبود
كهبررسیعملكردش
توسطسازمانهای
نظارتیبهرغمتناقضات
عميقديدگاهیدرطول
ساليان،جزتحسينو
تقديرنتيجهایدربر
نداشت.مقامومالدنيا
درنظربلندش،حقير
بود.بارهادرگوشما
زمزمهكردكهمالو
مقاموسيلهاند،نههدف؛
وسيلهایبرایبهتربودن
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درگذش��ت ناگهان��ی و نامنتظ��ره مرح��وم دكترعل��ی اكبر 
ش��بیری  نژاد، افراد بس��یاری را، از خانواده ه��ای دور و نزديک تا 
دوس��تان و همکاران قديم و جديد او، به واقع داغدار نمود. مراسم 
تشییع جنازه و هفت ايش��ان نشان از طیف وس��یع دوستداران او 
داشت. اّما برای اين بنده، غم از دس��ت شدن او بیش از يک تألم و 
داغ معمولی - كه طبعًا پس از مدتی فراموش می  شود- درد و تأثر 
به بار آورد. من به راستی يک مکمل وجودی خود بعد از انقالب را 

از دست داده  ام.
اين بنده از اول مهر ماه 1358 كه در س��ازمان برنامه و بودجه 
مسئولّیت يافتم، با ايشان آشنا ش��دم. او در آن زمان رياست دفتر 
تلفیق س��ازمان برنامه را به عهده داش��ت كه خ��ود تركیبی بود 
از دبیرخانه ش��ورای اقتصاد و نیز مديريت پیگی��ری   طرح  های 
عمرانی. به فاصله اندكی بعد از 13 آبان و حادثه اش��غال س��فارت 
آمريکا، در تجديد سازمان شورای انقالب، بنده به سمت رياست 
كمیس��یون ش��ماره2، كه مختص به امور مالی و اقتصادی بود، 
منصوب ش��دم. در اين سمت بود كه مرحوم ش��بیری  نژاد، عالوه 
بر مسئولیت  های سازمان برنامه، نقش مش��اور و همکار حقوقی 
و كارشناس��ی آن كمیس��یون را در كنار من به عه��ده گرفت؛ به 
طوری  كه در م��دت 9-  8 ماهی كه اين همکاری ادامه داش��ت، 
كمیسیون ش��ماره 2 موفق ش��د حدود 140 قانون و مصوبه را به 
مجموعه قوانی��ن بعد از انقالب كش��ور اضافه كن��د، و اين تعداد 
نسبت به آثار س��ه كمیس��یون ديگر ش��ورای انقالب ) امنیتی و 
سیاسی، قضايی، فنی و اجرايی( بس بیش��تر بود كه خود حکايت 
از ثمر بخش بودن همکاری ش��بیری ن��ژاد با ما داش��ت. از نظر 
كیفیت و محتوای اين مصوبات هم، بنا بر اظهار نظر كارش��ناس 
حقوقی اداره كل قوانین نخس��ت وزيری در سال های 60-62، 
از س��اير قوانین مجلس شورای اس��المی دوره اول بهتر بود. من 
اين رجحان در قوانین و مصوبات شورای انقالب را به  طور كامل 
مديون ش��بیری  نژاد می  باش��م؛ زيرا من فقط ايده و نقش��ه  ای را 
مطرح می  كردم و شبیری  نژاد بود كه تدوين حقوقی و كارشناسی 
آن مصوبه را بر عهده داش��ت. به همین دلیل بود كه كمیس��یون 

شماره 2 به پربارترين بخش شورای انقالب تبديل گرديد.
بعد از پايان عمر ش��ورای انقالب و آغاز نظ��ام قانونی مثلث 
دولت و ق��وه مقننه و قضايیه، بنده در س��مت رئیس كمیس��یون 

برنامه و بودجه مجلس اول، در رونده��ای بودجه  ای و اقتصادی 
دولت قرار گرفته و تجربیاتی كس��ب كردم. در اي��ن روند به اين 
حقیقت رس��یدم كه اصالح نظ��ام مالی و اقتص��ادی بخصوص 
بودجه دولت ممکن نیس��ت مگر آنک��ه، نظ��ام اداری دولت نیز 
متناسب با ضرورت  های برنامه در هر دوره تصحیح شود و معتقد 
شدم كه نظام مالی- اداری دولت بايد در واقع زير بنای هر برنامه 
توسعه و رشد قرار گیرد؛ زيرا كه به داليل مختلف دولت است كه 
موتور محرک هر برنامه توسعه می  باشد. از همین روي، در زمان 
مديريت آقای مسعود روغنی زنجانی، سازمان برنامه طرح اصالح 
نظام مال��ی-اداری دولت را به جمعی از كارشناس��ان اقتصادی و 
اجتماعی نظیر مرحوم دكتر حس��ین عظیمی، دكتر فیروز توفیق، 
دكتر س��اروخانی، دكتر  همايون  پور و دكتر بازيار، تحت مديريت 
و مس��ئولیت مرحوم ش��بیری  نژاد، ارجاع نمود. در جريان اجرای 
اين طرح كه از س��ال 64 تا 69 به طول انجامید، رياست و رهبری 
گروه با مرحوم شبیری  نژاد بود و بنده فقط يک همکار در شورای 
علمی طرح بودم. در اين دوران بود كه توانايی  های ش��بیری  نژاد، 
واقعًا به مرحله ظهور رس��ید. آن مرحوم، با اشراف و استناد كامل 
به نابس��امانی    های اداری و مالی دولت، نظريه تقسیم بودجه كل 
كشور را به ش��ش بودجه پیش��نهاد داد. بودجه  هايي كه هر كدام 
بر حسب ضرورت  های ماهوی خود، مي  بايد تابع ضابطه خاصی 

باشند. اين شش بودجه عبارت بودند از: 
1-        بودجه عمومی دولت 

2-       بودجه اقتصادی 
3-       بودجه تصدی  های دولت )شركت  های دولتی(

4-       بودجه توزيعی و تأمین اجتماعی 
5-       بودجه خدمات خاص 

6-       بودجه نق��ل و انتقال  های مالی و تأمی��ن موازنه بودجه 
كل كشور

 در واقع جمع شش بودجه، بودجه كل را شکل می  داد. 
تفصیل و مباح��ث نظری درون هر يک از بودجه های ش��ش 
گانه، در هفت مجلد، تح��ت عنوان »گزارش نهاي��ی طرح نظام 
مالی- اداری دولت« در فازه��ای مطالعاتی: 1- بودجه اقتصادی، 
2- مبانی قانونی وظاي��ف دولت، 3- بودج��ه و متغیرهای پولی، 
4- نیروی انسانی، 5- بازنشس��تگی در بخش عمومی، 6- منابع 

كادرملیبیبديل
مهندسعزتاهللسحابی
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و مصارف بودجه  ای و 7- ضوابط س��نجش و انتخ��اب پروژه  ها، 
تنظیم و تدوين و تقديم كارفرما )س��ازمان برنامه و بودجه( ش��د. 
حتی در س��ال 68 كه اين گزارش آماده تحويل ب��ود، تنظیم يک 
بودجه آزمايش��ی، براس��اس ضوابط گزارش نیز صورت گرفت و 
بودجه س��ال 68 دولت در قالب طرح پیش��نهادی در شش بودجه 
تنظیم شد. ولی تقديم اين گزارش در سال 68 مصادف شد با طرح 
پیش��نهاد و تصويب اولین برنامه توس��عه اقتصادی- اجتماعی از 
طرف دولت آقای هاشمی رفس��نجانی رئیس جمهوري جديد كه 
به كلی با بینش حاكم ب��ر طرح اصالح نظام مال��ی-اداری دولت 
متفاوت، بل مغاير بود. برنامه توس��عه دولت آقای هاشمی در واقع 
بر اس��اس الگوی پیش��نهادی يا تکمیلی بانک جهانی و صندوق 
بین المللی پول موسوم به »طرح اصالح س��اختار اقتصادی« كه 
بر اس��اس اس��تراتژی توس��عه صادرات و به عنوان نسخه توسعه 
اقتصادی واحدی برای تمام كشورها اعم از توسعه يافته يا توسعه 
نیافته، تجويز ش��ده بود، تنظیم، پیشنهاد و تصويب گرديد. الگوی 
پیشنهادی طرح اصالح نظام مالی-اداری، الگويي توسعه محور 
بود. اما در برنامه اول مصوب دولت، اس��تراتژی توس��عه صادرات 
محور قرار گرفته بود؛ بدون توج��ه و تمركز بر اصالح نظام مالی-

اداری دولت كه ب��ه هر حال عهده  دار توس��عه اقتص��ادی جامعه 
محسوب می شد. به همین دلیل گزارش هفت جلدی طرح اصالح 
نظام مالی-اداری در سازمان برنامه بايگانی و در عمل به فراموشی 

سپرده شد.
اما مرحوم ش��بیری نژاد، از اين بی  توجهی س��ازمان برنامه و 
دولت آقای هاشمی مأيوس نش��د و چون به طرح ابداعی خود در 
مورد بودجه ايمان داش��ت، طرح را به مركز پژوهش  های مجلس 
معرفی ك��رد. آن مركز و برخ��ی از نماين��دگان در دوره چهارم و 
پنجم كه از هوش��یاری و ذكاوتی برخوردار بودند، امتیازات طرح 

اصالح نظام مالی-اداری را درک كرده و ضمنًا چون  می  خواستند 
ب��رای دولت آين��ده كه در ذه��ن خود داش��تند، دس��تمايه  ای با 
ارزش و چشمگیر داش��ته باشند، از طرح اس��تقبال كردند و بدين 
ترتی��ب مرحوم ش��بیری    نژاد به اتف��اق مرحوم دكت��ر عظیمی با 
مركز پژوهش  های مجلس مربوط ش��دند. در اين ف��از از زندگی 
كارشناسی، دوران درخشش و شکوفايی نظری شبیری  نژاد آغاز 
ش��د. دقت بر آثاری چون كتاب »بودجه  ريزی در ايران، مسائل و 
چالش  ها«، )گزارش اصلی كه به س��ال 1381 منتش��ر شد( و نیز 
كتاب »حق��وق قوه مقننه در بررس��ی و رأی به بودج��ه« )مبانی 
نظری و الگوی پیشنهادی به سال 1386( به خوبی نشان می  دهد 
كه ش��بیری  نژاد، تنه��ا يک كارش��ناس اقتصاد عمل��ی و بودجه 
شناسی كاربردی نبود و دامنه فهم نظری و توان تئوری پردازی او 
حتی از سطح مقاالت دانشگاهی كشور هم فراتر رفته بود. اين فاز 
از فعالیت های فکری و عملی او كه در دو نوبت پیگیری می  ش��د، 
متأس��فانه به نهايت نرسید و دس��ت اجل آن چهره درخشان را از 
ملت ايران ربود و من به واقع بس��یار بعید می دانم كه مادرگیتی، 
دگرب��ار چنین فرزندی را دري��ن روزگار كه دوران ش��عارپردازی 

است، متولد كند.
اما افتخار مرحوم ش��بیری ن��ژاد تنها در صحن��ه نظر و عمل 
كارشناس��ي نبود، وی به لحاظ مديريت و تدبیر در حل مشکالت 
و رفع موانع هم بس��یار كارآمد و توانا بود. در همان دوره مسئولیت 
بنده در س��ازمان برنامه در هر يک از مؤسسات تابعه سازمان، هر 
جا كه بح��ران و تنگنايی پیش می آمد، ش��بیری ن��ژاد را به آنجا 

می فرستادم .
دوره ديگری كه اين بنده فی الجمل��ه همکاری با آن مرحوم 
داشتم و ش��اهد برجس��تگی های فکری و نظری او و نیز تدبیر و 
مديريتش بودم، دوران رياس��تش بر مؤسسه عالي پژوهش  های 
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تأمین اجتماعی بود. در آن زمان آقای دكتر س��تاری  فر رياس��ت 
سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده داشتند. در اين مؤسسه آقای 
شبیری نژاد يک شورای علمی تش��کیل داد كه عده ای از صاحب 
نظران و اس��اتید اقتص��اد و مديريت و امور اس��تخدامی و نیروی 
انس��انی در آن حضور داش��تند و بنده نیز به عنوان فردي صاحب 
پیشینه در س��ازمان برنامه و بودجه و كمیس��یون برنامه و بودجه 

مجلس به همکاری در شورای علمی دعوت شدم.
در اي��ن دوره نیز ش��بیری  نژاد، با نظريه  های خ��ود، موفق به 
طرح و تنظیم نظام جام��ع رفاه و تأمین اجتماعی ش��د و در مدت 
هفت س��الی كه در آن مؤسسه رياست داش��ت توانست بسیاری 
از پروژه های پژوهشی س��ازمان تأمین اجتماعی در     زمینه  های 
بهداش��ت و درمان و بیمه را راهبری كند و تع��داد زيادی كتاب و 
نشريات ديگر در موضوعات مختلف رفاه و تأمین اجتماعی را نیز 
به كمک صاحب نظران و مؤلفین برجس��ته به طبع و نشر برساند 
و س��رانجام نیز موفق به كس��ب موافقت وزارت عل��وم با تبديل 
موسسه به يک دانشکده و پژوهشکده تأمین اجتماعی شد. جالب 
توجه آنکه او توانس��ت با بودجه ای حدود پانص��د میلیون تومان، 
دستاوردهای مهمی را برای موسسه به ارمغان آورد. متاسفانه به 
علت تغییر و تحوالت دولت نهم، ايشان از سمت خود كنار رفت و 
جانشین ايشان با چند برابر كردن بودجه موسسه، نتوانست اندكی 
از دستاوردهای دوران رياست ش��بیری نژاد را هم حاصل نمايد. 
س��رانجام در دولت دهم، رئیس جديد س��ازمان تأمین اجتماعی 

دستور انحالل موسسه پژوهش تأمین اجتماعی را صادر كرد. 
او به سرپنجه زيركی و تدبیر، هم به كشف گره  گاه  های اصلی 
و اساسی در بحران  ها توجه داشت و هم با تدبیر خاصی مشکل را 
حل می ك��رد و مجموعه تحت مديريت خ��ود را به آرامش و طی 
نمودن روند طبیعی و قانونی می  رسانید. مديريت مركز آمار ايران 
و تصدي امور مناطق سازمان برنامه و بودجه نیز مواردی ديگری 

از بروز كاردانی  های او بود.
ش��بیری  نژاد در دو يا س��ه مقطع از دوران كارشناس��ی خود 
وارد مشاركت در بخش خصوصی ش��د و همکاری او در مديريت 
آنها، بس مؤثر و موجب پیشرفت و س��ودآوری سريع آنها بود، اما 
متأسفانه بر مبنای اخالق و سنت بخش تجاری، ديگران به فکر 
سوء اس��تفاده غیر قانونی و يا پايمال كردن حقوق ملی می  افتادند 
و او اين   روند را نمی  توانست تحمل كند، به همین دلیل همکاری 
با آنها را ترک می كرد. توصیه من به ايشان در آن دوران، اين بود 
كه خدمات و توانايی  های خود را مص��روف بخش عمومی كند تا 
برای ملت و میهن باقی بمان��د و از حضور در بخش خصوصی آن 
دوران پانزده ساله كه به هوای مبارزه با انقالب هر خالفی را مجاز 

می دانستند، پرهیز كند. 
اّما صرف  نظر از آن، قبل از آغاز به كار در مؤسسه عالی پژوهش 
تأمین اجتماعی، نمونه ديگری از مديريت و تدبیر شبیری نژاد بروز 
و ظهور يافت. طرح مشترک عظیم و نیمه تمام پتروشیمی ايران و 
ژاپن )اختصاراً مشهور به IJPC( كه از مواريث سالم قبل از انقالب 

بود، نیم��ه كاره بر زمین مان��ده بود. اين طرح به ق��دری عظمت و 
وسعت داشت كه از دور به پااليشگاه بزرگ آبادان شباهت داشت. 
ژاپنی  ها كه به میزان 50 درصد در طرح مزبور مشاركت داشتند، به 
علل مختلف از جمله صدماتی ك��ه در دوران جنگ تحمیلی بر آن 
واحد وارد شده بود و نیاز به سرمايه گذاری های جديد داشت، مايل 
به ترک اين مشاركت بودند و س��رانجام موفق هم شدند؛ در حالی 
كه فکر می كردند كه ايرانی ها توانايی ادامه و تکمیل طرح مزبور 
را ندارند و لذا دوباره به س��راغ آن  ها   خواهند آمد و به شرايط جديد و 

قیمت  های مطلوب ژاپنی  ها تن در مي  دهند.
بر خالف تصور باطل ژاپنی ها، آق��ای مهندس میرمعزی در 
سال 1368 به  عنوان مدير عامل مجتمع، سکاندار اين كشتی رها 
شده گشتند و با ش��ناخت و انس و الفتی كه از سال  های همکاری 
با مرحوم شبیری نژاد در سازمان برنامه و بودجه داشتند، از ايشان 
دعوت به هم��کاری بعمل آوردند. مرحوم ش��بیری نژاد به  عنوان 
عضو هیأت مديره و قائم مقام اداری و مالی اين همکاری را شروع 
كرد و فعالیت در تمام قس��مت های نیمه تمام يا آغاز نشده طرح، 
يک به يک پي گرفته شد تا جايی  كه در اوج اين فعالیتها قريب به 
يکصد پیمان��کار خارجی، از اروپايی تا ژاپنی و كره  ای با پرس��نلی 
نزديک به دوازده هزار نفر  در آن مش��غول به كار بودند و باالخره 

طرح در موعد مقرر آماده بهره برداری شد. 
ژاپنی ها با آن باورهای اولیه كه به  هنگام ترک طرح داش��تند 
با كم��ال اعجاب، اتم��ام طرح را ب��ه دولت جمهوری اس��المی 
تبريک گفتند، در حالی ك��ه افتخار اتمام اين ط��رح  عظیم از آن 
تیم ايرانی و باالخص ش��خص ش��بیری  نژاد بود و آن شادروان با 
عنايت به روحّیه ضد تظاهر و تبلیغ، حتی در مراس��م افتتاح طرح 
نیز حضور مشهودی نداش��ت. اين در حالی اس��ت كه او به يقین 
در اتمام و راه اندازی دس��تگاهی كه س��الیانه میلیون ها تن مواد 
اساسی پتروش��یمی را تولید، صادر يا به مؤسس��ات پائین دستی 

داخلی تحويل می دهد نقشي ويژه ايفا كرد. 
صرف نظر از خدمات و توانايي  ه��ای او در زمینه های ملی و 
اجتماعی، به لحاظ زندگی ش��خصی نیز فردی بس��یار خیر خواه 
و دلس��وز و رس��یدگی كننده به احوال خانواده، از نزديک  ترين  ها 
تا دورترين  ه��ا بود. در زمین��ه انجام واجبات دينی و ش��رعی نیز، 
بدون كوچکترين تظاهر، بس��یار دقیق و جدی بود؛ به طوری  كه 
در مراسم هفت، گوينده محترم حس��ینیه قائمیه اشاره كرد تمام 
وجوهات شرعی خود را نیز پرداخت می كرد و من طی سی سالی 

كه با او محشور بودم از اين رفتار مذهبی او خبر نداشتم.
ش��رحی از فرازهای مختلف زندگی مرحوم شبیری نژاد را در 
حد اطالعات خود، نقل يا وصف كردم؛ مخصوصًا دوره همکاری 
با مرك��ز پژوهش  های مجل��س و كاره��ای تئوري��ک و نظريه 
پردازی  های او در زمینه امور اقتصادی و مالی. چنین می  انديشیدم 
كه شبیری نژاد در طی چند سال آينده به مقام يک صاحب نظر يا 
فیلسوف اقتصادی نائل می شود، اما فرصت آن را نیافت. روحش 

قرين رحمت باد.
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يارپرباِرصاحبآثار
نگارش متللن یادبللود در رثللای شللخصیتی چون 
شادروان دکتر سید علی اکبر شبیری نژاد برای اینجانب 
که با قلبی اندوهگیللن و آکنده از تأثر، ذهنی آشللفته و 
افکاری متشللتت هنوز واقعیللت فقللدان آن بزرگوار را 
نمی پذیرد، وظیفه ای است بس دشللوار. با اعتذار از روح 
پر فتوحش و بللا پوزش از خواننده گرامی این سللطور به 
لحاظ عللدم توانایللی در ادای حللق مطلب، تاشللم بر 
آن اسللت که ابعاد شللخصیتی آن شللادروان را به لحاظ 
خصوصی و نیزحرفه ای در حللد بضاعت ضعیف خود به 
عنوان برگ سبزی ناقابل و جهت بزرگداشت آن روانشاد 
تقدیم دارم. به منظور تمرکز بر هدف اصلی نگارش و نیز 
خودداری از هرگونه تبعیض و احتماالً حمل بر تعارف و 
مبالغه ناخواسته، از بردن نام بسیاری از یاران و همکاران 
شادروان که در دسللتاوردهای ارزشللمنِد فعالیت های 
حرفلله  ای   نامبرده کم و بیللش تأثیر گللذار بوده  اند -جز 
معدودی مللوارد به حکم ضرورت- پرهیللز مي  نمایم. به 
یقین دسللتاوردهای این نللام آوران در حافظه تاریخی 
اقتصاد و اجتماع این مرز و بوم ثبللت و نزد خالق یکتا نیز 

مأجور خواهد بود.  
در ادامه سللطور، ابتدا بلله شللّمه ای از فعالیت های 
حرفه  ای شادروان شللبیری نژاد و سپس به خصوصیات 

شخصی زنده یاد می  پردازم:
فعاليت  های حرفه  ای

ش�ورای هدایت پروژه - پیشللینه آشللنایی من 
با شادروان دکتر سللید علی اکبر شللبیری نژاد به زمان 
بازگشللتم از یک مأموریت بین المللی در سال 1367 باز 
مي  گردد. چنللدی پس از مراجعت، بلله توصیه و معرفی 
جناب آقای مهندس عزت اهلل سللحابی -کلله از دیر باز 
به اینجانب نیز چون خیل عظیمللی دیگر از ارادتمندان 
خود عنایت داشته و برای جمع دوستداران همواره اسوه 
و الگوی اخاق حرفه ای و انسللانی بشللمار می روند- به 
جمع تنی چند از اعضای گروهی تحت عنوان "شللورای 
هدایت پروژه" )اختصاراً به قول یکی از اعضاي بذله گوی 
شورا، "شهپر"!( پیوستم. این شورا تحت هدایت مرحوم 
شللبیری  نژاد به عنوان مدیللر اجرایی در تهیلله و تدوین 

پروژه  ای بللا عنوان "پروژه مطالعاتللی نظام بودجه ریزی 
کشللور: تشللکیات اداری و مالی" اداره مي  شللد که به 
قرار اطاع، از نیمه دوم سللال 1365 به عنوان یک پروژه 
مطالعاتی مسللتقل شللروع و تللا زمانی که تحللت تأثیر 
تاطم  های سیاسللی متوقللف گردید، اداملله پیدا کرد. 
استقبال گرم و صمیمی شللادروان دکتر شبیری  نژاد در 
اولین دیدارمان آنچنان جاذب بود که منتهی به متجاوز 
از بیست سللال انس و الفت با ایشللان گردید. معاشرت و 
مجالست با دیگر اعضاي گروه نیز فرصتی مغتنم به شمار 
می رفت و اینجانب همواره برای دیدار مجدد در جلسات 
موصوف لحظه شللماری می  کردم. این پللروژه، هر چند 
مستقل، اما از سللوی سللازمان برنامه و بودجه حمایت 
می  شد؛ سللازمانی که شادروان    شللبیری  نژاد به سال  ها 
خدمللت صادقانه خللود در سللمت های کارشناسللی تا 

معاونت آن افتخار می  کرد.
مشارکت در این جلسات چند سللاعته هفتگی برای 
اینجانب، که در دوران مشللغله قبلی با جلسللات متعدد 
و متنوع کارشناسللی بلله طللور روزمره مأنللوس بوده و 
مشارکت فعال داشللتم و اینک در مراجعت با نوعی خأل 
فکری مواجه شده بودم، موهبتی به شمار می  رفت. رفتار 
و نحوه مدیریت شادروان شبیری  نژاد در این پروژه و نیز 
پروژه  های دیگری کلله بعدها در آنها افتخللار همکاری 
با ایشللان و یارانشللان را پیدا کردم، مثال زدنی و چه بسا 
بتوان ادعا کرد که منحصر به فرد بود. ایشان جز درموارد 
ضرورت معموالً تا دقایق پایانی جلسات ساکت مي  ماند 
و برای کلیه اعضا با رعایللت ادب و انضباط، فرصت کافی 
برای اظهار نظر فراهم می کرد و احیاناً با طرح سللؤاالتی 
بسللیار دقیق و حساب شللده ضمن حفظ َسمت و سوی 
مباحث، عصللاره فکری یکایللک اعضللا را دریافت و در 
پایان جلسه به طرزی ماهرانه به جمع بندی موضوعات 
پرداخته و نتیجه را در صورتجلسات منعکس می  ساخت. 
آنهللا کلله در معاشللرت  ها و در  پروژه  های مختلللف با او 
همکاری داشتند طنزهای به هنگام و متناسب با موضوع 
وی را که طراوت تازه  ای به گفتگوها می  بخشللید، بویژه 
آنگاه که جّو جلسات رو به تکرار مطالب و خستگی افراد 

دكترقاسمصالحخو
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می  رفت، فراموش نخواهند کرد. 
در تبیین ماهیت گزارش پروژه و به منظور پی بردن 
به اهمیت نقطه نظرهای ارزشمند و جامع نگر دکتر و به 
منظور حفظ امانت، به شرح مختصری از مقدمه مندرج 
در نخسللتین گزارش تحت عنوان "پروژه مطالعه نظام 
بودجه  ریزی کشور )تشکیات اداری و مالی(" که پیش 
از این به آن اشللارت رفت با عنوان "ضللرورت بازنگری، 
شمول بررسی و حوزه  های مطالعاتی" متوسل می  شوم. 
گزارش ضمن برشمردن شللمه  ای از دالیل عدم توفیق 
برنامه  های عمران و توسللعه قبل از انقاب و نخسللتین 
برنامه پنج  ساله جمهوری اسللامی، عنوان می  دارد که 
"صرفنظر از اختللاف کیفی این برنامه  هللا، عدم توفیق 
آنها معلول سلسله عوامل مختلفی است که حداقل یک 
وجه از آنها مشللترک بین برنامه ها بللوده و آن عبارت از 
عدم تناسللب و ارتباط منطقی بین اهداف کمی و حجم 
عملیات این برنامه  ها با ظرفیت  ها و سللاختار تشکیات 
اداری و مالللی ... موجود ]که[ ضمن آنکلله بخش اعظم 
اعتبارات مالی و قدرت اجرایي کشللور را جذب می  کند، 
مبنللای اصلللی کاسللتی  ها و بیماری  هللای بودجه  ای و 

مشکات بودجه ریزی کشور می باشد."   
گزارش، با رعایت انصللاف، ضمن تأیید مطالعاتی که 
قبًا انجام و بعضاً مورد توجه مسئوالن قرار گرفته، یادآور 
می  شللود که "... اقدامات پراکنده مزبور فاقد مشللخصه 
اساسللی و الزم "جامع نگری" بللوده و بلله همین علت 
دستاورد ملموس و مناسللبی نداشته است" که این خود 
فلسفه تشکیل شورای هدایت پروژه را توجیه می  کند، به 
این عبارت که "... با مروری بر روند کنونی تهیه، تصویب 
و اجرای بودجه، چارچوب مطالعه  ای که در نهایت امکان 
طراحی یک نظام بودجه  ای جامع و منسللجم را ]فراهم[ 

سازد، تدوین گردد."
به مصداق ضرب  المثل امریکایی که "همه چیزهای 
خوب را پایانی اسللت" در تب و تاب  های معمول سیاسی 
)بویژه بعد از انقاب( در آستانه انتخابات، متولیان پروژه 
بر آن شللدند که از میوه نارس این پللروژه ناتمام دولتی، 
ولی به یقین مسللتقل، و به معنای واقعی کارشناسللی و 
غیر سیاسی، بهره سیاسی برده و از این نمد برای دور دوم 
دولتی که به دولت سللازندگی معرفی شده بود، کاهی 
دسللت و پا کنند. جمع اعضاي شللورا که وجدان علمی 
و کارشناسللی خود را ضامن اسللتقال پروژه قرارداده و 
آن را برهرگونه بهره  مندی سیاسی مرجح دانسته بودند، 
هرگز حاضر نشدند شرافت حرفه  ای خود را فدای امیال 
و جاه  طلبی  های سیاسی برخي مسئوالن نموده و با ارائه 
هر نللوع محصول نیمه تمللام، ابزاری برای بللرد و باخت 
بازی  های سیاسی ارائه نمایند. شادروان شبیری نژاد نیز 

به نوبه خود، به یقین در انعکاس این اجماع در مقام مدیر 
اجرایی، نهایت امانتللداری را به خللرج داده و نارضایتی 
جمعی را به نحو احسن به مسئوالن منعکس و به عبارتی 

خود، پایان پروژه نیمه تمام را رقم زد.
دیری نپاییللد که طومللار پللروژه درهللم نوردید و 
گزارش  های ناقص، آماده تحویل گردید و خاتمه رسمی 
پروژه اعام شللد. جالب اینکلله گزارش هللای پروژه در 
نهایت توسط مسئوالن خدمتگزار، مصادره شد و گوئی 
هیچ  گاه چنین گروه ورزیده ای سالیانی چند را مصروف 
تاش در جهللت تدوین پروژه  ای که بلله جرأت می توان 
گفت از حیللث کیفیت با پروژه  های مشللابه در سللطح 
بین  المللی توسط کارشناسان نامدار و صاحبنظر، کوس 

برابری -اگرنه بعضاً برتری- می زد نکرده بودند.
 مرکز پژوهش  های مجلس ش�ورای اسالمی - 
سللالیانی چند از خاتمه این پروژه ناتمام گذشته بود که 
با معرفی دوستی مشللترک، مراجعه  ای از سوی یکی از 
مدیران جوان و برجسللته مرکللز پژوهش  های مجلس 
شورای اسللامی به اینجانب صورت گرفت. او در رابطه 
با چگونگی انجام پروژه و سللرانجام ناکام آن کنجکاوی 
نشللان داده و مایل بود اطاعاتی در مورد سرپرسللت و 
اعضاي گروه به دسللت آورده و حتی االمکان پروژه را از 
سللر گیرد و به سرانجام رسللاند. در کمال تحیر از این  که 
محصول تاش  های چند ساله مرحوم دکتر شبیری  نژاد 
و اعضاي گروه تا آن   زمان مغفول مانده و اینک مقدر بود 
که مسئوالنی مصرانه پیگیر سللرانجام یافتن آن باشند، 
شکرانه به جای آورده و ایشللان را به دکتر شبیری  نژاد به 

عنوان مدیر اجرایی پروژه معرفی کردم.
به دعوت مسللئوالن مرکز، شادروان شللبیری نژاد با 
دعوت از برخللی اعضاي اصلی "شللورای هدایت پروژه" 
و نیز تنی چند از کارشناسللان ورزیده، ایللن بار در مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسللامی، ادامه پروژه را به 
عهده گرفت که این تاش ها تا واپسین روزهای زندگی 
پر بارش ادامه و محصول آن توسللط ایللن مرکز چاپ و 
انتشللار یافت. ]امید که ریزفهرست و اطاعات جامع در 
زمینه این آثار توسط دوستان و همکاران مرکز در اختیار 
عاقه  مندان قرار گیرد[. خالی از لطف نیست با نقل قولی 
از مرحوم دکتر حسللین عظیمی، یکی از اعضاي شورای 
هدایت پروژه و اندیشمندی برجسللته، این قسمت را به 
پایان برم. با عنایت به آن که پروژه با سرسختی افراد شورا 
در تمکین از خواسته نا به جای مسئوالن رده باال، منحل 
و فعالیت های آن متوقف گردید، دکتر عظیمي اعضای 
شورا را "جمع ورشکستگان به تقصیر" یا اختصاراً "جوب 
" نامید! هنوز نیز در دیدارهای گه  گاه اعضاي باقیمانده، 

از آن شورا به همین استعاره یاد می شود.
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مجتمع پتروش�يمی بندر امام – پللس از توقف 
پروژه اصللاح سللاختار مالي دیللری نپایید کلله در پی 
ناکامی مسئوالن ایرانی در ترغیب شریک ژاپنی به ادامه 
پروژه مشللترک پتروشللیمی ایران و ژاپن، که عملیات 
اجرایی آن چند سللال قبل از انقاب شللروع و در آستانه 
پیروزی انقاب اسامی متوقف شللده بود، دولت ایران 
در پی امضاي سللند مفارقت پروژه بللا ژاپنی  ها تصمیم 
گرفت عملیات سللاخت را رأسللاً به عهده گرفته و پروژه 
را تکمیل و به بهره برداری رساند. زنده یاد دکتر شبیری 
نژاد در سللمت قائم مقام مدیر عامل و عضو هیأت مدیره 
از اینجانب با عنایت به سللوابق و روابطی که مستقیماً با 
پروژه در زمان دولت موقت و مأموریتی که در کشور ژاپن 
داشتم، در زمینه روابط و قراردادهای خارجی دعوت به 

همکاری به عمل آورد.
ناگفته نمانللد که به رغللم تب ملی کللردن صنایع و 
کارخانجللات در بدو پیللروزی انقاب اسللامی، دولت 
موقت و نخست وزیر فقید آن، زنده یاد مرحوم مهندس 
بازرگان، اهمیت ویژه  ای برای این پللروژه قائل بوده و نه 
تنها از ملی کردن آن خودداری، کلله در مقاطع مختلف 
با تخصیص بودجه  های هنگفتی آن را مورد حمایت قرار 
داده بودند. دولت موقت نهایت تاش خود را برای جلب 
موافقت و همکاری شللریک ژاپنی )از شرکت میتسوئی 
و شللرکت های تخصصی کوچکتر ژاپنی تا دولت ژاپن( 
مصروف نمود، ولی متأسللفانه در پی کناره گیری دولت 
موقت و مسللئله گروگانگیللری اعضاي سللفارت امریکا 
در ایران، دولت ژاپن در مقابل فشللار هللای امریکا تاب 
مقاومت نیاورده و در نهایت از تکمیل و راه اندازی پروژه 

