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1 شماره  ول/  ا ل  سا  /1395 آبان 

دو ماهنامه علوم انسانی)تخصصی( 

گاهی اوقات، طفره رفتن یا در حاشیه سخن گفتن درباره گرفتاری ها و مشکالت یک کشور در همه حوزه ها می تواند خطایی 
نابخشودنی یا یک اشتباه تاریخی باشد. این مسئله البته بیشتر از هر کسی درباره کارشناسان، صاحب نظران، مدیران 
برنامه ریز، تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان صدق می کند. این مجموعه از کنشگران اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باید نیک 
بدانند گفتارهای حاشیه ای در باره نقصان های توسعه کشور نه تنها دردی را دوا نمی کند، بلکه باعث می شود ساختارهای 
کشور به نوعی از بطالت و بیهودگی عادت کنند و نسل آینده نیز به اجبار پذیرای فشلیسم در نمودارهای رشد و پیشرفت 
شود. به همین دلیل، به نظر می رسد در روزگار ما مهم ترین راهبرد، پرداختن به این مسئله است که بتوانیم و بیاموزیم 
بدون درنظرگرفتن دغدغه های غیر واقعی یا به مفهوم دیگر، سالیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، در باره گرفتاری ها و 
گره های موجود در توسعه ایرانی سخن بگوییم. این راه ما را حتما به جایی می رساند که به این واقعیت اندیشه کنیم؛ قبل 
از آنکه پیروزی های متعدد در حوزه های دیپلماسی و ورزشی بخواهند یک افتخار ملی باشند، دانستن و داشتن دریافت 
درستی از پیچ وخم های توسعه باید تبدیل به یک افتخار شود، چون تا وقتی مشکالت را در پستو نگه داریم و بخواهیم 
همه چیز را به گونه ای نمایش دهیم که هیچ سهمی از واقعیت ندارند، در مرحله نخست باعث می شویم بازشدن گره ها 
به رؤیایی غیر قابل تحقق تبدیل شود و از سوی دیگر، همه روزنه های کشور نیز از تعارف ها و تمایل های کسب وکارهای 
ایدئولوژیک پر شوند.  پس بدون شک، سیاست گذاری عمومی در دستگاه اجرائی کشور باید زمینه را برای پرداختن به 
گره های توسعه ایرانی مهیا کند؛ به گونه ای که سخن گفتن و اندیشیدن به  گرفتاری و گره های موجود در جریان پیشرفت 
به دغدغه ای عمومی تبدیل شود. همین چند سال پیش و در دوران حضور دولت های نهم و دهم در کابینه، شاهد بودیم 
دگر گونه جلوه دادن ناهمواری های موجود در توسعه کشور یا غلوکردن در تحلیل توفیق ها، چه مشکالتی را برای کشور به 
وجود آورد؛ به طوری که وقتی دولت یازدهم، مدیریت کار را بر عهده گرفت، از گوشه وکنار به وضوح شنیده می شد ویرانه ای 
تاریخی از توسعه کشور بر جا مانده است؛ به شکلی که هنوز هم ساختارها و ساختارسازی ها، هزینه و تاوان آن آشفتگی را 
پس می دهند. درست به همین دلیل است که پیشنهاد می شود سیاست گذاران عمومی به شکلی کامال منسجم، مشکالت 
موجود بر سر راه توسعه را ارائه دهند و با سیاست گذاری خود از شهروندان و در صدر آنها از گروه های مرجع بخواهند برای 
عبور از موانع موجود، راهکار ارائه دهند. در چنین شرایطی، بازکردن گره ها و گذشتن از ناهمواری ها به دغدغه ای فراگیر 
تبدیل می شود و همه شهروندان می دانند مشکالت در چه حدی است و به وضوح می بینند فراخوان یا بسیجی عمومی برای 
برطرف کردن آنها به راه افتاده است. نگارنده، این مسئله را به این دلیل مطرح کردم که به نظر می رسد هنوز هم پرداختن و 
بازگوکردن بسیاری از معضل های  موجود بر سر راه ارتقای شاخص های پیشرفت، به برخی از گزینه های ارزشی ارتباط داده 
می شود؛ در صورتی که نظام مندی ارزش ها و ساختار آنها در طول تاریخ، بارها نشان داده است رهاکردن واقعیت ها درباره 

موقعیت های مختلف می تواند فقر انگیزشی را برای پرداختن یا از میان  برداشتن موانع پیشرفت برطرف کند.
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 دو ماهنامه 
 علوم انسانی
)تخصصی( 

دکتر حسن سبحاني، مفهوم توسعه را بازخوانی کرد

به آنچه که خود داریم ایمان بیاوریم

اگر اجازه بدهيد، پرسش اول را با عنوان کتابي که به تازگي منتشر کرده ايد  _
آغاز کنيم. چرا جدال با توسعه نيافتگي؟ 

همان طور که مي دانيد، تخصص اصلي من توسعه است و به داليلي، 
سال های طوالني در مجامع سياست گذاري و اجرائي کشور بودم و با اين 
مقوله گرفتاري هاي کشورهای توسعه نيافته تا حدودي مأنوس هستم. 
يعني هم از لحاظ نظري و هم اجرائي، درگير اين مقوله بوده ام و با کالم 
و مجادله، خيلي تالش کردم که همين مفهوم را به سهم خودم بفهمم و 
ديگران را متوجه کنم؛ موانعش را نشانه گيري و با واقع بيني براي خروج 
از وضعيتي که هستيم، مطالبي را ترويج کنم. تالش هايي که صورت 
گرفت، در آن مجموعه جمع شد و چون به معناي واقعي، مجموعه نسبتا 
حجيم مبارزه با مظاهر توسعه نيافتگي و تالش براي رفع يا کاهش موانع 

بود، ازاين رو اسمش را جدال با توسعه نيافتگي گذاشتم. 
بوديد؛  _ مجلس  نماينده  دوره  چند  و  دانشگاه  استاد  اقتصاددان،  شما 

به اين ترتيب تقريبا با همه قشري از مردم، برخورد نزديک داشتيد؛ سؤالم اين 
چيزهايي  چه  ما  کشور  توسعه نيافتگي  اصلي  داليل  شما  ديدگاه  از  که  است 

هستند؟ 
پاسخ به اين سؤال، خيلي سخت است؛ بايد آن را به شعبه هايي تجزيه 
کرد ولي آنچه در يک گفت وگوي کوتاه مي توان گفت اين است که ما تلقي 
درستي از توسعه نداريم. يعني در جامعه ما مسئوالني که براي کشور 
تصميم مي گيرند و منابع آن را تخصيص مي دهند و اوضاع را تمشيت 
مي کنند، لزوما درک يکساني از توسعه، نداردند عده زيادي در رده هاي 
باال در سطح وزرا، توسعه يافتگي را به معناي ساخت وساز، عمران و آباداني 
مي فهمند و اقدام براي شهرسازي يا زيربنا سازي، بندر، فرودگاه، جاده، 
لوله کشي آب و اينها را توسعه مي بينند؛ البته آنها در جريان توسعه نقش 
دارند اما حتما توسعه نيستند. بعضي ها تلقي ديگري دارند اما يک تلقي 
نسبتا عام تر وجود دارد که توسعه يافتن يعني مثل توسعه يافته ها  شدن؛ 
به مجموعه کشورهايي که به آنها مي گويند توسعه يافته و اگر ما مثل آنها 
بشويم اين مي شود توسعه يافتگي. به نظر من، خود اين مقوله، يک سابقه 
تاريخي دارد؛ يکي از بزرگ ترين حجاب هاي ما در تصميم گيري است؛ 
يعني ما با اين تصميم گيري، منابع خودمان را به طور غلط تخصيص 
کشورهايي  مجموعه  يک  است؛  واضح  خيلي  هم  دليلش  مي دهيم. 
و  دوره طوالني  يک  در  دويست، سيصد سال گذشته  در  که  هستند 
بدون اينکه لزوما طرح و برنامه اي داشته باشند، تحوالتي تجربه کرده اند 
به  که  دارند  ويژگي هايي  که  رسيدند  امروزي  شرايط  به  به اصطالح  و 
اين ويژگي ها توسعه يافتگي مي گويند؛ مثال رشدشان مناسب يا باالست، 

جهاني تقسيم شده بين چند کشور دارا و برخوردار و ده ها کشور فقير نابرخوردار، همواره اين پرسش را در اذهان مردم اين کشورها، پيش مي کشد که چرا و چگونه کشورهاي 
شمال به اين درجه از ثروت، رفاه، آسايش و امنيت رسيده اند درحالي که باقي کشورها يا در گرسنگي و فقر دست وپا مي زنند يا درگير جنگ و ناامني هستند يا با سرکوب و 
فساد سازمان يافته حکومت ها روبه رو هستند! انديشمندان بسياري در سال هاي پس از جنگ دوم جهاني از کشورهاي گوناگون روي مقوله توسعه  و تعريف آن کار کرده اند 
تا بدانند مراد از توسعه چيست و آيا الگوي يکسان و جهانشمولي براي توسعه جامعه های گوناگون وجود دارد يا نه. آنچه مسلم است، راه و روشي که کشورهاي غربي براي 
رسيدن به توسعه پيموده اند، همان راهي نيست که ساير کشورها الزاما براي رسيدن به توسعه بايد بپيمايند. از سوي ديگر، مشخص نيست که آيا جامعه هاي غربي، همان 
مدينه فاضله اي هستند که دورنماي رشد و توسعه را در برابر مردم ساير جوامع مي نماياند. کما اينکه وجود طبقات و تضادهاي طبقاتي در جوامع غربي در برهه هايي از زمان، 
شکل تخاصمي به خود گرفته و موجب بروز درگيري هاي شديدی تا سرحد وقوع انقالب می شود .دسترسي همه آحاد جامعه به نعمت هاي مادي، رفاه، مراقبت هاي بهداشتي 
و آموزش خالقانه، پرسش هايي است براي انديشمنداني که غم اصالح امور و رسيدن جامعه به پويايي و آسايش همگاني، نه صرفا زرق و برق هاي ظاهري را دارند و همواره 
در جست وجوي الگويي درون زا با مشارکت توده مردم براي رسيدن به آسايش و رفاه همگاني جامعه هستند. حسن سبحاني، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، از آن 
دسته از انديشمنداني است که در جست وجوي الگوي توسعه اي براي کشور است که لزوما نه در تضاد با راه پيموده شده غرب براي رسيدن به اين مرحله بوده و نه الزاما همان 
راه است. او معتقد به الگوي توسعه درون زا بر پايه شناخت ويژگي هاي تاريخي، فضايي، اجتماعي و اقتصادي کشور و جامعه ايران است که بر آن پايه، شايد بتوان به توسعه 
با تعريفي که ايشان از آن دارد، دست يافت ولي يک موضوع در گفته هاي ايشان مشهود است و اينکه توسعه با نفي سرمايه داري به عنوان مرحله اي از توسعه اقتصادي که 