خودداری کرد.
چندی بعد گللروه جدیللدی از متخصصللان ایرانی 
مصمم شللدند که با اسللتفاده از توانمندی  های داخلی، 
پروژه را به  طور مستقل تکمیل و راه اندازی کنند. ضمن 
ارج نهادن به نقش متخصصان فنی ایرانی دست اندرکار، 
بدون شللک همگان به نقش کلیدی و بی بدیل شادروان 
شبیری  نژاد به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره و قائم مقام 
اداری و مالی در تکمیل و راه انللدازی پروژه اذعان دارند. 
اینجانب نیز که در پاره  ای مذاکللرات و عقد قراردادهای 
بین المللی خرید لللوازم و ماشللین آالت و احیاناً انتقال 
فناوری به عنوان مشللاور، همکاری داشتم شخصاً شاهد 
تاش  های بی وقفه و مستمر مرحوم شبیری  نژاد در کلیه 

مراحل و زمینه ها بودم.
از جمللله دیگللر خدمللات مثللال زدنللی زنللده یاد 
شللبیری نژاد ایجاد دگرگونی در نظام معامات خارجی 
و مسدود کردن باب هرگونه فسللاد و رشوه در این زمینه 
حسللاس بود. در ایللن مقوله، مرحوم شللبیری نللژاد از 

خدمات بسللیار ارزنده و چه بسللا منحصر به فرد یکی از 
کارمندان قدیمی ایرانی پروژه مشللترک برخوردار بود. 
وی پس از سللال ها خدمللت در پروژه و اقامللت در ژاپن 
و تشللکیل خانواده در این کشللور، با تسلللط و آشنایی 
کامل به زبان ژاپنللی و بازار کاالهای مللورد نیاز، از دیگر 
متخصصان پروژه که اینک اغلب به سللن بازنشسللتگی 
رسیده و آماده ارائه خدمات مورد نیاز بودند، بهره گرفته 
و خریدهای خارجی را در حجمی بللاال و فارغ از هرگونه 
دغدغه تبانی و فسللاد، در نهایللت شللفافیت و با لحاظ 
حداکثر صرفه و صاح پروژه به انجام رساند. با استعانت 
از آیین نامه معامات که به همت و با سرپرستی شبیری 
نژاد تدوین شد، شرکتی مشللترک بین شخصیت مورد 
اشاره و مجتمع بندر امام با هویت ژاپنی تشکیل و منافع 
حاصله از خریدهای خارجی بر اسللاس موازین شرکت 
جدیدالتأسیس بین شرکاي شللرکت تقسیم می  شد. به 
این ترتیب سهمی قابل توجه از کمیسیون های خرید و 
هرگونه درآمدهای احتمالی دیگر، از جمله تخفیف های 
نامشهود و ... بازیافت و به صورتی شفاف نصیب مجتمع 
پتروشیمی بندر امام شللده و واسطه  های معمول عیان و 

نهان معامات، سهمی از آن نمی  بردند.
از افتخارات مرحوم شللبیری نژاد همین بس که در 
حسابرسللی دقیقی که از نحوه عملکرد مالی مجتمع در 
مقاطع پایانی دوران خدمت گروه مدیریتی به عمل آمد، 
تنها مورد خاف مشاهده شللده، علی  الظاهر، عدم ثبت 
بموقع )با تأخیر یللک   هفته  ای!( یکی از صورتجلسللات 
مجتمللع بود. شللادروان بللا همللان حالت طنللز گویی 
همیشللگی خطاب به حسابرسللان می  گویند "دسللتم 
بشللکند که نمک ندارد! میلیاردها دالر در اینجا جابه جا 
شده و آن وقت صورتجلسلله ای که با یک هفته تأخیر به 
ثبت رسیده مشکل ساز شده اسللت". چنین عملکردی 
در تاریخ پر تاطم این مجتمع، و چه بسا بیشمار دیگر از 
پروژه  های مشابه کشور، کم سابقه و اگر نه بی  سابقه است 
و به یقین یادگاری است بالنده برای زنده یاد شبیری نژاد 

و یاران و همکارانش.
شرکت س�رمایه  گذاری پتروش�يمی – رؤیای 
خوش مجتمع پتروشللیمی بندر امام نیللز همانند دیگر 
رؤیاهای خوش، سللرانجام به  پایان رسللید و با اسللتقرار 
تیم مدیریتللی جدید، مرحوم شللبیری نللژاد و یارانش 
کناره گیری کللرده یا اخراج شللدند. چنللدی بعد نوبت 
بلله ارائلله خدمللات شللادروان و معللدودی یارانش در 
سللرمایه  گذاری صنایع پتروشیمی رسللید. این شرکت 
دارای تعداد زیادی شللرکت های تحت پوشش بوده و به 
فعالیللت در زمینه های صنعتی و مالللی، بویژه درصنایع 
پتروشللیمی مشللغول بود. این واحد مالی - صنعتی نیز 
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در دوران مدیریت مرحوم شللبیری نژاد، شاهد تحوالت 
و پیشرفت  های چشللمگیری بود که شللرح آنها در این 
سطور مقدور نیست. تنها موردی را که شایسته یادآوری 
می  بینم نمونه  ای از پایبندی زنده یاد به موازین عقیدتی 
و اصولی، و از جمله آنها آمللوزه دینی و اخاقِی "وفای به 

عهد" بود: 
در مقطعی از دوران خدمت مرحوم شللبیری نژاد در 
شرکت سللرمایه  گذاری، موقعیتی برای خرید و انتقال 
یک کارخانه تولید "پی.وی.سی" از خارج از کشور پیش 
آمد که به تشخیص اهل فن موقعّیتی استثنائی به شمار 
می  رفت. خریدار )شرکت سللرمایه  گذاری پتروشیمی( 
فاقد منابع ارزی الزم برای انجام این سرمایه  گذاری بود 
و هرگونه تأخیر در این مهم چه بسللا موجب از دسللت 
دادن این موقعیت اسللتثنائی به زیان خریدار می  شد. با 
تجربه درخشان و اعتمادی که از مشارکت قبلی در بندر 
امام از مشارکت با شریک ایرانی مقیم ژاپن حاصل شده 
بود، به دعوت شرکت سرمایه  گذاری، از شریک موصوف 
دعوت به عمل آمد تا دراین پروژه نیز رأسللاً مشارکت و 
در عین حال بللا امکانات بانکی از منابع اسللتقراضی در 
اختیار، به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری برای این 
پروژه تأمین منابع مالی )ارزی( کند که به همین منوال 

عمل شد.
متأسفانه راه اندازی کارخانه مزبور در ایران مواجه با 
تغییرات مدیریتی )معمول!( در شرکت سرمایه  گذاری 
شللد. راه اندازی کارخانه نیز به دلیل مشکات مدیریتی 
ناشللی از تغییرات و عدم بهره برداری به موقع از ماشین 
آالت یاد شللده، خسللارت های قابل توجهللی را متوجه 
شرکت جدیدالتأسیس مشترک کرد. بنابراین، شریک 
مقیم خارج نیز به میزان سللهام خود متضرر و بازگشت 
منابع مالی اسللتقراضِی تأمین و تضمین شده توسط آن 
نیز به مخاطره افتاد. در نتیجه مدیریت جدید شللرکت 
سللرمایه گذاری از ایفای تعهدات خود بر اساس قرارداد 
فی  مابین با طرف مقیم خارج سر باز زد. زنده یاد شبیری 
نژاد به دلیل نقشللی کلله در این میان ایفا کللرده بود، بنا 
به ماحظات اخاقی با پشللتکار و جدیللت تمام در پی 
بازیافللت منابع به مخاطللره افتاده شللریک مقیم خارج 
برآمد. شللریک و تأمین کننده منابع مالللی که دورادور 
شللاهد این تاش  ها بود مکرر از وی درخواست کرد که 
خود را به  زحمت نیندازد که این درخواست مقبول طبع 

زنده یاد نیفتاده و تاش خود را مضاعف نمود.
حقانیت شللریک مقیم خارج در مراجع قضایی ثابت 
و حکم به الزام طرف ایرانی )شللرکت سرمایه گذاری( به 
تأدیه وجوه دریافتی بابت خرید کارخانه موصوف صادر 
شللد و درنهایت غائله با نتیجه نسللبتاً مطلوب )اگرچه با 

تأخیر و مشللقت فراوان( ختم گردید. بلله رغم حکمیت 
در دعوی، شللریک و ضامللن وام خارجی با تمسللک به 
اخاق تجاری و به جهللت پذیرش برخللی از زیان  های 
وارده به کارخانلله به عنوان شللریک، در ارجاع دعوی به 
داوری عاوه بر اینکه از مطالبه خسارت پیش بینی شده 
در قرارداد از بابللت تبدیل ارز به ریللال منصرف گردید، 
همزمان با اجللرای رأی مراجع قضایی، سللهام خود در 
کارخانه را نیز به رایگان )مبلغ رسللمی( به طرف ایرانی 
واگذار نمود. همچنین شریک و تأمین کننده وام خارجی 
از وصول بخشی قابل ماحظه از بهره متعلقه پیش بینی 
شللده در قرارداد نیز صرفنظر و این مبلغ دریافت شده را 
از طریق واریز به حسللاب بانکی شرکت سرمایه گذاری، 

مسترد نموده و به این ترتیب غائله خاتمه یافت. 
مؤسس�ه عالی پژوهش تأمي�ن اجتماعی – با 
تغییراتی که پللس از انتخللاب آقای خاتمی به سللمت 
رئیس جمهوري در سطوح مدیریتی ایجاد شد، سازمان 
تأمین اجتماعللی نیز مشللمول این تغییرات گشللته و 
تحوالتی در سللطوح بللاالی مدیریتی این سللازمان به 
وجود آمد. به لحاظ شناختی که از روش و منش مرحوم 
شبیری نژاد نزد برخی مسللئوالن جدید سازمان تأمین 
اجتماعللی وجود داشللت، مسللئولیت  هایی چند به وی 
پیشللنهاد گردید که در دم مقبول نیفتللاده بود. مدیران 
جدید سللازمان که با توانمندی  ها و روحیه زنده یاد کم 
و بیش آشنایی داشتند از ایشللان دعوت به عمل آوردند 
تا ریاسللت مؤسسلله عالی پژوهش تأمیللن اجتماعی، 
بازوی علمی-تحقیقاتی این سللازمان را عهده دار شود؛ 
مسئولیتی که با طبع و تمایات شللخصی ایشان نیز بی 
تناسب نبود. عاقبت االمر، تأمل ایشان در مورد پذیرش 
)یا عدم پذیرش( مسئولیت، مؤسسه پژوهشی پیشنهاد 
دهنده را بر آن داشللت تا در پیشللنهاد خود مصر شود و 
در نهایت مسللئولیت جدید مورد پذیللرش قرار گرفت. 
در مسللئولیت جدیللد زنده یاد شللبیری نللژاد از همان 
الگوی "شورای هدایت پروژه" اسللتفاده کرده و جمعی 
از کارشناسللان با تخصص  های مختلللف را به همکاری 
دعوت کرد. نحوه مدیریت زنده یاد در رأس یک مؤسسه 
پژوهشللی نیز واقعاً نمونه و زبانزد بود. نحللوه برخورد و 
تعامل شادروان شبیری نژاد با اعضای شورای پژوهشی 
به نحوی بود که جملگی اعضاء تشویق به مشارکت شده 
و هریک بنا به تجربیات، سللوابق حرفلله  ای و تحصیات 
خود، داده  های متنوعی را به مباحللث مختلف ارائه و به 
غنای کار افزودند. دیدگاه های مرحوم شللبیری نژاد در 
کلِیه موارد منحصللر به فرد و از اصالت برخللوردار بود. با 
اسللتعانت از ادب ذاتی، با آرامش و نرمللی نقطه نظرات 
خود را عنوان و در معرض نقد قللرار می  داد. در عین حال 
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که پذیرای نقد همکاران بللود، در صورتی  که روی نقطه 
نظر خاصی اعتقاد اساسی داشللت، در قبوالندن دیدگاه 
خود پا فشاری کرده و در نهایت طرف)های( دیگر بحث 

را با منطق و درایت ویژه مجاب می  کرد.   
از مباحثللی که مرحللوم شللبیری نژاد مبتکللر آنها 
بود می  توان بلله طرح های "نظللام جامع رفللاه و تأمین 
اجتماعللی" و نیز "بیمه روسللتاییان و عشللایر" اشللاره 
کرد. یکی از ویژگی  های شادروان شللبیری نژاد "جامع 
نگری" در تحلیل مسائل بود. بر اهل حرفه و فن در زمینه 
علوم انسللانی به این واقعیت عنایت اسللت که هریک از 
گرایش  هللای علوم انسللانی )اقتصاد، جامعه شناسللی، 
روانشناسی و ...( با رفتار انسان  ها سر وکار دارد که خود، 
قابل پیش  بینللی نیسللتند. بنابراین، بررسللی و تحلیل   
هیچ  یک از موضوعللات مورد نظللر به صللورت انتزاعی 
نتیجه بخللش نخواهد بللود، مگر آنکه اثر گللذاری کلیه 
عوامل و متغیرهای جانبی به طللور همزمان مد نظر قرار 
گیرند. شکسللت غالب برنامه  های تعدیل، تثبیت و رشد 
و توسللعه اقتصادی مورد حمایت صنللدوق بین المللی 
پول و بانک جهانی در کشللورهای عضللو بدلیل نگرش 
مکانیکی و انتزاعی طراحان برنامه  ها به مسائل اقتصادی 
و اجتماعللِی اثرگذار در طللول بیش از شللش دهه عمر 
این دو نهاد بین  المللی، شللاهد و گواه بر این مدعا است. 
بنابراین، "جامع نگری" خصلتی بللود که به وجود آن در 
افکار مرحوم شبیری  نژاد پی برده و همواره آن را با دیده 
تحسین می نگریسللتم. این دیدگاه زیربنای فکری  اش 
را در کلیلله فعالیت  های تحقیقاتللی، از جمله طرح  های 
"نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی" و "بیمه روستاییان 
و عشایر" تشکیل می داد. متأسفانه تاش های مستمر و 
همه جانبه آن مرحوم، که تا مرحله ارائه نتایج مطالعات 
انجام شده از سوی شورای پژوهشللی به مسئوالن وقت 
ادامه یافت، بناگاه با تغییراتی شگرف در مراحل بررسی، 
رسیدگی و تصویب، رو به رو شد و شللاید بتوان ادعا کرد 

که اساس طرح  ها را دگرگون ساخت. 
در حالی که در تدوین "نظللام جامع" دقت فراوان به 
عمل آمده بود کلله از ایجاد نهاد دیوانسللاالری جدیدی 
جداً خودداری بعمل آید، طللرح در عمل به "نظام جامع 
رفاه و تأمین اجتماعی" تغییر نام داد و منجر به تشللکیل 
وزارت رفاه و تشکیات تابعه آن گردید. هدف اصلی زنده 
یاد شبیری نژاد در اصل، استقرار این طرح در تشکیات 
ریاست جمهوری، تحت مسللئولیت حداکثر یک معاوِن 
رئیس جمهوري و با حداقل تشکیات و زیر نظر شخص 
رئیس جمهوري بود. در این راستا کلیه نهادهای مرتبط با 
طرح، منجمله نظام  های خود مشارکتی )سازمان تأمین 
اجتماعی، بازنشستگی کشوری، بازنشستگی نیروهای 

مسلللح، بازنشسللتگی بانک هللا و صندوق آتیه سللاز(، 
نظام های امدادی )کمیته امداد، سللازمان بهزیسللتی، 
جمعیت هال احمر، بنیاد شللهید، بنیاد مستضعفان و 
جانبازان و بنیاد پانزده خرداد( و سللازمان  ها، مؤسسات 
و بنگاه  های خیریه و عام المنفعه )سللازمان اوقاف و امور 
خیریه، مؤسسللات عام  المنفعه و درمانگاه  های خیریه( 
و باالخره نظام یارانه  ای، مورد مطالعلله قرار گرفتند. در 
مقطعی از مطالعه، بررسللی فعالیت های آسللتان قدس 
رضوی نیللز بعنوان موقوفلله   مطمح نظللر قرارگرفت که 
متأسللفانه به دلیل عدم همکاری مسئوالن آن، توفیقی 

حاصل نشد.
ارزش افکار مرحوم شبیری نژاد حول محورهایی که 
بدان اشاره شللد امروزه با توجله به مشکات بودجه  ای و 
تبعات مورد انتظار از آنچه که بلله عنوان هدفمند کردن 
یارانه  ها از آن یاد می  شللود و تأثیر آن بر شرایط معیشتی 
سللخت طبقه فرودسللت جامعه که بیش از پیش مورد 
تهدید قللرار می  گیرد و به عمیق  تر شللدن شللکاف  های 
اجتماعی مي  انجامد، به صورتی فزاینده درک می  شود. 
در یک کام، شادروان شللبیری  نژاد در دوران حیات پر 
ثمر خویللش لحظه  ای فللارغ از دغدغه ایللران و ایرانیان 

نزیست. 
ویژگی های شخصيتی

 در طول سالیان آشنایی همواره شیفته خصوصیات 
فردی و اخاقی زنده یاد بودم که شللاید این ویژگی  ها را 
بعضاً با شللدت و ضعف کمتر و بیشللتر در برخی دیگر از 
دوستان و آشنایان شاهد بوده  ام؛ اگرچه، کمتر کلیه این 
صفات حسللنه را یکجا در فرد واحدی مشاهده کرده ام. 

در سطور آتی به معدودی از این صفات می پردازم:
عالقه  مندی به طنز – مرحوم شبیری نژاد عاقه ای 
وافر به طنز داشت و غالباً متناسللب با روحیه مخاطب و 
موضوع موردنظر، مواردی را در قالللب عبارات یا امثله و 
حکایات طنز آمیز بیان می داشت. او در ابتدای جلسات، 
با عنوان نمودن طنزی جو جلسلله را تلطیف و در پي آن 
در فواصل مختلف و به تناسللب موضوع، فضا را با همین 
روش تغییر می  داد و موجبات تغییر ذائقه افراد را فراهم 

می ساخت.
 تواضع – وي از حس تواضللع وافری، بویژه در رابطه 
با زیر دسللتان، برخوردار بود. او نهایت تللاش خود را به 
منظور حل مشللکات متنللوع دیگران بلله کار می  برد و 
در صورت عدم توانایی حل مشللکل، با ابللراز همدردی 
صمیمانه موجبات دلگرمی و امیللدواری طرف مقابل را 
فراهم می نمود. ایشللان همواره به عنوان مشاوری امین 
و دانا در اختیار دوستان و آشللنایان قرار داشت و نظرات 

مشورتی او غالباً کارساز و مثمر ثمر واقع می شد. 

شبيرینژاددردفاعاز
حقوقحقهكاركنانزير
دستدربرابرمسئوالن
ردههایباالیمديريتو
نشاندادنحساسيـت
بهمشكالتمعيشتیو
حتیخانوادگیايشانيد
طواليیداشتهوهمواره
برجنبههایاخالقیو
عدالتتأكيدمیورزيد
ودراينزمينهازحسن
شهرتواحترامخاصی
برخورداربود
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حج�ب و حيا – به رغم مللزاح و بذله  گویللی، وي به 
طرزی شللگفت  آور مأخوذ به حیا بود و اینجانب در غالب 
دیدارهایی که به مناسللبت  های مختلف با دوسللتان و 
آشنایان مشترک داشللتیم به اصرار وی می  باید در جلو 
حرکت می  کردم. ابتدا این رفتللار وی را حمل بر احترام 
و ادب ذاتی وی می  کردم، ولی به تدریج دریافتم به دلیل 
محجوبیت بیش از حد آن بزرگوار است.   گه  گاه با نهایت 
تعجب شاهد سرخ و سللفید شللدن چهره وی در مقابل 

افراد تازه آشنا یا ناآشنا بودم.
بی ادعا بودن – در غالب موارد شللاهد سللعه صدر 
بی  پایانش در برابر مدعیان بودم. چه بسا مواضع مطروحه 
از سوی دیگران فاقد وجاهت و منطق و بر خاف مواضع 
اصولی آن مرحوم بود، ولی با صبر و تحمل و دقت فراوان 
به نقطه  نظر  های مختلللف گوش فللرا داده و در نهایت با 
عباراتی مجمل و تللوأم با ادب و احتللرام در بیان مواضع 
خود و نقد فروتنانه مواضع طرف مقابللل، غالباً مخاطب 
خود را مجاب می  کرد و در نتیجه گفتگو به نحو مطلوبی 
پایان می یافت. تاش آن مرحوم در حفظ حرمت و تأکید 
وی بر جنبه های مثبت مواضع طرف مقابل، مثال زدنی 
و تنها شایسته طبع بزرگ منشانه  اش بود و طرف مقابل 
در نهایت به این احساس دسللت می  یافت که وي ضمن 
اثبات حقانیللت موضع خود، به موضع طللرف مقابل نیز 
فراوان بهللا داده و به عبارت دیگر، هللدف حفظ و تقویت 

همدلی و انس و الفت، و نه ایجاد تنفر و کدورت است.
حمای�ت از زیر دس�ت – در جمع همکاران، بویژه 
در رده  هللای پایین سللاختار اداری، از محبوبیت خاصی 
برخوردار بللود. وی در دفاع از حقوق حقلله کارکنان زیر 
دسللت در برابر مسللئوالن رده های بللاالی مدیریت و 
نشللان دادن حساسیلت به مشللکات معیشتی و حتی 
خانوادگی ایشللان ید طوالیی داشللته و همواره بر جنبه 
های اخاقی و عدالت تأکیللد می  ورزید و در این زمینه از 
حسن شهرت و احترام خاصی برخوردار بود. اگرچه این 
نوع برخللورد تنها مرهون خصلت های انسللانی زنده یاد 
بود، در عین حال تاش مضاعف مدیران در مسیر انجام 
وظایف محوله بدون هرگونه چشمداشللت و قدردانی از 
برخوردهای انسانی مرحوم شبیری نژاد به عنوان مافوق 
خود در مواردی اعجللاب انگیز بود. چنین شللیوه  ای در 
جامعه مدیریتی کشور که اغلب در فضاهای بی تفاوتی، 
و احیاناً تمللرد و عناد ورزی با مرئوسللان خود مواجه  اند، 
الگویی مناسللب و قابل پیروی قلمداد می  شللود. حضور 
فراگیر همکاران رده پایین  تر در مراسم تشییع و تدفین 
پیکر پاک و نیز در مراسللم ترحیم آن زنده یاد و مشاهده 
چهره های عمیقاً غمگین، آن هم سالها پس از مفارقت از 

همکاری، خود گواهی بر این مّدعاست.

رعای�ت حقوق دیگ�ران – او همللواره در حفظ و 
رعایت حقوق دیگران کوشللا بود. در هر گونه برخورد با 
افراد و طرح مسائل مربوطه، تبعات اعمال و رفتار خود بر 
طرف  های مقابل را با دقت مدنظر داشللته و سعی داشت 
از ایجاد هرگونه ضرر و خسللارت بر دیگران جلوگیری به 
عمل آورد؛ هرچند که در مواردی، این  گونه ماحظات به 
ضرر شخص وی منتهی شللود. در مواردی حتی چنانچه 
اسللتیفای حقوق حقه خود را مستلزم بروز تبعات منفی 
ناخواسللته یا نامربوط می  دید بزرگوارانه از حقوق خود 
صرفنظر و مانللع از بروز تبعات و خسللارات ناخواسللته 

برطرف مقابل می  شد.
وفای به عهد – شللادروان شللبیری نژاد به رعایت 
کلیه اصول و موازین شللرعی، بللدون هیچ  گونه تظاهر، 
همواره زبانللزد بود. در موارد مشللورت  های دوسللتانه، 
راهکارهای ارائه شده توسط ایشللان را با اطمینان قلبی 
و خاطری آسوده می  پذیرفتم؛ چه برایم یقین حاصل بود 
که وی کلیه موازین، اعم از شللرعی، اخاقللی، قانونی و 
حتی عرفی را در ارائه نقطه نظرهای خویش لحاظ کرده 
اسللت. از جمله موازین شللرعی که بویژه همواره مدنظر 
ایشللان قرارداشللت وفای به عهد بود. چنانچلله اجابت 
درخواستی از عهده و توان او خارج بود با ادب و صراحت 
عنوان می کرد. در غیر این صورت، با وسللواس فراوان در 
وفای به عهد کوشا بود. چنانچه در نادر مواردی در انجام 
درخواست دچار نسیان و فراموشللی می شد، با خضوع 
زایدالوصفی از چنین رخدادی پوزش طلبیده و با جدیت 

وافر در صدد جبران مافات برمی آمد. 
فساد س�تيزی و حراس�ت از بيت المال – شاید 
بتوان گفت او به دلیل تخصص حرفلله  ای در مقوله  های 
مالللی و اداری، بویللژه در امللر بودجه  ریللزی، درحللد 
وسللواس در حفظ و حراسللت از حقوق بیت  المال کوشا 
و با تمام وجود و بی  محابا درکلیه مسئولیت  های اداری و 
غیراداری با مقوله فساد مبارزه و راهکارهایي پیشگیرانه 
ارائه مي  کرد. آنها که بللا مرحوم شللبیری  نژاد، بویژه در 
زمینه های مربوط به بودجه و بودجه نویسللی، همکاری 
داشته  اند بدون شللک اذعان خواهند داشت که تفکرات 
بدیع و جامع شللادروان -که شللاید به جرأت بتوان ادعا 
کرد که در این زمینه مقام نخست را در کشور واجد بود- 
در کلیه آثار خلق شللده توسللط وی بر محور حراست از 
بیت  المال و مبارزه بی امان با فسللاد مالی و اداری استوار 
بود. امید کلله یاران صدیللق او در پیروی از افکار و نشللر 

اندیشه  های او مجاهدت بیشتری فرمایند.    
پایبندی به اصول – پایبندی شللادروان شللبیری 
نژاد به اصول، اعم از اصول شرعی، قانونی، عرفی و بویژه 
اصللول اخاقی بس عیان بللود. در این مللورد چنانچه از 
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ایشان درخواستی غیر اصولی می  شد به صراحت و مؤکداً 
عدم موافقت خودرا اعللام کرده و زیر بللار نمی رفت. به 
عنوان مثال، به رغم محکومیت شللرکت سرمایه گذاری 
پتروشللیمی در پرداخللت اصللل بدهی و جبللران کلیه 
هزینه  ها و خسللارات وارده بر اسللاس موارد پیش بینی 
شده در قرارداد با طرف ژاپنی که به آن اشاره شد، شریک 
خارجی نلله تنها از دریافللت بخش قابللل ماحظه ای از 
مطالبات قرارداد منصرف شد بلکه سهام خود در شرکت 
مشللترک را نیز به طرف ایرانی واگذار و در پایان قسمتی 
از بهره های دریافتی را که به یقین مبلغ قابل ماحظه  ای 

بود، به حساب بانکی طرف ایرانی مسترد داشت. 
جامع نگ�ری – به  طوری  که در سللطور آغازین نیز 
اشللارت رفت، دکتر به شللهادت آثار متعددی که از او به 
جای مانده، یا مجموعه نشللریاتی که سرپرستی انتشار 
آنها را به عهده داشته، در افکار بلند خویش همواره کلیه 
جوانب و تبعات مثبت و منفی نقطه نظرهای ارائه شللده 
را سللنجیده و از تفکر مکانیکی و انتزاعی به شدت پرهیز 

می  داشت. 
اصالت اندیشه و نوآوری – برای اینجانب با قدری 
آشللنایی و تجربه در محیط  های آکادمیللک و مطالعات 
کارشناسی      بین  المللی، ارزش اصالت اندیشه و نو آوری 
همواره از اهمیت فراوانی برخوردار بوده اسللت. بایستی 
اذعان کنم که نوآوری  ها و اصالت فکری شللبیری نژاد را 
در زمینه  های مطالعاتی و تحقیقاتی در بسللیاری موارد 
اعجاب انگیز تلقی می کردم. هنگامی که با برخی از آثار 
وی در زمینه مالیه عمومی و بودجه ریزی آشللنا شللده و 
در مواردی همکاری نیز داشللتم به نکاتللی برخوردم که 
در مقایسلله بللا مطالعات مشللابه توسللط ورزیده  ترین 
کارشناسللان شناخته شده در سللطح بین المللی کوس 
برابری و احیانللاً برتری می زد. این در حالی اسللت که به 
یقین وي با آثار مشللابه کارشناسان یاد شللده  آشنایی 
قبلی نداشت و خود از وجود چنین تشابه هایی متعجب 
و آگاهی از آنها را باعللث دلگرمی و تقویت اتکاي به نفس 

قلمداد می کرد.
ژرف نگ�ری –  به ندرت می  تللوان در آثارش ردي 
از سللطحی  نگری و مللوارد نازل را مشللاهده کللرد. به 
یقین می  توان آثار وی را مجموعه  ای مسللتند، و شاید 
"منحصر بلله فرد" دانسللت. در حوزه تخصصللي مالیه 
عمومي و بودجه  ریزي مي  توان امیدوار بود یافته  هایش 
برای سللالیان متمللادی بتواند الگویی بللرای آیندگان 
در جهت ایجاد و حفللظ انضباط مالللی و تهیه و اجرای  
برنامه  های عمران و توسعه در سطح کشور باشد. به رغم 
وجود مطالعات مشابه در داخل کشللور، که به صورتی 
پراکنده و احیانللاً مبهم و فاقد راهکارهللای واقع بینانه 

– و در بهترین شللرایط وارداتی- تهیه و ارائه شللده  اند، 
همواره شللاهد تفکر واقع بینانه، سیستماتیک و اصیل 
وي بودم که چگونه با تشریح وضع موجود و نیاز به ارائه 
راه حل  های واقللع بینانه و تحققی، بلله ارائه طریق می 

پرداخت.
پافش�اری در مواضع اصولی -  در فرایند بحث و 
بررسی، عقاید ارائه شده از سوی دیگران، ولو متفاوت یا 
متضاد با عقاید خود را همواره ارج مللی نهاد و از هرگونه 
نقد از سوی دیگران نسبت به خود با صمیمیت استقبال 
مي  کرد و چنانچه مجاب می  شد، نقطه نظرهای ابرازی را 
در متن نهایی لحاظ می  نمود. در عین حال، چنانچه آراء 
دیگران را قانع کننده نمی  دید سرسللختانه در قبوالندن 
نظریات خود پافشللاری و در نهایت قضللاوت را به خرد 

جمعی همکاران واگذار مي  کرد. 
عدالت طلب�ی – آنچه کم و بیللش در آثار عملش 
مشللهود اسللت خصلت عدالت طلبی ودفللاع از حقوق 
فرودسللتان، محرومان و مطللرودان جامعلله در نحوه 
اسللتفاده از اموال عمومی و بیت المال است. برای وي 
در راسللتای این تفکر ارائلله راهکارهللای جلوگیری از 
اتاف و یا کشف فساد و سوء استفاده از وجوه عمومی و 
موازین صرفه جویی و نحوه بهینه  سللازي هزینه منابع 
عمومی همواره در اولویت قرار داشللت. اهمیت حیاتی 
این نحوه تفکر را می  توان در تجللارب و عبرت  هایی که 
صندوق بین  المللی پول و بانللک جهانی پس از متجاوز 
از شللش دهه اعمال سیاسللت  های تعدیللل و تثبیت و 
رشد اقتصادی و هزینه صدها هزار میلیارد دالر بودجه 
در کشللورهای عضو اندوخته  انللد، مشللاهده نمود؛ بر 
مبناي تجارب به دسللت آمده، مادام که باب فسللاد در 
جوامع، بویللژه آنها کلله نیازمند به منابللع پولی و مالی 
بین المللی هستند، مفتوح اسللت و فرودستان جامعه 
تاوان گشاده  دسللتی  های حکام را متحمل می  شللوند و 
شللکاف اجتماعی در چنین جوامعی همللواره عمیق  تر 
می شللود، سرنوشللت برنامه  هللای تحمیلللی تعدیل و 
تثبیت و رشد و توسللعه همچون غالب برنامه  های مورد 
حمایت مؤسسات مزبور در گذشللته، با ناکامي مواجه 

خواهد بود.   
سللراغ داشللتن یک یا چند صفت از ایللن صفات در 
یک تن، چندان دور از انتظار نیسللت. اما وجود تمام این 
صفات، و چه بسا خصلت های بیشتری که در این مجال 
نمی  گنجد، در یک نفر چون زنده یاد شللبیری نژاد بنا به 
مصداق "آنچه خوبان همه دارند او به تنهایی داشت" به 
یقین شگفت انگیز و تحسللین آمیز است. خدایش روان 
آن بزرگوار را در جللوار رحمت خود قللرارداده و روح پر 

فتوح او را با اجداد طاهرینش محشور بدارد.