عمر مفيد آن تمام شده و خود به مانعي سر راه توسعه جامعه هاي پيراموني، تبديل شده، ميسر است. 
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دو ماهنامه علوم انسانی)تخصصی( 

1 شماره  ول/  ا ل  سا  /1395 آبان 

توزيع درآمد در اين کشورها خوب است و رفاه دارند. من مي توانم اشاره کنم، 
باوري وجود دارد که اگر بخواهيم توسعه را بفهميم يا غرب توسعه يافته را 
بشناسيم بايد به پنج نکته در يک دوره هفت، هشت قرني توجه کنيم؛ يعني 
پس از پايان جنگ هاي صليبي. اول اينکه توسعه يافتگي غرب، معطوف است 
به يک جغرافيا؛ يعني اروپاي غربي. معطوف است به يک  نژاد، که نژاد سفيد 
است. معطوف است به يک دين، که دين حضرت مسيح است. معطوف است 
اقتصادي که  به  به يک فلسفه، که فلسفه روشنگري است و معطوف است 
سرمايه داري است. اينها که هرکدامشان مباني فکري و فلسفي هم دارد، در 
هم تنيده شده و در قرون متمادي، اين غرب توسعه يافته را به وجود آورده 
است. حاال بعضي ها تلقي شان اين است که اگر ما مثل اينها بشويم، توسعه يافته 
خواهیم شد. غافل از اينکه توسعه يافتگي، فقط ظاهر اين دنياي عجيب نيست 
بلکه مباني عميق فلسفي، ايدئولوژيک و تکنولوژيک دارد. مي خواهم بگويم 
اصوال اين برداشت درستي نيست اما اينکه فرموديد چرا توسعه پيدا نکرديم، 
يکي از مواردي که سردرگم هستيم اين است که اصوال نمي دانيم دنبال چه 
هستيم. آن را هم که تعريف کرديم به دلیل اینکه غلط است، به گمان من، 
ما را به جايي نمي رساند. نکته مهم ديگري که کمتر به آن توجه مي شود، اين 
 است که هر جامعه اي درمجموع ويژگي هايي براي زمان حال دارد که  مثال 
ويژگي ها  اين  آينده هم  قوي، 10 سال  به احتمال  و  نداشته  قبل،  10 سال 

را نخواهد داشت؛ يعني جامعه در حال تکامل 
است. مشکل امثال جامعه ما اين است که ما 
موفق نبوده ايم جايگاه واقعي خود و ويژگي هاي 
که  کسي  بدهيم.  تشخيص  را  جايگاه  اين 
مي خواهد ايران را متحول کند بايد ويژگي هاي 
امروز را همان طوري که هستند نه آن گونه که 
اين  تغيير  براي  بتواند  و  بشناسد  مي خواهد، 
ويژگي ها به چند گام جلوتر، تصميم گيري کند. 
کجا  نکرديم  نگاه  گرفتيم،  تصميم  موقع  هر 
نگاه  دور  خيلي  گذشته هاي  به  يا  ايستاده ايم؛ 
کرديم و سر از تحجر و عقب افتادگي درآورديم و 
يا به پيشرفته هايي نگاه کرديم که از نظر زماني 
شايد 150 سال از ما جلوتر ایستاده اند. در پاسخ 
فرمايش شما که چرا توسعه نيافته ايم؛ مي خواهم 
بگويم هم گويا مقصد را خوب تعريف نکرديم 

هم آنجا که هستيم را خوب نمي شناسيم. 
ولي در تعريف توسعه، خودمان تنها مقصر نيستيم. بانک جهاني و صندوق بين المللي  _

بيراهه رفتن ما نقش داشتند، به طوري که  اين  از اين دست، در  پول و نهادهاي ديگری 
مي بينيم همان هايي که روش و راهکارهاي توسعه براي کشورها تعريف مي کردند به دليل 
پيامدهاي ويرانگري که به بار آورده است، اکنون دهه 1980 را دهه ازدست رفته مي نامند؛ 
يعني خودشان اذعان مي کنند آن راه هايي را که پيشنهاد کردند، درست نبود. به نظر شما، 

راه ما به سوي توسعه کدام است؟ 
به  به مثابه  که  بفهميم  مي کنم،  عرض  که  اين طور  را  توسعه يافتن  اگر 
و  عيني  امکانات  ملت،  تلقي شود، يک  ملت  استعدادهاي يک  فعليت رساندن 
ذهني بالقوه اي دارد. من توسعه يافتگي را تالش براي جلو رفتن از آنچه هستيم 
يعني تحول در  و مترقي تر مي دانم.  به حالتي شکوفاتر  امکانات  اين  تبديل  و 
داشته هاي يک ملت و فکر مي کنم ديگران که توسعه يافتند، همين کار را کردند. 
خودشان آيين، آداب، رسوم و امکاناتي داشتند و آن را گرفتند و البته ممکن 
است رفته باشند و استثمارهايي کرده باشند ولي باالخره خودشان را ارتقا دادند. 
اگر اين را به توسعه يافتن تعبير کنيم آن وقت معلوم مي شود که يک ملت از چه 
چيزهايي بايد استفاده کند و از چه چيزهايي نبايد. آنچه مسلم است هر جامعه اي 
به خصوص اگر توسعه نيافته باشد داراي ذهنيت ها و عينيت هايي است که ممکن 
است برخي از آنها نياز به پااليش داشته باشند. برخي خرافي و برخي ضدعلم و 
پيشرفت باشند؛ برخي اصوال آدم را به عقب ماندگي مي کشانند، آنها را بايد کنار 
گذاشت، ولي بديهي است که همه آنچه يک ملت دارد، جزء چيزهايي نيست که 
بايد پااليش بشود. داشته هايمان قابليت هاي بااليي دارد و از قابليت هاي مثبت 
خودمان بايد استفاده کنيم؛ اما آن قدر وقت نداريم که همه چيز را خودمان تجربه 
کنيم. بايد ببينيم پیراموِن ما چه مي گذرد و تجربه اي را که ديگران داشتند، 

بلد باشيم و بفهميم. آدم، بسياري از امور را بايد بلد باشد و اگر بتواند آنها را در 
خدمت به فعليت رساندن داشته هاي خودش ببيند و به کار بگيرد. خطايي که در 
مورد ما و خيلي از کشورهاي درحال توسعه رخ داده اين است که اوال داشته هاي 
خودمان را کنار مي گذاريم، بعد مي گوييم مثل ديگران بايد باشيم؛ اين است 
که دچار بيگانگي مي شويم و هم اين را از دست مي دهيم هم آنچه را دنبالش 
مي رويم لزوما به دست نمي آوريم؛ بنابراين در پاسخ فرمايش شما بايد عرض کنم 
که بايد به خودمان به عنوان قوه محرکه تکيه کنيم و البته از فهم تجارب ديگران 

و به کارگيري هشيارانه آنها غفلت نکنيم.
همان طور که فرموديد يکي از بسترهاي توسعه در جوامع غربي، رژيم سرمايه داري  _

بوده و مي دانيم که بخشي از اين ترقي، ناشي از غارت جوامع مستعمره بوده است. آيا 
اين بستر سرمايه داري مي تواند ما را به اين توسعه برساند يا آن فرهنگ و بستر را بايد 

تغيير بدهيم؟ 
همان طور که اشاره فرموديد، سرمايه داري يکي از پنج عنصري است که من 
در ابتداي عرايضم گفتم در تکوين نظام غرب نقش داشته و البته با عناصر ديگر 
ترکيب شده، گيرم که بپذيريم از طريق حاکميت سرمايه به توسعه برسيم ولي 
دين را چه بايد بکنيم که با مسيحيت عجين بوده است. فلسفه را بايد چه  کنيم 
که آن با فلسفه روشنگري که به تدريج سر از حاکميت عقل درآورد و وحي را 
منزوي کرد، عجين است. پس اگر ما بخواهيم حاکميت سرمايه داري را به عنوان 
راه خودمان انتخاب کنيم و به توفيق برسيم، بايد 
بقيه اجزاي تفکر غربي را همراه آن بياوريم که 
اين با چارچوب ما هم خوانی ندارد؛ بنابراين فکر 
سرمايه داري  از  ناقص  به طور  مي شود  مي کنم 
اقتباس کرد اما قطعا به نتيجه اي که آنها رسيدند، 
نمي رسيم. به يک شبه سرمايه داري نفتي تبديل 
مي شويم و پس از 50 سال، وقتي برگرديم پشت 
سرمان را نگاه کنيم، معلوم نيست آن جامعه ای 
علقه  ما  قبل  سال   60  ،50 با  ساخته ايم  که  را 
و ارتباطي دارد يا نه و چيزي ديگر شده است. 
بلکه  نيست  توسعه يافتن  اين  توسعه يافتگي،  در 
استحاله است. از اين نظر من فکر مي کنم اقتباس 
روش سرمايه داري براي جوامعي مثل جوامع ما 
قابل توصيه نيست. اگر پرسش اين باشد که اين 
را که  اقتصادي ای  الگوي  به جد  راه چيست من 
در قانون اساسي جمهوري اسالمي پيشنهاد شده است، براي شرايط خودمان 
الگوي مناسبی مي دانم. مناسب نه اينکه ذره اي بر آن خدشه وارد نيست ولي از 
اين حيث که اکنون محل وفاق قانون اساسي است و قوانين و مقررات ديگر را 
بر مبناي آن تنظيم مي کنيم. مضافا اينکه در فصل اقتصاد قانون اساسي، يک 
الگو براي توسعه جامعه  ايران ارائه شده است که من مي گويم اين الگو مي تواند 
اسمش الگوي تأمين نيازهاي اساسي باشد و موضوع اصل »43« قانون اساسي 
است. در اين اصل نوع مالکيت ها و روابط مالي بين انسان ها با همديگر کامال 
مشخص شده است و من آن را الگوي قابل دفاعي مي دانم؛ بنابراين مي شود در 
يک جمله گفت، باید نفي سرمايه داري کنيم و الگوي قانون اساسي را به جاي 

آن بنشانيم. 
قانون اساسي مان باید پلت فرم مشترک ما براي تمام برنامه ها و قوانين باشد. دوم، يک  _

سند چشم انداز داريم که برنامه ميان مدت ماست تا چه حد برنامه هاي توسعه اي به ويژه 
برنامه ششم توسعه را در اين راستا مي دانيد؟ 

قانون اساسي به عنوان پايه اي ترين مقوله براي بررسي سازگار بودن يا نبودن 
قوانيني که در اين سال ها گذرانديم، امتياز نمي گيرد. به اين معنا که قوانين ما 
لزوما برمبناي قانون اساسي تنظيم نشده است. اين نکته اي است که هرکس 
براي ايران دلش مي سوزد، بايد به آن فکر کند. همين طور که استحضار داريد 
مصوبه هاي مجلس در اختيار شوراي نگهبان قرار مي گيرد. شوراي نگهبان 
قانون را براساس مغاير نبودن با قانون اساسي يا دين بررسي مي کند. خيلي 
از امور مغاير با دين نيست ولي مي تواند لزوما مطابق با دين هم نباشد. از 
اين حيث، قوانين بسياري که صادر شده مغاير تشخيص داده نشده ولي در 
اجرا ديديم که مولد فقر و رشددهنده رکود است درحالي که با بقيه اجزای 
قانون اساسي جور درنمي آيد. قوانين توسعه اصوال ردگم کني ناخواسته است. 

باید ببینیم پیراموِن ما چه مي گذرد و تجربه اي 
را که ديگران داشتند، بلد باشيم و بفهميم. 
آدم، بسياري از امور را بايد بلد باشد و اگر 
بتواند آنها را در خدمت به فعليت رساندن 
داشته هاي خودش ببيند، و به کار بگيرد. 

خطايي که در مورد ما و خيلي از کشورهاي 
درحال توسعه رخ داده اين است که اوال 

داشته هاي خودمان را کنار مي گذاريم، بعد 
مي گوييم مثل ديگران بايد باشيم
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به عبارت ديگر، توسعه يک جريان کند و بطئي در گذر زمان و توأم با مرارت 
و رنج است و ديگران 150 سال زحمت کشيدند تا به آن رسيدند. حتي اگر 
دزدي و استثمار کردند ولي باز هم زحمت کشيده اند. ما باید هنر داشته باشيم 
از تجربه ديگران استفاده کنيم. هيچ دولت و تشکيالتي نمي تواند در يک يا 
دو برنامه پنج ساله توسعه را براي مردم به ارمغان بياورد. معتقدم برنامه هاي 
ما  تعقيب کنيم. توسعه چيزي نيست که  بايد  را  توليد  افزايش  رشد يعني 
دنبالش برويم ولي اگر رشد اقتصادي يعني افزايش کمي توليدات عملي شود، 
به تدريج در گذر زمان مي بينيد که رفاه مردم بيشتر مي شود. مردم اشتغال 
و درآمد خواهند داشت. به اندازه درآمد خرج مي کنند. زندگي شان به تدريج 
تغيير مي کند، حاال اسمش را توسعه بگذاريم. يعني عنايت فرموديد. بعضي 
وقت ها مي گويند مي خواهيم رشد اقتصادي 5,2 درصد را از طريق بهره وري 
به دست بياوريم. آن وقت بعضي ها مي روند سازمان بهره وري درست مي کنند؛ 
سازمانی که اين مسئله را ايجاد نمي کند. يعني شما به مردم به شيوه اي بگوييد 
که بايد از همين که داريد، 5,2 درصد بازدهي بيشتر به دست بياوريد؛ یعنی 
یاد بگیریم که کار کرده و به جاي اينکه صد تا توليد کنيم، 102,5 توليد کرده 
و بعدا آمارگرها که اينها را بررسي کردند، بگویند بهره وري باال رفته است، نه 
اينکه سازمان بهره وري درست کنيم. برنامه اي که تجربه هاي ما تا به حال )االن 
آخر پنجم هستيم( نشان مي دهد که در آن هزار اولويت وجود داشته است. 
اولويت داشته باشد، هيچ چيز  بديهي است در چيزي که در آن هزار چيز 

اولويت ندارد. اين است که به نظر من بايد در 
لفظ توسعه درباره آن کتابچه هايي  به کاربردن 
که در مجلس به نام برنامه توسعه درمي آوريم، 
ما  مشکالت  از  يکي  بدهيم.  خرج  به  خست 
اين است که مصوبات و کارهايمان را با قانون 
اساسي منطبق نمي بينيم يا نمي کنيم؛ بنابراین 
ثمره کار را از اين زاويه نگاه نکرده درحالي که 
بايد دنبال افزايش توليداتمان باشيم و باالآمدن 
سرانه، دنبال آرمان هايي هستيم که آن آرمان ها 
معلول توليد باالست. يعني وقتي درآمد سرانه 
باال باشد، سطح بهداشت باال مي رود. مستقيما 
در فقر که نمي شود، افزايش سطح بهداشت را 

هدف گيري کرد. در فقر بايد آموزش را دنبال کرد. 
اشاره کرديد اگر توليد باال برود و رشد پيدا کنيم، آن وقت مي توانيم به توسعه دست  _

يابيم. سال هاست در کشورهايی مانند ايران با تمسک به اين ادعاي نهادهاي بين المللي 
سرمايه داري که اگر در جامعه اي سرمايه گذاري داخلي و خارجي افزايش بيابد، اين باعث 
مي شود که سرمايه ها اصطالحا در آن جامعه نشت کند و در نتيجه باعث رفاه و ثروت 
اين  از  به مقررات زدايي زده ايم ولي در عمل مي بينيم در بسياري  آنجا شود، دست  در 
در  که  آمريکاي التين  و  آفريقايي، آسيايي  از کشورهاي  بسياري  مانند  ادعايي  جوامع 
آنها شرکت هاي بزرگ غربي، سرمايه گذاري کردند، نه تنها اين اتفاق ها نيفتاده و پس انداز 
ايجاد نشده بلکه فقر، بيکاري، عقب ماندگي و استثمار هم به درجات باال به جاي مانده 
و حتي بيشتر شده است؛ البته در کشورهايي مانند چين يا تا حدودي هند و برزيل که 
از  تا حدودي  اقدام کردند، فقر و عقب ماندگي  به جذب سرمايه  با سياست هاي خاصي 
بين رفته است اما تجربه کشور ما نشان مي دهد براي جذب سرمايه داخلي و خارجي، 
مقررات زدايي کرده، کارگران را از داشتن شغل و بيمه محروم مي کنيم، دانشگاه ها تبديل 
به کارخانه هاي مدرک دهي مي شود و يک نظام اداري فاسد در پي آن به جا مي ماند اما 
نه تنها آن سرمايه ها جذب نمي شود بلکه اگر وارد شود، پس انداز ملي را هم از کشور ما 

خارج مي کند. 
با فرمايش شما مخالفتي ندارم ولی از رشد توليد صحبت کردم و قبول دارم 
که ما براي رشد توليد به سرمايه هم نياز داريم اما لزوما وارد بحث سرمايه نشدم. 
حاال اگر جلوتر برويم، ممکن است بفرماييد که رشد چرا اتفاق نمي افتد. رشد به 
چه چيزي بستگي دارد.  بالطبع آن به نيروي کار بستگي دارد و سرمايه اي که  با 
اینها ترکيب شود و کاال و خدمت توليد کنند. خب، خودمان معتقديم که نيروي 
بلد نيستند مسائل  البته عمده تحصيلکرده هاي ما  قابلي داريم؛  انساني نسبتا 
را حل کنند و اين يکي از کاستي هاي ماست اما نيروي انساني باالي 40-45 
ميليون نفر آدمي که مي توانند کار کنند، وجود دارند. سرمايه چه خارجي و چه 

داخلي به کارگرفتنش الزم است ولي کفايت نمي کند. به صرف اينکه آن را به 
کار بگيريم، مشکالت ما را حل نمي کند چون عرض کردم مشکل ما اين است 
که نمي دانيم وضع ما چه اقتضا مي کند. اين نظام اداري ما که از سال 1327 
به بعد مي خواهيم آن را اصالح کنیم آيا قابليت اين را دارد که سرمايه اي را 
که تصويب کرده ایم، در اختيارش بگذاريم تا بهينه هزينه کند! ايراد ما سرمايه 
نيست. وقتي تحت تأثير سرمايه داري خيلي پيشرفته از خصوصي سازي صحبت 
مي کنند و ما مي خواهيم آن الگوي سرمايه داري خيلي پيشرفته انگليس و آمريکا 
را به کشوري بياوريم که مشکالت خاص خودش را دارد، بديهي است تصميم 
اينکه سرمايه اشکال داشته باشد، چون  نه  ما براي خصوصي سازي غلط بوده 
غلط بوده اگر سرمايه هم وارد کنيم در اين بستر غلط، کار نمي کند. هر سيستم 
اقتصادي حالتي دارد. مثال امروز که ما در اينجا هستيم، شرايطي بر اقتصاد ايران 
حاکم است. اگر که ما حالت اين سيستم را نفهميم، نمي توانيم براي تغيير به 
يک وضعيت ديگري نسخه درست بپيچيم. مشکل ما اين است که نظام اداري ما 
مسأله دار و ناکارآمد بوده و خصوصي سازي وسيع را توصيه مي کنيم درحالي که 
عمده بخش خصوصي محترم ما قبل از اينکه مولد باشد، تاجر است. حاال ممکن 
است دليل خودش را داشته باشد که چرا تجارت می کند. دليل دارد ولي مولد 
نيست. دنبال درآمد زودبازده با نرخ باال و ريسک کم است. اين فرق مي کند با 
جاهايي که وقتي سرمايه را مي گرفتند، ريسک پذير بودند. خودشان را به خطر 
مي انداختند و به قول معروف کارآفرين بودند. نمي خواهم بگويم ما چرا مثل 
ديگران نيستيم. به هر دليلي ما اين گونه هستيم 
و سرمايه در اين کشور هدر مي رود. مي خواهم 
بگویم که نفس سرمايه، اگر درست به کار گرفته 
باشد؛  رشد  منشأ  خود  جاي  در  مي تواند  شود، 

البته کافي نيست بايد شرايطش فراهم شود. 
آيا تناسبي بين فرهنگ و اقتصاد يک جامعه  _

وجود دارد؟ اگر فرهنگ و اقتصاد جامعه اي با يکديگر 
هماهنگ شوند، توسعه محقق مي شود؟ 