بهيقينمیتوانآثار
دكترشبيرينژادرا
مجموعهایمستند،
وشايد"منحصربه
فرد" دانست.درحوزه
تخصصيماليهعمومي
وبودجهريزيميتوان
اميدواربوديافتههايش
برایساليانمتمادی
بتواندالگويیبرای
آيندگاندرجهتايجادو
حفظانضباطمالیوتهيه
واجرایبرنامههای
عمرانوتوسعه
درسطحكشورباشد



49 شهـريــورمـاه1389

 يارياد

دكترهرمزهمايونپور

درفقدمديریويژه
کم و بیللش تردید نللدارم که آشللنایان دکتللر علی اکبر 
شبیری نژاد، جملگی از او به عنوان مدیری قابل و با کفایت یاد 
می کنند. او انسان بود؛ انسللانی متعهد و آگاه و خیرخواه. اما بر 
خصلت مدیریت او تأکید می  گذارم و آن را برجسته  می  کنم، 
چون کیمیایی اسللت که ظاهراً هیچ  گاه در این مملکت قدر و 
ارزش آن را ندانسته  ایم و خیال هم نمی  کنم که به این زودی  ها 

بدانیم!
در بحث توسعه ملی از مقوالتی چون تأمین منابع مالی و 
انسانی، برنامه  ریزی، طراحي و طي مراحل اجرایی... و ترکیب 
بهینه این عوامل صحبت می شللود. ترکیب بهینلله، در واقع 
همان مدیریت مناسللب و مطلوب و هدفمند است ؛ از سطح 
کان گرفته تا سللطح خرد. دیده  ایم که در غالب کشورهای 
نفت خیز، در مراحلی بلله ظاهر همه چیزها از پللول و نیروی 
انسانی و برنامه  ریزی کم و بیش فراهم بوده، اما کارها به نتیجه 
مطلوب نرسللیده یا آن طور که باید و شاید به نتیجه مطلوب 
نرسیده است. علت این موضوع چیست؟ راز عقب ماندگی در 

کجاست و کدام یک از عوامل داراي اهمیت درجه اول  اند؟
اکنون پس از تجارب حاصللل آمده از چندین دهه اجرای 
برنامه  های توسللعه در کشللورهای عقب مانللده، احتماالً به 
سادگی می توان گفت که کلید اصلی پیشرفت - البته به شرط 
وجود داشتن نسبی عوامل مادی و انسانی الزم- برخورداری 
از مدیریت صحیح و مدیران کاردان و با کفایت است. شاید به 
همین دلیل است که دیده  ایم بعضی جوامع و کشورها با وجود 
فقر نسبی امکانات مادی و انسانی، در قیاس با مملکت  هایی 
که از ایللن امکانات به حد کافللی برخللوردار و بهره  مندند، به 
پیشرفت های آشللکار اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دست 
یافته  اند، در حالی که غالب »مملکت  های برخوردار« همچنان 

در خم یک کوچه باقی مانده  اند.
آشنایی من با دکتر شبیری نژاد به سللال 66 یا 67 باز می 
گردد. در آن زمان، او مدیریت طرح پژوهشللی »اصاح نظام 
بودجه  ریزی« را برعهده داشللت. در آنجا یک سالی به عنوان 
کارشللناس در گروه سللازمان و مدیریت طرح و چندسللالی 
به عنوان عضو »شللورای هدایت پللروژه« در خدمتش بودم. 
می  فرمللود بنده را از قبل می  شناسللد و وصفم را از دوسللتان 
مشللترک شللنیده و یک بار هم در مجلسللی در منزل دکتر 
سللیروس آرین پور به رأی العینللی »زیارت« کرده اسللت. 
بگذریم. آنچه از همان ابتدا نظر هر آدمی را می  گرفت، نظم و 
ترتیبی بود که بر کارها، تشکیل جلسات، تدوین گزارش  های 

گروه  های کارشناسی طرح و نیز بررسی این گزارش  ها حاکم 
بود و شللاید از آن مهم  تر، نوعی آزادی و آزاداندیشی در طرح 
عقاید و نظریات بود؛ امری که الزمه گروه  های کارشناسللی و 
پژوهشی است. هیچ گاه ندیدم که شبیری  نژاد موضوعی را به 
عنوان عقیده شخصی خود اولویت دهد یا تحمیل کند. مبحث 
»دولت ژاندارم« و این که وظایف حاکمیت و تصدی این دولت 
چگونه باید تعریف و تقسللیم شللود تا یک ساختار حکومتی 
معقول و کارآمد شکل بگیرد، زیرکانه و با منطق، القا می  شد، 

اما تحمیل، هرگز!
در طرح اصللاح نظام بودجه  ریللزی که چند سللالی در 
سللاختمان »هدیش« پیگیری شد، بسللیار چیزها آموختم 
و سللعادت آشللنایی و همکاری آموزنده با برخللی از مدیران 
برجسته گذشللته و حال و نیز تعدادي از کارشناسان کاردان 

را پیدا کردم.
گزارش نهایی آن طرح را دکتر شبیری نژاد- اگر اشتباه 
نکنم- در سلله جلد قطور، همراه بللا نمودارها و جدول  های 
متعدد، تدوین کرد که بی تردید از اسللناد مهمی است که 
هروقت نوبتش برسللد، در اصاح جدی نظام تشکیاتی و 
بودجه بندی ایران و عوامل وابسللته به آنها می تواند نقش 
و کارکرد مؤثر داشته باشللد. آن گزارش مستدل و مستند، 
متأسللفانه به همان روال آشللنای دیوان  سللاالری و فقدان 

مدیریت و بینش، کارساز نیفتاد و مکتوم ماند.
بعد از آن، چند سللالی ارتباط ما منحصر شد به جلسات 
گه  گاهی و دوستانه  ای که در دفتر دکتر صالح خو، نماینده 
اسللبق ایران در صندوق بین المللی پول، تشکیل می شد و 
باز هم او بهره  ها نصیب دوستان می  کرد. تا رسیدیم به سال 
1376 یا 1377 که دکتر شللبیری  نژاد به ریاست »مؤسسه 
عالی پژوهللش تأمین اجتماعللی« برگزیده شللد و دوباره 

دوستان و همکاران قدیم را فراخواند.
در آن مؤسسلله مدیریللت عالی دکتر شللبیری نللژاد به 
واقع نمایان شللد و به نتایجی برجسللته انجامید. مؤسسلله 
عالی پژوهش چند سللالی قبل از آن زمان تأسیس شده بود. 
نمی  خواهم بی  انصافی کرده و بگویم که درآن چند سال هیچ 
کاری صورت نگرفته بود. نه، این طور نبود. برعکس، با توجه به 
مشکات و محدودیت  های راه اندازی یک مؤسسه پژوهشی، 
آن هم در ایران و در ساختار کهنه- و گاه کهنه پرست- تأمین 
اجتماعی، به طور قطع اقداماتي انجام شده بود: انتشار تعدادی 
کتاب و چند گزارش پژوهشللی. اما دوران شللکوفایی نسبی 
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مؤسسه، تحت ریاست دکتر شللبیری نژاد آغاز شد؛ بویژه در 
مقاطعی که مدیرانللی فهیم مثل دکتر سللتاری  فر مدیریت 
تأمین اجتماعی را بر عهده داشللتند و آگاهانلله از برنامه  های 

دکتر شبیری نژاد حمایت می  کردند.
دوره ریاسللت دکتر شبیری نژاد بر مؤسسلله، در قیاس 
با ایام قبللل و بعد از آن، از چند جهت شللاخص و برجسللته 
بود: حدود چهل کتاب اساسللی و راهگشللا در زمینه رفاه و 
تأمین اجتماعی تألیف و ترجمه شد؛ گزارش  های پژوهشی 
مؤسسه قالب و محتوایی جدی و کاربردی پیدا کرد )بعضی 
از آن گزارش  ها به واقع نمونه و اسللتثنایی است(؛ و فصلنامه 
تأمین اجتماعی شروع به انتشار کرد که بیست شماره از آن 
در زمان ریاست شبیری نژاد منتشر شد. این فصلنامه چه از 
لحاظ گروه همکاران برگزیده و چه از نظر محتوای مقاالت، 
بی  تردید در بین مجات تحقیقی و پژوهشللی ایران مقامی 
ممتاز دارد و نکته در این اسللت که این فعالیت  ها در مدتی 
کوتاه و با بودجه اندک مؤسسه، که از حدود پانصد - ششصد 
میلیون تومان در سللال تجللاوز نمی  کرد، صللورت گرفت. 
فقط کافی اسللت که کل بودجه ساالنه مؤسسلله با برخی از 
طرح  های پژوهشی در سایر دسللتگاه  های دولتی و عمومی 

مقایسه، تا عظمت کار شبیری نژاد بیشتر روشن شود.
در مؤسسلله نیز همان نظم و ترتیب طرح بودجه  ریزی 
برقرار بود. در طول هفت سللال، جلسات شللورای پژوهش 
مؤسسه که چهارشنبه  ها بعدازظهر تشکیل می  شد و گاه تا 
پاسي از شللب ادامه مي  یافت، جز در ایام تعطیات رسمی، 
تعطیل بردار نبود. کمیته انتشارات هم که او ایجاد کرده بود 
همین وضع را داشت. دوسللت دارم به دو نمونه دیگر اشاره 
کنم که آگاهان آنها را ماک اولیه تشخیص کیفیت مدیریت 

سازمان  ها و نهادهای عمومی و خصوصی می  دانند:
نظافت سللاختمان و اتاق  های کار، و کارآمدی دبیرخانه 
مؤسسلله از لحاظ مبادله نامه  ها و گزارش  هللا و ترتیب دادن 

ماقات ها و مذاکرات و کارآیی امور تحریرات و ماشین نویسی.
 این مللوارد را ممکن اسللت بسللیاری از افللراد چندان 
با اهمیت نداننللد، ولی به گفته کارشناسللان مدیریت، این 
موارد به ظاهر بللی اهمیت از بهترین نشللانه های مدیریت 

مسئول و آگاه است. باور کنید!
ارتباط کاری من با دکتر شللبیری نللژاد همین دو مورد 
بود. حتماً سللروران عزیزی که با او در مؤسسللات دیگر کار 
کرده اند، در همین یادنامه، متذکللر خدمات و کیفیت برتر 

مدیریت او می  شوند و نیازی به اطاله کام من نیست.
در این حال، این تأسللف برای ما همکاران دکتر شبیری 
نژاد باقی اسللت که چندی بعللد از رفتن او از مؤسسلله، در 
زمسللتان 88، درسللت در آغاز هفته پژوهش اعام شد که 
مؤسسلله عالی پژوهش تأمین اجتماعی منحل شده است. 
شبانه به درهای مؤسسه قفل زدند و کارکنان آنجا فردا صبح 
با درهای بسللته مواجه شللدند؛ حیران و باتکلیف! این هم 

خود نوعی بدیع از مدیریت بود!
دلیللل انحال مؤسسلله، به نظر دوسللتان بیللش از آن 
که به کم و کیف فعالیت مؤسسلله مرتبط باشللد، ظاهراً به 
دسللته  بندی  ها و اختافات درونی موجود در سطوح عالی 
تأمین اجتماعی ارتباط داشللته است. خوشبختانه گروهی 
از مدیران عالی سللازمان به عدم تناسللب این تصمیم توجه 
داشللته و برای بازگشللایی مؤسسلله فعالیللت می  کنند که 
امیدوارم با توجه به نیاز شللدید مملکت به طللور اعم و نظام 
تأمین اجتماعی به طور اخص به پژوهش  های سللنجیده و 
راهگشا، تاش آنها هرچه زودتر به ثمر بنشیند و دیگر شاهد 
این  گونه تصمیم  گیری  های سریع و ناسنجیده نباشیم. پس 
از بازگشللایی مؤسسلله، به ترتیبی باید یاد خدمات ارزنده 
دکتر شبیری  نژاد پاس داشته شللود. فقدان چنین مدیرانی 
در شللرایط کنونی جامعه ما از هر جهت جای افسوس دارد. 

روانش شاد باد.

ايستاده:دكترشبيرينژاد،رحيميدانش،دكترنورينائينينشسته:دكترهمايونپور،مهندسسحابي،محمدپوردهكردي،دكتررياحي



51 شهـريــورمـاه1389

 يارياد

همكاِر»مايه«داِرلذتبار
از دوران تحصیل در دبیرسللتان عاقه وافری به مسائل 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داشتم. همین عاقه بود که 
مرا به طرف دانشگاه و سپس رشته اقتصاد سوق داد. در آغاز 
تحصیل در رشللته اقتصاد برای خود دورنمایی داشللتم که 
پس از فارغ  التحصیلی به استخدام سازمان برنامه و بودجه 
درآیم و اگر مقدورات به من اجللازه دهد ادامه تحصیل داده 
و عضو هیأت علمی دانشللگاه شللوم. نمی  دانستم خداوند، 
سرنوشللت مرا که به دست خودم سللاخته و پرداخته شد، 
چنین مقللدر کرده کلله روزگاری در هر دو حوزه سللازمان 

برنامه و دانشگاه باید انجام وظیفه کنم.
با پایان یافتن تحصیات در کارشناسللی ارشللد اقتصاد 
در امریکا، در کمال بهت و حیرت و نابللاوری نامه  ای دریافت 
کردم که به خاطر اخذ معللدل باال می  توانم عضو هیأت علمی 
دانشگاه  ها شوم و به من بورسیه دوره دکتري در آموزش عالي 
کشور تعلق گرفته و باید دو برابر زمان بهره  مندی از بورسیه، 
برای آموزش عالی انجللام وظیفه کنم. با قبول این شللرایط، 
بورسیه دانشگاه فرح پهلوی )الزهرا( شللدم. در زمان انقاب 
که به ایران برگشللتم کل مبلغ ارزی و دالری را که دیرهنگام 
برای من ارسللال کرده بودند، یکجا به آموزش عالی مسترد و 
با این  که تعهللد اداری به آموزش عالی نداشللتم، در یک روند 
شللتابان در سللال 58 به اسللتخدام مدرسلله عالی بازرگانی 
درآمدم. نام این نهاد آموزشللی به دانشللکده مهدی رضایی و 
سپس با ادغام 12 واحد دانشگاهی دیگر )موسسه عالی بیمه، 
مدرسه عالی علوم بانکی و...( به نام مجتمع دانشگاهی اداری 
و بازرگاني تغییر یافت. از این رو بدون آن که با کسللی حرفی 
زده باشم و حتی خود برای آن برنامه  ریزی کرده باشم به یکی 
از آرزوهای دوران تحصیل رسیدم؛ عضویت در هیأت علمي 
دانشگاهی که با ادغام مجتمع ادبیات در سال 64 نام دانشگاه 
عامه طباطبایی برای خللود پیدا کرد. در سللال 62 با وجود 
عضویت در هیأت علمی دانشگاه، در دفتر مشاورت اقتصادی 
و اجتماعی نخست وزیر )جناب مهندس میرحسین موسوی( 
مشللاورت اقتصادی را عهده  دار بودم و عاقه  ا  م بیشتر متوجه 
دستگاهی بود که نزد دولت برترین جایگاه را به خود اختصاص 
داده بود: سازمان برنامه و بودجه. در همان دفتر بود که با یکی 
 از سرمایه  های فکری، ارزشی، انسللانی، کارشناسی و علمی 
- آن هم در حوزه  های اقتصللاد، مالی، حقوقی، بودجه  ریزی و 
طراحي برنامه  - آشنا شدم. شخصیتی که در چندین نشست 

کارشناسی و تصمیم سازی که برپاشللده بود چهره  ای آرام، 
ژرف  اندیش، جامع نگر، وزین و نافذ از خود نشان می  داد و بر 
طرف مقابل خود اثر می    گذاشت. این شخصیِت سرمایه  ای 
کسللی نبود جز دکتر شللبیری نژاد عزیز که تفکر، سخن و 
رفتارش مرا مجذوب خود کرد و شیفتگی مرا به برنامه  ریزی 
و بودجه  ریللزی و نهللاد متولللي آن یعنی سللازمان برنامه و 
بودجه، دو چنللدان کرد. آری چنین بود که بین سللال  های 
64-62 در دفتر مشاورت اقتصادی و اجتماعی نخست  وزیر 
چندین بار افتخار همنشیني و همفکری در مسائل را با دکتر 

شبیری  نژاد پیدا کردم.
در سال 64 با تشللکیل کابینه دوم جناب آقای مهندس 
موسللوی، بدون اینکه خود خواسته باشللم، مرا نامزد وزارت 
امور اقتصادی و دارایی کردند که بللا تاش فراوان از پذیرش 
آن خودداری کللردم و در نهایت با تبدیل سللازمان برنامه و 
بودجه به وزارت برنامه و بودجه و آغاز وزارت دوسللتم جناب 
آقای روغنی زنجانی، از یک طرف زیر فشللار شللدید ایشان 
بودم که باید همراه  شان شوم و از طرف دیگر، مواجه با دستور 
جناب نخست وزیر که باید روانه این سللازمان شوم. حسب 
نظر جنللاب وزیر و نخسللت وزیر، با اکللراه روانلله وزارتخانه 
شللدم و در مسللئولیت معاونت امور اجتماعللی )فرهنگی، 
دفاعی و اجتماعی( و اقتصادی انجللام وظیفه می  کردم. بین 
سللال  های 68-64 به خاطر جایگاه این حوزه  ها مسئولیت 
تدوین، تنظیم، تصویب و اجرای بودجه  ها به من واگذار شد. 
در کنار بیم  هللا و دلهره  ها در انجام وظیفلله خطیر، آن هم در 
دوران بحران، جنگ و تغییرات گسترده امور و نهادها ناشي 
از انقاب، تکیه گاهی نیز داشللتم: بهره  گیری از کارشناسان 
کیفي و متعهد وزارت برنامه و بودجه و دلخوشی به بهره  گیری 
از علللم و دانش افرادی همچون شللبیری نللژاد. دکتر در آن 
زمان در زمره کارشناسان ارشد سللازمان برنامه و بودجه بود 
و مشاورت معاونت تولیدی )بخش  های صنعت، کشاورزی، 

بازرگانی، بانک  ها و...( را برعهده   داشت.
اکنون نظام بودجه  ریزی ایران، دچار اشکاالت اساسی 
در حوزه حقوقي، قانوني و سللمت گیري  هللاي اقتصادی و 
توسللعه  ای بللود و می  باید مللورد بازنگللری و اصللاح قرار 
می  گرفت. اما دوران جنگ و شللرایط ویژه حاکم بر کشور، 
موقعیت مناسللبي برای اصاحات بنیادی فراهم نمي  کرد. 
مضاف بر آن، شرایط حساس آن زمان و پدیداری بحران در 

دكترمحمدستاريفر
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منابع مالی، جایگاه وزارت برنامه و بودجه را محکم  تر کرده 
بود. در همین حال وظیفه تخصیص منابع که در چارچوب 
قوانین، از اختیارات وزارت برناملله و بودجه بود، قدرت این 

نهاد را نیز دو چندان می  کرد.
در چنیللن شللرایطی بود کلله در سللال 1365 مهندس 
میرمعزی معاون تولیدی وقللت وزارت به دفترم آمد و توصیه 
داشت امکانات مالی برای تدوین مطالعاتی برای اصاح نظام 
بودجه در ایران را با مسئولیت دکتر شبیری نژاد فراهم کنم. 
استقبال کردم و روز بعد نشستی با او داشتم. او از من سؤال کرد 
»اکنون که مسللئولیت بودجه را عهده  دارید، چه اشکاالتی را 
متوجه آن می  دانید؟« به ایشان گفتم: »نقش بی  چون و چرای 
نفت در امور بودجه، رانتی بودن بودجه، ضعف در رویکردهای 
توسعه  ای و تعادل و توازن، نادیده گرفتن نقش مناطق، تمرکز 
امور، چانه  زنی در تخصیص  ها، نحوه طبقه  بندی امور بودجه و 
باالخره اشکاالت در مفاهیمی همچون بودجه جاری؛ آن هم 
در شرایطي که بسیاری از سللرمایه  های انسانی و اجتماعی و 
تکنولوژیکی کشور در چارچوب بودجه جاری تعریف می    شوند 
و همیشه نیز عنوان می  شود باید بودجه جاری کاهش و تعدیل 

یابد و بودجه عمرانی افزایش.«
دکتر شللبیری نژاد در حالی که با آرامللش و نگاه نافذش 
به سللخنان من گوش می  داد در پایان گفت »در این مدت به 
اشللکاالت و تنگناها به خوبی وقوف پیدا کرده  ای و این سطح 
شناخت از مشکات را به شما تبریک می  گویم، اما مسئولیت 
داری که نسللبت به انجام اصاحات در امللور بودجه  ریزی و 
رویکردهای آن خود را متعهد بدانی. از آنجا که شما به خاطر 
مسللئولیت  هایی که داری نمی  توانی به طور مستقیم در این 
راسللتا گام برداری، از شما درخواسللتی دارم تا به جمعی که 
دغدغه این اصللاح را دارند کمک کنللي«. گفتم: در خدمت 
هستم، چه می  خواهید؟ او گفت: »تأمین اندک امکانات مالی 
)حدود پنج میلیون تومان در سال( برای آغاز مطالعات و نقد 
و بررسي  ها و باألخره عملیاتی کردن دستاوردهای مطالعات 
در حوزه اصاح نظام بودجه    ریزی«. این پیشنهاد را پذیرفتم و 
جلسه دو ساعته آن روز را برای خود سرمایه  ای با ارزش قلمداد 

کرده و خواهم کرد.
از این  رو باوجود بعضی دشللواری  ها و کللم تحملی  ها، دو 
سال در بودجه ساالنه کشور یک ردیف مطالعاتی تحت عنوان 
»اصاح نظام بودجه  ریزی« با اعتبار دو سللاله و در سطح پنج 
میلیون تومان گنجاندم. دکتر شللبیري نژاد توانست افرادی 
از جمللله مهندس عللزت اهلل سللحابی، دکتر توفیللق، دکتر 
مهاجرانی، دکتر عظیمی، دکتر محسللن نوربخللش )که از 
بانک مرکزی کنار گذاشته شللده بود(، آقای رحیمی دانش، 
دکتر بازیار، دکتر رحیمي و دیگللران را دور خود جمع کند و 
به مباحث نظري، علمي، تجربي، حقوقي، قانوني، توسعه  اي، 
مالي، اجرایي، نظارتي و تخصیصي پیرامون این چالش پیش 

روي کشور بپردازد.
بدین ترتیللب مطالعاتي عمیللق در حوزه  هاي تنظیمي، 

تخصیصي،  تثبیتي و توزیعي شللکل گرفت و گروه مطالعاتي 
در سال 67 به این جمع  بندي رسید که باید قلمرو بودجه را به 

حوزه  هاي چهار  گانه تقسیم کرد:
 الف( امور حاکمیتي )و تأمین بودجه آن از مالیات( 

ب(امور توسعه  اي )تأمین آن از درآمدهاي نفت و تبدیل 
درآمدهاي نفت به سرمایه  هاي مولد( 
ج( امور توزیعي و تأمین اجتماعي 

د( امور نگهداشت سللطح )تأمین بودجه آن از مالیات و 
سایر درآمدهاي دولت(

این رویکرد به منزللله دور کردن بودجه کشللور از نفت 
و درآمدهللاي حاصله و اختصللاص آن به امور سللرمایه  اي 
تلقي مي  شللد. رویکردي که اگر مورد اجللرا قرار مي  گرفت، 
مي  توانسللت پس از جنگ موجبات رشللد مبنایي اقتصاد و 
تأمین عدالت اجتماعي را رقم زند و به جاي پدیده عقب  برنده 
دولتِي متکي به بودجه نفتي، اقتصاد نویللن را با پیوندهاي 

پسیني و پیشیني  توسعه  اي شکل دهد.
در بهمللن سللال 67 و در زمانللي که مشللغول تدوین و 
تصویب بودجه سال 68 کشللور بودیم، دکتر شبیري نژاد با 
خوشحالي سررسید و گفت: »ثمره مطالعات خود در چهار 
حوزه امور حاکمیتي، امور توسعه  اي، امور نگهداشت سطح، 
امور توزیع و بازتوزیللع و تأمین اجتماعللي را بر روي الیحه 
بودجه 68 آزمون کرده  ایم و جواب مثبت گرفته  ایم.« آري، 
او توانسللت با     ژرف  بیني، جامع نگري و دوراندیشي و با نگاه 
علمي، قانونللي و حقوقي و نیز فراخوان افللراد صاحب  نظر با 
تفکرات و    تخصص  هاي مختلف و بعضاً متضاد، به دستاورد با 
ارزشي نایل آید. بعدها نسبت به چاپ آن مجموعه مطالعات 
تحت عنوان »حقوق مقننه و نظام بودجه و بودجه  ریزي در 
ایران«، اقدام شللد. وي در این راه سللختي  ها کشید و حتي 
از جیب خود، بخشللي از هزینه  هاي آن طللرح مطالعاتي را 
تأمین کرد. مهللم آن که او در این طرح، خود رکن اساسللي 
بللود؛ از یک طرف بللا اتکا بلله دانش خویللش در حوزه  هاي 
مدیریللت بازرگاني، حقوق، حسللابداري و نظللام بودجه و 
برنامه و بودجه  ریللزي و از طرف دیگر با پشللتکار و تحملي 
که در تضارب آراء و جمع کردن افراد با نگرش  هاي مختلف 
داشت، توانست از این روند، سللرافرازانه بیرون آید. در سال 
68 با خروج من از وزارت برنامه و بودجلله و تغییر نام مجدد 
آن به »سازمان برنامه و بودجه« و تشکیل دولت سازندگي و 
حاکمیت تفکري خاص و تک بعدي در فضاي توسعه کشور، 
بي  توجهي ویژه  ای به این دسللتاورد علمي و تجربي در امور 
بودجه صورت گرفت و موجبللات ناراحتي و دلخوري دکتر 
شبیري نژاد را فراهم آورد، و لیکن او به خاطر تعهد به دانش 
و علم و تجربه و یافته  هللاي آن مطالعات، تاش خود را براي 
به فرجام رسللاندن نتایج آن در مرکز پژوهش  هاي مجلس 
شوراي اسللامي و سللپس در چارچوب پایان نامه دکتراي 

خود، پي گرفت.
حد فاصل سال  هاي 76-68 چندین بار دکتر شبیري  نژاد 

دكترشبيرینژادازمنسؤال
كرد»اكنونكهمسئوليت
بودجهراعهدهداريد،چه
اشكاالتیرامتوجهآن
میدانيد؟«بهايشانگفتم:
»نقشبیچونوچرای
نفتدراموربودجه،رانتی
بودنبودجه،ضعفدر
رويكردهایتوسعهایو
تعادلوتوازن،ناديدهگرفتن
نقشمناطق،تمركزامور،
چانهزنیدرتخصيصها،
نحوهطبقهبندیاموربودجه
وباالخرهاشكاالتدر
مفاهيمیهمچونبودجه
جاری؛آنهمدرشرايطي
كهبسياریازسرمايههای
انسانیواجتماعیو
تكنولوژيكیكشوردر
چارچوببودجهجاری
تعريفمیشوندوهميشه
نيزعنوانمیشودبايدبودجه
جاریكاهشوتعديليابدو
بودجهعمرانیافزايش.«
دكترشبيرینژاددرحالیكه
باآرامشونگاهنافذشبه
سخنانمنگوشمیداددر
پايانگفت»دراينمدتبه
اشكاالتوتنگناهابهخوبی
وقوفپيداكردهایواين
سطحشناختازمشكالت
رابهشماتبريکمیگويم،
امامسئوليتداریكهنسبت
بهانجاماصالحاتدرامور
بودجهريزیورويكردهای
آنخودرامتعهدبدانی.
ازآنجاكهشمابهخاطر
مسئوليتهايیكهداری
نمیتوانیبهطورمستقيم
دراينراستاگامبرداری،از
شمادرخواستیدارمتابه
جمعیكهدغدغهايناصالح
رادارندكمکكني«



53 شهـريــورمـاه1389

 يارياد

را دیللدم و همواره نیللز جویاي احللوال او بللودم و ناراحت از        
بي  توجهي به دستاورد بزرگ او و دوستانش در حوزه بودجه 
و بودجه  ریزی، تا این  که در سللال 76 بلله خاطر عاقه  اي که 
به برپایي نظام جامللع رفاه و تأمین اجتماعي داشللتم ]بین 
سللال  هاي 68-64 در بودجه کشللور، هر سللال اعتباري به 
مبلغ یک میلیون تومان به منظور مطالعللات آن اختصاص 
و همچنیللن در برناملله کاندیداتللوري ریاسللت جمهوري 
جناب آقاي سللید محمد خاتمي به آن توجه ویژه  اي نشان 
داده بودم[، دسللت روزگار مرا به سللمت مدیریت سللازمان 
تأمین اجتماعي سوق داد. پس از استقرار در سازمان تأمین 
اجتماعي سراغ دکتر شبیري نژاد رفتم و از او خواهش کردم 
که بخشي از مطالعات گروه خود در رابطه با توزیع و بازتوزیع 
و تأمین اجتماعي را با کمک یکدیگر در بستر سازمان تأمین 
اجتماعي، عملیاتي سازیم. در آغاز زیر بار نمي  رفت تا آن که با 
وساطت برادر عزیز عزت  اهلل سحابي و ارادت ویژه  اي که دکتر 
شبیري نژاد نسبت به مهندس داشت، پیشنهاد را پذیرفت. از 
خود مهندس نیز به خاطر تجارب با ارزشش درخواست کردم 
تا در مطالعات توزیع و بازتوزیع و تأمین اجتماعي مشارکت 
کنند. ایشللان قبللول نمي  کردند و با بزرگواري همیشللگي، 
نمي  خواستند به خاطر فضاي نامطلوب سیاسي، حضورشان 
در سللازمان تأمین اجتماعي باعث پیامدهایللي براي من و 
سازمان شود. به هر حال با اصرار بسیار و به خاطر گام برداشتن 
در تدوین یک راهکار بسیار اساسي در عملیاتي کردن عدالت 
اجتماعي با سمت گیري  توسعه  اي و بالنده، ایشان نیز حاضر 
به همکاري شد. بدین ترتیب دکتر شبیري نژاد مجداً توانست 
بخشي از اعضاي گروه مطالعاتي پیشین در سازمان برنامه را 
در این راسللتا گرد هم آورد؛ از جمله مهندس سحابي، دکتر 
عظیمي، دکتر توفیللق. دکتر بازیار، دکتللر کدیور و دیگران 
طي سللال  هاي 80-77 در موسسلله عالللي پژوهش تأمین 
اجتماعي جمع شللدند. از این رو مطالعات توزیع و بازتوزیع 
آن   گروه در سازمان برنامه و بودجه در سال 67 به نوعي به ثمر 
نشست و در تکوین نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعي به کار 
آمد؛ گرچه این محصول نیز نزد تدوین کنندگان برنامه سوم 
آن طور که باید و شللاید مورد توجه قرار نگرفت. سرانجام در 
سال  هاي 81-80 با در گرفتن بحث  هاي گسترده میان دولت 
و مجلس، نظام جامع رفاه و تأمیللن اجتماعي مورد تصویب 
قرار گرفت و اجراي آن به عهده وزارت نو تأسیس رفاه و تأمین 
اجتماعي گذاشته شد که متأسفانه تاکنون در راستاي قانون 

موردنظر، گام قابل قبولي برداشته نشده است.
دکتر شللبیري نژاد بین سللال  هاي 84-76 در مسللند 
مدیریت موسسه عالي پژوهش تأمین اجتماعي، همانند روال 
معمول مدیریتي خویش، با دسللتمایه  اي فکري، برنامه  ها را 
تدوین و عملیاتي مي  کرد. وي از همین منظر نسبت به ادامه 
تولید فصلنامه تأمین اجتماعي با محتوایي بسیار غني همت 
گماشللت، خاصه آن کلله در آن حللوزه، کار چنداني صورت 
نگرفته بود. در همین حال چاپ چند ده کتاب نظري، مبنایی   

و بنیادین در قلمرو تأمین اجتماعي، عدالت اجتماعي، رفاه، 
بیمه   و درمان را در دسللتور کار مؤسسلله قرار داد. به حق این 
سرمایه با ارزش کشور، این اسوه اخاق، گذشت، علم، تجربه، 
مدیریت و برخللوردار از توان پیش برندگللي، در مدت ایفاي 
مسئولیت خود در موسسلله عالي پژوهش توانست تولیداتي 
گران سنگ را تقدیم کند. میراث گرانبهاي وي در این حوزه، 
گوشلله  اي از تاش  هاي چند دهه  ای این مرد وارسته، عالم و 

متعهد به کشور قلمداد مي  شود. 
در سال 80 بنا به جبر زمان و تحمیل مقامات، مسئولیت 
سازمان مدیریت و برنامه  ریزي را به عهده گرفتم. این  بار نیز 
دسللت تقاضا به سللوي او یازیدم. با ادب ویژه  اي که داشللت 
گفللت: »بگذارید مسللئولیت در مؤسسلله عالللي پژوهش 
تأمین اجتماعي را فللرو نگذارم، امللا از هرگونه کمکي دریغ 
نخواهم کللرد«. در سللال  هاي 81-80 با کمللک یکدیگر و 
به رغم سختي  هاي بسیار و کارشکني  هاي فراوان – از سوی 
جریان  های سیاسللی آشللکار و نهان رانتی- توانسللتیم در 
محیطي زنده و توأم با تضللارب آراء و افکار، طرح نظام جامع 
رفاه و تأمین اجتماعي را تدوین و از تصویب دولت و سللپس 
مجلس شوراي اسامي و شللوراي نگهبان بگذرانیم. سپس 
در تدوین سند برنامه چهارم توسعه، در حوزه »سیاست  های 
کلللي«، بسللیاري از مضامین ادبیللات کارشناسللي دکتر 
شللبیري  نژاد، مورد توجه قرار گرفت و مقرر شللد از سال 84 
با آغاز بلله کار برنامه چهللارم، اصاحات مورد نظللر در قالب 
بودجه  هاي سللنواتي به مرحله اجرا درآید؛ به عبارتي تأمین 
بودجه جاري و حاکمیتللي از محل مالیات  هللا و اختصاص 
درآمد نفت به سللرمایه  گذاري  هاي مولد و پایدار براي همه 
نسللل  ها و شللکل دادن به نظام تأمین اجتماعي. متأسفانه 
دستاوردهاي نظري یاد شده باوجود صرف هزینه  هاي بسیاِر 
زماني، زان پس تاکنون همچنان با بي  توجهي روبروست که 
خود موجب هم   افزایي مسللائل و مشکات کشللور شده، به 
طوري که کشللور با برخورداري از درآمدهللاي رویایي 350 
میلیارد دالري در پنج سللال اخیر، در شللرایط پایین  ترین 
میزان رشللد اقتصادي در میان کشورهاي منطقه و باالترین 
نرخ تورم و ناعادالنه  ترین نظام توزیع درآمد قرار گرفته است 
که ثمره آن نیز بیکاري گسترده، بسللط فقر کّمي و کیفي و 
بروز سلسله  اي از ناهنجاري  هاست. روندهایي که دل شبیري 

نژادها را بس به درد مي  آورد.
وداع این مرد فروتن، فاضل، صدیق، وزین، نیک رفتار، 
خوش اندیش، جامع  نگللر و در عمق »کارشللناس«، برای 
جامعه علمي-کارشناسي کشور یک ضایعه بود. او اگر امروز 
در میان ما نیست، یاد، خاطره، روش، منش و اندیشه  اش در 

دل ها باقي است.
یاِر رفته، میراث گرانقدري در ادبیللات برنامه، بودجه، 
تأمین و رفللاه اجتماعي در میانلله نهاد. ما با کاربسللت آن 
ارمغان      مي  توانیم زیستي در خوِرشان یک ایرانِي مسلمان 

رقم زنیم و وام ما به او، عملیاتي کردن تفکرات اوست.
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دانامرِدماندگاردكترمرتضیمصّفا
در دِم رفتن، فاطون این دو حرفم گفت و رفت 

حیِف دانا مردن و افسوِس نادان زیستن
وظیفه خللود می  دانللم مکتوب را با سللام به همه 
کسللانی کلله در سللوگ شللادروان دکتر علللی اکبر 
شبیری نژاد عزادار شللدند و از فقدان او افسوس بر لب 

و اشک بر دیده دارند آغاز کنم.
هرگز باور نمی  کردم روزی به عزای چنین دوستی 
بنشللینم و در مقابل بازماندگان و دوستان و همکاران 
او بایسللتم وناباورانه از رفتن و کوچ کللردن و نبودن او 

سخن بگویم. به قول نظامی شاعر بزرگ ایران:
همی گفتم که خاقانی دریغا گوی می باشد

دریغا من شدم اکنون دریغا گوی خاقانی
باید یاد آوری کنم که قصد من آن نیسللت که تمام 
سللجایای اخاقی و اندیشلله های مترقی آن راد مرد 
بزرگ را به طور مبسوط شللرح دهم؛ چون نه شادروان 
دکتر شللبیری نژاد اهل پذیرش تعریف و تمجید بود و 
نه زبان من یارای یاد آوری تمام خصائل انسللانی او را 
دارد. ادای تکلیف کردن و عباراتی چند مطابق مرسوم 
پرداختن، کار دشواری نیست، اّما لحظه به لحظه عمر 
گرامی دکتر شللبیری نللژاد را با چه گوهللری و در چه 

ترازویی می توان سنجید؟
فقدان این شخصیت عزیز و گرانقدر ضایعه ایست 
نه تنها برای خانواده و بسللتگان و دوسللتان او، که یک 
مصیبت سخت و اندوه بار است برای همه عاقه  مندان 
بلله این مللرز و بللوم. آنچلله در اینجا می نویسللم طی 
سال  های آشللنایی دریافته ام و اطمینان و یقین کامل 
دارم که اشتباه نکرده ام. گذشت روزگار و مصاحبت  ها، 
قیافه واقعی  اش را به من شناساند. چون او را به درستی 
شللناختم فریفته صفات انسللانی و خصائص اخاقی 
و فکری او شللدم و بخت را سللپاس می  گویم که مرا به 

پذیرفتن چنین دوسللتی کامیاب و سرفراز کرد؛ چه از 
نظر من از نعمت  های معنوی که در زندگی برای انسان 
دسللت     می  دهد هیچ  یک گرانبهاتر از یافتن دوستی 
یکدل و مهربان که به فضایل فکری و اخاقی آراسللته 
باشد نیسللت. دوسللتی، عنوان عرفی رابطه است، در 
حقیقت از جانب من ارادت بود، از ناحیه او همه عنایت.

انسللان  ها می  آیند و می  روند. فراموش می  شللوند. 
اما هسللتند آن  هایللی که نامشللان به تناسللب درجه 
اثرگذاری بللر محیللط پیرامونللی در خاطره  ها حک 
می  شللود و در وجدان جماعت باقللی می  ماند. آدمیان 
از هر قشر و طبقه  ای می  آیند و می  روند؛ بسیاری فقط 
در فکر خوردن و خوابیدن و یا در پی گذراندن زندگی 
به  هر نحوی که شده می  باشللند. به همین دلیل وقتی 
می  میرند دیگر از آنللان نه نامی می  ماند و نه نشللانی، 
گویی هرگز در ایللن جهان نبوده اند. اّمللا در این میان 
معدود کسانی هسللتند که از خود گذشته اند. بیش از 
آنکه به فکر خود باشللند در فکر دیگران و افراد جامعه 
شان هسللتند و بهتر بگویم در غم بد و خوب دیگرانند. 
این  گونه افراد نامشللان تا ابد بر تارک هویّت و فرهنگ 

آن ملت می  درخشد و به  واقع، زنده جاویدند.
مرد جاویِد هزاران و هزاران قرنی

هیچکس مثل تو جاوید به دوران نشود
شللادروان دکتر علللی اکبر شللبیری نژاد وجودی 
ذی جود و پرفیللض و برکتی بود و بیللم آن می رود که 
ما دیگر به این آسانی نظیر و بدیل او را بدست نیاوریم. 
فرزانه  اي از میان ما رفت که هیچ  گاه جای او پر نخواهد 
شللد. گرانمایه  ای به جاودانگی پیوسللته است که هم 
دانشمند بود و هم وارسللته و با فضیلت و پرهیزکار. در 
این زمانه گر صاحب همتی از سر عمر عزیز بگذرد و به 
جای مال اندوزی، حکمت آموزی کند غنیمتي است. 
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مناعت او، بزرگواری، همدلی و همدردی و جوانمردی 
و سلللطنت معنوی او نیز داستانی اسللت که بر سر هر 
بازاری اسللت. میل به شللهرت و محبوبیت غریزه بشر 
است اما شللادروان دکتر شللبیری نژاد از این لحاظ به 
عارفان وارسته بیشتر شباهت داشت تا به مردم عادی. 
او از سللر و صدا و سللخنرانی و مصاحبه حتی المقدور 
پرهیز می  کرد. او عاشللق علللم و دانش بود نه عاشللق 
شللهرت و آوازه. مردی بود درویش مسلللک، بی اعتنا 
به تشریفات و تجمات. سینه او صافی تر از آن بود که 
زنگار کینه بپذیرد و رسللوب رنجشی بر آن باقی بماند. 
از هیچکس بد نمی  گفت، حتی کسللانی کلله او را آزار 
می  رساندند و نسبت به او ظلم و ستم روا می  داشتند. او 
با همه تلخ کامی  ها و ناسپاسی ها که در زندگی کشید 
و به رغم همه رنج ها و محنت ها که طعم زهر آگین آن 
چشللید و به قول پروین اعتصامی، گرچه جز تلخی از 
ایّام ندید، هرگز سررشللته هوشللیاري و خرد از دست 
نداد، حکیمانه صبر و سللکوت پیشلله کرد. او شاگرد 
مکتب سللقراط بود، مکتبی که می  گوید قلب انسللان 
جایگاه کینه نیست و انسللان نباید گرگ انسان باشد، 
بلکه باید به عشق و صفا و صمیمیت و مایه های انسانی 
بیندیشد. هر سللتمی در حق هر انسللان، ولو دشمن 

خویش، طریق جوانمردی نیست. او می  گفت:
سزای نیکی من گر هزار بدهند  

بدین خوشم که نکو کرده ام، از سرگیرم  
بزرگمردی که صریح بود و آنچه بر دل داشت بی  پروا 
می  گفت. سر مویی اهل ریا نبود. هرگز تظاهر به چیزی 
که نبود نکرد. چیزی را که نمی  پسندید و قبول نداشت 
صریحاً رد می  کللرد. در راهی که بدان عقیده نداشللت 
قدمی نگذاشت. در بیان حق و حقیقت از هیچ کس پروا 
نداشت. نسللبت به انحراف ها، اشتباهات، سوء تدبیر ها 
از جانب هرکس که بود موضع خاص خودش را داشت، 
ولو برایش گران تمام می  شد. اگر مرتکب خطا می  شد، 
به محض برخورد بللا منطقی قوی تر، صللاف و صریح و 
بی پروا به اشللتباه خود اعتراف می  کرد و به تنبیه خود 
می  پرداخت. این فضیلِت اندکی نیست، چه عظمتی از 
این باالتر که آدمیزاد بت نفس خود را بشکند و با اعتراف 

به گناه، پای مامت بر فرق غرور نهد.
شادروان دکتر شبیری نژاد چنان ساده و بی تکلّف 
و چنان فروتللن و متواضع و چنان نسللبت به همکاران 

و دوسللتان خود مهربان بودکلله مهر خللود را در همه 
دل ها نشللانده و در عین حال ستایش و احترام همگان 
را نسللبت به خود جلب کرده بود. البته این مایه علمی 
و این همه صفللات حمیده اخاقی بهتر اسللت جز ین 
ثمره به بار آورد. هیچ  گاه آلوده منت کسی نشد. ذره ای 
از انسانیت که سلوک و منش دیرینش بود کوتاه نیامد. 
هرگز زبان به دروغ نیالود، نللان به نرخ روز نخورد و نعل 
وارونه نزد. دوسللره بار نکرد و در دوقبللله نماز نخواند. 
عفت کام را نگه داشت، فخر نفروخت و به تندی سخن 
نگفت. بنا بر این گزاف نمی  گویم که با متانت و شرافت 
و عّزت زیست. دکتر شبیری نژاد عاشللق بود. عشق او 
چه بود؛ تسکین آالم دردمندان. گذاردن مرهمی بر دل 
ریش مستمندان. او مظهر صفا و نیک اندیشی و خوش 
قلبی بود. کمکش به همه    می  رسللید. اگر می  توانست 
کاری برای کسللی انجام دهد، دریغ نمی  کرد. بسیاری 
که به پشللتیبانی او درهای بسته به رویشللان باز شد، 
گره  هایشان گشللوده   شللد و یا کار و موقعّیتی به دست 
آورده  اند به خوبی می  توانند گللواه صادق این گفته من 
باشند. عاشق پاکباخته  ای که پاک و سبک بار زیست و 

میراثی جز سربلندی و سرفرازی بر جای ننهاد.  
اصوالً مرگ هر کسی تأسللف آور است، ولی برخی 
مرگ ها جگر سللوز و تکاندهنده  اند و آدمی را متاشی 
می  کنند. »گرچه از هر ماتمی خیللزد غمی/ فرق دارد 
ماتمی با ماتمی«. هر کس آنچنان می  میرد که زندگی 
می  کند. مردن نیز خود هنریست و چون هر هنری باید 
آموخت. بسیار کم  اند مردانی که زیبا مرده  اند. بی شک 
آنهایی که می  دانند چگونه باید مرد، می  دانند که چگونه 
باید زیسللت. او می  گفت موضوع مرگ و زندگی را من 
سال هاسللت که برای خودم حل کرده  ام و با هیچ  کدام 
مسئله  ای ندارم. خداوند، مرگ مقدر هرکسی را فراخور 

شأن و منزلتش بر وی نازل می  کند:
تو چنان زی که چو مردی برهی

نه چنان زی که چو مردی برهند
سللپاس خدای را که شللادروان دکتر شبیری نژاد 

سربلند زیست و سرافراز درگذشت.
ای دریغا! چه گلی ریخت به خاک

چه دلی رفت ز دست!
چه چراغی افسرد!

چه سبویی بشکست!
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سيِدرهنما،رهگشا
چند روز از 13030 روز آشللنایي؛

اواخر اردیبهشللت ماه سللال 1353 پس از اخذ 
مدرک فوق لیسللانس عمران ملي از دانشگاه شیراز 
و انجام خدمت وظیفه پس از تلفن یکي از آشللنایان 
دور به جناب آقللاي مللراد رئیس دفتللر هماهنگي 
روش  هاي نظارت، متقاضي اسللتخدام در سللازمان 
برنامه و بودجه شللدم. قرار شللد بللرای مصاحبه نزد 
جناب آقاي شللبیري نژاد بروم کلله در آن لحظه در 
اتاق جناب آقاي مهندس نورالدین صدرائي )معاون 
دفتر تلفیللق و هماهنگللي برناملله و بودجه( حضور 
داشللتند. بعد از معرفي خودم متوجه شللدم جوانی 
الغر اندام و خوش چهره، جناب آقاي شللبیري نژاد 
هسللتند. احساس ناآشللنایي و دلشللوره یک جوان 
شهرسللتاني در همللان دقایق اولیه، پس از سللام و 
احوالپرسللي با آقاي شللبیري نژاد تماماً محو شللد؛ 
گویللي پس از سللال ها یکللي از دوسللتان قدیمي را 
ماقللات مي  کنم. نگراني من که ناشللي از نداشللتن 
پارتي بللود از بین رفللت و دیگر به نتیجلله مصاحبه 
فکر نمي  کردم. پس از حدود نیم سللاعت صحبت در 
زمینه سللوابق تحصیلي و تجربللي و مطالعاتي من و 
آگاهي آقاي شللبیري نللژاد از این امر کلله من برای 
کار در سللازمان عمران سیسللتان و بلوچسللتان نیز 
درخواست کار داده  ام و پاسللخي دریافت ننموده  ام، 
گفتند که مللا نیرو الزم داریم، اگللر آمادگي دارید از 
فردا صبح مشللغول شللوید. گفتار و رفتار و نوع نگاه 
کردن دکتر شللبیري  نژاد - کلله من نیللز مانند اکثر 
شاگردان و یاران، او را »سید« خطاب مي  کنم- براي 
من آرامش  بخش و آموزنده بللود؛ به نحوي که پس از 
هر نشسللت و بحث و تبادل نظر با اشللتیاق فراوان، 
ساعت ها و روزها در مورد سخنان و نکات اعام شده 

توسللط سللید، فکر و مطالعه و خود را براي ماقات 
بعدي که عمدتاً در زمینلله بودجه و بودجه  ریزي بود 
آماده می  کردم. این تأثیرپذیرِي نشللاط   آور و مثبت 
به مدت 13030 روز ادامه یافت و هنللوز نیز به  رغم 
شللوک 18 بهمن 1388 ادامه دارد. اگللر هم  اینک 
حرفي در زمینه امور بودجه دارم، همگي را ناشللي از 

نحوه مدیریت و دوستي و جلسات با سللید مي  دانم.
براي من سللید یک الگو بود؛ الگویللي در نهایت 
سللادگي که پیچیده  ترین مسللائل و مشللکات را با 
مشورت همکاران ابتدا شللفاف، ساده و سپس حل و 
به نحوي عمل مي  کرد که ما )من و سللایر همکاران( 
فکر مي  کردیم که خودمان مسللئله را حل کرده  ایم. 
اولیللن کار داراي اهمیت کلله در ماه هاي نخسللت 
اشللتغال به من واگذار شللد تهیه گللزارش عملکرد 
سللال 1352 دولت بود. سللید کاري -کلله بعدها به 
پیچیدگي و اهمیت آن پي بردم- را پس از شللناخت 
چند ماهه به من واگذار نمود. او مرا در اقیانوسللي از 
سللواالت و پاسللخ ها وارد کرد، اما یک لحظه رهایم 
نکرد. پس از هر مرحله از تهیه گللزارش، به گونه  اي 
که دلسرد نشللوم، راهنمایي الزم را به عمل مي  آورد 
و گاهي بللا خط زیباي خللود جدولي و نوشللته  اي را 
تغییر مي  داد تا گزارش نظارتي عملکرد سال 1352 
تهیه شد و من دریافتم که در مصاحبه قبول شده  ام. 
آنگاه تمام موانع مسیر اسللتخدام مرا برطرف کرد و 
در این سللیر من بتدریللج تبدیل به یک کارشللناس 

سازمان برنامه و بودجه شدم.
سللال  هاي بعللد – زماني که بلله عنوان مشللاور 
ریاسللت سللازمان مدیریت و برنامه  ریزي، مسللئول 
تدویللن نظام نظارت بللودم- تجربه سللال 1353 به 
من و سللایر افراد گروه کمک شللایاني نمود و موفق 

بيژنرحيمیدانش
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شللدیم مقدمات نظام نظارت بر برنامه چهارم توسعه 
را آماده کنیم.

سید به من و امثال من صرفاً براي تعالي خودمان 
کار و وظیفه واگذار مي  کرد و در هللر روندي اتکاء به 
نفس و مسئولیت  پذیري را در ما تقویت مي  نمود. در 
این زمینه مي  توانم مثال  هاي متعددي را بیان کنم، 

لیک به یک نمونه بسنده مي  کنم:
در اولین سللال پس از پیروزي انقاب اسامي در 
زمان ریاست مهندس عزت اهلل سللحابي در سازمان 
برنامه و بودجه و زماني که سللید معاون امور مناطق 
سازمان بود، مرا با چهار سللال تجربه کاري مسئول 
هماهنگي امور استانها کرد و این بار نیز جناب آقاي 
کمال مصطفائي، یکي از همکاران با تجربه و آشللنا با 
مسللائل حقوقي و اداري را به منظور هماهنگي امور 
اسللتان ها منصوب کرد. لذا تمامي امور استان ها اعم 
از امور بودجه، اداري و پرسللنلي توسط ما دو نفر و با 
دو امضا انجام مي  شد و خود، امور راهبردي و اساسي 
از جمله تغییللر دفاتر برناملله و بودجه اسللتان ها به 
سازمان  هاي برنامه و بودجه استانها و حل مشکات 

تشکیاتي و پرسللنلي اوایل انقاب را پي   مي  گرفت.
در چند سللال اخیر نیز من این شللانس را داشتم 
که سللید، مرا بللرای تدوین »نظللام بودجه  ریزي« و 
تبیین »حقوق قوه مقننه در بودجه« در کنار سللایر 

کارشناسان و اساتید دعوت کند. 
دکتر شللبیري نژاد بللا تأکید بر ضللرورت تدوین 
نظامي سازگار با قانون اساسي و آخرین دستاوردهاي 
علمللي جهان، تمامي دانللش و تجربه خللود را بدون 
هیچ  گونلله غللرور و درخواسللتي در اختیللار اعضاي 

گروه - بویژه کارشناسللان جوان مرکز   پژوهش  هاي 
مجلس شوراي اسللامي- قرار داد و نکته مهم در این 
فرایند، تاش خسللتگي ناپذیر سید بود. وی براي هر 
جلسه هفتگي مطالبي جدید آماده مي  کرد و آن را در 
حوزه داوري اعضاي گروه قرار مللي  داد. آنگونه رفتار 
مي  نمود کلله تمامي اعضا گروه، خاصه کارشناسللان 
جوان، بدون هیچ  گونلله نگراني نظریللات خود را در 
زمینه نظللام بودجه  ریللزي ایران مطللرح مي  کردند 
و سللید نیز بللا بردبللاري کامللل نظریللات همگي را 
جمع  آوري و حسب مورد، اعمال و یا پاسخ کافي ارائه 
مي  داشللت. حاصل کار گروه عاوه بر آشنایي با نقاط 
ضعف و قوت نظام بودجه  ریزي ایران و آگاهي از نظام 
بودجه   سایر کشورهاي منتخب، انتشار چند کتاب و 
گزارش نیز شللد که به همت جناب آقاي دکتر محمد 
قاسللمي مدیر دفتر مطالعات برناملله و بودجه مرکز 
پژوهش  هاي مجلس شوراي اسللامي سامان گرفت 
و من اطمینللان دارم که نتیجه اصلي این جلسللات، 
ایجاد خودباوري در کارشناسان جوان گروه بود که تا 
پایان زندگي حرفه  اي خللود از نتایج و نحوه مطالعات 
انجام یافته در کنار سللید بهره کافللي خواهند برد و 
باور خواهند کرد که عاوه بر دانش و تجربه، صداقت 
کاري و جدیت و جدي گرفتن نظللرات دیگران، رمز 

ماندگاري است.
مطالعات در زمینلله بودجه، در سللایر نهادها نیز 
انجام شده و اینک سللیدي دیگر را انتظار مي  کشیم 
تا در اجرایللي کردن نظام بودجه  ریللزي ایران همت 

گمارد و این  گونه در جهان الگو شللویم.
یاد سید، یاد باد
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انسانروشندفتر
يکي از س��رمايه هاي جامعه، انس��ان هايي هستند كه 
توانمندهاي خود را بارور س��اخته و با كس��ب فضیلت هاي 
انساني و كسب مدارج علمي، اجتماعي، اقتصادي و .... عمر 
خود را با صداقت و اخالق در خدم��ت جامعه قرار مي دهند. 
چنین انسان هايي در زمره سرمايه هاي اجتماعي هستند كه 
زمینه رشد و توسعه جامعه را فراهم مي سازند. بزرگداشت و 
معرفي ش��خصیت اين  گونه انس��ان ها به نسل هاي بعدي، 
تقويت س��رمايه هاي اجتماعي و هويت ملي و نش��ان دادن 
راه رشد و كمال به جوانانی اس��ت كه به دنبال خودسازي و 

تداوم اين روند هستند.
مرحوم دكتر سید علي اكبر شبیري نژاد )1320-1388( 
از جمله انس��ان هاي خدمتگزار جامعه ماس��ت كه بازگويي 
خدمات و زندگي و معرفي منش آنان مي تواند ضمن تقويت 
سرمايه هاي اجتماعي و دمیدن روح امید به جامعه، زمینه را 

براي تداوم آثار وجودي  شان فراهم سازد.
آيات قرآن كه بهار دل ها » ربیع قلوب« و راهنماي عمل 

»هدايت« است، اين قانون مندي را به ما نشان مي دهد.
همه م��ا، بوي��ژه ب��ه ي��اد در گذش��تگان خود، س��وره 
مبارك��ه "يس" را بدفعات ت��الوت كرده ايم. اين س��وره در 
پنج پاراگراف ي��ا ترجیع بند مش��خص1به محللور اصلي 
رسللالت پیامبران که توجیه و تفهیللم »آخرت« براي 
انسان  هاسللت، پرداخته  که فهم و پذیرش آن براي ما 
انسان ها بسیار سخت تر از پذیرش »خدا« است.2 این 
سوره از سوابق و شللواهد تاریخي و طبیعت استمداد 
جسللته و واقعیت آخرت و زندگي پللس از مرگ را به 

ذهن انسان نزدیک مي سازد.
در آیلله پایاني ترجیع بنللد اول )12 آیه( خداوند با 
پنج بار مایه گذاشللتن از خود، زندگللي پس از مرگ را 

مورد تأکید قرار مي دهد.
انا نحن نحي الموتي و نکتب م�ا قدموا و آثار هم و 

کلَّ شي احصيناُه في امام مبين )یس/12(
»مسلللماً ماییم که مردگان را بر مي انگیزیم )زنده 

مي کنیم( و تمام اعمال گذشللته و آثار وجودي شان را 
ثبت مي کنیم، و هر چیز را در دفتر روشللني به شللمار 

آورده ایم«.
جالب توجه اسللت که این پنج بار تاکید )انّا، نحن ، 
نحي، نکتب، احصيناُه( در این آیلله، به لحاظ تعداد با 

پنج بخش سوره هماهنگ است.
آنچلله دراین آیلله مللورد توجلله اسللت و در این 
یادداشللت مایلم آن را ارائه کنم این نکته مهم اسللت 
که خداوند عاوه بر احیای مللردگان »نحي الموتي« 
 و نوشللتن اعمللال انسللان ها کلله پیش فرسللتاده اند 
»ما قدموا«، آثاري که انسللان ها بر جللاي مي گذارند 

»آثار هم« را مورد تاکید قرار مي دهد.
آثار وجودي انسللان ها، از جمله فرزندان شایسته، 
اندیشه، سلوک شللخصي و خدمات و ... است. ممکن 
است آثار وجودي یک انسللان در طول زمان از ارزش 
مجموع عملکرد وي در طول زندگي به مراتب بیشللتر 
باشد. آثار قلمي اندیشمندي که زمینه رشد و آگاهي و 
توسعه جامعه را فراهم مي سازد یا کشف داروي معالج 
بیماري که جان انسان ها را نجات مي بخشد و خدماتي 
که سطح رفاه زندگي انسللان ها را ارتقا مي دهد و ... به 
نوعي آثار وجودي انسان  ها قلمداد مي شود. از این رو، 
این  گونه یادنامه ها و معرفي شخصیت و آثار انسان در 
طول حیات مي تواند زمینه توسعه آثار وجودي وي را  

پس از مرگ نیز فراهم آورد.
اما سابقه آشللنایي من با خانواده شللبیري نژاد به 
سللال 58 و همللکاري داوطلبانه و ثمللر بخش جناب 
آقاي مهندس شللبیري نژاد ل  تنها برادر مرحوم دکتر 
شبیري نژاد ل با مدیریت شللهرداري تهران، درسمت 
شللهردار یکللي از مناطللق در دو سللال اول انقللاب 
برمي گللردد. البته پس از ایللن دوره، روابط نزدیک تر، 
دوستانه و خانوادگي ما ادامه داشته است. این ارتباط 
با خانواده شبیري نژاد پس از ازدواج فرزندم )احمد( با 

مهندسمحمدتوسلی
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دختر مرحوم دکتر شبیري نژاد )آمنه( درسال 1383 
بسیار نزدیک تر شد و از نزدیک با آن مرحوم و خانواده 
ایشان آشنا شللده و ارتباط پیدا کردم. ارتباط عاطفي 
بسللیار نزدیک و عمیق مرحوم دکتر شللبیري نژاد با 
فرزندانش - بویژه آمنه و همسللر او احمللد- از جمله 
مواردی اسللت که خصوصیات و روحیلله آن مرحوم را 
نشللان مي دهد. این ارتباط عاطفي عمیق را در جریان 
عمل بسیار سنگین مغز مرحوم دکتر شبیري نژاد که 
توسط دکتر خسرو پارسللا جراح متعهد مغز و اعصاب 
با موفقیت انجام شللد، همه به خاطر داریم که چگونه 

پروانه وار و عاشقانه مسائل او را پیگیري مي کردند.
اگر چه مدت ارتباط و آشللنایي من با مرحوم دکتر 
شبیري نژاد مربوط به سللال هاي اخیر است و با ایشان 
همکاري کارشناسي نداشته ام و نمي توانم در خصوص 
ارزش خدمات ایشللان گزارشي داشته باشللم و در این 
زمینلله همللکاران محتللرم آن مرحوم ابعللاد مختلف 
توانایي ها و خدمات گسللترده و بدیع ایشللان را در این 
یادنامه مطللرح خواهند کرد، اما در خللال گزارش ها و 
بازگویي  خاطرات که به طور اجمالي در جریان سللوابق 
تحصیلي و خدماتي ایشان قرار گرفته ام نکاتي به نظرم 
مي رسد که شللاید یادآوري آنها در این جا خالي از لطف 

نباشد:
کلله  درس�تکاري- 1  و  کارشناس�ي  تعه�د 
حاصللل ایمللان و اصالللت خانوادگللي اسللت. از 
ویژگیهللاي برجسللته ایشللان چنللد دهلله خدمات 
برناملله و بودجلله )1344-1364(،   در سللازمان 
 مدیللر عاملللي شللرکت تولیللدي کیمیللاي ایللران

 )1368-1366(، وزارت نفللت، عضویللت در هیللأت 
مدیره شللرکت پتروشللیمي بندر امام، شللرکت ملي 
صنایع پتروشیمي )1376-1368(، ریاست موسسه 
عالي  پژوهللش تأمین اجتماعللي )1385-1377( و 
همکاري با مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسامي 

و همچنین انتشار ده ها مقاله و کتاب است.
دقللت نظللر و ایسللتادگي روي اصللول و مبانللي 
کارشناسللي و تسلللیم نشللدن به نظریات نادرسللت 
و پایللداري در اصللول علمللي و کارشناسللي از جمله 
خصوصیات شللخصیتي دکتر شللبیري نژاد به شمار 
مي  آید که منزلت کارشناسي و انساني ویژه اي در بین 

همکاران براي ایشان فراهم کرده است.
تواض�ع کارشناس�ي �- 2 باوجود برخللورداري از 
کارنامه وزین و طوالني خدماتللي و آثار قلمي متعدد، 

در ارائه نظرات خود ضمن پایندي بلله اصول، همواره 
متواضع بود و براي اظهللار نظر و ارائه خدمات  بي  دریغ 
- بویژه با جوان ترها- صبورانه در جلسات کارشناسي 

صرف وقت و دقت مي کرد.
افتخار خدمات دولتي �- 3 شاید دکتر شبیري نژاد 
از معدود کارشناساني باشد که با افتخار و عاقه  مندي 
به عنوان کارمند دولت، خدمات صمیمانه و با صداقت 

ارائه کرده باشد.
احترام ب�ه عقاید دیگران �- 4 احتللرام به برخي از 
اعتقادات نزدیللکان خانوادگي که شللخصاً به آنها باور 
نداشت، اما با حفظ روابط خویشللاوندي به استحکام 

این پیوندها عنایت خاصي داشت.
دغدغه هاي مستمر نس�بت به نابساماني هاي  5 -
اقتص�ادي  � او به ریشلله مشللکات اقتصادي اشراف 
داشللت. او در سللازمان برناملله و بودجه کارشللناس 
برجسللته برنامه ریزي اقتصادي و بودجه نویسي بود؛ 
از این رو، روند جاري اقتصاد کشور را در راستاي منافع 

ملي نمي دانست و از این بابت عمیقاً رنج مي برد.
دغدغه  من�اف�ع مل�ي و حساس�يت نس�بت  6 -
ب�ه رخدادهاي سياس�ي  � اجتماع�ي از ویژگي هاي 
برجسته دکتر شبیري نژاد بود. او هرگز فعال سیاسي 
نبود و در حوزه کارشناسللي خود متمرکللز بود. اما در 
خصوص مسائل سیاسللي تحلیل خاص خود را داشت 
و از آنچه بللر خاف منافع ملي و قانللون و انصاف اتفاق 
مي افتد به  شللدت ناراحت مي شللد. دو یا سه باري که 
روزهاي قبللل از پرکشللیدن از دنیاي فاني بلله اتفاق 
جناب آقاي دکتر قاسللم صالح خو به دیللدن من براي 
کسب اطاع و دلجویي آمدند، کامًا تأثر عمیق ایشان 
را مشاهده کردم. شللاید قلب و احساس لطیف ایشان 
سر انجام نتوانسللت این همه دغدغه ها را تحمل کند 
و در زمان کوتاهي جان به جان آفرین تسلیم کرد و به 

دیار باقي شتافت.
خدایش او را رحمت کنللاد و آثار وجودي، فرزندان 
شایسللته و خدمات و آثار بدیع باقیمانده اش را توشه 

زندگي جاودانه اش گرداند.

پي نوشت:
1 -  براي تفصیل این بحث به کتاب »نظم قللرآن« آقاي مهندس عبدالعلي 

بازرگان، جلد2 مراجعه شود.