نسبت هايي  دو،  اين  بين  مي شود  نظرم  به 
برقرار کرد. ضمن اينکه خودم توسعه را يک کل 
مي دانم.  سياست  و  فرهنگ  با  تجزيه  غير قابل 
يک کل است که داراي وجوه مختلف است. اين 
وجوه يک منشور را درست کرده است که خيلي 
متفاوت از هم نيستند. يعني اگر جامعه اي به لحاظ توسعه يافتگي وجه اقتصادش 
ضعيف باشد، حتما وجه فرهنگي و سياسي آن ضعيف است و برعکس. از فرهنگ 
ضعيف، اقتصاد قوي درنمي آيد و در اقتصاد ضعيف، فرهنگ مجال رشد پيدا 
نمي کند ولي اگر بخواهيم اندکي از اين حرف عدول کنيم، فرهنگ هايي هست 
در  نه  مي کند.  دعوت  تقال  و  قناعت  کار، کوشش،  به  را  انسان ها  اجزايش  که 
حد نصيحت که به آدم هاي گرسنه بگوييم قناعت کنيد. نه، منظور آن نيست 
يا  نمی دانند.  قبيح  را  امر  اين  دارد،  وجود  امکان پس اندازکردن  اگر  مثال  ولي 
مثال مسيحيت که در مذهب پروتستانيسم اعالم کرد: »کار تقوا است.« و حتي 
مثل  خيلي ها  و  مي زنم  را  حرف  اين  باشد،  آباد  اقتصادتان  اينکه  براي  نگفت 
ماکس وبر بحث کردند که آيا سرمايه داري جديد به خاطر اين نگاه به دين نبود! 
پس انداز شد و دوباره اين پس انداز در توليد به کار انداخته شد و سرمايه داري 
به اين نقطه رسيد! در نقطه مقابل، مثال گفته شد »دنيا سراي گذر« است. »چه 
داشته باشي، چه نداشته باشي بايد بروي.« و »آن طرف را آباد کن!« خب، بديهي 
 است، اين تفکر مذهبي مانع توسعه است؛ بنابراین فکر مي کنم حداقل فرهنگ 
االن  که  است  اين  ما  مشکل  کند.  کمک  توسعه  به  مي تواند  اسالمي  ايراني- 
مردم  به  گاهي  مثال،  به عنوان  است.  شده  مشکل  دچار  فرهنگ  اين  خود 
که  است  چيزي  باشد.  زحمت  و  کار  با  متناسب  درآمد  بايد  مي شود  گفته 
باشد  کارم  با  متناسب  درآمدم  اينکه  نه  من  مي گويد  فرد  مي پسندد.  انصاف 
با  يا  انجام دهند  اينکه هيچ کاري  بدون  را مي شناسم که  نيست، کساني  که 
کمترين کار، درآمدهايشان قابل محاسبه نيست؛ اين تفاوت را چطور حل کنم 
و  توليد  به  فرهنگي که مي تواند  آن عنصر  را مي بيند،  تبعيض ها  اين  و چون 
عنصر از  استفاده  ياراي  مردم  و  مي بازد  رنگ  به تدريج  کند  کمک   توسعه 

 فرهنگي را ندارند. 

در چيزي که در آن هزار چيز اولويت داشته 
باشد، هيچ چيز اولويت ندارد. اين است که به 

نظر من بايد در به کاربردن لفظ توسعه درباره آن 
کتابچه هايي که در مجلس به نام برنامه توسعه 

درمي آوريم، خست به خرج بدهيم. يکي از 
مشکالت ما اين است که مصوبات و کارهايمان را 

با قانون اساسي منطبق نمي بينيم يا نمي کنيم
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1 شماره  ول/  ا ل  سا  /1395 آبان 

اگرچه بر سر مفهوم توسعه، اجماعي ميان انديشمندان وجود ندارد ولي جهاني سازي  
که بعضا جانشين بحث هاي مبتني بر توسعه شده، بر دشواري هاي دستيابي به تعريف 
واحدي از مفهوم توسعه افزوده است. در همين زمينه تا نيمه سده گذشته آنچه از 
واژه توسعه مراد مي شد، مبتني بر رشد اقتصادي کشورها بر پايه شاخص هايي نظير 
از تشکيل  به عنوان فرايندي  بود که عموما  توليد سرانه ملي  ناخالص ملي و  توليد 
مشخص  سرمايه گذاري  و  پس انداز  از  سطوحي  وسيله  به  که  گردش  در  سرمايه 
اقتصادي ای نظير ميزان  با معيارهاي  از مراحل فوق  تعريف و در هر مرحله  شده، 
آنها  درباره  و  شده  متمايز   ... و  مصرف  ميزان  ساالنه،  رشد  ميزان  سرمايه گذاري، 
بحث مي شود؛ بنابراين با الهام از همين نگرش به توسعه، سازمان ملل دهه 1960 
را نخستين دهه توسعه براي کشورهاي جهان سوم ناميد و دستيابي به رشد ساالنه 
6 درصد افزايش را هدف ايده آل کشورها اعالم کرد؛ يعني در اين نگرش به مسائلي 

چون فقر، بيکاري و ديگر ناهنجاري هاي اجتماعي و اقتصادي توجه نمي شد. 
کارشناسان  توجه  مورد  توسعه  به  دستيابي  راهکارهاي  هنگامي  که 
اقتصادي قرار گرفت و نقش دولت به عنوان يکي از مهم ترين موضوعات قابل 
بحث خودنمايي کرد، از دولت به عنوان مجري و اصلي ترين محور توسعه، نام 
برده شد، غافل از آنکه اوال توسعه به عملکرد و کارآمدي دولت منحصر نيست، 
ثانيا دولت ها، لزوما از ديگر ساخت هاي اقتصادي و اجتماعي، توسعه يافته تر 
نبودند و خود، حتي مانع بزرگي بر سر راه توسعه بودند. از اين رو، مؤلفه هايي 
مانند تأمين معاش، افزايش اعتماد به نفس و آزادي افراد جامعه هم در زمره 
مشخصات توسعه يافتگي قرار گرفت. هنوز هم اقتصاددانان، ارزش را در رشد 
اقتصادي و افزايش سطح زندگي، جامعه شناسان در نظم و تعادل اجتماعي 
و سياسيون در کارآمدي و مشروعيت نظام سياسي مي دانند. مردم عادي 
امنيت، بعضی در  را در رفاه و ثروت، گروهي در نظم و  ارزش  نيز عده اي 
گسترش اخالق و معنويت و برخي در گسترش آزادي و عدالت مي دانند. 
گي روشه در تعريف توسعه مي گويد: توسعه، عبارت از همه کنش هايي است 
که براي کشاندن جامعه به سوي تحقق مجموعه منظمي از شرايط زندگي 
از ارزش ها، مطلوب تشخيص داده  با بعضي  ارتباط  جمعي و فردي که در 
شده اند، صورت مي گيرد. مايکل تودارو، توسعه را جرياني چندبعدي مي داند 
که مستلزم تغييرات اساسي در ساختار اجتماعي، طرز تلقي مردم، نهادهاي 
ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، کاهش نابرابري و ريشه کن کردن فقر مطلق 
بايد  کشور،  يک  در  توسعه  اثبات  براي  است  معتقد  سيرز  دادلي  می داند. 
ديد در کنار افزايش در آمد سرانه، آيا فقر، بيکاري و نابرابري در آن کشور 
شاخص ها  اين  که  صورتي  در  تنها  او،  نظر  به  نه.  يا  است  کرده  تغييراتي 
برايند  بود.  کشور  آن  در  توسعه  وقوع  مدعي  مي توان  باشند،  يافته  بهبود 
چنين نگرش تک بعدي ای به توسعه، ايجاد شکاف هاي اساسي و نبود تعادل 

در ابعاد انساني و مکاني بود. در دهه هاي 1970 و1980ميالدي مجموعه 
سياست هايي از سوي اجماع واشنگتن براي کشورهاي در حال توسعه تجويز 
شد. در اين الگو دولت باید خود را از فعاليت هاي اقتصادي کنار کشيده و 
ضمن سپردن وظايفش به بخش خصوصي، بازار تعيين کننده نيازهاي جامعه 

و البته قيمت ها باشد.
قرارداد  و  دستمزد  اجتماعي،  تأمين  آموزش،  بهداشت،  الگو  اين  در 
کارگران و مديريت کارخانه ها به دست بازار سپرده شده و ساز و کار بازار 
تعيين کننده امور جامعه مي شود. اجراي اين سياست ها که در ايران به نام 
ناگواري  پيامدهاي  انجام شد،  از جنگ  در سال هاي پس  تعديل ساختاري 
گراني،  سازمان يافته،  فساد  بيکاري،  فقر،  گسترش  آورد.  بار  به  کشور  براي 
بيماري،  توليدي،  بنگاه هاي  و  کارخانه ها  تعطيلي  دستمزدها،  سقوط  تورم، 
حاشيه نشيني و قطبي شدن جامعه پيامدهاي مشترک اجراي اين سياست ها 
در ايران و ساير کشورها در همه جاي دنيا بود، از اين رو نمي توان شکست 
اين سياست هاي ويرانگر را به بي سياستي يا بي تدبيري يا بد اجرا شدن آن 
ربط داد؛ از اين رو بود که اجماع واشنگتن، دهه 1980 را دهه از دست رفته 
با نامي ديگر براي اجراي همان سياست هاي خانمانسوز  بار ديگر  اما  ناميد 
حال  در  عمال  انساني  چهره  با  تعديل  نسخه  تجويز  با  و  گذاشت  پيش  پا 
فجايعي  به علت  است.  پيرامون  پياده سازي همان سياست ها در کشورهاي 
از  توسعه  مفهوم  در  اساسي ای  بازنگري  آمد،  وجود  به  رابطه  در همين  که 
سوي انديشمندان مخالف جهاني سازي و سياست هاي نوليبرالي انجام شد و 
از توسعه يک مفهوم چند بعدي متعادل پديد آمد. پس از سال هاي 1970 
انديشمندان، توسعه را به مثابه ابزاري براي تعادل بخشيدن به نظام اقتصادي 
آن منوط کردند.  انسان محوري  به  را  تداومش  و  پويايي  و  و محيط زيست 
به  غير  آن،  و  دموکراتيک  به  نظام ها  معيار سنجش  جديد،  تعريف  اين  در 
اولويت بخشي  با  منابع  تعيين تخصيص  به  تصميم گيري ها  و  دولت ها  توجه 
اقتصادي -  فعاليت هاي  آثار منفي  به حداقل رساندن  پايداري درازمدت،  به 
سياسي به انسان ها و حداقل رساندن آثار منفي فعاليت اقتصادي به محيط 
زيست و زيستگاه انساني منوط شده است. در اين تعريف، بر جوشش توسعه 
از درون تأکيد و خواستار ايجاد سازوکارهايي براي فراهم آوردن فرصت هاي 
واقعي به منظور مشارکت مردم در فعاليت هاي اقتصادي - سياسي و ضمن 
اعتقاد به شيوه برنامه ريزي تعاملي براي نهادينه کردن مشارکت مردم، خواستار 
فاجعه بار توسعه  نهادسازي در  اين  زمينه شده است. مخالفان سياست هاي 
عقب نشيني  برابر  در  راهکاري  به عنوان  را  مشارکتي  نهادهاي  نوکالسيک، 
دولت به سود بازار طرح مي کنند که مي تواند ساختار معيوب دولت را اصالح 
کرده و در موارد بسياري جاي آن را پر کند. در الگوي توسعه پايدار از آنجا که 
رويکرد اصلي، حفظ زيست بوم طبيعي و سالمتي انسان ها  بوده، خواه ناخواه 
نقش مردم در فرايند تصميم گيري ها که اصالح ضعف هاي محيطي و انساني 
است، پررنگ تر شده و تکيه بر معيارهايي چون قدرت مردم، اخالق، مديريت، 
ظرفيت هاي ملي و محلي بر پايه ايجاد نهادهاي مشارکتي قرار مي گيرد و 
تالش هاي سياسي مردم در سطوح مختلف براي تأثير  گذاشتن بر قوانين و 
تصميم گيري ها الزم است. در اين نگرش، توسعه محصول تاريخي و فضايي 
قلمداد شده و طراحي الگوي واحد توسعه براي جوامع گوناگون مردود است 
و بايد سياست هاي توسعه بر پايه شرايط زماني و مکاني طراحي  شود و در آن 
عناصر عمومي و مشترک سازگار با نيازها و تعلقات گروه ها مدنظر قرار گيرد. 
در واقع در اين الگو، فرايند مشارکت به عنوان هدف بنيادين مدنظر است که 
با تکيه بر مشارکت هاي مردم، اخالق، مديريت و ظرفيت هاي ملی و محلي، 
ايجاد نهادهاي مشارکتي و سازمان هاي محلي، ثبات اجتماعي، مردمي کردن 
نظريه طرفداران جهاني سازي،  برخالف  و  انجام شده  آن  پايداري  و  جوامع 
توسعه را امري درونزا و تعاملي مي داند که بر پايه رشد فرهنگي و اجتماعي 

مردم استوار است، نه صرفا مقوله هاي اقتصادي.

توسعه به عملکرد و کارآمدی دولت منحصر نیست

جهاني سازي و توسعه پايدار
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وقتی نئولیبرالیسم، جهان را به پرتگاه فاجعه نزدیک می کند

 تالش براي جهاني برتر 
و استدالل هايي در دفاع از حق کار

در تئوري هاي اقتصادي ارتدکس، اشتغال تابعي از متغير سرمايه گذاري و سرمايه گذاري نيز 
به گونه اي تابعي از متغير سود مورد انتظار است. گرچه با پيشرفت هاي چشمگير تکنولوژي 
اطالعات و روبوتيزه شدن روزافزون فعاليت ها در فرايندهاي مختلف توليد کاال و خدمات در 
صنايع گوناگون، به هيچ وجه نمي توان مانند گذشته شاهد افزايش اشتغال درنتيجه افزايش 
سرمايه گذاري بود. در اين ديدگاه ها، سرنوشت اشتغال به دستاني نامرئي در اقتصاد سپرده 
مي شود که به طوراساسی مبتني بر مفاهيمي مانند مطلوبيت و انگيزه هاي سودجويي فردي است. 
در اين رويکرد، پويايي بازار قادر به تنظيم و تعديل بازارها و ازجمله بازار کار بوده و دخالت در 
آن از سوي دولت مي تواند منطق فعاليت هاي اقتصادي را با مشکل مواجه کند. در چارچوب اين 
ديدگاه و از آنجا که دوره هاي متوالي رکود و رونق، جزئي طبيعي و ساختاري از ماهيت وجودي 
سيستم سرمايه داري است، بيکاري نيز امري طبيعي در سيستم خواهد بود. اشتغال کامل، نه 
مي تواند در اين سيستم با توجه به ماهيت االکلنگي آن رخ دهد و نه چندان مطلوب است؛ چراکه 
اشتغال کامل به اصطالح تعادل بين عرضه و تقاضاي نيروي کار را به نفع این نيرو تغيير داده و 
قيمت آن را در بازار کار باال مي برد که سرانجام موجب کاهش حاشيه سود کارفرما خواهد شد. 
با اينکه در دهه هاي پس از جنگ جهاني دوم و به ويژه در دهه هاي 60 و 70 ميالدي با روي 
کارآمدن دولت هاي رفاه در بخش هايي از اروپا، بر اساس مجموعه اي از عوامل و ازجمله ديدگاه 
جان  مينارد کينز، دامنه عمل دست نامرئي با سياست گذاري هاي دولتي در زمینه توسعه خدمات 
اجتماعي تا حدي محدود شد؛ به ويژه با آغاز دهه 80 و حاکميت آشکار گفتمان نئوليبرالي بر 
جهان، مفاهيمي ازقبيل تجارت آزاد، خصوصي سازي، آزادسازي بازارها و... همواره توسط ديدگاه 
موسوم به اجماع واشنگتني، يعني آموزه هاي صندوق بين المللي پول و بانک جهاني، از مهم ترين 
اصول و مباني توصيه اي و به عبارت درست تر ديکته شده به دولت ها بوده است. در همين زمینه، 
آزادسازي بازار کار و مقررات زدايي و حذف دستاوردهاي مبارزاتي کارگران نيز از رويکردهاي 
مهم ديگر نئوليبراليسم بوده که موجب پيامدهاي فاجعه بار براي بخش عظيمي از مردم جهان 
شده است. در اين رويکرد وقتي از توسعه صحبت مي شود، عمال رشد اقتصادي مدنظر است و 
شاخص هاي اجتماعي همچون اشتغال، توزيع عادالنه درآمد و... در آن چندان مورد توجه نيست؛ 
گرچه براساس پژوهش هاي اخير صندوق بين المللي پول، اين سياست ها در بسياري از مناطق 

جهان به رشد نيز نينجاميده است. 

آمارتيا سن، اقتصاددان هندي، استاد دانشگاه هاروارد و برنده جايزه نوبل اقتصاد، 
انديشمندي است که بحث توسعه را بر محور توسعه انساني دنبال کرده است و 
استدالل هايي را براي دفاع از حق کار )اشتغال( مطرح کرده و در همين رابطه، ايجاد 
اشتغال کامل را به عنوان وظيفه دولت ها در راستاي توسعه اجتماعي و اقتصادي با 
رويکرد توسعه انساني مورد توجه قرار داده است. آمارتيا سن، از منظري متفاوت از 
مباني اقتصاد ارتدکس و بر مبناي رويکردي اخالقي، حقوقي و انساني، توسعه اجتماعي- 
اقتصادي را مورد توجه قرار مي دهد. از اين منظر اشتغال و کار را به عنوان يکي از 
مهم ترين حقوق طبيعي و متعاقب آن حقي در چارچوب منشور حقوق بشر، مورد 
تحليل قرار مي دهد و دولت ها را موظف به سياست گذاري و برنامه ريزي براي تأمين اين 

حق براي تمام افراد توانا، عالقه مند و آماده به کار در جامعه مي داند. 
باتوجه به تصريح اصل »43« قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مبني بر »تأمين 
شرايط و امکانات کار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قراردادن وسايل کار 
در اختيار همه، کساني که قادر به کار هستند ولي وسايل کار ندارند، در شکل تعاوني، از 
راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و 
گروه هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يک کارفرماي بزرگ مطلق درآورد 
که اين اقدام بايد با رعايت ضرورت هاي حاکم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد کشور در 

هر يک از مراحل رشد صورت گيرد.«
***

باتوجه به کار آمارتيا سن به عنوان يک نقطه عزيمت، ادعايي مطرح شد مبني بر 
اينکه هيچ سياست ديگري نمي تواند وجود داشته باشد که در بردارنده مزايايي به اندازه 
بسياري از مزاياي بالقوه يک شغل تضمين شده در سطح يک بسته حقوق و مزاياي 
حداقل دستمزد براي همه افراد آماده کار و مايل به کار باشد. اين ادعا در چهار استدالل 
خالصه شده است. به موازات ارائه استدالل ها، هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي متعدد 
بيکاري، کم کاري و مزاياي اشتغال کامل فهرست شده و مرجعي نيز ايجاد شده؛ براي 
اينکه چگونه حق اشتغال با استدالل هاي متنوعي در زمینه عدالت اجتماعي مورد 
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حمايت قرار گرفته است، حوزه اي که آمارتيا سن سهم مهمي در آن دارد. 
آمارتيا سن، در رساله اي که در سال 1975 براي دفتر بين المللي کار نوشته است، 
طرح کلي آنچه را سه جنبه اشتغال مي نامد، مشخص کرده است: جنبه توليد، جنبه 
درآمد و جنبه به رسميت شناخته شدن. دو جنبه اول و دوم به معناي آن است 
که بيکاري به کاالها و خدمات توليدي صرف نظرشده از سوي جامعه و درآمدهاي 
پايين تر براي بيکاران و خانواده هاي آنها منجر مي شود )همراه با تأثير منفي بر مصرف 
و فروش(. جنبه سوم، دربردارنده اين مفهوم است که فرد بيکار از فرصت ارضاي يک 
نياز شناسايي شده عميقا انساني، براي »به رسميت شناخته شدن اجتماعي« که با کار 
گره خورده شده، محروم مانده است. اين تجزيه و تحليل، از ديدگاه جريان اصلي 
اقتصاد نئوکالسيک به کار همچون يک »عامل کاهنده مطلوبيت« )تجسم يافته در 
منحني عرضه نيروي کار که در آن فرض شده است( افراد هميشه فراغت را ترجيح 
مي دهند و بايد به نوعي براي کارکردن تطميع شوند، فراتر مي رود؛ البته خارج از 
اقتصاد، مدت هاست که اهميت اشتغال براي هويت فردي و اجتماعي در انسان شناسي، 
روان شناسي اجتماعي و جامعه شناسي به رسميت شناخته شده است. اين نوع تجزيه و 
تحليل در علم مالل انگيز اقتصاد بسيار نادرتر بوده است. اي اف شوماخر نيز در مقاله اش 
»اقتصاد بودايي« از کتاب »کوچک زيباست« که به صورت گسترده اي تجديد چاپ شد و 
بسيار مشهور است، ادعا کرد: سه جنبه اي را که کار به مردم ارائه مي کند و براي شاغالن  

داري اهميت است، عبارتند از: 
»... فرصتي براي بهره گيري و توسعه قوه ذهني شان براي توانمند کردن آنها در زمینه 
غلبه بر نفس خودمحوري شان از طريق پيوستن به ساير مردم در يک کار مشترک و به 
ثمررساندن کاالها و خدمات مورد نياز براي موجودي شايسته« )2010]1974[:38.( 

شوماخر به اين نکته توجه می کند که هر اشتغالي مانند بسياري از مشاغل در جامعه 
صنعتي مدرن که از خود بيگانه کننده و به همان اندازه نيز شاق هستند، دربردارنده 
چنين جنبه هايي نخواهد بود. حيات بخش بودن اشتغال، مستلزم آن است که اشتغال 
در »شرايط کرامت انساني و آزادي« ارائه شده باشد که در اينجا پياِم رويکرد قابليت سن 