2 - 23/4 درصد آیات قللرآن به موضوع آخرت اختصاص پیدا کرده اسللت.  
مجموعه آثار مرحوم مهندس مهدي بازرگان، سیر تحول قرآن جلد 13 ص 29.
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آموزگارحكيم
راستش در حالت عادی، نوشللتن برایم چندان سخت 
نیسللت. قلم را بر می دارم و از جایی شروع می کنم. موضوع 
هر چه باشللد یا هرکه باشللد، می توان برخی از ویژگی  های 
برجسللته او را انتخاب کرد و دربللاره آن قلللم را به حرکت 

درآورد.
اما هرچه اندیشیدم که نوشللته  ام را برای این عزیز رفته 
از کجا آغاز کنللم، به کدام ویژگی او بپردازم و بسللنده کنم، 
دیدم که بسیار دشوار است. چگونه می توان در یک نوشته 

یا سخنرانی درباره او حق مطلب را ادا کرد؟!
از جوانمللردی  اش، از عملش، از محبللت فراگیرش به 
همه انسللان  ها، از ایمان راسخش به اسللام ناب، از اعتقاد  
ریشلله  دارش به یگانگی پروردگار بی  همتا، از عشق به ایران 
و ایرانللی  اش، از تواضعش، از اسللتواری  اش، یللا از خدمات 

بی  نظیرش که هیچ  گاه از آنها سخنی بر زبان نراند و ...
از چه بگویم، از کجا آغاز کنم، و چگونه به انتها برسللانم 

نوشتن درباره کسی را که انسانی بزرگ و بی  مانند بود؟
سللال  های جوانی در ناخللودآگاه خود دنبال کسللی با 
ویژگی  های او می  گشللتم؛ گمشده  ای داشللتم در زندگی، 
کسللی را می  خواسللتم که الگوی رفتار و کردارم قرار دهم 
و چنین کسی را نیافته بودم تا دسللت تقدیر یا بهتر بگویم 
لطف الهی سللبب شللد بر سللر راه او قرار بگیرم. آن روزها 
این اتفاق، به ظاهر بسللیار تصادفی رخ داد. اما امروز وقتی 
گذشللته را مرور می  کنم، اعتقللادم به تصللادف ضعیف  تر 
می شللود. می  بینم دیدار او، آشللنایی با او، لطفللی از جانب 

خداوند نسبت به من بوده است.
ماجرا چنین آغاز شد: او دنبال کسی بود که مدتی با وي 
زبان انگلیسللی کار کند تا برای طي یک دوره آموزشللی در 
خارج از کشور آماده  تر شود و قرعه شانس به نام من افتاد تا 
در دوران دانشجویی  ام در یک عصر تابستان، زنگ در خانه     
اجاره  ای  اش در خیابان دبسللتان را به صدا درآورم. دوستی 
ما از همین جا آغاز شد. سللال1353 بود. طولی نکشید که 
او مراد من شد و من مرید او. گمشده خویش را درآن دوران 
مادی گرایی و هرج و مرج فرهنگللی و اعتقادی در وجود او 
یافته بودم. از آن پس او پدر معنوی من، استاد و مرشدم شد. 
از او بسیار آموختم، از رفتارش الگو گرفتم، به ارزش صداقت 

و راسللتی و شللجاعت و دلیری  اش پی بردم و مصداق عمِل 
به ایمان را دیدم، و بللا آنچه که از او فرا گرفتم، از بسللیاری     
ورطه  های هولناک مادی و سیاسی َجستم. خدای مهربان و 

بسیار بخشنده را با تمام وجود به این موهبت سپاسگزارم.
در دوران مبارزات حق  جویانه مللردم در جریان انقاب 
اسللامی همواره همراه او بودم و خاطره های بسللیار از آن 
دوران و همراهی با او دارم. آن روز کلله همه جا  دود و آتش 
و خون بود و من به همراه یا بلله دنبالش در مبارزه علیه ظلم 
و استبداد و خفقان مشارکت داشتیم؛ به امید آن که تاش 
ما به نتیجه ای روشللن برسللد، و به امید آنکه در سرتاسللر 
سللرزمین پهناورمان ایران، پرچم آزادی و عدل اسامی به 

اهتزاز درآید.
روزها گذشت. آتش و خون ظاهراً به پایان آمد و انقاب 
پیروز شد. وقت سللاختن بود، از نو سللاختن و طرحی نو در 
انداختن؛ و او خود، آغازگر این مرحله بود. به حفظ ساختار 
و سازمان بسیار عاقه داشللت. به خوبی می دانست که اگر 
نظم سازمانی از بین برود. دوباره سللاختنش چقدر دشوار 
خواهد بود و چقدر هزینه خواهد داشللت. او به خوبی از این 
وضع آگاه بود و به همین دلیل در مقابل تخریب سللاختار و 

سازمان مقاومت می کرد.
روزی وارد سازمان برنامه شدم. دو جوان کاپشن پوش 
جلو در اتاق رئیس دفتللر تلفیق برناملله و بودجه )که خود 
او بود( نشسته بودند. پول می خواسللتند و اصرار که اگر ما 
امروز پللول نگیریم، از اینجا نمی  رویم. پس از چند سللاعت 
وقتی با وساطت همکاران ناامید شللدند و رفتند، دوستان 
با او مشللفقانه صحبللت کردند کلله این جوان  ها پرشللور و 
انقابی  اند و قانللون نمی  دانند، به مصلحت اسللت که با آنها 
مدارا کنی. در پاسخ، داسللتانی از یک مرد معتبر و ثروتمند 
را تعریف کرد که با یک بار تن دادن به عملی ناشایسللت، به 
تدرج قبح آن عمل زشللت را فراموش کللرد و وقتی به خود 
آمد که به انسانی فرومایه بدل شللده بود و توضیح داد که با 
یک بار ساختار شللکنی، انتظارات بیشتر خواهد شد و آنچه 
سال ها زحمت کارشناسللی کشیده و سللاخته ایم به هدر 
می رود. وقتی قانون اعتبارش را از دسللت داد، همه چیز از 
دسللت می رود. قانون اگر اصاح هم بخواهد، باید با مطالعه 

دكتررشيداصالنی
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و متناسب سللازی با وضعیت جدید اصاح شود نه با نادیده 
گرفتن آن. بی قانونی نه تنها مشکلی را حل نمی  کند بلکه بر 

پیچیدگی و مشکات می افزاید.
مهربانی  اش شامل همه انسان ها بود. در شورای انقاب 
نقشی داشت؛ نقشللی شبیه دبیری. شللاید به جرأت بتوان 
گفت که اکثر قوانین مصوب شورای انقاب را او انشاء کرده 
بود. شللبی او را نگران دیدم. علت را پرسللیدم، گفت "به هر 
دلیلی تعدادی اعدام می شوند، اما خانواده شان که گناهی 
ندارند، باید برای آنللان کاری کرد" و آن  قللدر تاش کرد تا 
خود، قانونی نوشللت و به تصویب شللورای انقاب رساند و 

برای آنان مستمری تعیین کرد.
پس از چندی معاون سللازمان برنامه و بودجه شللد؛ در 
عین حال که سللمت ریاسللت دبیرخانه شللورای اقتصاد و 
سرپرسللتی مرکز آمار ایران را نیز همزمان بر عهده داشت. 
روزی عده ای به ظاهر انقابی یک فهرست دویست نفره از 
کارکنان و کارشناسان سازمان را، که به بهانه  های مختلف 
از قبیل عدم رعایت برخی مسللائل ظاهری مستحق اخراج 
می دانسللتند، برایش آوردند. در حاشللیه فهرست نوشت: 
»حق به بنده نه روزی به ش�رط ایمان دارد« و بایگانی 
کرد. روزها گذشت، دیگران آمدند، و همان  ها را به بهانه  های 
مختلف اخراج کردند، و من وقتی تیللره روزی بعضی از آن 
اخراج شدگان را دیدم، به اندیشه بلند، به آینده نگری اش، 
و به مدیریتللش آفرین گفتم، و برای کسللی که بی توجه به 
منافع بلند اسللام و ایران، بر اثر جهالللت و نادانی، بندگان 
خدا را آواره کرده بود آرزوی مغفرت و بیداری کردم.»ببین 

تفاوت ره از کجاست تا کجا؟«
عاقه  اش به آبادانی و پیشللرفت کشللور آنچنان شدید 
بود که با درخواسللت اسللتعفا یا بازخریدی و بازنشستگی 
بسللیاری از متخصصان و کارشناسللاِن توانایی که به دلیل 
خرده  گیری  هللای برخللی تنگ نظللران، قصللد جدایی از 
سللازمان را داشللتند مخالفت می کرد و وقتی چرایی آن را 
جویا می  شللدند می  گفت: "می  خواهیم کشللور را بسازیم، 
اگر شما تحصیلکرده  ها بروید، شللما معطل نمی  مانید، در 
همه جای دنیا خریدار داریللد، اما ایران مال ماسللت، باید 
همت کنیم، تاش کنیم و جامعه  ای بسازیم که مایه غبطه 
دیگران شللود". بعدها همین آدم  های مانللده و راه به جایی 

نبرده، گله می  کردند که او نگذاشت ما برویم.
در طول عمر اداری   اش در همه دوران   ها پاک زیسللته 
بود. همان اوایل در سال  هاي 58 و 59 که بسیاری عجوالنه 
در پی اجرای پروژه های بللدون برنامه بودند و برای آن پول 
می خواسللتند - و او به دلیل بی برنامگی مقاومت می  کرد- 
عده  ای به مخالفت با او برخاستند. از برخی تریبون  ها نامش 
به عنوان مانع حرکت شللنیده شللد. یک روز گفتند فانی 
آمده و شخصاً پرونده تو را جستجو می  کند تا چیزی بیابد و 

تو را متهم کند. با اعتماد و آرامشی که همواره در چهره اش 
بود لبخندی زد و گفت "بگذارید خوب بگردد"، و او گشت و 
هیچ نیافت.در روزگاری که عکس گرفتن با فان شاهزاده 
خانم برای بسللیاری از مقامات بلند پایه کشور مایه افتخار 
محسوب می شللد،او در نقش یک کارشللناس هرگز تن به 
این قبیل کارها نداد. هیچ گاه نکته  ای منفی در پرونده  اش 

نیافتند.
در دوران کوتاه معاونتش در امور مناطق سللازمان، که 
متأسللفانه دیری نپایید و تحت تأثیر تغییرات سیاسی آن 
روزها جای خللود را به دیگری سللپرد، تحوالتی بنیادین را 
در استان  های کشللور آغاز کرد. دفاتر برنامه  ریزی استان  ها 
که در راستای عدم تمرکز از سال 1352در مراکز استان  ها 
ایجاد شده بودند و اهداف برنامه ریزی استان  های کشور را 
دنبال می کردند، هنوز در آغاز راه بودند و باید مسیر تکاملی 
طی می  کردند تا از کارآیی و اثر بخشی الزم برخوردار شوند. 
سللازمان برنامه و بودجه آن روزها در اسللتان  های کشللور 
شللعبه  ای از مرکز آمار ایران را تحت عنوان "منطقه آماری 
استان" تأسیس کرده بود. این دو واحد، مستقل از یکدیگر 
و شاید در حالت رقابت با یکدیگر فعالیت می کردند. منطقه 
آماری، اطاعات آماری خود را به طور مستقل و بی  ارتباط 
با مرکز برنامه  ریزی اسللتان تهیه می  کرد و برای مرکز آمار 
ایران ارسال می نمود تا جای خود را در صفحات آمارنامه  ها 
و سللالنامه  های آماری بیایللد. دفاتر برنامه  ریللزی هم اگر 
می  خواستند آمار و اطاعات را مبنای برنامه  ریزی خود قرار 
دهند، از یک سللو در تهیه اطاعات آماری و اعام نیازهای 
خود مشللارکتی نداشللتند و از سللوی دیگر باید یک دوره 
زمانی حداقل یک سللاله منتظر می ماندند تا آمار نامه ها و 
سالنامه ها چاپ و منتشر شللوند، و تازه به آمارهایی دست 
پیدا می  کردند که از یک طرف، نیازشللان را بلله تمام معنا 

جواب نمی داد و از طرف دیگر به هنگام نبود.
او برنامه را به طور واقعی و با کیفیتي باال می خواسللت. 
به هنگام بودن و مناسللب بودن آمارهللا و اطاعات را برای 
مبنای برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه، یک ضرورت 
اجتناب ناپذیر تشللخیص می داد. از این رو، با مطالعاتی که 
انجام داد، به سللود سللازمان و کشللور دید که این دو واحد 
اسللتانی را با یکدیگللر ترکیب کنللد تا دو تخصللص آمار و 
برنامه ریزی در تعامل بللا یکدیگر قرار گیرنللد و نتیجه این 
تعامل به کیفیللت بللاالی برنامه  ریزی منجر شللود. بدین 
ترتیب نخسللتین گام را در ادغللام این دو نهاد و تشللکیل 
سللازمان برنامه و بودجه اسللتان برداشللت. ایللن اقدام او 
مانند هر تغییللری، به سللبب ویژگی بارز بوروکراسللی، با 
مقاومت  های بسیاری روبرو شد و او با هشیاری کامل برای 
خنثی سللازی مقاومت  ها تدابیر الزم را اندیشیده بود. برآن 
بود تا با گرفتن بازخورد از هر اقدامی، اقدام بعدی در فرآیند 
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تغییر را متناسب تر و سللنجیده تر به عمل آورد تا مقاومت 
کمتر شود، هدف به راحتی قابل دسترسی گردد و هزینه ها 

کاهش پیدا کند.
روی ساختار سازمان برنامه و بودجه استان و چگونگی 
تعامل اجزاي این ترکیللب به وجود آمللده کار می کرد که 
با کمال تأسف مسللئولیت معاونت امور مناطقش به پایان 
رسللید و پیش از آنکه گام بعللدی را بردارد مسللئولیت به 
کسانی سپرده شللد که نه با سللازمان و وظایف و اهمیتش 
آشنایی داشللتند و نه اهداف و آرمان  های مبتنی بر تجربه 
و شللناخت وی را دارا بودند. او همواره بلله این  که کار خود 
را از پست کمک کارشناسی شللروع کرده و مراتب اداری را 
یکی پس از دیگری و با کسب تجربه در هر مورد طی نموده، 

افتخار می کرد.
از آن پس، موضوع تشللکیل سللازمان برناملله و بودجه 
استان  ها در پیچ و خم بوروکراسی و در مقابل اعتراض های 
مکرر، گرفتار آمد. همایشی نبود که اعتراضی در آن صورت 
نگیرد و معاون تازه کاری، مبهللوت از این  که چه تصمیمی 

باید گرفت کار را به بررسی و مطالعه بیشتر حواله نکند.
اسللتدالل این ادغام آن  قللدر نیرومند بود و پشللتوانه 
مطالعات کارشناسی داشت که سللرانجام همه اعتراضات 
و مقاومت  ها را از پیش برداشت و سللرانجام سازمان برنامه 
و بودجه استان شللکل گرفت. به  رغم آن که این سازمان  ها 
در یک فرآیند متللداول و معمللول بوروکراتیللک - و نه به 
صورتی تدریجی و هدفمنللد، آنگونه که او می  خواسللت- 
شکل گرفتند، در طی بیست و دو سه سالی که در استان  ها 
فعالیت داشتند منشللاء خدمات و تحوالت بسیاری شدند 
تللا سللرانجام انحال آنهللا اعام شللد و جزئی از سللاختار 

استانداری  ها شدند.
شبیری نژاد انسللانی عاقه  مند و خستگی ناپذیر بود. با 
تمام وجود به تمامی آنچه متعلق به ماست عشق می  ورزید. 
به رغم رنجش  هایی که برایش فراهم شد هرگز از پا نایستاد 
و امیدش را به بهبود از دست نداد. اواخر دهه شصت بود که 
پروژه  ای را با عنوان اصاح نظام اداری و مالی کشللور آغاز و 
صاحب  نظران بی  نظیری را دور خود جمللع کرد تا در مورد 
نظام      بودجه  ریزی، نظام بازنشسللتگی و نظام اداری کشور 
مطالعه کنند. چنللد بار مرا نیز به این جمللع دعوت کرد. به 
دالیل خاصی به جمع نپیوستم. سللرانجام خود به سراغم 
آمد و با عتابی که اسللتاد به شللاگردش می کند، چرایی امر 
را پرسللید. در پاسللخش گفتم: "برای متاع تو در شللرایط 
فعلی مشللتری نمی بینم. در شرایطی هسللتیم که کسی 
دنبال روش علمی و بهینه نیسللت". در پاسخم گفت: "من 
هم می دانللم، ولی بیایید کار کنیم تا اگر روزی کسللی پیدا 
شد و خواسللت نظمی نو در نظام مالی و اداری برقرار کند، 
مطالب منسجمی برایش فراهم کرده باشیم". اما متأسفانه 

فعالیتی که شاید بیشتر از دوسال به طول انجامید و حاصل 
آن نظامی نو برای بودجه، بازنشسللتگی و اداره مالي کشور 
بود، وقتی به تصمیم گیرندگان عرضه شد،  به  رغم تقدیر از 
مایه علمی کار، برخی ماحظات را برای اجرا بهانه کردند و 
برخی هم گفتند صبر کنید تا دولت خودمان سرکار بیاید. 
اما او بزرگ می اندیشید. اندیشه او فراتر از دولت ما و دولت 

شما بود. او به ایران فکر مي  کرد.
اوایل انقاب وقتی حزب  های مختلف تشللکیل می  شد 
به او پیشللنهاد کردم ما هم بلله یکی از احللزاب بپیوندیم و 
فعالیت کنیم. نگاه معنی دار و لبخندی تحویلم داد و گفت: 
"فعالیت  های حزبی در این جامعه سللابقه خوبی ندارد؛ به 
جمعی می  پیوندی که تنهللا چند نفر تصمیللم گیرنده در 
رأس تصمیم می  گیرند و خوب و بدش در پیشانی تو هم، به 
دلیل عضویت در آن حزب حک می شود، در حالی  که هیچ 
دخالتی نداشته ای. آزاد باش و خدمت کن، خدمت نیاز به 
عضویت در احزاب ندارد ..." و گذر زمان به من آموخت که او 
چقدر در اندیشه اش دقیق و درست بود و چقدر خوب تاریخ 

را و ویژگی  های فرهنگی و اجتماعی  مان را می شناخت.
بعدها به جمع تصمیم گیرندگان پتروشیمی پیوست. 
جزئیات کار را مدیران وقت پتروشللیمی بندر امام به خوبی 
 می  دانند که او چقدر در شللکل  گیری این پروژه و اتمام آن 
- پس از آنکه ژاپنی  ها پروژه را ترک کرده بودند- مؤثر بود، 
و من با شناختی که از همه ویژگی  های مثبت و ارزشمند او 
داشتم می  دانستم چه تأثیر شللگرفی در اجرای این پروژه 

داشته است.
او تللا پایان عمللرش لحظلله ای از پای نایسللتاد. وقتی 
عمل جراحی مغز کرده بود، من گاهی سللری به او می زدم 
و سللاعتی را با او می گذراندم. در دوران نقاهت هم دغدغه 
آن را داشللت که موضوعی را در مرکز پژوهش  های مجلس 
ناتمام گذاشته اسللت. لطف خداوند شامل حالش شد تا آن 
را به پایان برسللاند. از آن همه تاش که کرده بود هرگز اجر 
و مزدی درخور، از کسللی مطالبه نکرد. حتی ابا داشللت از 
این  که نامش را ببرند، به مصداق این گفته موالنا که "از نام 

نگویيد، مرا ننگ ز نام است."
درباره او نمی توان سللخن را به انتها رساند. تنها چیزی 
که می توانم بگویم این است که بسیار بزرگ و بلند نظر بود. 
کمتر کسللی به بزرگی و گستره پهناور اندیشلله او و به ابعاد 
کامل وجودی اش پی برد. کمتر کسللی او را آن  گونه که بود 
شناخت. برخاف باور بسیاری، او به هیچ دار و دسته  ای تعلق 

نداشت، فقط یک اندیشمند ایرانی مسلماِن با ایمان بود.
تو را چنان که تویی، هر نظر نمی بیند

به قدر دانش خود، هر کسی کند ادراک
)حافظ(

روانش شاد، نامش جاودان، و راهش پر رهرو باد.

شبيرینژادانسانی
عالقهمندوخستگی
ناپذيربود.باتماموجود
بهتمامیآنچهمتعلقبه
ماستعشقمیورزيد.
بهرغمرنجشهايیكه
برايشفراهمشدهرگز
ازپانايستادواميدشرابه
بهبودازدستنداد



63 شهـريــورمـاه1389

 يارياد

صبِحبیتو
همرهانرفتند،اماداغشانازدلنرفت

آتشیبرجایمانَد،كاروانچونبگذرد.)صائبتبريزی(

بی حضورتو
غريو گفت و گو و نفس ها با هم

كنار كوچه چه بل�������وايی ست!
كركس های شهر در ربايش كیسه های زباله

به گستاخی برهم می غرند،
چنان چون زاغان بر چنار همسايه.

تو در كنار پنجره با لبخند بر اين انزجار خیره ای
چه آنچه ناپسند می نمايد،

به پسندم آوری!
***

صبح است و بی تو از خواب بر می خیزيم
صبحی مثل همه صبح های ديگر

اما بی حضور تو!
***

اينک شیطان و خدا ندامت را
آستین بر رخسار

به پیشگاه عدل انسانی ايستاده اند.
ُهرم نفس گیر كوره آنان ديگر تابی ندارد

تو، به نظاره از منظر، بالبخند بر اين داوری
چون سپیده بركوه!

***
شب است و من به خواب می روم

شبی مثل همه  ی شب ها،
بی حضور تو!

***
شايد فردايی فرا راه باشد

با آسمانی آبی و آفتاب درخشانش
آيا بی تو بر ماچه خواهد گذشت؟
ای حضور تو، امید جاودانه  ی ما!

سيروسنيرو
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مديركاربلد
از شمار دو چشم  یک تن کم

وز شمار خرد هزاران بيش
        با جناب آقای دکتر شللبیری نژاد در سللال های اولیة 
دهة شصت در سللازمان برنامه و بودجة وقت آشنا شدم. در 
جلسات مشللترکی که پیش می  آمد از تیزبینی و دقت نظر 
ایشللان لذت می بردم. در سللال 1364 که معاون سازمان 
شدم ایشللان پذیرفتند کماکان به ارائه مشورت  های خود 
ادامه دهند و این امللر، حتی پس از آنکه به میل شللخصی 
بازنشسللته شللدند، نیز ادامه یافت. در همیللن دوران بود 
کلله ایشللان در رأس گروهی از زبللده تریللن صاحبنظران 
و کارشناسان ارشللد کشللور و در قالب پروژه ای که بودجة 
مسللتقلی داشللت به ارائه نظام جدیدی برای بودجه ریزی 
کشللور همت گماشللتند؛ نظامی ابتکاری که سعی داشت 
بودجة کل کشللور را به چند بودجة کوچکتر تقسللیم کند 
و با تشللخیص منشللاء انواع درآمد و  طبقه  بندی آنها و نیز 
تعیین و دسللته بندی هزینه  هایی که می  توانست از محل 
هر یک از طبقات درآمدی انجام شللود، هر یک از بودجه ها 
را مدیریت پذیر کللرده و با اتخاذ راهبردها و سیاسللت  های 
خاص و استقرار بودجة عملیاتی متناسب، به تدریج کسری 
بودجه را در هر کدام از آنها به حداقل برسللاند. براین اساس 
بنا بود که پس از تهیة مدل اصلی و متناسب با فراهم شدن 
پایه های آماری و اطاعاتی و اسللتقرار فرهنگ سللازمانی 
مورد نیاز، نظللام جدید بودجه ریزی گام به گام گسللترش 
یافته و در طول یک برنامة پنج سللاله، بخللش غالب آن به 
مرحلة اجرا گذاشللته شللود. اگر چه این مدل با کوشللش 
دسللتجمعی و تحت رهبری جناب آقای دکتر شبیری نژاد 
با موفقیت تهیه شللد، اما چندان مورد توجه مسئوالن واقع 
نشللد و امکان اجرایی شللدن آن - که می  توانسللت تحولی 
واقعی در نحوة برنامه ریزی و بودجه ریزی کشللور به وجود 

آورد - به دست نیامد. 
        پس از سللال 1368 و در تمام پنج سالی که مدیریت 
عاملی شللرکت پتروشللیمی بندر امام را به عهده داشللتم، 
جنللاب آقللای دکتر شللبیری نژاد بلله عنوان عضللو اصلی 
هیأت مدیره و قائم مقام اداری و مالی شللرکت، به  راسللتی 

پشللتوانه  ای محکم برای مدیریت و کارکنان در بازسازی و 
تکمیل بزرگتریللن و پیچیده ترین پروژه ای در کشللور بود 
که با موفقیت بلله اجرا در آمللد. پروژة عظیم پتروشللیمی 
بندر امام )ایران – ژاپن سللابق( پس از انقاب و وقوع جنگ 
تحمیلی با ترک شللرکت  های ژاپنللی و در نتیجه توقف کار 
روبه  رو و در خال جنگ تحمیلی به دفعات )حدود 19بار( 
بمباران شد. به عاوه بسللیاری از امکانات و تجهیزات - اعم 
از خانه  های مسکونی، وسایط نقلیه، وسایل آزمایشگاهی، 
ماشللین آالت سللاختمانی  و صنعتی و عمومللی آن، آهن 
آالت و کابل و ... - در اختیار پشللتیبانی جنگ و نیز مردم و 
جنگ زدگان قرار گرفته بود. وضع به شکلی بود که ژاپنی ها 
می  گفتند این مجتمع قابل بازسازی و تکمیل نیست و باید 

آن را با بولدوزر خراب و جارو کرده و به دریا ریخت.
        در چنین شللرایطی و بللا خاتمة جنللگ تحمیلی و 
امضای مفارقت نامة رسللمی با ژاپنی  ها، کار بازسللازی و 
تکمیل این مجموعة عظیم شللروع شد. نقش جناب آقای 
دکتر شللبیری نژاد در سازماندهی مجدد شللرکت، تهیة 
سازمان و تشللکیات، شللرح وظایف، حدود اختیارات و 
مسللئولیت  ها و به اجللرا در آوردن آنها و نیللز حل و فصل 
مسائل و مشکات نیروی انسللانی و بویژه مدیران ردة باال 
و میانی، نقشللی کلیدی بود. اگرچه سللایر قسللمت  ها نیز 
از مشللورت با ایشللان بی  نیاز نبودند. از جمللله مهمترین 
خدمات ایشللان در این بخش طراحی مدیریت یکپارچة 
شللرکت بود. تا آن زمان شللرکت  های پتروشیمی توسط 
مدیرعامل و مدیران سللتادی وی در تهران از یک طرف و 
مدیر مجتمع و مسللئولین تحت نظر وی در محل مجتمع 
از طرف دیگر اداره می شد. در این شرایط بین این دو گروه 
مدیران، ارتباط سیستمی برقرار نبود و از توانایی مدیران 
سللتاد که اغلب در تهران بودند در محل سللایت استفاده 
نمی شللد و اغلب بلله صللورت دو جزیرة جللدا از هم عمل 
می کردند. برای اولین بار در شرکت پتروشیمی بندر امام 
این سللازماندهی عرفی کنار گذاشته شللد و تمام مدیران 
ارشد از مدیرعامل گرفته تا مدیر مالی، مهندسی، حقوقی 
و ... که بیشللتر در تهران اقامت داشللتند، دارای قائم مقام 

مهندسمهدیميرمعزی
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یا معاونی شللدند که ادامه مسللئولیت ایشللان را در محل 
مجتمع به عهده داشللت. مدیران اصلللی و مجموعة تحت 
امر ایشان با تردد مستمر به محل مجتمع و اخذ گزارشات 
و ارائة دسللتورات، پیشللنهادات و توصیه هللا، در عمل در 
انجام فعالیت  های متمرکز در مجتمع مشارکت کردند، و 
مدیران و کارشناسان مسللتقر در محل مجتمع، با سفر به 
تهران و در موارد ضروری حتی به خارج از کشور، به همراه 
همکاران مستقر در تهران توانستند در انجام فعالیت  های 
مربوطه در سللطح کل مجموعه، مشللارکت نمایند. با این 
گردش کار، از مشللارکت مدیران و کارشناسان در تهران 
برای هم افزآیی در مجتمع و بالعکس اسللتفاده شد و این 
هم افزآیللی و هماهنگی منجر بلله افزایش اثر بخشللی و 
کارایی در سطح کل سللازمان گردید. عاوه بر این، حضور 
موثِر همللراه با دقت نظر ایشللان در روند انجللام هزینه  ها 
و مراقبت در سللامت معامات و تهیة مسللتندات قانونِی 
تصمیمللات و اقدامات موجب آن شللد که شللرکت از یک 
طرف بللا کمترین ضایعات و سللوء اسللتفادة مالی مواجه 
شللود و از طرف دیگر مسللئولین و مدیران آن بللا امنیت 

خاطر بیشللتری به انجام و ظایف خود بپردازند. 
    موضوع مهم دیگر برقراری روابط دوسللتانه و برخورد 
مدبرانه با بسللیاری از کارکنللان، اعم از مدیللران و ... بود. 
گوش سپردن به نظریات و مشللکات مراجعین و برخورد 
عاقانه و صمیمانة ایشللان ضمللن حفظ متانللت، زبانزد 
بود و اعمال سیاسللت های بجا، به موقللع و موثر در زمینة 
روابط انسللانی، بسللیاری از موانع اداری را از سللر راه کنار 
زده و موجب کاهش بروز مشکات سللازمانی می شد. این 
روابط دوستانه و احترام متقابل در بسیاری از موارد چنان 

محکم شللد که آثار آن تا هنللگام فوت جنللاب آقای دکتر 
شللبیری نژاد برجا بود و بخشللی از وقت ایشللان به تماس 
و دیدار با دوستان پتروشللیمی بندر امام می  گذشت. پس 
از پتروشللیمی بندر امام و به دنبال وقفه هللای چند ماهه، 
همکاری نزدیک مللا بار دیگر شللروع و برای بیش از سلله 
سال دیگر در شرکت سللرمایه گذاری صنایع پتروشیمی 
ادامه یافت. راهگشللایی های متعدد در زمینه های مختلف 
اداری، قراردادی، سازماندهی و مدیریت شرکت های زیر 
مجموعه و نیز دقت های مالللی در کلیه زمینه ها همچنان 
پشللتوانه ای محکم برای مدیریت و کارکنان، به ویژه خود 

اینجانب بود.
    بعدها و پس از یک وقفة نزدیک به ده سللال، مجدداً از 
اوایل سال گذشللته تا هنگام فوت توفیق همکاری با ایشان 
در »شرکت گسترش انرژی پاسارگاد« نصیبم شد. اگرچه 

روابط دوستی مان طی این ده سال همچنان برقرار ماند.
     اینجانللب حقیقتاً کسللی را نمی  شناسللم کلله بتواند 
مانند ایشان با صبر و متانت به مسائل و مشکات مدیران و 
کارکنان - اعم از شغلی و شخصی- گوش بسپارد و برای هر 
یک راه حلی عاقانه و عملی ارائه کند. من خودم را مرهون    
راهنمایی  های ایشللان می  دانم و از خداوند متعال خواهان 
آنم که به واسللطة جّد بزرگوارش، در عالم بللرزخ و قیامت 
دست ایشللان را گرفته و به سللامت از پل صراط به رضوان 

خویش رهنمون گرداند.
آن یار کز او خانة ما جای پللللری بود

سر تا قدمش چون پری از عیب بری بود
دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش

 بیچاره ندانست که یارش سفری بود

دكترشبيرينژاد،مهندسرهگذرومهندسميرمعزي
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نمايندهپرقدرتنسلآرماندار
چون من نمی اندیشيد،

 اما مرا فرصت ژرف دانستن داد
                      

تيره بختی شب اميد بود عاشق را 
 ابر هرچند سياه است گهربارتر است

مدت هاسللت دانسللته  ام، آزموده  ام و باور کللرده  ام که 
در دنیللای دور و نزدیکللم، در زمللان های دور یللا نزدیک، 
آدم هایی زندگی می  کنند یا می کردند که کارنامه سراسری 
عمرشللان، و نه گواهی نامه لحظه  های آزمونشان، سرشار 
از ارزش های واالی انسانی اسللت، اگرچه با بخش  های کم 
یا زیللادی از اعتقاداتم مخالفند. برای ما که سال هاسللت با 
آرمللان و تکاپللوی دگرگونللی زندگللی می  کنیللم، بگویم 
که سللخت اسللت قبول اینکه در دروِن مخالف آرای من، 
فرشته  ای نهفته است که آن خصال نیکوی بشری ای را دارد 
که ما برایش در چارچوب بینش  های خاص، عمر می  نهیم. 
شللماری از ما را به نادرسللت چنین درس داده  اند که هنر و 
معرفت و تعهد انسانی تنها در رویکردها، گونه های بررسی 
، جایگاه  های اجتماعی و   آرمان  گرایی سیاسی خاص نهفته 
است. چه بسا این باور زمینه هایی سللخت، درست و قاطع 
داشللته اسللت. ما در برابر خود دژخیمان، آزارگران، گرگ 
صفتان، مفتخللوارگان، مبلغان سللتمگری، خبرچینان و 
توجیه گران بی عدالتی و خودکامگی را داشللته  ایم. اما این 
دلیل نمی  شللده تا در میان مردم سللاده و آرام یا خردمند و 
سربه زیر، روح پاک و همبستگی بشری را نجوییم و در آنان 
زادگاه ارزش های بشردوستانه را نبینیم، خاصه آن که آنان 
به  درست یا به نا  درسللت آرای ما را نپسندیده اند و اتفاقاً این 
نه در دفاع از منافع یا کرسللی هایی ویللژه، بلکه برای همان 
چیزی بوده اسللت که ما را  از بی  تفاوت ها و مأجوران قدرت 

متمایز می  کند؛ یعنی به  روزی مردم.
روزی دکتر شللبیری نژاد مرا در مؤسسه عالی پژوهش 
تأمین اجتماعللی پذیرفت )کلله در 1376 به ریاسللت آن 
منصوب شللده بود(، نه به سللبک و روش متداول سلسللله 
مراتب قدرت، بلکه به خواهش دوسللتانی کلله تازه نفس از 
دانشللگاه  ها به امید اصاح امور به اینجا و آنجا گسیل شده 
بودند. این مهندس سللحابی بود که پیش از آن به من زنگ 
زد و گفت "حاال پس ازدو سلله سللالی که از این مؤسسلله و 
کار پژوهشللی  ات در آن برکنار مانده  ای، از تو می  خواهم که 

بازگردی و با گللروه جدیدی - که خود ایشللان نیز در میان 
آنان جای داشللتند - در شورای پژوهشللی شرکت کنی". 
پیشنهاد ایشان به نوعی جنبه تکلیف داشت و واضح بود که 
می پذیرفتم؛ به سه دلیل: فرمایش مهندس سحابی، سابقه 
کار و عاقه پژوهشللی در امور رفاهللی و تأمین اجتماعی، و 
باالخره ضرورت معیشللت. آنجا که رفتم دکتر سللتاری  فر، 
رئیس تازه منصوب سازمان تأمین اجتماعی و دکتر کدیور 
نیز در اتاق شللبیری نژاد حضور داشللتند. زمانی چندان به 
درازا کشید تا به یاد آوردم دکتر ستاری  فر در درس اقتصاد 
سیاسی شاگرد من بوده اسللت و در یادگیری درسی که به  
جوهره باورهای استاد آن اعتقادی ندارد بسیار مصر است. 
گفت و گویی با ایشللان و بویژه کدیور راه را بلله بحث من با 
دکتر شللبیری نژاد کشاند. زیاد برای شللنیدن گایه و نقد 
تند من نسللبت به مدیریت گذشللته و این که چگونه ما را، 
مثل همه  موسسلله های آموزش عالی و پژوهشی، تار و مار 
کردند وقت نگذاشت. خیلی سللریع به من فهماند که اهل 
شکایت و گله پشت سللر و احیاناً غیبت نیست. در عوض به 
آرامی مرا هدایت کرد به فضایی که برای مؤسسلله پژوهش 
تأمین اجتماعی در سر می پروراند: فضای پژوهشی واقعی، 
پر از مباحثه علمللی در حد بضاعت، پللر از فروتنی، چونان 
که در ذات شخصیت خود او نهفته بود، احساس مسئولیت 
نسبت به وقت و هزینه عمومی که همیشه کوشش می کرد 
سللهم رضایت بخشللی از آن را جلب کند، آزاد و انتقادی و 
با شللجاعت اخاقی و علمی. جایی کلله در آن دکتر فیروز 
توفیق، دکتللر بازیار، دکتر همایون پور، دکتر سللاروخانی، 
دکتر پناهی، دکتللر راغفر، دکتر حسللن زاده، دکتر توّکل، 
مهندس سللحابی و دکتر کدیور هم بودند و من و او. خیلی 
زود، در همللان جلسلله و یکی دو نشسللت  بعدی شللورای 
پژوهشللی به من ثابت کرد که همانسللت که می خواهد و 

می گوید.
توانمندی او در شللنیدن و تحمللل و برانگیختن آرای 
متقابل و فرصت دادن برای برون شد منطقی و سالم نتایج، 
حتی نتایج متضللاد و از همه مهمتر وجود ایللن توانمندی 
در جایگاه یک مدیر سللازمان پژوهشللی کارآمد برای من 
کم سللابقه بود و تا آنجا که به توان مدیریتللی او مربوط می 
شللد در واقع تازگی داشللت. سللال ها بود که به عنوان یک 
پژوهشگر حرفه ای به این  می  اندیشیدم که چه بسیار جای 

دكترفريبرزرئيسدانا
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"مدیران پژوهش" که بتواننللد کار پژوهش جمعی و فردی 
را هدفمند، اقتصللادی، مؤثر، دموکراتیللک، آزاد و نقادانه 
کنند و بدینسان آن را نهادینه و منابع عمومی را در این راه 
سامان بخش کنند، خالی اسللت. با دیدن و تجربه همکاری 
با شللبیری نژاد بود که با خود گفتم شللاید دامنه اصاحات 
بدین سو نیز سللرایت کند و کسللانی چون او را به آموزش 
دیگران و افزایِش شللمار این مدیران موفق سازد. دریغا که 
چراغ امیدهای آن روزها چنان که انتظار داشللتم، پت پتی 
زد و خاموش شللد و اگر از من بپرسللید، با یاری اصلی  ترین 

نیروهای آن جریان بود که "بار دگر شام شد". 
رئیس وقت سللازمان تأمین اجتماعی که عوض شللد، 
دکتر شللریف زادگان به جای او آمد. شللبیری نژاد با همان 
روحیلله صبور و فروتللن  وارش، بللا حرکت آرام، بللا زیرکی 
شللرافتمندانه یک مدیر نجیب و مسللئول، از هیچ فرصتی 
برای گرفتن امکانات، ایجاد فضای تازه  ای در جهت پژوهش 
تأمین اجتماعی دریغ نکرد و پاسللخ مثبت هم گرفت. او به 
جلسه که می  آمد به آرامی از این که توانسته است ضرورت 
پژوهش را در ابعاد نیازهللای رفاهی و حمایتللی و تأمینی 
مردم بیشتر بقبوالند حرف می  زد. او کم تر به واژگانی چون 
»توده  های محروم« - که از واقعی ترین واژه هایی اسللت که 
می  شناسم- متوسل می  شد و به جای آن در متن این زمانة 
بوروکراتیک قدرت می  گفت؛ ضللرورت تأمین و بیمه  های 
اجتماعی، حقوق مصرح در قانون، امنیت شللغلی و توسعه 
ملی و چیزهایی از این دسللت. با این وصف من در او کژتابی 
نسللبت به بینش و رویکرد ها به حقوق گسللترده کارگری، 
امنیت شللغلی و اجتماعی و شللرایط اقتصادی و اجتماعی 
طبقاتللی نمی  دیللدم. او اجازه مللی  داد خللط و   نقش  های 
تحقیقللی و تحلیلللی بلله درون پژوهش  هللا )که توسللط 

پژوهشگران حرفه ای با هدایت او انجام می  شد( راه یابند.
در دوره او شللمار زیللادی گزارش  هللای پژوهشللی به 
دردخور تهیه شللدند. به نظر من چند سللالی که با شبیری 
نژاد و با همکاری پژوهشگران حرفه  ای و قوی کار می  کردیم 
راه  حل  هللای زیادی برای گسللتراندن تأمیللن اجتماعی به 
گونه  ای اقتصادی، شللدنی و اثرگذار بر روند توسعه همگانی 
را یافته بودیم. مثل همیشلله با او نگران عزم سیاسی برای به 
اجرا درآمدن آن طرح  ها بودیم. تا آنجا که به برداشت و تجربه 
من مربوط می شللود، ناامیدی  ها یکی یکللی در پی کارکرد 
عمومی اصاح  طلبی در ایران از راه می رسیدند. شبیری  نژاد 
هم بر تاش خود برای آنکه مؤسسلله هرچه بیشتر با فضای 
علمی و واقع  گرایی اجتماعی، هر دو، پیوند داشته باشد اما از 
جو سیاست  زدگی و گروه  گرایی مبرا بماند، می  افزود و موفق 

هم بود. تا این  که به یک باره ورق برگشت.
ناگهان دیدم در پی تغییر ریاسللت جمهللوری به جای 
آن قامت افراشللته و مقاوم و فروتن و بسیار کارآمد مدیریت 
پژوهش یکی از در درآمد، بی تجربه،  بیگانه با این مشللغله. 
گیج و حیللران مانللده بودیم. خودمللان برویم یللا بگذاریم 
برانندمللان. گروهی ایللن و گروهی آن پسللندیدند. من که 

رفتنی شللدم شللاهد بودم شللبیری نژاد، این مرد با تجربه 
وبا بصیرت و سلللیم النفللس چگونه بر گللردش این روزگار 
که سرنوشللت بخش بسللیار مهمی از امور وطللن و جامعه 
محنت زده را ملعبه   خود می  کرد، زهرخند می زد و صبوری 
پیشلله می کرد. با هملله ارادتی که بلله او داشللتم، و اکنون 
سللخت حال و هوای جامعه خود را نیازمند چنان آدم هایی 
می دانم و خودم هم دلم برایش تنگ شللده اسللت، کار او را 
نمی پسللندیدم. کاش زنده بود و با او به گفتگو می  نشستم. 