را تداعي مي کند. 
 سن، در چند مقاله بعد با دقت هزينه هاي بيکاري و مزيت هاي اشتغال را تشريح کرده است 
)2000: 1997(. مي توان با استدالل هاي متنوعي از سياست اشتغال کامل پشتيباني 
کرد؛ ازجمله اين استدالل که اشتغال مي تواند يا بايد حقي براي همه افرادي باشد 
ادعا را مطرح کرد که درچارچوب  اين  با قدرت  که مايل به کار هستند. مي توان 
ساختاري سرمايه داري مدرن کنوني، هيچ سياست ديگري وجود ندارد که بتواند در 
بردارنده بسياري از مزاياي بالقوه ايجاد يک شغل تضمين شده براي هر فرد آماده و 
مايل به کار باشد. در ادامه بحث، حق اشتغال در چهار استدالل تبيين شده است: 
ضمن ارائه استدالل ها، فرصتي خواهد بود تا شماري از هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي 
بيکاري فهرست شود که بسياري از آنها توسط سن، در زندگي حرفه اي ممتازش 
مورد توجه قرار گرفته اند. مرجعي نيز از چگونگي حمايت از حق اشتغال از طريق 
ارائه شد، حوزه ديگري که سن در  انواع استدالل هاي مربوط به عدالت اجتماعي 
آن سهم راهگشا و نوآورانه داشته است. استدالل اول براي اشتغال کامل اين است 
که هزينه هاي اقتصادي و سياسي بيکاري- مستقيم و غير مستقيم- سرسام آور بوده 
و ازاين رو مزاياي اشتغال کامل، امري واقعي و قابل توجه است. بيکاري سبب زيان 
دائمي در توليد بالقوه کاالها و خدمات، مشکالت اقتصادي، اجتماعي، رواني و ساير 
مشکالت منجر به فقر، جرایم، بيماري )جسمي و روحي(، طالق، خودکشي، اعتياد به 
مواد مخدر، بي خانماني، سوءتغذيه، مراقبت هاي ضعيف دوران بارداري، تضادهاي قومي، 
ترک تحصيل، خانواده هاي ازهم پاشيده و ...، زوال مهارت نيروي کار و کاهش بهره وري و 

پيامدهاي منفي بيشتر از اينها می شود. 
آن گونه که سن استدالل مي کند؛ شواهد فراواني وجود دارد که بيکاري آثار بسيار 
گسترده اي عالوه بر قطع درآمد، ازجمله آسيب هاي رواني، از دست دادن انگيزه کار، 
مهارت و اعتماد به نفس، افزايش بيماري و عوارض )و حتي ميزان مرگ و مير(، اختالل 
در روابط خانوادگي و زندگي اجتماعي، سخت شدن محروميت اجتماعي، تأکيد بر 

 ). 94-5 :1999 ,Sen( تنش هاي نژادي و تباين جنسيتي دارد
اين استدالل که بيکاري مي تواند منجر به بي ثباتي اجتماعي شود نيز مي تواند در 
اينجا مطرح باشد: بدون اشتغال و امنيت درآمدي، شهروندان در برابر ايدئولوژي هاي 
 ,Lerner( خطرناک و جنبش هاي سياسي ضد دموکراتيک، قرباني و آسيب پذيرند

 ). 37 :1951
بنابراين مزاياي اشتغال کامل، شامل امنيت بهبوديافته براي منکوب شده ترين هاي 

جامعه، کاهش انواع ناهنجاري هاي اجتماعي و اقتصادي، ثبات اجتماعي و سياسي 
و توليد و درآمد توسعه يافته است. به عالوه اشتغال کامل همچنين مي تواند انتظارات 
کسب وکار را تثبيت کند و تأثير مثبتي روي دستمزدها و وضعيت کارگران غيرماهر 
داشته باشد )Vickrey, 1993: 9.( درعين حال گفته شده است که اشتغال کامل، کارايي 
را افزايش مي دهد، تهديدهاي تحميل شده بر کارگران را توسط ارتش ذخيره بيکاران 
از بين مي برد و موجب آن مي شود که کارگران احساس اعتماد به نفس بيشتري براي 
جابه جايي از يک شغل به شغل ديگر داشته باشند. اين اغلب به معني حرکت از يک 

شغل با بهره وري پايين تر به يک شغل با بهره وري باالتر هست. 
کامال به سادگي مي توان با استداللي قانع کننده نشان داد  که مزاياي اشتغال کامل 

بيش از هزينه دستيابي به آن است. 
)Piachaud -1997 ،Moosa, 1997.( بااينکه اين استدالل را مي توان براي حمايت 
از يک رويکرد فايده گرا مورد استفاده قرار داد، براي کساني که منتقد فايده گرايي هستند 
نيز مهم است. جريان اصلي اقتصاد اغلب بر هزينه هاي فرصت و هزينه فايده هاي مرتبط 
با برقرارکردن حقوق ازقبيل حق اشتغال يا حق برخورداري از حداقل درآمد متمرکز 
مي شود )Kriesler، 1998.( درنتيجه معين کردن، يک مزيت عمده روشن براي اشتعال 
کامل برای مقابله با استدالل هايي که دستمزدهايي از اين قبيل را موجب کاهش کارايي 

يا کاهش سرعت توسعه اقتصادي مي دانند، حياتي است. 
استدالل دوم براي اشتغال کامل مبتني بر اين ايده است همين طور که حقوق 
انساني، سياسي و مدني وجود دارند؛ بنابراين حقوق اقتصادي و اجتماعي هم وجود 
دارند که حق اشتغال يکي از مهم ترين آنهاست. تول تمايز مهمي بين حقوق طبيعي 
و حقوق بشر قائل است: »حق طبيعي اشتغال، مفهومي غيرتجربي، غير آزمايشي، بسيار 
علي و مفهومي است از آنچه بايد باشد. اعتبار آن از پذيرش يک باور متافيزيکي قديمي 
ناشي مي شود که نمي توان آن را به صورتي جامع در فرايند رسيدگي انساني گنجاند. 
حق انسان به اشتغال از منظر حقوق بشري بر زنجيره اي از تجارب واقعي و ارزيابي هاي 
منطقي از پيامدهاي واقعي تجربه شده مبتني بوده و از سوی ابزار رسيدگي تعبيه شده 
 )original emphases 285 ،1998 ,Tool( ».در نظريه ارزش اجتماعي اعتبار يافته است
اما حق اشتغال مي تواند بر زمينه حقوق طبيعي نيز توجيه شود و چنين نيز شده 
است. شماري از داليل مناسب وجود دارند که بحث حقوق طبيعي براي اشتغال را به 
استناد آنها بتوان با داليل منطقي ديگر براي تقويت حمايت از حق اشتغال ترکيب 
کرد و... . يکي از داليل قانع کننده براي رد نکردن اين استدالل »سنتي ترين و احتماال 
مشروع ترين چارچوب غربي مرجع مربوط به حقوق است.« )Siegel, 1994: 78( : به 
عالوه شماري از حاميان مهم حق اشتغال و دانشمندان معتبر، مبناي خود را بر حقوق 
طبيعي نهاده اند؛ اما شايد کليساي کاتوليک رم از مهم ترين حامياني است که براي 
مدت هاي طوالني از حق اشتغال پشتيباني کرده است. حق طبيعي به يک کار معموال 
از اصول اوليه بديهي حقوق طبيعي بوده و از حق مسلمي همچون حق به »زندگي، 

آزادي و جست وجوي خوشبختي« نتيجه شده است. 
در هر صورت بسياري از نويسندگان اخير در حمايت از اشتغال به عنوان يک حق 
بشري و سياست هاي اشتغال کامل به عنوان ابزاري براي تأمين آن حق استدالل کرده اند 
 Neville and -1998 ,Burgess and Mitchell -1989 ,see, for example, Harvey(
آمريکا،  رئيس جمهوري  حمايت  سال 1944  در  ديدگاه ها  اين   .)2000 ,Kriesler
فرانکلين دالنو روزولت، را در دولت از خطابه اتحاديه جلب کرد و در اعالميه مشابه 
صادر شده در بسياري از کشورهاي ديگر نيز وجود دارد. حق اشتغال را همچنين مي توان 
در شماري از اسناد سازمان ملل متحد از جمله اعالميه جهاني حقوق بشر نيز يافت. 
اگر افراد، آماده، مايل و قادر به کار باشند و هيچ فرصت اشتغالي براي آنها وجود نداشته 
باشد، اين مسئوليت دولت است که ايجاد اشتغال را عهده دار شود؛ بنابراين حتي اگر 
استدالل شده يا نشان داده  شده بود که هزينه هاي از بين بردن بيکاري بيش از منفعت 
پولي آن خواهد بود، بازهم دولت بايد مسئوليت تضمين اشتغال کامل را بر عهده گيرد. 
نه تنها حق اشتغال به خودي  خود از اهميت زيادي برخوردار است، بلکه از پتانسيل 
مستقيم و غير مستقيم پرورش طيف گسترده اي از حقوق مرتبط با عدالت اجتماعي- 
شايد بيش از هر مکانيسم منفرد ديگر- نیز برخوردار است. اين طيف گسترده حقوق 

بشر که از طريق دسترسي به اشتغال ترويج شده است، عبارتند از حقوق: 
 یک استاندارد مناسب زندگی

 کمک به جامعه
 زندگی عاری از جرایم

 سالمتی شایسته و مناسب
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 زندگی عاری از تبعیض
 توسعه استعدادها، مهارت ها و ظرفیت ها

 طول عمر
 تغذیه مناسب

 توسعه و بهبود خود
 مسکن مناسب

 فرصت
 کودکان

قدرت پايدار اشتغال کامل براي تأمين يکسري کامل از حقوق سياسي و اجتماعي 
ديگر، اهميت و اولويت آن را در دستور کار حقوق بشر توضيح مي دهد. مهم است 
 ,see Gewirth( .تشخيص داده شود حق اشتغال داراي دو جنبه مثبت و منفي است
1996: 20-217(. حقي منفي است به اين مفهوم که همه اشخاص و نهادها بايد از 
ايجاد موانع در برابر »به دست آوردن، انجام، يا حفظ کار مولد و همراه با پاداش« يک فرد 

خودداري کنند )همان منبع 217( . 
حق اشتغال همچنين به دليل تأثير حياتي بيکاري بر هر دو مورد آزادي و سالمتي، 
يک حق مثبت است. از آنجا که بازار به نمايندگي کارفرمايان خصوصي در ارائه کار 
شکست مي خورد، دولت به عنوان نماينده حقوق جامعه بايد پاسخگوي اصلي باشد. اين 
دولت است که بايد از طريق حکومت عمل کرده و وظيفه متقابل نسبت به برداشتن 
گام هاي مورد نياز براي ارائه کار به افراد بيکاري که قادر و مايل به کار کردن هستند، 
دارد. به اين طريق، حکومت با اقدام براي حقوق عمومي تبديل به تضمين کننده اشتغال 