تعارفی ندارد، او از میان ما رفته است.
در پی آغاز به کار مدیر جدید، موسسلله عالی پژوهش 
تأمین اجتماعی دسللت و پابسته شد و ایشللان به دانشگاه 
علوم بهزیستی راه یافت و اسللتاد پژوهشگر شد و ارج دید و 
ارتقا یافت ]حال به جز پاداش مادي[بقیه   کار این موسسلله 
نیز به عهده رئیس بعدی گذاشته شد که کار با تقسیم آن به 
پایان رفت. دکتر شبیری نژاد هم آزاد و فروتن با دوستانش 
گذران کرد تا در پی یک بیماری که هرگز روحیه او  را  از پای 
درنیاورد بدرود حیات گفت و ما هم "دوره می کنیم  شللب 
را و روز را". ما نه برنده نه بازنده شللدیم؛ کلله تقدیر مقدر را 
چون دکتر شبیری نژاد  می  بيوس�يم. اما وطن ما، جامعه 

ما، نیروی کار ما، همه بازنده شدند.
ارزش  های واقعی و انسانی شللبیری نژاد پس از مرگش 
نبود که بر ما روشللن شد. می  دانسللتیم او نماینده پرقدرت 
نسلللی بود معتقد به آزادی، به پیروزمندی مردم میهن، به 
یادگارهای نهضت ملی و دارای آرمان و مسئولیت پذیری. 
آدم  هایی با گذشت و پرتحمل چون او دیگر زیاد نیستند یا 
من خود کمتر در امروز می  بینم. او آمیزه خصال انسللانی و 
همبستگی بشللری با توان مدیریت یک مؤسسه پژوهشی 
بود و این بیللش از هر چیز بلله من درس داد کلله اینک چه 
بایدمللان کرد. مللن دربللاره   نقللش او در مدیریللت، مقاله   
جداگانه  ای برای همین مجموعه نوشتم که دریغا در دست 
چاپ بود که مفقود شد. آیا این نشللانه   ناخوشایندی است 
از آن ارزش هایی کلله دانه به دانه گم می شللوند؟ من هنوز 
چنین نمی اندیشللم. می دانم که مدتی است مرغان مهاجر 
به تاالب  های خشللکیده مهاجللرت نمی کنند، امللا در دور 
دست می بینم سیاب  های تازه را که به نهرها می  ریزند و باز 
به سوی گودال  های این دشت روان می شوند، پس پرنده ها 
باز خواهند گشللت. نمی دانم چه تصویری از آینده پاِک راز 
آمیز بدین صحرا در سللر داشت، آن دوسللت از دست رفته. 
می  دانم هوا و نوا و آبگیرهای ما را دوست داشت، اما تقسیم 
آب را چنان که ما می اندیشللیدیم نمی پسندید. به هر حال 
او چشمه جدا شده از کوهساری را می  مانست که آن سنگ 
پر ادعای متکبر و یاوه را سللوراخ می کرد. پس او در حرکت 
جاری و زالل آب ها نقش داشللت. این را من می  گویم که با 
او سللال ها  در کنکاش و مجادله در متن  همکاری پژوهشی 
بودم. در زمان همکاری با او نیز چیزهایی آموختم که اکنون 
هرجا به کارش می برم، در دل سودا زده پرستوهای پراکنده 

پراندوه، رؤیای بازگشت شادمانه را می  سازد.
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استادكارماليه
آشللنایي من با زنده یللاد دکتر علي اکبر شللبیري نژاد 
از زماني شروع شللد که از من هم براي شللرکت در گروهي 
)شللوراي هدایت پروژه( که در نیمه  دهة شللصت از سوي 
سازمان برنامه و بودجة وقت به مدیریت ایشان براي مطالعة 
چگونگي تنظیم بودجة سللاالنة کشللور در جوار سللازمان 
مذکور تشللکیل شللده بود، دعوت کردند. این شورا خود به 
چندین گروه تقسللیم شللده بود که هریک متصدي بخش 
خاصي از مطالعات بللود. من هم درگروه الگوسللازي براي 
پیش بیني هللاي کوتاه مدت -که نتیجة ایللن پیش بیني ها 
معموالً در گزارش اقتصادي پیوست بودجه گنجانده شده 

از سوي دولت تقدیم قانونگذار مي شوند- مشغول بودم.
در ایللن برخورد آنچه از میان سللجایاي بلله یادماندني 
ایشان براي من شللگفت انگیز بود، بر خاف عادت معمول 
بیشتر ما که همه جا متوسل به پشتوانة مطالعات »بزرگان 
امر«، منابع خارجي و مانند اینها مي شللویم، استقال رأي 
ایشللان در حوزة مطالعات خللود درمباحللث علمي و فني 
بود. از جمله سللاختار تنظیم بودجه  ای که ایشان پیشنهاد 
مي کردند، در همه موارد با عرف نه کشللور و نه حتي سللایر 
کشورها مطابقت کامل نداشللت. آنچه مي گفتند، گذشته 
از تجربة  کشللور خودمان در مورد تفکیللک بودجة  جاري و 
عمراني، یکسره تازه بود و نشللأت گرفته از ذهني مستقل. 
براي ایجاد تناظر میان درآمدها و هزینه ها ایشللان معتقد 
بودند باید در درون سللند بودجه، چندیللن بودجة درآمد و 
هزینة کم و بیش مستقل، اما هماهنگ بایکدیگر گنجانده 
شللود. براي نمونه، هزینه هاي مربوط به حقوق و دستمزد 
کارکنان دولت یا یارانه ها مي بایسللتي از محل درآمدهاي 
مالیاتي تأمین شللوند و نلله از محل درآمدهللاي حاصل از 
صادرات نفللت و گاز یا درآمدهاي حاصللل از اعمال تصدي 
دولت )شللرکت هاي دولتي(، و درآمدهللاي نفتي منحصراً 
باید صرف فعالیت هاي عمراني شللوند و ... دیگر مواردي از 

این دست.
در این گروه ها مطالب جدید متعددي به میان کشیده 

شللدند؛ از جمله تعریف بخش عمومللي و طبقه بندي اقام 
بودجة هزینه و درآمد دولت طبق موازین نشللریة صندوق 
بین المللي پول موسوم به آمارهاي مالي دولت )GFS(که 
در ضمن تعاریف، بودجة عمومي را با موازین حسللاب هاي 
ملي سازگار مي سازد. این مهم بعدها در سازمان مدیریت و 
برنامه ریزي وقت به موقع اجرا گذاشته شد و اینک بودجه با 
رعایت همین موازین انتشار مي یابد که خود، تحول شایان 

توجهي است. 
پللس از خاتمة کار شللوراي هدایللت پللروژه، دور دوم 
همکاری بنللده با ایشللان در نیمة نخسللت دهة هشللتاد، 
هنگامي بود که من به همراه بسللیاري دیگر، عضو شوراي 
پژوهشللي مؤسسللة عالي پژوهش تأمین اجتماعي بودم و 
ایشان ریاست مؤسسلله مذکور را به عهده داشتند. در آنجا 
نیز مدیریت ایشان شایان توجه بود هم به لحاظ اداري و هم 
مالي: حضور دایمي ایشان در مؤسسه، جلوگیري از ریخت 
و پاش، رعایت صرفه جویي در هزینه ها و هم عاقة ایشللان 
به رایزني با دیگران - همة کارهاي پژوهشللي مؤسسلله در 
شورا مطرح مي شللد و به تصویب اعضاي شورا مي رسید - و 
نیز وسللعت فعالیت و امکاناتي که براي پژوهشگران فراهم 
آورده بود، نشللان از قابلیت مدیریت ایشان داشت. در زمان 
تصدي ایشان طرح هاي پژوهشللي متعددي به موقع اجرا 
گذاشللته شللدند، فصلنامه تأمین اجتماعي به طور منظم 
انتشار یافت و کتاب هاي زیادي نیز در زمینه هاي گوناگون 
اما همواره مرتبط با فعالیت هاي سللازمان تأمین اجتماعي 
به صللورت منقح بلله چاپ رسللیدند. نکتللة بللارز از میان 
سجایاي نیکوي ایشان این که همه تاشها براي آن بود که 
پژوهشگران بتوانند به راحتي به کارهاي پژوهشي و علمي 
خود بپردازند. یعني در ایشللان خست یا تنگ نظري نسبت 
به کار و فعالیت دیگران اصًا به چشللم نمي خورد که خود، 
در مدیریت مؤسساتي از این دست و موفقیت آنها، شاخص 

حائز اهمیتی است.
بار سومي که فرصت همکاري با ایشان دست داد زماني 

دكترفيروزتوفيق
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بود که مرحوم دکتر شللبیري نژاد در مرکللز پژوهش هاي 
مجلس شللوراي اسللامي، نظارت بر مطالعاتي را در زمینة 
بودجه ریللزي در ایران به عهده داشللتند و چندین کتاب و 
مقاله نیز به کوشش یا نظارت ایشان و با همکاري گروهي از 
پژوهشگران انتشللار یافت. از این شمار مي توان به دو کتاب 
به صورت مجموعة  مقاالت، یکي بللا عنوان بودجه ریزي در 
ایران )مسللائل و چالش ها( 1381 و دیگللري بودجه ریزي 
در ایران: بودجه و پارلمان 1387، اشللاره کرد. در همة این 
نشریات کوشللش ایشللان بر فراهم آوردن موجبات بهبود 
نظام بودجه ریزي در کشللور متمرکز بود که به قول ناشللر 
کتاب اخیللر » مهم ترین ابللزار سیاسللت گذاري دولت ها 
وجامع ترین بیللان اولویت هاي عمومي اسللت«. در کتاب 
نخسللت به مباحثي چون توصیه هاي بیللن المللي در باب 
موازین شفافیت مالي، مباني نظري بودجه، منابع و مصارف 
بودجلله، بودجلله و سللازمان اداري، کاسللتي هاي قانوني، 
برش هاي اطاعاتي و نظارت مالي و عملیاتي پرداخته شده 
بود و در کتاب دوم بیشتر به مباحث مرتبط با اختیارات قوة 

مقننه در امر رسیدگي و تصویب بودجه.
عاقه و گرایش ایشان به رایزني با دیگران موجب شده 
بود که در چارچوب همین مطالعات، اقتراح و نظرخواهي از 
نمایندگان مجلس شللوراي اسامي و رؤساي سازمان هاي 
مدیریللت و برنامه ریزي اسللتان ها نیز در دسللتور کار قرار 
گیرد. این نظرخواهي دربارة فرآیند تهیة بودجه و مسائل و 

مشکات بودجه ریزي در ایران و حول مباحثي چون:
-    شکل و ساختار سند بودجه
-    طبقه بندي هاي بودجه اي

-    شفافیت و دقت اقام بودجه
-    تفکیک هزینه ها و انتساب آنها به نوع درآمدها

-    تبصره هاي قانون بودجه
-    موضوع بودجة عملیاتي یا مبتني بر فعالیت

-    آثار و تبعات اقتصادي- اجتماعي بودجه
-    مراحل و مقاطع تصویب بودجه

-    تمرکززدایي از بودجه و تهیة بودجة استاني بود. 
نتیجة این نظرخواهي با نظارت علمي ایشللان در سال 
1387 در کتابللي با عنوان بودجه ریللزي در ایران: بودجه و 
دست اندرکاران )نظر سللنجي( به وسللیلة دفتر مطالعات 
برنامه و بودجة مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسامي 

انتشار یافته است. 
نظر مرحوم دکتر شبیري نژاد به این نکته نیز جلب شده 
بود که سللهم بودجة دولت در تولید ناخالللص داخلي رقم 
بزرگي است و از این رو سیاستگذاري هاي مربوط به آن مانند 

حجم بودجه و ترکیب منابع آن )از محل مالیات ها، صادرات 
نفت و گاز، درآمد شللرکت هاي دولتي، کسري بودجه و...(، 
میزان مالیات هاي مسللتقیم و نامستقیم، ترکیب هزینه ها، 
چگونگي تأمین کسري بودجه و بسللیاري دیگر، اثری مهم 
بر متغیرهاي کان اقتصادي داشته است. از آن جمله است 
رشللد اقتصادي، توزیع درآمد، پس انداز، سللرمایه گذاري، 
تورم، تراز پرداخت هاي خارجي و نرخ تسعیر اَسعار خارجي. 
از این رو از من خواستند که در گزارشي موضوع را عنوان کنم 
به نحوي که ضمن برشمردن راه و روش چندکشور صاحب 
تجربه مانند فرانسه، انگلیس و بلژیک  امکان پیش بیني هاي 
کوتاه مدت )یعنللي به طور فصلي و براي یک تا سلله  سللال 
آینده ( یا تنظیم »بودجة اقتصادي« در ایران فراهم شللود. 
در این زمینه گزارشي تهیه شللد اما چون تفصیلی بود، خود 
به صورت کتاب در سال 1382 با عنوان »امکان سنجي تهیة 

بودجة اقتصادي« انتشار یافت.
نکتة  شللایان توجه این  که در نیمة نخست دهة هشتاد 
امکان  تهیللة بودجة اقتصادي یللا الگوهللاي کوتاه مدت با 
داده هاي ماهانه یا فصلي وجود نداشللت کلله دالیل آن، در 
نشریه »فقدان آمارهاي سه ماهة  حسللاب هاي ملي« ذکر 
شللده بود. اینک به همت بانک مرکزي حساب هایي از این 
دسللت قبل از تعدیل فصلي، به قیمت جللاري و به تفکیک 
بخش هللاي عمده تا فصل دوم سللال 1387 انتشللار یافته 
اسللت. افزون بر این، از جمله پیش نیازهاي مهم الگوهایي 
از این دسللت، آمارهاي موسللوم به »جریان وجوه« اسللت 
که به کمک آن مي توان برنامه ریللزي پولي  را در چارچوب 
حسللاب هاي ملي و از آن طریق در چهارچوب محاسللبات 
برنامه قللرار داد. در آن زمللان تنها اطاعللات دراین زمینه 
مربوط به محاسللباتي بود که به وسللیلة مشللاور خارجي 
بانک مرکللزي براي سللال 1351 انجام یافته بللود و اینک 
 باز بلله همت بانک مذکور، این حسللاب ها براي سللال هاي

 1386-1367 نیز تهیه شللده اند. تنها کاستي مهم این  که، 
آمارهاي حساب هاي ملي و به طریق اولي جریان وجوه در 
بهترین حالت تا پایان سال 1386، با دو سال تأخیر انتشار 
یافته انللد، در حالی که از مزایایي که بللراي آمارهاي فصلي 
برشمرده مي شود امکان انتشار آنها با سه ماه تأخیر نسبت 
به تاریخ روز است. آشکار است که تأخیر در انتشار این  گونه 

آمار، مدیریت ادوار اقتصادي را با مشکل روبه  رو مي سازد.
بلله هرحللال درگذشللت نابه  هنللگام دکتر علللي اکبر 
شبیري نژاد نه تنها براي دوستان و آشنایان ایشان، که براي 
جامعة علمي کشللور نیز ضایعة بزرگ و جبران ناشدني به 

شمار مي رود. مرگ چنین خواجه نه کاري است خرد. 
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دررثایدوست
چيست نام و پيشه و اوصاف او

 تا بگویم مرثيه ز الطاف او
در کمال ناباوری دکتر علی اکبر شللبیری نژاد، انسللانی 
فرهیخته و استادی ارجمند با کوله باری از دانش و تجربه، دار 
فانی را وداع گفت و نه تنها خانواده و بستگان، همه آنهایی که 
او را از دور و نزدیک می شناختند، داغدار و مصیبت زده کرد. 

زبان در بیان ویژگی  های آن مرد بزرگ قاصر است زیرا :
 از شمار دو چشم یک تن کم

 وز شمار خرد، هزاران بيش
مردی کلله تمامی هم و غللم خود را مصللروف تحقیق و 
آموزش می  نمللود و حتی در بسللتر نقاهللت، دغدغه انجام 
پژوهش  هایی که به نحللوی از انحاء با آن مرتبط می  شللد را 
فراموش نمی  کرد و بی تفاوتللی در قاموس فکری وی محلی 
از اعراب نداشت. و خستگی ناپذیر، به طور همزمان چندین 

پروژه تحقیقاتی و اجرایی را رهنمون بود و راهنما.
سازمان برنامه و بودجه، پتروشللیمی بندر امام، شرکت 
سللرمایه گذاری پتروشللیمی، مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسللامی، موسسلله عالی پژوهش تأمین اجتماعی 
و ده  ها موسسه و دانشللکده و دانشللگاه از حضور وی، فکر و 

اندیشه وی، بهره  گیری داشته و دارند.
صدها کتاب، مقاله، مجله و نشریه های علمی و ... را می  توان 
نام برد که شبیری نژاد تدوین کرده یا در تألیف آن نقش اساسی 

داشته یا هیأت مؤلفین را سرپرستی نموده است.
موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در دوره مدیریت 
ایشان به محل تجمع اندیشللمندانی تبدیل شد که حاصل 
آن بیشتر از صد جلد کتاب و نشللریه و تحقیقات مدون است 
که طرح "نظام جامع رفاه و تأمي�ن اجتماعی" و "بيمه 
روستایيان و عش�ایر" مشللتی از آن خروار است. فقط در 
دوره مدیریت وی در موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی 
24 شماره فصلنامه، یکصد جلد کتاب و 45 تحقیق و گزارش 
با محتوایی کامًا متفاوت منتشر شد. مؤلفین به صورت فردی 
یا جمعی در سطحی از دانش و بینش قرار داشتند که حاصل 
تاش  هایشان منحصر به فرد شناخته می  شد و مرجعی برای 

تحقیقات و تألیفات بعدی، قرار می  گرفت.
همکارانش، دوران بازسازی پتروشیمی بندر امام را - که 
شبیری نژاد عضویت در هیأت مدیره آن را عهده  دار بود و در 
زمان خود بزرگترین پروژه کشللور و صنعت نفت محسوب 

می  شد - به خاطر دارند. نقش موثر ایشللان در برنامه ریزی 
و هدایت اجرایی پروژه آن چنان درخشللان است که هزاران 
نفر از افراد فعال در آن دوره، همگی وجود اسللتثنایی وی را 
به خاطر داشللته و قطعاً هریک خاطراتی شیرین از او به یاد و 
باور دارند که اگر حضور وی نبود، تحقق اهداف تعیین شده 

دشوار می نمود.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی در تحقیقات 
و گزارش  های متعللددی از برکت وجود وی بهره  مند شللد و 
اندیشمندانی که در تدوین آن گزارش  ها و تحقیقات در کنار 

وی بودند گواه صادقی بر این مدعا هستند.
نقش شللبیری نژاد در بودجه و بودجه نویسللی آن چنان 
واضح اسللت که نیاز به توضیح نللدارد. او در دوران حضور در 
سازمان برنامه و بودجه و حتی سللال  های پس از آن در نقش 
مشاوری دلسوز، راهنمایی های ارزنده خویش را بی توقع نام 
و مزد، نثار دست اندرکاران می نمود. نگرانی  های وی از شکل 
و محتوای بودجه  های سللالیانه و برنامه  های پنج ساله، خود 
بحث مستقلی را می طلبد که امید است دوستان صاحب نظر 

اقتصاد و بودجه به آن بپردازند.
سللجایای اخاقی و شللخصی وی را احصللاء نمی  توان 
کرد. به همه، از ارشللد تا کوچکترین عضو سللازمانی که در 
آن مسئولیت داشللت توجه می  کرد و دغدغه نگرانی های 
احتمالی آنان داشللت و دائماً در فکر این  کلله، مبادا در حل 
مشکل آنان وقفه ای یا تأخیری حاصل آید. مصداق بارزی 

بود از این بیت عرفی شیرازی:
 چنان با نيک و بد سرکن که بعد از مردنت عرفی

 مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند
ظرفیت وی در تحمل مشللکات به  حدی بود که هماره 
چنین استنباط می  شللد که خود هیچ مشکل و معضلی در 
زندگی ندارد و چنان در اندیشلله اطرافیان بللود که از خود 

غافل می  شد.
فقدان چنین مردی ضایعه ایست جبران ناپذیر و زبان 
قاصللر از انتخاب کلمات برای تسلللیت در گذشللت وی به 
خانواده اش؛ زیرا همه دوسللتان و همه آشنایان عزادارند و 
اینک همه در اندیشه این که جای خالی او چه می شود، زیرا 

به قول حکیم سنایی:
              سالها باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب

لعل گردد در بدخشان یا عقيق اندر یمن

دكترحسينجيوار
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دكترعلیحسنزاده

آراِمنكتهسنج
اولین آشللنایی من با آقای دکتر شللبیری نژاد به سال 
1378 برمی  گردد. در آن سللال قرار شللده بللود که من به 
عنوان رئیس گروه اقتصاد درمان و برنامه ریزی سللازمان 
تأمین اجتماعی، »شللورای برنامه  ریزی درمان« سازمان 
را راه انللدازی نمایللم و از متخصصین صاحب نللام در این 
زمینه بهره بگیرم. دوستی قدیمی، ایشللان را - که در آن 
زمان ریاسللت مؤسسللة عالی پژوهش را عهده  دار بودند- 
معرفی کردند. تماس با ایشللان و راهنمایی  هایی که ارائه 
دادند سرآغازی شللد برای شللروع همکاری. در پی آن با 
درخواسللت وی مبنی بر معرفی نماینللدة معاونت درمان 
به گروه پژوهشی درماِن مؤسسلله، من به عنوان نمایندة 
تام االختیار معرفی شللدم. به تدریج توانایی  ها و سجایای 
اخاقی وی برای من آشکارتر شللد. خاطرم هست که در 
موضوع طرح پژوهشی »طراحی ساختار سازمانی درمان 
سازمان تأمین اجتماعی« - که به دالیلی با مشکل مواجه 
شللده بود و یکی از همکاراِن طرح که بللا مجری همکاری 
می  کرد به دلیل بروز همین مشللکل پیشللنهاد کرده بود 
که با مبلغی کمتر طللرح را  ادامه دهد و من نیللز موافق با 
این اتفاق بودم- در ماقاتی که با آقای دکتر شللبیری نژاد 
داشتم و این موضوع را با ایشان در میان گذاشتم، ایشان با 
متانت خاصی اظهار داشتند که این امر از اخاق پژوهش 
بدور اسللت که به خاطر مشللکل پیش بینی نشده  ای که 
امکان رفع آن برای مجری وجود دارد، چنین اقدامی انجام 
شود. انصافاً نیز حق با ایشان بود؛ چرا که به نظر من یکی از  
بهترین طرح هایی که در مؤسسه انجام شد، ولی متأسفانه 

سازمان آن  را عملیاتی نکرد، همین طرح بود.
به تدریج و با عمیق تر شللدن شللناخت دو طرفه، بنا بر 
توصیة ایشللان آقای دکتر صالح خو، که افتخار همکاری 
با ایشللان را در گروه پژوهشی داشللتم، با اصرار زیاد از من 
درخواسللت همکاری با شللورای پژوهش را - متشکل از 
جمعی از متخصصین رشللته های مختلللف و با تفکرات و 
سللایق گوناگون- نمودنللد. اگرچه به دلیل اشللتغال در 
مطب در بعداز ظهرهای چهارشللنبه این امر برایم ممکن 

نبود ولی قبول کردم یک جلسلله حضور پیدا کنم و همین 
موضوع و آرامش، نکته  سللنجی، وقت  شناسللی، مدیریت 
مدبرانه و سللعة صدِر آقای دکتر شللبیری  نژاد موجب شد 
ضمن تعطیلی مطب در چهارشللنبه  ها، به طور منظم در 
جلسات شورای پژوهشی شللرکت کنم و هر روز درسی از 

ایشان و سایر اعضای محترم شورا بیاموزم.
از ویژگي  های بارز ایشللان که در دورة تصدی ریاست 
موسسلله، این بود که در شللورا حق وتو برای خللود قائل 
نبودند. این شللورا هیچ گاه تعطیل نشللده و بسللیاری از 
موضوعات اساسللی کشللور بنا به پیشللنهاد وی در قالب 
طرح پژوهشی مورد بررسی شللورا قرار می  گرفت که از آن 
جمله می توان به موارد مهمی مانند »ساختار نظام جامع 
رفاه و تأمین اجتماعی«، »طراحی نظللام بیمه اجتماعی 
روستاییان و عشایر کشور«، »پیشنهاد برگزاری همایش 

پنجاه سال تأمین اجتماعی در ایران« و ... اشاره کرد.
از مهمترین اقدامات ایشان می  توان به تاش بی وقفه 
در انتشللار »فصلنامة تأمین اجتماعی« اشاره داشت که با 
همت بی شللائبة وی، به مرجع دانشمندان و پژوهشگران 

در عرصة رفاه و تأمین اجتماعی مبدل شد.  
دکتر در سال های اخیر به علت بیماری چشم به مطب 
مراجعه داشت. وقتی سعه صدر او و تحمل انتظارهای گاه 
طوالنی در مطب را بدون کمترین گله و شکایت مشاهده 
می  کردم، ارادتم به او دو چندان شد. اگر چه به واسطة کنار 
رفتن از ریاست موسسلله و عدم حضور در شللورا از دیدار 
ایشللان محروم بودیم ولی به دلیل مراجعلله به مطب این 
سعادت را داشتم که هر از چند گاهی دیداری با وی داشته 
باشللم و همین چند وقت پیش بود که بابللت ویزیت یکی 
از بستگانشللان با هم دیدار داشللتیم، ولللی ناباورانه صبح 
روز سه  شللنبه بیسللتم بهمن ماه 1388 از طریق یکی از 
همکاران مؤسسلله در جریان وفات ایشللان قرار گرفتم با 
کمال تأسللف به دلیل ماموریت اداری از حضور در مراسم 
بزرگداشت ایشللان محروم ماندم. روحش شاد و راهش پر 

رهرو باد. 
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ژرفانديشايرانخواه
بار دیگر سللنت تلخ کشللور در رابطه با نکوداشللت 
فرهیختللگان، در پللی از دسللت دادن آنها تکرار شللد. 
فرهیخته اي به نام علي اکبر شبیري نژاد از میان ما رفت. 
نظریه پردازي منحصر بلله فرد در حوزه مالیه عمومي با 
سللابقه اجرایي درخشان که نظریات وي حتي در میان 
دست اندرکاران موضوع نیز چندان فهم نشد. نگارنده در 
ده سللال اخیر حسب مسللئولیت  اداري خود این مجال 
را یافللت که در حللوزه بودجه ریزي با ایشللان همکاري 
کند. پللس از تجربه حضور در مباحث مربوط به بودجه 
سال هاي 1378 و 1379 و مشاهده کاستي هاي فراوان 
در بودجه  ریزي کشللور و بللا تأکید برخللي نمایندگان 
وقت مجلس شللوراي اسللامي و مسللئوالن وقت مرکز 
پژوهش هاي مجلس شللوراي اسامي، این مرکز در پي 
تعریف مطالعه اي جامع در باب مسللائل بودجه ریزي در 
ایران برآمد. ضمن بررسي مجموعه مطالعات انجام شده 
تا آن زمان پیرامون موضوع، مشخص شد که جامع ترین 
مطالعه- هللم به لحاظ به کارگیري بخللش اعظم توان 
تخصصي کشور ) اعم از علمي و اجرایي( و هم به لحاظ 
پوشش موضوعي-  در نیمه دوم دهه شصت با مدیریت 
اجرایي دکترعلي اکبرشبیري نژاد انجام شده است. اما با 
وجود پایان یافتن بررسي هاي نظري حوزه هاي مطالعاتي 
و پیشللنهاد چارچللوب کلي براي سللاختار و سللازمان 
بودجه اي کشللور، نتایج این مطالعات به کارگرفته نشده 
بود. ضمن مذاکره، دور جدید مطالعات زیر نظر شوراي 
علمي با مدیریت ایشان از سال 1379 آغاز و طي چهار 

مرحله تا اوایل سال 1388 ادامه یافت.
در ایللن مجال کوتللاه به طور مختصر در قالب سلله 

محور زیر به نکاتي پیرامون ایشان اشاره مي شود:
محور اول: خصوصیات فردي که وي را از بسللیاري 
جهات متمایز سللاخته و فراتر از حوزه تخصصي، ایشان 
را شللخصیتي در خور احترام، سللتایش و الگو برداري 

مي سازد. 

محور دوم: برخي ویژگي هاي منحصر به فرد نظریات 
ایشان در حوزه مالیه عمومي و بودجه ریزي

محور سوم: نهایت کار
 اول: خصوصيات فردي

سخت کوشي و دقت نظر: 1- در فضایي ماآلمال از 
اصطاحات و عبارات غیللر دقیق و ترجمه اي در حوزه 
علوم انسللاني، ایشللان در به کاربردن مفاهیم و عبارت، 
دقت نظللر ویژه اي داشللتند. ده ها بار تجدیللد نظر در 
عبارات و نوشللته ها از ویژگي هاي منحصر به فرد ایشان 
بللود. در نهایت اگر چه متون تحریر شللده توسللط وي 
براي غیر اهل فن ثقیل مي نماید، اما هر بار که اهل فن 

به آنها رجوع مي کنند نکات تازه اي در آن مي یابند.
ذکللر دو نمونه در این مورد خالي از لطف نیسللت. 
به هنگام نگارش کتاب » حقوق قوه مقننه در بررسللي 
و رأي بلله بودجه:  مباني نظري و الگوي پیشللنهادي« 
عاوه بر مشللورت با حقوقدانان، ایشان تمام کتبي که 
راجللع به حقوق عمومي تحریر شللده بود را جمع آوري 
و بررسللي کردند تا نکتلله اي از این حیث مغفول نماند. 
همچنیللن پس از عمللل جراحي دشللوار و طي دوران 
نقاهللت طوالنللي، هنگامي کلله مرحله نظللر خواهي از 
دسللت اندرکاران بودجه ریزي فرارسللید، بدون توجه به 
دشللواري ها، به همراه گروه به چند استان مجاور سفر 
کللرد تا دانللش الزم به اعضللاي گروه بللراي ادامه نظر 

خواهي ها منتقل شود.
اعتق�اد ب�ه کار جمع�ي، ل�زوم اس�تفاده از  -2 
تخصص هاي گوناگون و نقد نظریات: روش ایشللان 
بللراي طراحللي، اجرا و نظللارت بر مطالعات، تشللکیل 
شللوراي علمي بود. آنچه این ویژگي ایشللان را متمایز 
مي ساخت پذیرش افراد مختلف در شورا بدون توجه به 
سللایق فکري و گرایش هاي سیاسي بود. هر فردي را 
که حضور وي مي توانسللت به پیشبرد کار کمک کند و 
به محتواي آن غنا ببخشللد، با روي گشاده مي پذیرفت. 