 )216 :1996 ,Gewirth( .کامل مي شود
استدالل سوم اين است که ارتقا و حفظ اشتغال کامل در بسياري از کشورها با 
قانون است. براي مثال قانون اشتغال سال 1946 و قانون اشتغال کامل و رشد متوازن 
سال 1978 )اليحه هامفري هاوکينز-Humphrey Hawkins bill( در اياالت  متحده. 
سابقه اين موضوع به صورت تقريبي به گزارش هيأت دولت بريتانيا درباره سياست 
اشتغال در سال 1944 برمي گردد. در بسياري از کشورهاي ديگر نيز قوانين مشابهي 
وجود دارند؛ از اين  رو حتي اگر استدالل مي شد هزينه ها سنگين هستند و اشتغال يک 
حق طبيعي نيست، مي توان استدالل کرد بر اساس قوانين فعلي بسياري از دولت ها 
موظف به تضمين اشتغال کامل هستند. چنين استداللي حق اشتغال کامل را بر مبناي 
اصول عدالت قانوني حمايت مي کند؛ البته تصويب قوانيني که حکومت ها را ملزم به 
دنبال کردن اشتغال مي کنند، اطمينان نمي دهند که آنها سياستي را که اين نتيجه را 
تضمين کند، به سادگي بپذيرند. بااين حال، وجود چنين قوانيني اين ديدگاه را تقويت 
مي کند که در بسياري از جوامع، تعهد اجتماعي به اطمينان از دسترسي همه افراد 
به شغل، به رسميت شناخته شده است، حتي اگر مکانيسم تأمين اين تعهد به اجرا 

گذاشته نشده باشد. 
اقتصاد  يک  در  اخالقي  الزام  يک  کامل  اشتغال  که  است  اين  استدالل چهارم 
سرمايه داري است. در اقتصادهاي سرمايه داري افراد و خانواده ها عمدتا مسئول تأمين 
سالمت خودشان هستند. در همه اقتصادهاي صنعتي شده و بسياري از اقتصادهاي 
در حال توسعه، بيشتر کارگران براي امرار معاششان صاحب ابزار توليد نيستند بلکه 
به  جاي آن بايد ابزار خريد و پرداخت )پول( الزم براي خريد وسايل معاششان را از 
طريق فروش نيروي کارشان در بازار به دست آورند. به عالوه اين الزام که ماليات به 
پول جاري دولت پرداخت مي شود، به معني آن است که حتي کساني که صاحب ابزار 
توليد براي تأمين معاش خود هستند، بايد براي به دست آوردن پول براي حل وفصل 
تعهدات مالياتي خود وارد بازار کار شوند؛ بنابراين بيکاري، شکست در به دست  آوردن 
کاري که دستمزد يا حقوق پرداختي با پول به دست  آورد، تأثيري وخيم بر بيکاران در 
يک اقتصاد سازمان يافته به عنوان سرمايه داري دارد. )Forstater, 2003(، حتي اغلب 
کشاورزان خودکفا اگر درآمد و پول کافي براي پرداخت ماليات خود به دست نياورند، 
وسيله امرارمعاششان را )مزارع خود( از دست داده و ناگزير خواهند بود يا بخشي از 
توليد خود را بفروشند يا يک شغل با درآمد يافته و مزرعه را براي پرداخت پول مورد 

نياز تعطيل کنند. 
در جامعه اي که بيکاري در آن سيستماتيک است، انفعال بخش عمومي )دولت( به 
معناي واگذاشتن کارگران و خانواده هاي آنها به فقر و اشکال مختلف کمک خواهد بود. 
»آشکار است که تخصصي کردن نيروي کار به نقطه اي رسيده است که دريافت 
يک درآمد پولي مداوم، دسترسي اوليه به وسايل مادي زندگي و کارآزمودگي را فراهم 
مي کند. همه افراد بزرگسال به عنوان شرط تداوم رواني، فيزيکي و فرهنگي شان نياز به 

دسترسي منظم به جريان کافي درآمد پولي دارند که »بليت هاي مشارکت« در بيشتر 
».)285-6 :1998 ,Tool( جنبه هاي زندگي اقتصادي و اجتماعي را فراهم مي کند

آمارتيا  قابليت  رويکرد  با  اساسي«،  »کارکردهاي  بر  بيکاري  تأثير  بر  تأکيد  اين 
»بازگشت  به عنوان  را  آن   )1041 :1987( رويکرد که سن  اين  است.  سن سازگار 
نيازها« توصيف مي کند، تضمين اشتغال  بر برآوردن  به تمرکز اسميت و مارکس 
از  توانايي جلوگيري  »به دست آوردن غذاي کافي،  پايه هايي است که پيش نياز  بر 
که  وضعيت هايي  و  شرايط  ساير  و  زودرس  مرگ  و  پيشگيري  قابل  بيماري هاي 
توجيه مي کند.  را  فرد ضروري است«  معقول يک  و  مناسب  زندگي  براي   حداقل 
)DeMartino, 2000: 146(. اين همچنين با »اصل تفاوت« جان راولز سازگار است 
که بيان مي کند حقوق اجتماعي و سياسي و فرصت ها بايد به نفع کم برخوردارترين 
يا کم  امتيازترين ها سامان يابد. )Rawls, 1971( عالوه براين تول استدالل مي کند که 
شکست در به دست آوردن کار نه تنها مي تواند منجر به سلب حقوق اجتماعي و اقتصادي 
افراد شود، بلکه به همان اندازه مي تواند به محروميت آنها از حقوق سياسي و مدني نيز 
بينجامد: »يک اقتصاد زماني که با بيکاري قابل توجه يا مزمن مدارا مي کند، ناعادالنه تر 
است؛ بنابراين همان گونه که همه مي دانند، در يک اقتصاد مبادله اي در دسترس بودن 
شغل براي تأمين درآمد پولي مداوم و کافي، منبعي از اقتدار اقتصادي و آزادي اقتصادي 
است. کساني که فاقد شغل و درآمد هستند، از نظر اقتصادي و تا حدي سياسي محروم 

 )332 :1979 ,Tool( ».هستند
بنابراين حتي اگر هزينه هاي ايجاد اشتغال کامل سنگين باشد، حتي اگر اشتغال 
به عنوان حق در نظر گرفته نشده باشد و اگر قوانين فعلي به عنوان الزام قانوني حکومت 
در راستای اقدام براي ارتقا و حفظ اشتغال کامل مورد تفسير قرار نگرفته باشند، 

بااين حال اشتباه دولت خواهد بود که براي اشتغال کامل اقدام نکند. 
اين  دارند،  وجود  کامل  اشتغال  براي  نيز  ديگر  داليل  از  بسياري  ترديد  بدون 
طبقه بندي ها با هم همپوشاني داشته و بايد همه آنها را موقتي تلقي کرد. بااين حال 
واضح است طبقه بندي استدالل ها براي اشتغال کامل- هم به صورت تکي و هم در 
ارتباط با يکديگر- ضروري  است. نکته مهم اين است که بيکاري براي سرمايه داري، 
امري بومي و داخلي است؛ البته حتي اگر بيکاري در سرمايه داري ذاتي نبود، بازهم 
استدالل براي سياست هاي دولت در راستای ارتقای اشتغال کامل مي توانست بااقتدار 
ارائه شود؛ اما وجود بيکاري غيرارادي و ناخواسته مزمن، داليل موجه و نيرومندي را 

براي اولويت دادن به ابتکاراتي برای  ايجاد اشتغال کامل ارائه مي کند. 
در چارچوب نهادهاي کنوني سرمايه داري مدرن، هيچ سياست ديگري نمي تواند 
شغل  يک  به عبارت ديگر  يا  واقعي  کامل  اشتغال  از  بيشتر  بالقوه اي  مزاياي  داراي 
تضمين شده براي هر فرد آماده و مايل به کار باشد. بيکاري به افراد، خانواده ها، محله ها، 
روستاها و جوامع آسيب مي رساند. ايجاد شغل مزاياي اجتماعي و اقتصادي واقعي، 
ملموس، مستقيم و غير مستقيم را نه تنها براي آنها که شاغل هستند بلکه براي همه 

اعضاي جامعه و نيز جامعه به مثابه يک کل به ارمغان مي آورد. 
موضوع مي تواند از اين ادعا که مزاياي کلي ايجاد شغل، يک جمع بندي ساده از 
مزاياي اجتماعي و جنبه هاي کالن و خرد اقتصادي است، فراتر برود. اين مزايا حتي 
مي تواند حاصل يک پويايي تقويت کننده متقابلي در ارتباط با کار باشد که در آن، مزايا 
در يک حوزه سبب افزايش مزايا در حوزه ديگر شود؛ به عبارت ديگر مي تواند زمينه اعمال 
اصل عليت تجمعي شود که در آن بازخوردهاي مثبت و پويايي هاي تقويت کننده بيش 
از مزاياي مستقيم شود؛ بنابراين تأثير کلي مي تواند بيشتر از مجموع اثرات منحصر به 
افراد باشد. سرانجام اين فاکتورهاي اجتماعي و اقتصادي هستند که از ايجاد شغل، 
نتيجه شده و به روش هاي متعدد افراد، خانواده ها، محله ها و جوامع را منتفع  مي کنند. 
بسياري از کارهاي سن به مطرح کردن اخالق در اقتصاد تخصيص يافته است. 
درحالي که او اغلب يک منتقد شديد تئوري جريان اصلي نوکالسيک بوده، شايد به 
اميد همراه کردن بخشي از سمپات هاي جريان اصلي نئوليبرال و احتمال همراه کردن 
آنها با خود، هيچگاه يک گسست کامل با اين جريان ایجاد نکرده است. تأثير سن به 
اندازه هر اقتصاددان معاصر ديگري و حتي بيشتر از آنها در خارج از ديسيپلين فکري 
او و بيش از همه در فلسفه و اخالق به خوبي احساس شده است. اقتصاد آن گونه که 
از سوی آمارتيا سن درک شده است، باالتر از هر چيز ديگر بايد در خدمت بهبود 
زندگي هاي مردِم واقعي باشد. دشوار خواهد بود به اينکه بتوان به جايي بهتر براي شروع، 
جز با يک شغل تضمين شده از سوي دولت در سطح يک بسته حقوق و مزاياي حداقلي 

براي همه انديشيد. 
*تمامی زيرنويس ها و اشارات نويسنده در دفتر نشریه محفوظ است.
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دو ماهنامه علوم انسانی)تخصصی( 

1 شماره  ول/  ا ل  سا  /1395 آبان 

سيروس کالنتري، دکتراي اقتصاد و استاد دانشگاه پنسيلوانيا: مدتي است 
در ايران بحث هاي طوالني و گاه بي ثمري درباره قانون کار جمهوري اسالمي ايران 
ميان موافقان و مخالفان آن در جريان است؛ بي ثمر ازاين رو که در همه اين سال ها 
به تدريج و به طور مستمر با زيرپاگذاشتن قانون اساسي، بندهايي از قانون کار با تبصره 
و مواد قانوني که در مجلس تصويب و فورا به اجرا گذاشته مي شود، گسسته شده و 
بندهايي از اين قانون سال هاست اجرا نمي شود؛ بي آنکه به اين موارد خالف رسيدگي 
شده باشد، اما بحث من بر سر بندهاي قانون کار يا اليحه اصالحي دولت به مجلس 
نيست، بلکه موضوع مورد نظر من اين استدالل است که قانون کار باعث بسته شدن 
دست و بال سرمايه گذاران در ايران شده و البته بايد از اين ادعا اين گونه نتيجه گرفت 
که با حذف اين قانون و حمايت ها از نيروي کار که بند به بند آن با بحث هاي طوالني 
موافقان و مخالفان در سال هاي دهه 1360 به تصويب رسيده است، بايد انتظار داشت 
سرمايه گذاري در ايران اتفاق بيفتد. بحث در اين باره را مي توان از ديدگاه هاي مختلف 
حقوقي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و انساني ادامه داد و البته مخالفان اليحه دولتي 
اصالح قانون کار که در دوره دولت مهرورزي تدوين و از سوی دولت آقاي روحاني به 
مجلس ارائه شده، دست پرتري دارند؛ اگرچه اين به معناي داشتن  دست باالتر نيست. 
اما نگاه من به اين موضوع، نگاه کل نگر و در ارتباط با توسعه است؛ بدون اينکه 
بخواهم به بررسي جزء به جزء يا بند به بند قانون کار جمهوري اسالمي ايران بپردازم. 