دكترمحمدقاسمي
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یکي از دالیل این امر را مي توان به ویژگي دیگر ایشان 
یعني اعتقاد به لزوم نقد نظریات خود توسللط دیگران 
نسبت داد. آنچه زمینه همکاري طیف وسیع مدیران و 
کارشناسان با وي را فراهم مي کرد، انعطاف در نظریات 
و شللیوه هاي عملي بود. البته این انعطاف تا جایي ادامه 
مي یافت که به اصول حرفه اي و کارشناسللي  که وي به 

آن اعتقاد داشت لطمه اي وارد نسازد.
مناعت طبع: 3- ایشللان در طول ده سال همکاري 
حتي یک بار هم مسللائل مالي پیرامللون خدمات خود 
طرح نکرد. همواره پس از شللنیدن اخبللاري پیرامون 
گران فروشللي برخي افللراد در این حللوزه، از این گونه 

رفتارها اظهار تأسف مي کرد.
ع�دم نوميدي از امکان اصالح امور: 4- با این که 
اغلب تاش هللاي وي براي اصاح در نظام بودجه ریزي 
کشللور ) به دالیلي که برخللي از آنها در انتهاي مطلب 
مطرح مي شود( به نتیجه نرسید هیچ گاه از طرح مباحث 
پیرامللون این موضوع خودداري نکرد و از امکان اصاح 
امور نومیللد نبود. اگر چه برخللي از صاحب منصبان را 
شایسته جایگاهي که در آن قرار گرفته اند نمي دانست، 
اما اغلب  به امید ارتقای دانش و آگاهي آنان نسبت به 
موضوع و با هدف اصاح نظریات، به دعوت آنها پاسللخ 

مثبت مي داد.
دوم: برخ�ي ویژگي ه�اي نظریات ایش�ان در 

حوزه ماليه عمومي و بودجه ریزي
در ایللن مجال کوتاه فرصت بیللان تمام ویژگي هاي 
نظرات ایشللان پیرامون مالیه عمومي و بودجه ریزي به 
عنوان مهم ترین ابزار سیاستگذاري دولت ها نیست. لذا 
صرفللاً به چهللار ویژگي کلي که نظللرات وي را متمایز 

مي سازد به طور مختصر اشاره مي شود: 
ن�گاه ژرف ب�ه مباني نظ�ري مالي�ه عمومي  -1 
در ای�ران: بلله نظر ایشللان پیدایش مالیلله عمومي و 
قللوام تدریجي نظام هاي بودجه ریزي حاصل سللازوکار 

هماهنگ سه محور اصلي است: 
اول( ماحظللات اجتماعي و تلقي هاي مردم )تأمین 
کنندگان منابع عمومي( از دخل و خرج عمومي دولت 
کلله بر پایه گذشللته تاریخللي، ویژگي هللاي فرهنگي، 
معیارهاي ارزشللي و مناسبات اجتماعي، به تصور مردم 

از دولت و حکومت آرماني شکل مي دهد.
دوم( تحلیللل ماهللوي حکومت و دولللت از دیدگاه 
مالیلله عمومي که هم وظایف دولللت را از نحوة اجراي 
این وظایف تفکیک مي کند و هم در تحلیل این پرسش 

کلله آیا تصرف دولت در منابع عمومي از مواضع مالکانه 
صورت مي گیرد یا وجه کارگزارانه، داراي اهمیت است.

سللوم( ماحظللات اقتصادي بودجه کلله به دخالت 
دولت هللا در تخصیللص منابع، برقللراري و حفظ ثبات 

اقتصادي و بازتوزیع درآمدها محدود مي شود.
به جرأت مي توان گفت ایشللان یگانلله نظریه پرداز 
حللوزه مالیه عمومللي در ایران بود که هللم در تحلیل، 
هللم در نظریه  پردازي و هم در ارائلله راه حل، به موارد 
مزبور توجه داشللت. به همین لحاظ نیز در آثار متعدد 
خللود از جمللله در کتاب » گسللتره مالي و سللاختار 
بودجلله اي ایللران«، بخللش دوم کتللاب »زمینه هللاي 
نظري و توصیه هاي سللازمان هاي بیللن المللي در باب 
شللفافیت بودجه« تحت عنوان »مباني نظري بودجه و 
بودجه ریزي«، و فصل هفتم کتاب »بودجه و پارلمان« 
تحت عنوان »بسترهاي حضور قانونگذار در بودجه«، به 
بسللتر تاریخي، اقتصادي و اجتماعي ایران و بخصوص 
تأثیر عناصر دیني در شللکل گیري رفتارهاي اجتماعي 
توجه کرده و اثر آن را بر ساختار مالیه عمومي و تحول 

مباني آن بررسي کرده است.
دکتر  ارائ�ه تعریف�ي جام�ع از بودجه ری�زي:  2-
شللبیري نژاد، بودجلله و بودجه ریللزي را »انتخاب بین 
گزینه هاي ممکن« تعریف کرد که »در چارچوب مباني 
نظللري و اصول فني« به عمل مي آیللد. این تعریف که 
متضمن بسللیاري از ویژگي هللاي بودجه و بودجه ریزي 
اسللت، بودجه ریللزي را داراي دو بعللد نللرم افللزاري و 
سللخت افزاري مي داند. مبانللي انتخاب هاي بودجه ها و 
ویژگي هاي آن- که وجه نرم افزاري بودجه است- براي 
هر کشور متفاوت است، زیرا انتخاب، مقوله اي سیاسي 
اسللت کلله در آن ماهیللت روابط دولت و قللواي دیگر 
حاکمیت، تفاهمات نیروهاي ذي نفوذ و تکنوکرات ها بر 
معیارهاي انتخاب، ارزش هللاي فرهنگي و ایدئولوژیک، 
ماهیت و منشللاء منابع، نقش رانت جویان و سنت هاي 
بوروکراتیللک، اثرگذار اسللت. از این رو هرکشللور نظام 
بودجلله اي خللاص خللود را دارد. از دیگر سللو بودجه  
داراي وجه فني- سللخت افزاري نیز هسللت. بودجه از 
آن نظر فني اسللت که دریافت ها و پرداخت هاي دولت 
را پیش بینللي مي کنللد. این پیش بیني هللاي بودجه اي 
مسللتلزم بهره گیري از اصول و قواعد معیني اسللت که 
در طي زمان تکامل یافته اسللت. این اصول که حاصل 
منازعات دامنه دار سیاسللي و مالي در سه قرن گذشته 
بللوده و طي زمان دچار تغییللرات و دگرگوني هاي تازه 
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و متعللددي شللده انللد، داراي اعتبار اجرایللي و مورد 
توجلله متخصصان بودجه  اند. اصول بودجه،  شللیوه هاي 
بودجه ریزي، شیوه هاي طبقه بندي اطاعات و ... در این 

دسته جاي مي گیرند.
اعتق�اد ب�ه ل�زوم تبيين الگ�وي بوم�ي براي  -3 
س�اماندهي ماليه عمومي در کشور: مبتني بر دیدگاه 
فوق، ایشان معتقد بود که اصاح ساختاري مالیه عمومي و 
نظام بودجه ریزي کشور نیازمند طراحي الگویي متناسب با 
گستره مالي و ساختار بودجه اي ایران است. طراحي چنین 
الگویي مستلزم بررسللي و بازشناسي نقش عوامل مربوط 
به تلقي هاي تاریخي و فرهنگي و همچنین سللازوکارهاي 
اقتصادي و اجتماعي موجللود در مدیریت بخش عمومي 
کشور اسللت. به کارگیري الگوهاي بیگانه در این حوزه به 
دلیل تعارض با سازوکارهاي بومي پیامدهاي ناگواري خواهد 
داشللت که آثار سوء آن به اشللکال گوناگون ظاهر خواهد 
شللد و نمونه هاي آن را کشور تجربه کرده است؛ از جمله 
تسلللیم در واگذاري سازماندهي و اداره امور مالي دولت به 

کارشناسان خارجي، گسیختگي اطاعات بودجه اي و ... . 
ایشللان الگویللي را پیشللنهاد کرد که سللال ها بعد 
ضمن توسللعه، امللکان اجراي آن در پللروژه  مطالعاتي 
نظللام بودجه ریزي کشللور در سللازمان برنامه و بودجه 
وقت مورد بررسللي قرار گرفت.  اگر چلله الگوي مزبور 
در ایران مورد اعتنا قرار نگرفت اما جالب آنجاسللت که 
برخللي یافته هاي آن در تحوالت نظام هاي بودجه ریزي 
کشورهایي که در دو دهة اخیر نظام هاي بودجه اي خود 
را اصاح کردند به کار گرفته شللد )مانند تفکیک حوزه 
بازتوزیع درآمدها و تأمین اجتماعي از سللایر حوزه هاي 

وظایف دولت در سند بودجه(.
معرف�ي بودجه ری�زي به عنوان ی�ک دانش  -4 
بين رش�ته اي: یکي از آفت هاي بودجه ریزي در ایران 
معرفللي آن به عنوان یک موضللوع تکنیکي یا حداکثر 
موضللوع اقتصادي بوده اسللت. در مجموعلله  آثار دکتر 
شللبیري نژاد، ایشللان تاش کرده تا بودجه ریزي را به 
عنوان یک دانش بین رشته اي که از مجموعه آموزه هاي 
حقللوق، علوم سیاسللي، مدیریللت و اقتصاد اسللتفاده 

مي کند، معرفي نماید.
سوم: نهایت کار

احتماالً پرسشي ذهن خواننده این مطلب را به خود 
مشغول داشته اسللت: چرا تاش هاي دکترشبیري نژاد 
بللا وجود همه ویژگي هاي ممتاز فوق به نتیجه نرسللید 

و حتي در میان دسللت اندرکاران موضللوع نیز چندان 
فهم نشد؟ پاسخ به این پرسش نیاز به بررسي تفصیلي 
وضعیت مدیریت بخش عمومي کشللور و تشریح موانع 
اصاح آن دارد، اما به صللورت مجمل مي توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
وجود منابع حاصل از نفت که کارکردهاي اساسي  -1 
بودجه ریزي، یعني لزوم برقراري انضباط مالي، تخصیص 
منابع به اولویت ها  و کارایي عملیاتي براي هر دولتي را 

سالیان طوالني است که غیر ضروري ساخته است.
عدم آشللنایي عموم دسللت اندرکاران موضوع در  -2 
کشللور با اصول علمي مالیه عمومللي و بودجه ریزي به 
عنوان یللک دانش نظریه پذیر. بودجه ریزي در کشللور 
ما همواره از سللوي دوگونه تفکر در معرض آسیب بوده 
است: یک سللو تفکر افرادي قرار دارد که عمدتاً به طور 
تجربي در قامت دست اندرکار بودجه ریزي ظاهر شده اند 
و همچنان بر مبناي مالیه عمومي قدیم بودجه را سند 
دخل و خرج دولت مي دانند. اما دیگر سللو، تفکري قرار 
دارد که بودجه ریزي را صرفاً »در حد یک روش« تقلیل 
داده و بللدون آنکه به خاسللتگاه سیاسللي، اجتماعي و 
اقتصللادي ظهور این روش ها و حدود کاربرد آنها توجه 
داشللته باشد، خواسللتار اسللتفاده از آخرین روش هاي 

پیشرفته براي تهیه بودجه کشور است.
ضللرورت تهیه بودجه بلله طور سللاالنه - حتي در 
شرایطي که ناکارآمدي روش هاي کنوني بارها آزموده 
شللده اسللت- و فقدان بصیرت و صبللر و حوصله الزم 
موجب شللد تا اصاحات ساختاري از آن گونه که دکتر 
شبیري نژاد در نظر داشت و در کشورهاي دیگر در سه 
دهه اخیر انجام شده اسللت مقدور نشود. به  رغم اثرات 
سللاختاري و پایللدار دو عامل فوق، دکتر شللبیري نژاد 
با اراده اي خسللتگي ناپذیر تدویللن پیش نویس »قانون 
بودجلله و بودجه ریللزي در ایران« را مبتنللي بر الگوي 
نهایي شللده در کتاب »حقوق قوه مقننه در بررسللي و 
رأي بلله بودجه: مباني نظري و الگوی پیشللنهادي« در 
ابتداي سللال 1387 آغاز کرد و در همان سال به پایان 
برد. همانند سللایر مطالعللات، پیش نویس مزبور نیز در 
جلسللات متعدد با حضور برخللي صاحبنظران اجرایي، 
حقوقللي و اقتصللادي به بوته نقد گذاشللته شللد. این 
پیش نویس آخرین باقیات صالحاتي است که در صورت 
وجود اراده مي تواند مبنایي براي گره گشللایي از بخشي 

از مشکات عظیم بودجه ریزي در ایران قرار گیرد.
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 يارياد

دكترحسينراغفر

عـروجشتابان
چند سللالی توفیق یار بللود و در جلسللات هفتگی 
شورای پژوهشللی سللازمان تامین اجتماعی در محضر 
آقای دکتر سید علی اکبر شبیری نژاد نکته  ها آموختم. 
خبر رفتن ایشان، بویژه در چنین ایامی که جامعه سخت 
نیازمند ویژگی های اوسللت، غم بزرگی بر دل نهاد. در 
زمانی که اخاق به ریا، فضیلت به مدح قدرت و کرامت 
به حرص دنیا معنی می  شللوند، وجود شللخصیت  هایی 
که علیرغم توانایی و دانایی و تجربه  ای گرانقدر، اخاق 
درویشللان، فضیلت در قناعت و بی  اعتنا به دنیا، گوشه 
اختیار کرده  اند و به سکوت، خدمت به خلق برگزیده  اند 

سخت ارزشمند است. 
تجربه دیوانللی و دنیوی همراه بللا حمّیت دینی و 
غیرت ملی از ایشان شخصیتی ممتاز و متمایز ساخته 
بود. تجربه،   سرمایه  ای است که به هزینه عمر حاصل 
می  شللود و عجبا وقتی که بیللش از هر زمانللی دیگر، 
جامعه  ای نیازمند آنست از آن محروم می شود و حتماً 
حکمتی در آنسللت که گاه درک آن دشوار است و این 

عروج سراسیمه از آن جمله. 
تکبر و غرور، خویشتن بینی و بددلی، کاالهایی که 
بازار آن  ها در روزگار ما گرم است، در او ظاهر نبود. آزاده 

بود و بی ادعا و سودای قدرت و ریاست نداشت.
 کم سخن می  گفت و از لغو و هزل دوری می  جست. از 
همین روی از معاشرت با اصحاب قدرت پرهیز می  جست 

و از بددالن و تردامنان حذر. 
در مصللرف وجوه عمومللی، و بویللژه منابعی که از 
دسترنج زحمتکشان جامعه حاصل شده بود، به غایت 

دقیق و سختگیر بود. 
گشاده  رویی ایشان علتی بود بر اینکه در همان برخورد 
نخسللت، افراد احسللاس راحتی برای برقراری ارتباط و 
تعامل داشللته باشللند. مواردی چند را که از سللر اتفاق 
دریافته بودم نشللان از آن می  داد که به امور نیازمندان و 

تنگدستان اهتمام بلیغ داشت. نگران محرومین بود. 
کار عبث نمی کرد و بر ُخشللکی کشللتی نمی راند. 
محصول تاش های او عیان است و بی نیاز از توصیف. 
اما قدر او و امثال او در غیابشان بیشتر نمایان می شود. 
در حلقه دوسللتان و آشللنایان، نقطه وصل بود. این 
هم عامل دیگری اسللت که بر تألم فقللدان او می  افزاید 
و چنین اسللت که رفتن او و امثال او غم سهمگینی بر 
دل  های آشنایان و درد آشللنایان جامعه می  گذارد؛ چرا 
که مسئولیت  های آنها که مانده  اند را سنگین  تر می  کند.

این همه رحمللت باریتعالی به برکللت دینداری و 
پایمردی در حفظ حدود الهی و عشق به ُملک و ملت در 
او به ودیعت نهاده شده بود. او از میان ما رفت در حالی 
که تکالیف خویش به نیکی به پایان برد. باریتعالی وی 
را در جوار اجداد مطهرش مقیم باغ هشللت َدر نماید و 

قلم عفو بر کاستی  ها و تقصیرات ما و او ِکشد. آمین.

دكترتوكل-مهندسسحابي-دكترشبيرينژاد-دكترصالحخو-دكترحسنزاده-دكتررئيسدانا-دكترراغفر،درجلسهمؤسسهتأميناجتماعي
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آدابدان،اخالقبان
دکتر علي اکبر شللبیري نژاد 
انسللان تأثیرگللذاري بللود. این 
تأثیر هم بر محیللط اطرافش بود 
و هم بر انسللان  هایي که بللا او در 
ارتباط بودند. تأثیللر او بر محیط 
از قدرت مدیریت و سللازماندهي 
و پشتکار وي در کار ناشي مي  شد 
و تأثیرش بللر دیگران ناشللي از 
آدابدانللي و مراعللات حریم  هاي 
اخاقي بللود. آشللنایي بللا وي 

در مؤسسلله عالي پژوهش تأمین اجتماعللي براي من که 
طبیعتاً سللرخوردگي  هاي بسللیاري را تجربلله کرده  ام، 
غنیمتي بود که بدانم و بیاموزم چگونه فردي رابطه خود را 
با محیط به گونه  اي تنظیم مي  کند که باالترین معیارهاي 

مدیریتي با برترین موازین اخاقي در کار او انطباق دارد.
چنان که دیگران هم نوشللته  اند دکتر شللبیري نژاد 
فللردي فروتن و گریللزان از کار نمایشللي بللود. برخاف 
دیگرانللي کلله در ازاي یک واحللد کار، صد واحد سللخن 
پراکني مي  کنند، او در ازاي صد واحللد کار، یک واحد نیز 
سخن نمي  گفت. دسللتاوردهاي او ُمشللکي بود که خود 
مي  بویید و حاجت به سخن عطار نداشت. نماد تفاوت کار 
او با دیگران، همان مؤسسه عالي پژوهش تأمین اجتماعي 
بود که در زمان مدیریت وي، به یک نهاد پژوهشي مؤثر و 
با تراز کاري فوق  العاده تبدیل شد و پس از جابه  جایي  هاي 
مدیریتي سال  هاي اخیر، اکنون نهادي است که بر آن مهر 
و ُمهر زده اند. در عیللن این قدرت مدیریللت، او بدون آن 
که اغلب، دیگران بدانند به شللکل وسواس   آمیز اخاقي، 
بس حسللاس نسللبت به بیت  المال بود. یک نمونه از این 
منش وي که شللاید امروز، دیگر چندان خریدار نداشللته 
باشد، اسللتفاده از رویه سللفید کاغذهاي مستعمل براي 
مکاتبات داخلي مؤسسلله بللود. یا این که تللا وقتي هوا به 
شکل آزاردهنده تاریک نمي  شد، چراغ اتاق خود را روشن 
نمي  کرد. از این قبیل موارد در رفتار وي کم نبود. تا آن  جا 
که به خاطر دارم یکي از رؤساي سازمان تأمین اجتماعي 

از میزان امسللاک دکتر شبیري نژاد 
در هزینه کردن گله داشللت! )ظاهراً 
این خاف عللرف جاري اسللت که 
معموالً مدیران باالدسللتي از بریز و 
بپاش  هاي بي  رویه شکایت مي  کنند، 
هر چند که ممکن است خود آنها هم 
در این زمینلله ید طوالیي داشللته 

باشند(.
دکتر شبیري  نژاد با آن که اعتقاد 
داشللت مدیریت یک مجموعه باید 
بدون جنجال و حاشیه سللازي باشللد، اما این امر او را به 
محافظه کاري سللوق نمي  داد. براي نمونلله به خاطر دارم 
هنگامي که مهندس عزت اهلل سللحابي پس از حدود یک 
سال از زندان آزاد شللد، بافاصله به منزل وي رفت و او را 
که عضو شوراي پژوهشي مؤسسلله عالي پژوهش تأمین 
اجتماعي بود، به جلسه شللورا آورد. یا پس از آزادي هدي 
صابر، وي را که مدیللر اجرایي فصلناملله پژوهش تأمین 
اجتماعللي بللود، بافاصله و مجللدداً به کار دعللوت کرد. 
نکته جالب این که من با وجود سللابقه دوسللتي با صابر، 
موافق بازگشللت او نبودم و این نکتلله را هم چندین نوبت 
به دکتر شللبیري نژاد تذکر دادم، اما خوشللبختانه وي به 
نصیحت  هاي محافظه کارانه من توجهي نکرد تا زماني  که 

همه ما تقریباً به طور همزمان مؤسسه را ترک کردیم.
به هر حال مدیریت دکتر شللبیري نژاد، الگویي از یک 
مدیریت پاکیزه است که متأسللفانه امروزه بسیار کمیاب 
به نظر مي  رسللد. به خاطر دارم که پس از کنار گذاشللته 
شدن او از مؤسسه عالي پژوهش تأمین اجتماعي، رئیس 
جدید که مثًا برنامه بین  المللي کردن مؤسسلله را در سر 
داشت، در جلسلله  اي عنوان کرد که "مگر مؤسسه  اي که 
حقوق ماهیانه رئیس آن پانصد هزار تومان اسللت، چقدر 
کار مي  تواند انجام دهد؟" براي پاسللخ به این سوال، کافي 
است فهرست فعالیت  هاي آن رئیس پانصد هزار توماني را 
با سیاهه دسللتاوردهاي این مدیران چند میلیوني مقابل 

هم بگذاریم تا دریابیم تفاوت ره از کجا تا کجاست.

دكترعليرضارجايي
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سعيدمدنی

كارشناسملي

تا پیش از سللال 1368 مرحوم شللبیري نژاد را در 
قامت مردي میانسللال، سللر به زیر  و آرام مي  دیدم که 
گه  گاه به دیدن مهندس سللحابي مي  آمد. شنیده بودم 
که از کارشناسان برجسللته و قدیمي سازمان برنامه و 
بودجه است که در دوران مدیریت مهندس سحابي در 

این سازمان همکاري نزدیکي با ایشان داشته است.
با انتشار ایران فردا فرصت بیشتري بود تا مراودات 
نزدیک  تري با وي داشللته باشللم، تللا آنکه بلله اصرار 
مهندس، مقاله  اي درباره نظام بودجه  ریزي نوشت. تازه 
پس از مطالعلله آن مقاله با توانایي  هاي کارشناسللي او 
آشنا شدم. در مجموعه مقاالتي که در دوره اول انتشار 
ایران فردا )دو سللال اول( به چاپ رسللید بي  شک آن 

مقاله در ردیف  غني  ترین و تخصصي  ترین  ها  بود.
در جریللان مطالعات بللراي تدویللن برنامه چهارم 
توسللعه که تحت مدیریت مرحوم دکتر عظیمي انجام 
شللد، شللانس آن را یافتم تا در موسسلله پژوهش هاي 
تأمیللن اجتماعللي تحت نظللارت دکتر شللبیري نژاد 
گزارشللي از وضعیت فقر و نابرابري تهیلله کنم. دقت، 
حساسللیت، پیگیري و احسللاس مسللئولیت او در آن 
تجربه نیللز تحسللین برانگیز بللود. در آن چنللد ماهه 

آموزه  هاي بسیاري را  از او فرا گرفتم.
او متعلق به نسلي از متخصصان کار آزموده بود که 
براي کاِر کارشناسللي و تخصص  شان حرمت و قداست 

قایل بودند و هرگز حاضر نبودند متناسللب با خواست 
و تمایل این و آن مدیر و صاحب قللدرت، نظریات خود 
را تغییر داده یا حتي تعدیل کنند. پدیده  اي که اگر چه 
امروز بیش از همیشلله ایران به آن نیازمند است، اما به 

همان میزان کمیاب و بسیار دست نایافتني است. 
اما فارغ از همه توانایي  هاي علمي و پژوهشللي آن 
مرحوم، ویژگي  هاي شللخصیتي  اش بسللیار جذاب  تر 
و احتللرام برانگیزتر بود. در حالي که به  شللدت مذهبي 
بود، هیللچ  گاه نلله در کام و نه در ظاهر و رفتللار، اصرار 
بر نشللان دادن تمایات مذهبي خود نداشللت. بدون 
سر و صدا عازم حج شد و بدون سللر و صدا برگشت؛ نه 
ولیمه  اي و نه پاکاردي بر سللر در منللزل و محل کار، 

بدون کمترین، هاي و هوي و تبختر.
در تجربیات محللدود علمي و پژوهشللي که با وي 
داشللتم هرگز تاش نکرد تا از موقعیت ارشد مدیریتي 
و  تخصصي  اش براي تحمیل نظراتش سود جوید. بحث 
و استدالل دقیق را به میان مي  آورد و بعد منتظر پاسخ  

مي  شد. 
در هر شللرایطي از آرامش و اعتماد به نفس ویژه  اي 
برخوردار بود که دیگللران را تحت تاثیر قللرار مي  داد. 
امروز که آن تجربیات را مللرور مي  کنم، بدون کمترین 
احسللاس اغراق، مایلللم او را همچون یللک قدیس در 

خاطراتم ثبت و ضبط کنم. 
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همچونكوچهايبيانتها
1. خانة دوست

در وادي کویري پي چیزي مي گشتم. آن دور دست  ها 
آوایي بود که مرا مي خواند. دکتر محسن رناني با او آشنایم 
کرد. گفللت آدم کاربلللد و واردي اسللت. در مالیة عمومي 
یک سللر و گردن از همه بلندتر اسللت. هم از عمللل و هم از 
نظریه، توشه ها بسللیار دارد و این که، عالم با عمل است. از 
اینها گذشللته آدم وارسللته و متواضع و جا افتللاده اي نیز 
هسللت. اگر وقت کند کار خوبي از آب در مي آید. گفت کجا 
مي توانم پیدایش کنم. با واسللطة دکتر قاسمي- که او نیز 
در مکتبخانه ایشان بسي توشه اندوخته است- یک راست 
رفتم سللراغش با دلي از بیم و امید. بیم از این که نکند وقت 
نکند و امید به این که از اصفهان و شللیراز ایللن دو بزرگوار 
را سپرده داشتیم. شرفیاب شللدم و زبان به سخن گشودم 
که باري من دانشجوي دکتري ام و مي خواهم تحقیقي در 
مورد بودجه ریزي عمومي انجام دهم. راهنمایي  ام کرد که 
چه منابعي را باید مطالعه کنم، پرسش هاي راهگشا و جالب 
در این حوزه کدامنللد و این که از چه منظللر و رویکردي به 
مسئله مورد پژوهش نگاه کنم و ظرفیت هاي بلند مدت این 

رویکرد ها چیست.
با گشللاده رویي و مهرباني پذیرایم شللد. نخست از من 
بسیار شنید و سللپس به من بسللیار آموخت. از من شنید 
که بودجه سند دخل و خرج دولت اسللت و این که اصول و 
قواعدش این است و آن . به من آموخت که مي توان طرحي 
نو در انداخت و مللرا با بودجه بلله مثابة » انتخللاب از میان 
گزینه هاي ممکن سیاستي« آشنا کرد که » با اصول و قواعد 
فني مشللخص« انجام مي گیرد. این گونه  بود که نگرشللم 
به بودجه ریزي را به کلي تغییر داد. بللا هرم نظام اطاعات 
بودجه اي آشللنایم کرد. از تعارضات بودجه اي برایم گفت. 
از دایره تنگ نللگاه فني و اقتصادي بلله بودجه ریزي رهایم 
ساخت، و مرا با وجه نرم افزاري بودجه نیز آشنا کرد. یاد داد 
که از چشم اندازهاي سیاسي، اقتصادي، جامعه شناختي و 
مدیریتي به موضوعات بودجه اي نگاه کنم و این که چگونه 
باید در مسللیر اصاحات بودجه اي طي طریللق کرد. تازه 

فهمیدم در این وادي گم گشته و اندر خم یک کوچه ام.

2. منش؛ همچون کوچه اي سر راست
» استواري را ز کوه
بي قراري را ز موج

بي نشاني را ز دشت
مي توان آموختن،

زندگي را از که باید برگرفت؟
. . .

زندگي را یاد گیرم از درخت.
زیر باران، زیر برف

زیر آتش درمیان برج تیر- در کویر
در میان باد و توفان، رعد وبرق

-  در سکوت -  
ریشه ها در خاک افشرده است سخت،

مي مکد آب حیات از خاک بخت
زندگي را یاد گیرم از درخت

...
زنده یعني بي قرار

زنده مي ماند که مي کوشد درخت«1.
سللخني به گزاف نیسللت اگر بگوییم زندگللي او مثل 
درخت بللود؛ یللاد گرفتني. پنللدارش، گفتللار و کردارش 
آموختني بللود؛ مثل درخللت. پندارش واقللع بینانه بود و 
افکاری نو در سرداشللت. فکرش در عرش بود و خودش بر 
فرش. گفتارش دقیق بود و محترمانه. نه سعي در بي اعتبار 
کردن گفته هاي کسللي داشللت و نه کسللي را براي طرح 
گفته ها و اظهارات نادرست مامت مي کرد. از همة کسان 
با هر سلیقه و مسلکي مي  شنید، به آنها فکر مي کرد و تا آنجا 
که امکان داشللت در نوشللته هایش از آنها بهره مي گرفت. 
بلند نظر بود و بزرگوار. پس از شللنیدن نظللرات دیگران، 
نکاتي را براي ارتقللاء و بهبود آن ها مطللرح مي کرد که در 
بسیاري موارد به تغییرات اساسللي در نظریات و نوشته ها 
و حتي تغییر جهت  گیري هاي مخاطبین مي انجامید. اما 
او چنان خاضعانه و فروتنانه نکات مد نظرش را – که بعضاً 
بیانگر دیدگاه هاي خود او بودند- عنوان مي کرد که در اکثر 
مواقع مخاطبان و حاضران با گشللاده  رویي، پذیراي نکات 

دكترمحمدخضري
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اصاحي و تکمیلي ایشان مي شدند. 
کللم مي گفت و گزیللده مي گفللت. با دقت و وسللواس 
باالیي واژه هللا و عبارات و اصطاحات را بلله کار مي گرفت. 
سعي مي کرد تا آنجا که ممکن اسللت، برابر نهاده هاي آشنا 
و قابل فهمي بللراي عبارات و اصطاحللات بودجه اي بیابد. 
اهل فخر فروشللي و رو کم کني نبود. مناعت طبع داشللت 
و متاعش را بللراي فروش و بللازار مکاره عرضلله نمي کرد. 
گران فروشللي نمي کرد، اما به هر کسللي هم نمي فروخت. 
به اهلش مي فروخت و بلله آنان کلله »آب را مي فهمیدند و 
گلش هللم نمي کردند«. چه بسللیار بود مشللاوره هایي که 
براي شللان هیچ شللاهي نگرفته بود و چه بسللا به حسللاب 
بستانکاري سللرمایة باالي اجتماعي اش گذاشته بود. از آن 
جمله بود حق الحسابي که دانشللگاه باید به حساب ایشان 
) بابت مشللاورة رسللاله بنده( مي ریخت و او با هللزار بهانه 
سرباز زد از دادن شمارة حسللاب »که یادم نیست، ندارم یا 
در فرصت دیگري اعام مي کنللم« و جز این ها. اهل دل بود 
و به دور دسللت ها نظر داشللت. آب را گل نمي کرد، »مبادا، 
در فرودسللت انگار، کفتري مي خورد آب«. بیشتر باغباني 
مي کرد تا گل ها شکوفه دهند و گل هاي زیبایي پدید آیند. 
عشللق به کارکردن، آموختن،  یللاد دادن و آباد کردن کویر 
داشللت. »در او عشللق به اندازه پرهاي صداقللت، آبي بود و 
کوچه باغش از خواب خدا سللبزتر«. کوچه اش سرراست و 

سرتاپاي وجودش »همچون کوچه اي بي انتها« بود.

3. روش؛ همه در جهل مان با هم برابریم
بیشتر با مداد مي نوشت، چقدر هم زیبا و ستودني. شاید 
از آن رو که متواضعانه خود را در جایگاهللي نمي دید که از 
پاک کردن و اصاح عبارات و گزاره ها بي نیاز باشد، یا شاید 
هم فرصت و مجالي براي ویرایش و تکمیل نوشللته ها باقي 
مي گذاشت. بارها و بارها متني را پاکنویس و جرح و تعدیل 
مي کرد. با تواضع و فروتني نوشللته هایش را در معرض نقد 
کارشناسان امر و نیز جلسللات کارشناسي و تخصصي قرار 

مي داد تا اصاح و تکمیل شوند.
 از همه متخصصان بودجه ریللزي و حوزه هاي مرتبط با 
آن، با هر سلیقه و گرایش فکري مي شنید و نظر مي گرفت. 
همچنیللن، براي نللگارش و اصللاح متني بلله کتاب هاي 
مختلف در حللوزه بودجه ریللزي و نیز عرصه هللاي مرتبط 
مراجعه مي کرد، ایده مي گرفت و چه بسا نوشته هایش را با 
آنها محک مي زد. وي از چشم اندازهاي مختلف اقتصادي، 
سیاسي، جامعه شناسللي و مدیریتي به مقوالت بودجه اي 
نگاه مي  کرد تللا بتواند واقعیللت بودجه ریزي در کشللور را 
بیشتر تبیین کند. یعني همه زوایا و جنبه هاي بودجه ریزي 
را مي دید و آن را بیشتر مقوله اي بین رشته اي مي دید تا یک 
مقوله صرف اقتصادي. خود را در چارچوب نظریه یا الگوي 

خاصي محبوس نمي کللرد و از بصیرت ها و آموزه هاي کلیه 
الگوها و نظریه هاي بودجه ریللزي براي اصاح بودجه ریزي 

در کشور بهره مي برد.
چندان طرفدار مللد روز روش هللاي بودجه ریزي نبود. 
به همین دلیل بلله »بودجه ریزي عملیاتللي« چندان روي 
خوشي نشان نداد. این روش و مفهوم برایش دلچسب نبود 
و کاربسللت  آن در جامعه ایران را ) در فراهم نبودن شرایط 
اجرایي، مدیریتي و سیاسي الزم براي کارکرد آن( همچون 
سوار کردن قالب ماشللین بنز بر روي شاسي و موتور پیکان 
مي دانست و بنابراین آن را براي شرایط کنوني کشور مفید 

تشخیص نمي داد.
بلله کار جمعللي کارشناسللان اهمیت زیللادي مي داد 
و ایده هایش را در نشسللت هاي کارشناسللي در بوتة نقد و 
نظر قرار مي داد. به دفتللر مطالعات برناملله و بودجه مرکز 
پژوهش ها و کارهایللي که در آنجا صللورت مي گرفت امید 
زیادي بسللته و جایگاه علمللي خاصي بللراي آن قائل بود 
و بلله کارهایي که براي پیشللبرد و توسللعه و ترویج ادبیات 
بودجه ریزي و روایت هللاي جدیللد از آن و نیز تاش هایي 
که براي اصاح نظللام بودجه ریزي کشللور در آنجا صورت 

مي گیرد باور زیادي داشت.

4. بينش؛ پشت دریاها شهري است
. . .       «

پشت دریاها شهري است
که در آن وسعت خورشید به اندازه چشمان سحرخیزان 

است.
و در آن پنجره ها روبه تجلي باز است؛

قایقي باید ساخت
.»   ...      

بسللیاري »هرم نظام اطاعاتللي بودجه ریللزي« او را 
مي شناسللند و به یاد دارند که چقدر قشللنگ با کشللیدن 
هرمي که هر بار با کلي عذرخواهي آن را ترسللیم مي کرد، 
بیللن دو مفهللوم »بودجه ریللزي« و »بودجه« - بلله مثابه 
برشي از آن- تمیز قائل مي شللد. گفتمان خاصي در زمینه 
بودجلله و بودجه ریزي داشللت؛ چونان روایتللي نوظهور از 
بودجه ریللزي در ایران. بودجه و بودجه ریللزي را انتخابي از 
میان گزینه هاي ممکن سیاسللتي مي دانست که با اصول و 
قواعد فني مشخصي انجام مي شد. انتخابي که در بسترهاي 
سیاسي، اجتماعي و باورهاي اجتماعي شکل مي گیرد و در 
معرض نفوذهاي ناهمگن، فشارهاي سیاسي و اجتماعي و 

نیز اقتدار بوروکراتیک است.
وي بودجه ریللزي عمومللي را یک واقعیللت اجتماعي 
مي دانسللت که در بسللترها و زمینه هاي اجتماعي مختلف 
جریان پیللدا مي کنللد. بنابرایللن، رویکردهللاي مختلفي 
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مي توان به این واقعیت اجتماعي داشللت و هر رویکرد هم، 
در بسللتر و زمینه  اجتماعي خاص خود، معنا پیدا مي کند. 
فرآیند تصمیم گیري در مورد بودجه ریزي را صرفاً اقتصادي 
نمي دید، بلکه سللاختار نهادي، محیط تصمیمات بودجه، 
نفوذهاي مختلف و اقتدار بوروکراتیللک را نیز در آن دخیل 
مي دانسللت. به همین دلیل قائل به نظریه مجردي در مورد 
بودجه ریزي نبود و بدون تعصب در مورد یک نظریه خاص به 
پژوهش راجع به بودجه ریزي عمومي در ایران مي پرداخت.

شللاید ایشللان بود که ما را به ایللن نکته توجلله داد که 
دامنللة انتخاب هاي بودجه اي در هر سللال محدود اسللت. 
این که هر سللال راجع به بخش کوچکي از منابع و مصارف 
مي توان تصمیمات جدید اتخاذ کرد. بلله عبارت دیگر، آن 
چه که مي تواند در معرض بررسللي و تصمیم گیري جدید 
نمایندگان مجلس شللوراي اسللامي قرار گیرد ) در هر دو 
اعتبللارات جاري و عمرانللي( محدود اسللت. بنابراین، باور 
داشت که مي شللود بودجه را به مراتب کم حجم تر از آن چه 

که هست نوشت.
وي گزینه ها و نتایج بودجه اي را برآیند منافع متعارض 
کارگزاران بودجه مي دانست. به این مفهوم که بوروکرات ها، 
سیاستمداران، گروه هاي فشللار و رأي دهندگان یا تأمین 
کنندگان منابللع عمومي، بر کم و کیف سللند بودجه تأثیر        
مي  گذارنللد. در این میللان بوروکرات هللا از اطاعات حوزه 
کاري شللان در جهت نفوذ و تأثیر گذاري بر سیاستمداران 
و قانونگذاران و کشاندن بودجه هاي بیشللتر به حوزه هاي 
مورد نظرشللان اسللتفاده مي کنند. سیاسللتمداران نیز به 
دنبال تحقق مواعید انتخاباتي خود هستند و چه بسا براي 
تهیه بودجه هاي سللاده و شللفاف، انگیزه چنداني ندارند. 
گروه هاي فشللار ) که مسللتقیماً در بودجه حضور ندارند( 
و تأمیللن کننللدگان منابع عمومللي نیز هریللک به طرقي 
مي خواهنللد گزینه ها و نتایج بودجلله اي را تحت تأثیر قرار 
دهند. به طور کلي این ساختار سیاسي و اجتماعي است که 
نوع هزینه ها و گزینه هاي بودجه اي را مشخص مي کند. در 
واقع، او بودجه ریزي را حاصل مجموعه اي از سیاسللت ها و 
اقدامات در ذیل نظام ها مي دانست که در آن بازیگران مریي 
) همچون رئیس جمهوری، مقامات سیاسي و نمایندگان( 
و نامریي ) همچون سللازمان مرکزي بودجه ریزي، مقامات 
اجرایي میاني و غیره( دخیل هسللتند و نقللش دارند. توان 
تأثیر گذاري بازیگللران بودجه اي را نیز بلله خوبي ارزیابي 
مي کرد. اقتصاد داني بود که شللّم سیاسي داشت. به  خوبي 
از اهمیت محیط سیاسي در تصمیمات بودجه اي آگاه بود 
و با دقت، محیط سیاسي کشور را تفسللیر و تأویل مي کرد. 
به همین دلیل، نظریه هاي او بهتر از بسیاري از نظریه هاي 
وارداتللي از پس توضیللح دقیق و تبیین درسللت و منطقي 

بخش زیادي از رفتارهاي بودجه اي در کشور برمي آمد. 

وي بودجه ریللزي را یک علم بین رشللته اي و چه بسللا 
نزدیک تریللن علم به حکومت داري و سللند بودجلله را نیز 
عالي ترین سطح گفت  وگو میان دولت و مجلس مي دانست. 
با این همه کیفیت کنوني این سللند را نامطلوب دانسللته و 
آن را بللراي اداره حکومللت در کشللور مناسللب نمي دید. 
همچنین بر این باور بود که بودجه ریللزي به میزان زیادي 
از کار ویژه هاي اصلي اش، یعني برقللراري انضباط مالي در 
کل ارکان حکومت، تخصیص راهبللردي منابع عمومي به 
اولویت هاي ملي و نیز ایجللاد کارایي عملیاتي در تخصیص 
منابع فاصله دارد. به همین دلیل، تهیلله، تصویب و اجراي 
بودجه در کشللور را منشللاء آثار مثبت چنداني نمي دید. از 
ایللن رو در این چند سللال اخیر کمر همت بلله اصاح نظام 
بودجه ریزي در کشور بسللته بود و با همکاري کارشناسان 
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش ها و نیز برخي 
از کارشناسان کشور در حوزه هاي مرتبط) ازجمله حقوق، 
مدیریت، جامعه شناسللي و جللز اینها( الگویللي براي طي 

طریق در این مسیر تدوین شد.
5. زایش؛ پرواز را به خاطر بسپاریم

پرواز را به خاطر مي سپاریم؛ پرنده با همه قشنگي هایش 
رفتني است. پرواز سللتودني و یادگرفتني اسللت. پرنده را 
مي ستاییم، از آن روي که پرواز را یادمان داد و فکر و آرزوي 

آن را برایمان ایجاد کرد. به قول شاعري ُکرد:
»چه بسیار چیزها

که زنگار مي گیرند و 
فراموش مي شوند و 

سپس آنگاه مي میرند.
همچون تاج و تخت و شکوه پادشاهان      ل	 

چه بسیارند در این دنیا
چیزهایي که 
نمي پوسند و 

از خاطره ها نمي روند و 
هرگز نمي میرند.

همچون 
کاه  و
عصا و 

کفش هاي 
چارلي چاپلین«2.

طرحي نو درانداخت در این کویر بودجه ریزي کشور، و 
براستي که رهروان او، وارث آب و ِخَرد و روشني اند. با آثاري 
که در مالیة عمومي و بودجه ریزي تولید کرد، یا در تولیدشان 
مشارکت کرد و سهیم بود، ذهن محققان و دست اندرکاران 
این حوزه را بلله بودجه ریزي عمومي روشللن تر سللاخت و 
اطاعات ارزشللمند و بصیرت هاي سودمندي به آنها ارزاني 
داشللت. بدون شللک، راهنمایي ها و نوشللته هاي ایشان به 

شايدايشانبودكهما
رابهايننكتهتوجهداد
كهدامنةانتخابهاي
بودجهايدرهرسال
محدوداست.اينكه
هرسالراجعبهبخش
كوچكيازمنابعومصارف
ميتوانتصميمات
جديداتخاذكرد.به
عبارتديگر،آنچه
كهميتوانددرمعرض
بررسيوتصميمگيري
جديدنمايندگانمجلس
شوراياسالميقرارگيرد
)درهردواعتباراتجاري
وعمراني(محدوداست.
بنابراين،باورداشت
كهميشودبودجهرابه
مراتبكمحجمترازآن
چهكههستنوشت
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فهم محققان و دست اندرکاران حوزة بودجه ریزي عمومي 
در مللورد فرآیندهاي تبدیل منابع عمومي به سللتانده هاي 
عمومي و نیز در مللورد نقش و اهمیت محیط سیاسللي در 

انتخاب و تعیین نتایج بودجه اي، کمک شایان توجهي کرد.
اگرچلله در اینجللا بیشللتر از دیدگاه  هللاي او در مورد 
بودجلله و بودجه  ریزي )به قللدر توان( گفتیم، بللا این همه 
او در حوزه  هللاي دیگر هللم، از جمللله تأمیللن اجتماعي، 
صاحبنظر بود و دیدگاه  هاي مختص به خود را داشللت. نظر 
او در مورد تأمیللن اجتماعي و حللوزه بازتوزیعي، که ملهم 
از مباني دیني بود، با دیدگاه  هاي اقتصادي رایج در کشللور 
تا حدودي تفاوت داشللت. وي تأمي�ن اجتماعي را حق 
مردم مي دانس�ت و نه صرفا جبراني ک�ه دولت ها به 
صالحدید خود ب�ه فق�را و نيازمندان باب�ت تبعات 

سياست  هاشان ارزاني مي دارند. 
آن چه که او در حوزة مالیة عمومي و بودجه ریزي، اغلب 
براي آبادي بیشللتر این مرز و بوم به یادگار گذاشت ُجنگي 
از مقاالت و کتاب هایي اسللت کلله او یا خود شللخصاً آن ها 
را نوشللته یا به فارسللي برگردانده یا همکار و مشاور علمي 

پدیدآورندگان آنها بوده است. از این جمله اند آثار زیر:
الف- کتاب

حقوق قوه مقننه در بررسللي و رأي بلله بودجه. دفتر  1 .
مطالعات برناملله و بودجلله. مرکز پژوهش هللاي مجلس 

شوراي اسامي. 1386.
گسللتره مالي و سللاختار بودجه اي در ایللران: الگوي  2 .

منابع و مصارف. انتشارات ني، 1375.
ب- مقاله ( تأليفي و ترجمه)

•مبانللي نظللري بودجلله و بودجه ریللزي. در کتللاب  	
»بودجه ریزي در ایران؛ مسائل و چالش ها«. دفتر مطالعات 
برناملله و بودجلله. مرکللز پژوهش هللاي مجلس شللوراي 

اسامي.1381.
•مقدملله کتللاب »بودجه ریللزي در ایللران؛ مسللائل  	
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•ترجملله »مقدملله« کتللاب »تکامللل نظریه هللاي  	
بودجلله.  و  برناملله  مطالعللات  دفتللر  بودجه ریللزي«. 
مرکزپژوهش هاي مجلس شللوراي اسللامي. )در دسللت 

انتشار(
•برش هاي اطاعاتي و مباني مقرراتي بودجه. با همکاري  	
مهرداد محمد پور دهکردي. در کتاب »بودجه ریزي در ایران؛ 
مسللائل و چالش ها«. دفتر مطالعات برناملله و بودجه. مرکز 

پژوهش هاي مجلس شوراي اسامي. 1381.
•بودجه، گام نخسللت در برنامه ریللزي، در »مجموعه  	
مقاالت همایش پنجاه سللال برنامه ریزي توسعه در ایران« 

مرکز تحقیقات اقتصاد ایران، دانشگاه عامه طباطبایي.
•ناسازگاري ساختاري در مدیریت بخش عمومي، مجله  	

اطاعات سیاسي اقتصادي.1376، شماره 124-123.
•نیم قرن برنامه، یک قللرن بودجه، ماهنامه ایران فردا.  	

1376. شماره 5.
•نقدي بر نظللام بودجه ریزي ایران. نشللریه مجلس و  	

پژوهش. 1372. شماره 1.
 . • تحلیلللي از سیاسللت هاي بودجه اي سللال 1372	

ماهنامه ایران فردا. 1371. شماره 5.
•شللوراي هدایت پللروژه نظللام بودجه ریزي کشللور  	
)گللزارش تشللکیات اداري و مالللي(، بللا همللکاري 

دیگران.1370. سازمان برنامه و بودجه.
ج) مشاوره و نظارت علمي

•کتاب »بودجه ریزي در ایران؛ بودجه و دست اندرکاران  	
) نظر سللنجي(« . تألیف محمد قاسمي، علي پناهي، محمد 
خضري و عباس مخبر. دفتر مطالعات برنامه و بودجه. مرکز 

پژوهش هاي مجلس شوراي اسامي. 1387.
•کتاب »اقتصللاد رانت جویللي؛ بررسللي زمینه هاي  	
رانت جویي در بودجه ریزي دولتي«. نوشته محمد خضري. 
انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزي. 1386. ) برگرفته 

از پایان نامه دوره دکتري(.
•لوح »بودجه ریزي در ایران«؛ دفتللر مطالعات برنامه  	
و بودجه. مرکز پژوهش هاي مجلس شللوراي اسامي. ) در 

دست انتشار(.
د) »به کجا چنين شتابان«

و او اما اکنون در میان ما نیسللت، اما یادش روز و شب با 
ماسللت و نامش »سپیده دمي اسللت که بر پیشاني آسمان 
مي گذرد. متبرک باد نام او و ما همچنان دوره مي کنیم شب 

را، روز را و هنوز را«.
اي چرخ فلک خرابي از کینه توست  

بیلللدادگري پیلشه دیللرینه توسللت  
اي خللللاک اگر سینه تو بشکافند  

بسي گوهر قیمتي که در سینه توست             

روحش شاد و کوچه باغش پر موسیقي باد.

پي نوشت:
 1 . بخشللی از شللعر» زندگی را یاد گیریم از درخت« از سللروده های دکتر 

محسن رنانی در آواز پر سیاووش.
 2 . ترجمه شعری با عنوان » په ند« از شاعر بنام کرد »شیرکو بیکه س«. »په 

ند« در زبان کردی به معنای »پند« در زبان فارسی است.
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به نام پروردگار حيات بخش

نوبت دهنده
فرصت ساز
و

شریک و کمک کار

ما همه، حاضریم در یادگاه یک غایب. گرد هم آمدن  مان در غیاب 
یک نزدیک

یک دوست
یک پدر

یک همسر
ه  اي است بر صِحّ

حقیقت حیات
حقیقت وداع

حقیقت نوبت
حقیقت بهره از فرصت

و 
حقیقت مشارکت

یادگاه صّحه بر این مجموعه از حقیقت، در خاک ما بََدل شدست تنها به مجلس تعزیت؛ و تأیید لحظه  اي، فّرار و 
فراموشباِر حقیقت مرگ.

رحلت اگر به مفهوم پایان یک مرحله، ترجمان شود، نزدیک  ترمان مي  کند به محفل درک این همه حقیقت، تا به 
مجلس تعزیت.

َرحِل اقامت افکند؛ یعني آن که در مرحله  اي یا در جایگاهي، منزل گزید و مقیم شد. اقامت، زمان دار است و دوره  دار 
و حیات نیز مرحله  وار. این نشانه که

»تِلَک االیّاُم نُداِولُها بَیَن الناس«
دوران مشخص را نوبه به نوبه، چرخه به چرخه میان مردمان مي  گردانیم؛

خود تأییدي است بر سّیالیت حیات و دینامیسم و جان   داري هستي.
از دیِد خداي نوبت دهنده، حقیقِت مرحله، سترگ  تر و قابل تحليل  تر است از توضیح مستقل، منفرد و موردِي 
نقطه پایان. گرچه »ُکل نفٍس ذائَِقَه الموت«، داّلِ  بر چشیدن طعم مرگ در یک لحظه و در َدم است، لیک، مرحله، 

دوران بسیط و طول و عرض داِر پیش از دم آخر است. در دیدگاه ساده تعزیتي، دم برتر از مرحله است.  
این شب  ها، قرینه است با شب وداع محمِد )ص( تقاضادار، باِر رسالت بردار و ُمدام در کار. 

آیا
محمِد صاحب خبر

پشته پشته باِر تحول بر

هدیصابر

*****************************************************************

ياردغدغهداروايدهبار
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از داالن به داالِن سنت و قانوِن دگرگوني، در گذر،
تحلیل معبر و مسیر ُگَذَرش پرمهم  تر است یا ماتم بر لحظه آخرش؟

از دیِد حکیم جهان، معبر و مرحله  اش و نه صرفاً دم آخرش. صرفاً بر نقطه مرگ و دم آخر ایستادن و نظاره کردن و ماتم 
گرفتن، در عمل مرادف است با: تنها حقیقت مرگ را در یک لحظه پذیرفتن، و حقیقت اصل  تر را وانهادن. حقیقت اصل  تر

نوع حضور در مرحله
چگونگي گذر از معبر

و کیفیت هم  آغوشیدن با نوبت حیات است
حکمت نوبت  دهي »او« به ما، فرصت سازي »او« براي ما و نیز، جوهر مرحله  دار بودن حیات، همان

مشارکت ما، در کار و گردش این جهان است.
 ایده  پردازي

تدبیر
و

 پیشبرِد
کار این جهان، همزمان با آن  که مرهون ایده، اندیشه، تدبیر و امداِد محوري »او«ست، در مداري پایین  تر، 

رهیِن انسان  هاي
مشارکت کننده،

به حاشیه بسنده نکرده
و

فعاالن متن
نیز هست. سید علي  اکبر شبیري  نژاد از

فعاالن، اندیشه ورزان و تدبیرجویان این جهان،
و 

در زمره از پاننشینان در مرحله حیات،
بود که چندی پیش از تکاپو باز ایستاد و تحلیل مرحله حیاتش را به بازماندگان وانهاد. رفیق تازه از میان پرکشیده، همزمان 

با پیوند و الفت با سر و همسر و دوست و دور،
شریِک پیشبرد این جهان

دلبند ایران
و 

صاحب جایگاه ویژه در جمع فعاالن
بود.

لَْت ِمن لَُدن َحکیٍم َخبیر« »الراء ِکتاٌب اُْحِکَمَت آیاتُُه ثُمَّ ُفِصّ
کتابي است استوار بر نشانه  ها و سپس تفصیل داده شده، فصل به فصل از جانِب صاحب حکمِت سرشار از دانش. )آیه1، 

سوره هود(
کتاب در ادبیات قرآن در مواردي، عام است بر چند کتاب؛

کتاب هستي 
کتاب تاریخ

کتاب آخر )قرآن(
و

کتاب انسان.
آیه یکم سوره هود - از جمله سوره  هاي تبیین کننده فلسفه تاریخ- در زمره مواردي است که به نظر مي  رسد که کتاب، 
در آن به  طور عام به کار آمده باشد؛ کتابي فراتر و برتر از همه کتاب  ها. حکیم جهان ذیل این کتاب اصلي، بر کتاب هستي، 

کتاب تاریخ، کتاب قرآن به عنوان کتاب آخر و نیز کتاب انسان، تأکید مي  ورزد و توجه مي  دهد.



ويـژهنامــهدكتــرشبيــرينــژاد84

کتاِب آفرینش با پراکنش خاص خود در متن قرآن، محل توجه خاص واقع شده و بشر به دقت کردن و غور و غوص در آن 
دعوت مي  شود. روایِت تاریِخ حاوي سیر، فلسفه، سمت، قواعد و جوهر دگرگوني آن نیز، در سوره  هاي »اعراف«، »هود«، 

»انبیاء«، »طه«، »مؤمنون« و »شعراء« به طور ویژه پیش  روي انسان قرار داده شده است.
در کام خدا، بر کتاب آخر و محتواي آن نیز تأکیِد مؤکد آمده است:

کِر الَْحکیم« »ذلَِک نَتلُوُه َعلَیَک ِمن اآلیات َو الِذّ
این کتاب را که بر تو مي  خوانیم ]مشحون[ از نشانه  ها و یادآوري  هاي حاوي حکمت است

“این کتاب”، اشاره به قرآن و نشانه  ها و تذکرات موجود در آن است. اما مستقل از این مجموعه کتاب  ها، انسان نیز خود، یک 
کتاب است. کتاب در ذات خود

خواندني،
حاوي اطاع،

ترسیم کننده سیر،
رجوع کردني،

حامل آموزش
و

انتقال دهنده تجربه است.
انسان نیز خود داراي همه ویژگي  ها و کارکردهاي کتاب است. همه کتاب  هاي باِز در دسترس ما، شامل کتاب آفرینش، 

کتاب تاریخ و کتاب آخر، حامل همین ویژگي  ها و کارکردها و حاوي حکمت  اند.
کتاب انسان نیز حاوي حکمت است. به این اعتبار، انسان نیز خود یک “متن” است؛ به سان متن هستي، متن تاریخ و متن 
متین قرآن. متن انسان حامل روش، منش، فرهنگ، راهکار، مدل، سبک و سیاق است. خدا در کتاب آخر، متعدد و جا به 

جا، به متن انسان ارجاع داده است؛ به اقوال، ادعیه، سیرها، رهیافت  ها، تجارب و سجایایش.
خدا در متن قرآن، خود وعظ مي  کند: »یَِعُظُکم اهلل« )17 نور( و به وعظ انسان نیز میدان مي  دهد: »َو ُهَو یَِعُظُه« )13 

لقمان(.
خدا، خود گزاره در میان مي  نهد و نیز گزاره  هایي از انسان را، در متن جاي مي  دهد. از این منظر، کتاب آخر، کتابي مشارکتي 
است؛ هم حاوي ادبیات خاص »او« و هم دربردارنده ادبیات خاص انسان. هم حامل توصیه  هاي ویژه »او« و هم پوشش 
دهنده توصیه  هاي ویژه انسان. همچون نشانه  هاي 20- 13سوره »لقمان« که وصیت  هاي کیفي لقمان را در گیومه 

مي  گذارد و سر ُگل آن را برجسته مي  کند:
»َواقِصد في َمشِیک«

در مشي خود، اقتصاد پیشه کن، تعادل به کار بند.
این توصیه، از جمله توصیه  هاي محوري خود خدا در همه متن  هاست.

خدا مي  توانست همه قرآن را از ادبیات مختص خود، لبریز کند و اگر چنین اراده مي  کرد، کم نمي  آَورد. اما خداي بي  حد 
بزرگ، انحصار طلبي نکرد و در کتاب آخر نیز همچون کتاب هستي، براي انسان، جا باز کرد و میدان اختصاص داد. میدان 

دادن به ادبیات انسان در کتاب آخر، نماد مشارکت انسان در هستي و پیشبرد امور جهان است.
در جهان مشارکتي، “او” محور ایده، اندیشه، حکمت، خلق، بداعت، سازماندهي و پیشبرد است و نیز، سرریزکننده 

داشته  هاي خود به انسان:
»و به لقمان، حکمت انتقال دادیم« )12 لقمان(
و خطاب به موسي: »تو را براي خود پروراندم«.

این خدا از سه منظر، منتشر است:
همه جا حاضر 	

قابل دسترس همه، بي  واسطه هیچ فرد و طبقه 	
و

انتشاردهنده داشته  هاي خود میان انسان  هاي صاحب تقاضا 	
در همین حال انسان نیز به اعتبار و به خجستگي انتشار او
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ایده پرداز،
سازمان  ده،

پیش برنده،
اثربخش

و 
اثردار است. 

ِّراِت اَمرا"، به این "گونه" از انسان  ها قسم یاد مي  کند؛ "او" در عبارت "َفالُمَد ب
انسان  هاي اهل تدبیر، گره گشا و مشارکت کننده در پیشبرد امور جهان

این "گونه" انسان، خود "متن" است. متني چندوجهي و چند منظري. از منظِر هم ایده، هم نهاد و هم مکتوب؛ به این مفهوم 
که "ایده"اش به متن دوران ساز مبدل مي  شود، "نهاد"هاي بر جا مانده از او، خود یک متن قابل پژوهش و خوانش است و 

"مکتوب"هایش نیز متني است براي قرائت.
انسان موضوع بحث ما، مردي است با 68 سال سن و 50 سال فعالیت؛ علي اکبر شبیري  نژاد؛ صاحب چندین ایده پُر برد، 

چند ده تألیف و چند نهاد.
او انساني است کارنامه پُر و صاحب متن:

متن به مفهوِم صفحه داراي کشش و لوح جذب کننده است. متِن متیِن اصیِل بي  خدشه، متن "او"ست. انسان  ها نیز به 
فراخوِر

اندازه،
دغدغه،
تقاضا،

و 
تکاپویشان صاحب متن  اند. 

دکتر شبیري  نژاد نیز صاحب متن است:
متن از جنس نهاد

متن از جنس مکتوب
و 

متن از جنس خود.
متِن از جنِس نهادش:

جمع کارشناسي اصاح ساختار بودجه
هسته تصمیم گیر مجتمع پتروشیمي

شوراي پژوهشي مؤسسه عالي پژوهش تأمین اجتماعي.
متِن از جنِس مکتوبش:

ادبیات بودجه  اي )گستره مالي و ساختار بودجه  اي ایران، بودجه  ریزي در ایران و نظام 
بودجه  ریزي کشور(

نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعي
ایده بودجه برنامه  اي. 

و متِن از جنِس خودش:
آموزش  هاي آراِم بي  صدا و بي  غوغا.

متني برخوردار از چند ویژگي:
کوشندگي

پاکیزگي اداري
سختگیري مالي

و
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توان راه اندازي.
اوي صاحب متن، سیر کسب صاحیت را به حوصله و پله پله طي کرد:

	•کارشناس بودجه در سازمان برنامه و بودجه
	•کارشناس مسئول هماهنگي و بودجه

	•معاون دفتر هماهنگي و روش  هاي نظارت
	•رئیس دفتر هماهنگي و روش  هاي نظارت

	•سرپرست دبیرخانه شوراي اقتصاد
	•رئیس دفتر تلفیق

	•معاون سازمان برنامه و بودجه در امور مناطق
	•سرپرست مرکز آمار ایران

	•مشاور رئیس سازمان برنامه  وبودجه
او با اتکا به سیر کسب صاحیت، از دو واژه پر عمق ادبیات نه چندان دور ایران ما، بهره داشت: حکيم و کار بلد.

حکیم به مفهوم برخوردار از مغِز پردازنده و گویش و عمِل مناسب و به  هنگام. و کار بلد نیز به معناي مسلط بر امر و میدان. 
کاربلدي مدیریتي دکتر شبیري  نژاد به عنوان محصول سیر کسب صاحیتش، در دوران ترکتازي مدیران یک  شبه و 

صاحب منصباِن با امر بیگانه و خاک نخورده، جلوه  اي بس معنادار داشت.
دکتر مورد تعریف ما، توأم با حکمت داري و کاربلدي، سخت گیري مالي ویژه  اي نیز از خود بروز مي  داد؛ خصوصیتي که 
با دوران نفت  پاشان و سرمایه  سوزان، بس بیگانه مي  نمود. او همزمان، تحول خواه و ایده پرداز نیز بود. ایده که خود، مادر 
تحول است در دوره به دوره کار و فعالیت وي هویدایي مي  کرد. نوع انسان  هاي دغدغه  دار و از اهالي کار، قاعده وار به عنصري 

پر ایده بَدل مي  شوند؛
»ُکلُّ یُوٍم ُهَو في شأن«
او هر روز در کاري است

ایده  هاي سرریز، منشأ “هر روز در کار بودن او”ست. انسان که ایفاگر نقش “او” در مداري کوچکتر و نیز محدود است، بر 
همین قاعده قابل تحلیل است. مصدِق دغدغه  دار در حد فاصل مرداد 31 تا مرداد 32 با استفاده از قانون اختیارات نخست 
وزیر، یکصد و هفده الیحه در مسیر بهبود وضع مردمان و سامان ایران به ثبت رساند و به مورد اجرا نهاد: هر سه روز یک 

الیحه!
                                   نگذاردش این عشق که سر نیز بخارد                              شاباش زهي سلسله و جذب و تقاضا

دغدغه، تقاضا و تحرک در پشته خود مخزني از ایده، تدبیر، ساماندهي و توان حل مسئله و پیشبرد را همراه خواهد داشت. 
عبارتي بس قابل تدقیق به نقل از »ابراهیم« در کتاب آخر ثبت شده است:

»یا اَبَِت اِنّي َقْد جآَءني ِمَن الِعلْم ما لَم یأتک«
اي پدر! به حقیقت از آگاهي و دانش، جریاني به سمت من باز شده که بر تو جاري نیست.

انباردار مخزن بي  پایان ایده، هم “او”ست. درک مولوِي دّراک از رابطه “او” با انسان و مددکاري  اش در ایده و کار و بار و تغییر، 
چنین نمایاني مي  کند:

زهي عشق زهي عشق که ما راست خدایللللا
چه نغزست و چه خوبست و چه زیباسلت خدایا     

چه گرمیم چه گرمیم ازین عشِق چو خورشید
چه پنهان و چه پنهان و چه پیداسلللللت خدایا     

زهي ماه زهي ماه زهللللللللي باده همللللراه
که جان را و جللهان را، بیاراسلللت خدایلللللا     

زهللي شور زهللللللي شللور که انگیخته عالم
زهللللي کار زهللللي بلللار که آنجاست خدایا     

تجربه خصوصي مولوي با “او”، حاکي از سنِت سرریزي   ایده و اشاره از سوي »او« به ذهن و دِل انساِن دغدغه  دار و تقاضا بار است:
بلار بردارد ِز نو کاَرت دهلللللد پس اشارت  هاش اسلللرارت دهد    
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سِرّ تولید یک ایده، یک رهیافت، یک ترانه، یک قطعه، یک سروده، یک مکاشفه، یک برنامه و یک سامانه نیز در همین است 
که مولوي، به شکل آهنگین تقریر کرده است.

شبیري نژاِد کاربلِد حکمتدار، در هر دوره از تاش  هاي کارشناسانه و مدیریتي خود، ایده  اي به میان مي  آورد که
تأسیس دفاتر کارشناسي سازمان  و بودجه در مراکز استان

کار سپاري بخش به بخش طرح عظیم پتروشیمي به پیمانکاران داخلي
اصاح ساختار بودجه در ایران

بودجه برنامه  اي
و

طرح جامع نظام رفاه و تأمین اجتماعي در ایران مهمترین آنها قلمداد مي شوند.
 این ایده  ها که جملگي از خروجي عملیاتي و قابلیت اجرایي برخوردارند، در سطح ملي و از منظر توسعه  اي، راهگشا و 
حّال  اند؛ گرچه پیرامون آنها کمتر بحث در گرفته و برخي نیز از مدار معرفي به دور مانده  اند. دکتر شبیري  نژاد در آخرین 
تجربه مدیریتي خویش در موسسه عالي پژوهش تأمین اجتماعي )1385- 1376( با بودجه  اي کمتر از نیم میلیون تومان، 
هفت فعالیت جدي را تعریف کرد و به اجرا گذارد. بس مهم است که مدیر جانشین دکتر در همان سال 85 تقاضاي دریافت 
بودجه اي معادل بیست برابر بودجه پیشین را مطرح کرده و مورد تائید قرار داده بود. مهمتر آن که موسسه از همان سال با 
تقلیل تعداد فعالیت  ها و کوچکتر شدن حوزه فعالیت  هاي باقي مانده مواجه و چندي قبل نیز منحل گردید. تفاوتي است 

میان دغدغه داري و عاشقي با عاشق پیشگي و دون ژوان بازي.
این “گونه” انسان  ها همچون شبیري نژاد در “اردوي کار” هستي به محوریت و سرپرستي “او” فعالند. “او” کمک کار    
انسان  هاي عضو این اردوست و “او” اهل حضور در چرخه تحوالتي است که این “گونه” انسان  ها رقم مي زنند. درک مولوي 

از مشارکت “او” در روندها، بس بدیع و طربناک است: 
ُخنک آن دم که فّراش َفَرشنا اندرین مسجد

َدرین قندیل دل ریزد ِز زیتون خدا روغن     
شبیري نژاد به عنوان یک انساِن 

پُر خوان ) خواننده محتوا (
خوش خوان ) خوب خوان و فهیم (

دغدغه دار ایران
و

مسئله دار در توزیع عادالنه فرصت 
و امکان،

هم اهل تدین بود و هم از ساکنان محله تنویر فکر و اندیشه. مهم آن که خدایي “ناظر” و “حاضر” و نه 
“کهکشاني” بر وجود و عمل خود ، قائل بود. او پاکیزگي مالي و ظرافت  هاي مدیریتي  اش را رهین همین خداي 

ناظر و حاضر بود. به این اعتبار، تدین وي اثرگذار بود هم بر خودش و هم بر پیرامونش و نه نمایش بار .
دوسِت متعلق به جریاِن

اندیشه ورِز
تحول طلِب

توسعه گراي
پاک خلواه

و 
وفاداری به “او”

در میان  مان نیست، اما قابلیت “ماندگاري” و “اثرگذاري” را همچنان واجد و ناشر است. این دوست از “مرحله” 
حیات، “قبول” بیرون آمد. قبولي ، خوش است و “ماند” گاري ، خوش  تر .

نشلاِن اهل خدا عاشقیست ، بلا خلوددار
که در مشلایخ شهلر این نشان نمي بینللم 
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