بازنگري در رابطه با توزيع و توليد
سال هاست اين گونه وانمود مي شود که گويا پيش نياز توسعه هر جامعه اي، دستيابي 
به رشد اقتصادي است و آن نيز ميسر نمي شود مگر در سايه مقررات زدايي از حقوق 
کار يا به ديگر سخن، ارزان سازي نيروي کار؛ ارزان سازي نيروي کار نيز روي ديگر 
فقيرسازي و روا داشتن تبعيض بر بخشي از جامعه به سود يک بخش ديگر است 
)صرف نظر از اينکه طبق نص صريح در قانون اساسي و قوانين پايين دستي در ايران، 
هرگونه تبعيض عليه افراد جامعه غيرقانوني و در جامعه نيز اقدامي نکوهيده است(. اين 
چکيده همه صغرا -کبرا چيدن هاي طرفداران توسعه اي است که به آن توسعه بازارگرا 
يا نوليبرال اطالق مي شود و در ايران نيز هواخواهاني دست و پا کرده است. هواداران و 
تئوريسين هايي که سال هاست در دولت و نهاد قانون گذاري جا خوش کرده اند، بي آنکه 
در برابر نتايج راهکارهاي فاجعه بارشان در دوران تعديل ساختاري به اين سو، به ويژه در 
دولت مهرورزي که با شدت و حدت کم سابقه اي خود را مقيد به اجراي بي کم و کاست 
اين سياست ها مي ديد، به کسي جواب پس داده باشند. درواقع اين هواداران دوآتشه 
بازار آزاد با دادن نشاني غلط از مفهوم توسعه، اين گونه وانمود کرده اند که توسعه جز 
با ميزان ثروت، درآمد و اندازه گيري »GNP« جامعه با معيار ديگري قابل اندازه گيري 
نيست. من در برابر اين معيار اندازه گيري، ميزان مصرف و پس انداز عمومي جامعه را که 
اين جماعت به عمد از قلم مي اندازند، عالوه مي کنم. واقعيت اين است بر اساس همان 
استدالل هواداران انديشه هاي نوليبرال در کشور ما و ساير کشورها، مصرف عمومي و 
پس انداز، دو پايه ديگر بناي استدالل آنان است؛ به اين معني که در اندازه گيري ميزان 
توسعه يافتگي هر جامعه اي، بايد ميزان مصرف عمومي جامعه را چه به شکل کاال يا 

خدمات پس از کسر ماليات و ساير هزينه هاي عمومي، محاسبه و تحليل کرد تا به 
ميزان توسعه يافتگي آن جامعه پي برد. اقتصاددانان نوکالسيک با مسکوت گذاشتن 
يا کتمان کردن رابطه توزيع با توليد و تمرکز و پافشاري بر معيار قراردادن »GNP« و 
بي توجه به اندازه گيري ضريب جيني، اين طرز تفکر را جا انداخته اند که با تبيين اينکه 
چه چيز توليد مي شود، مي توان دريافت که چگونه توزيع مي شود. اين شيوه خالف 
اقتصاد کالن است؛ چراکه در اقتصاد کالن، توليد و توزيع با يکديگر رابطه همبستگي 
دارند، ولي اقتصاددان هاي نوکالسيک به اين بهانه که اصالح شيوه توزيع برخالف 
منطق بازار و مخل توليد است، همواره آن را براي وقت ديگري به عقب مي اندازند، زيرا 
درغير اين صورت بايد بپذيرند که مقررات زدايي از نيروي کار و ارزان سازي يا به عبارت 
ديگر فقيرسازي بخش اعظمي از نيروي مولد جامعه، به سود بخش کوچکي از نيروي 
غير مولد، نقض غرض توسعه به شمار مي آيد و ناچار خواهند بود تعريف خود را از 
توسعه به معني ثروتمندترشدن بخش کوچک يک دهک بااليي جامعه و شرکت هاي 
فراملي به زيان بخش اعظمي از جامعه که مي تواند کليت اجتماع را دچار بي ثباتي 

سياسي، اجتماعي و فرهنگي کند، به روشني و بي پرده پوشي بيان کنند. 
بازنگري در رابطه بهره وري با برابري

پس از نتايج فاجعه بار الگوي توسعه بر پايه بازار آزاد که در دهه 1970 و 80 ميالدي 
از سوي صندوق بين المللي پول، بانک جهاني و بانک مرکزي آمريکا براي کشورهاي 
غير غربي، پيچيده شده بود، سازمان ملل از اين دوره به عنوان دهه ازدست رفته ياد کرد 
و اخيرا از تعديل با چهره انساني سخن به ميان آورده مي شود. شوربختانه در ايران 
هنوز هستند سياست مداران و اقتصاددان هايي که با نام ها و عنوان هاي بدلي به نام 
توسعه، آماده سازي زمينه براي ورود سرمايه هاي خارجي و سهولت کسب وکار، بي توجه 
به پيامدهاي فاجعه بار اين سياست ها که در دولت هاي نهم و دهم شاهد گوشه هايي 
از آن بوديم، همچنان بر طبل تعديل ساختاري مي کوبند؛ با اين فرض غلط که با 
تغيير مديريت عالي سياسي و اقتصادي و دوري گزيدن از سياست هاي ماجراجويانه 
دولت پيشين، اجراي سياست هاي نوليبرالي مي تواند منشأ خير و برکت براي جامعه ما 
باشد. در برابر اين استدالل نادرست، شاهدهاي بي شماري از اجراي اين طرح ها ازجمله 
ارزان سازي نيروي کار و حذف مقررات قانون کار در کشورهاي ديگر مي توان آورد که 
هيچ يک نتيجه اي جز فقر، بيکاري، بيماري، گرسنگي، اعتياد، فساد، حاشيه نشيني و 
در يک کالم بي ثباتي سياسي و اجتماعي در بر نداشته است. استفاده از اين الگوي 
رشد که با کنارگذاشتن عمدي سطح مصرف و پس انداز عمومي در کشورهايي مانند 
بنگالدش، پاکستان، هندوستان، کشورهاي آفريقاي مرکزي و جنوبي و آمريکا التين 
اجرا شده، نشان مي دهد که پيامد اين نوع سياست ها بدون درنظرگرفتن سطح مصرف 
و درآمد عمومي، جز فقر خانمان سوز، فساد گسترده، تخريب نيروي انساني و نابودي 
زيست بوم نتيجه ديگري نداشته است. در صورتي که آمارها و همچنين ده ها پژوهش 
از سوي اقتصاددانان وابسته به سازمان ملل متحد و يونيسف و ساير مراجع بي طرف، 
نشان مي دهد که بين پايين بودن بهره وري و نابرابري در کشورهاي در حال توسعه يا 
توسعه نيافته رابطه مستقيم وجود دارد و برعکس، بهره وري بيشتر، رابطه مستقيمي 

بحثي درباره اصالح قانون کار

مقررات زدايي از نيروي کار و توسعه نيافتگي
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با برابري بيشتر داشته است و جداکردن مقوله بهره وري از برابري يا توليد از توزيع 
عادالنه به بهانه هاي اختالل در بازار و توليد، نه تنها دستاوردي براي جامعه نداشته، 
بلکه حتي باعث فرار سرمايه هاي داخلي به نقاط امن تر به علت ترس از بروز شورش 
گرسنگان و بي ثباتي هاي سياسي و اجتماعي شده است. از سوي ديگر، براي دستيابي 
به بهره وري و برابري بيشتر در هر جامعه اي، نيازمند اصالحات و تحول بنيادين ازجمله 
عوامل غير اقتصادي در آن جامعه است؛ عواملي که سال هاي سال به صورت مانع هاي 
محکمي در برابر توسعه همه جانبه اجتماعي عمل کرده و مي کنند. ممکن است اين گونه 
استدالل شود که براي برخوردارکردن فقرا از ثروت، نياز به توزيع پول بيشتري است که 
اين خود به تورم دامن زده و باعث افزايش فقر و اين دور باطل خواهد شد. پاسخ نگارنده 
به اين استدالل، اين است که جامعه هاي توسعه نيافته نيازمند تغيير و تحول بنيادي در 
همه عرصه هاي کار و توليد مادي و غيرمادي هستند؛ تغييراتي که تبعيض درباره کار 
يدي را از بين ببرد و به افزايش بهره وري کمک کند تا آن نيز به نوبه خود به ايجاد برابري 
در جامعه بينجامد. براي اين منظور نياز است در درجه نخست، نظام آموزشي اصالح 

شود تا ظرفيت براي بهره وري بيشتر فراهم شود و آموزش بزرگساالن در دستور کار قرار 
گيرد، به گونه اي که آنها، به ويژه زنان در جريان تحوالت اجتماعي و اقتصادي نقش ايفا 
کنند. از سوي ديگر، مي توان گفت يکي از مشکالت و مانع هاي عمده بر سر راه توسعه در 
کشورهاي توسعه نيافته، فقدان نظم اجتماعي است. در اينجا برخالف آنچه طرفداران بازار 
آزاد مبني بر عدم دخالت دولت ادعا مي کنند، بايد تحولي ايجاد شود تا دولت هاي قوي با 
بنيه کارشناسي و سياسي مستحکم کار را به دست بگيرند. چنين دولت هايي مي توانند 
بي بندوباري و الابالي گري را که در همه اليه هاي اجتماع ازجمله نيروي کار رسوخ کرده 
و همچنين فساد گسترده را از بين ببرند تا راه سوءاستفاده کنندگان از بي نظمي اجتماعي 
بسته شود؛ آنگاه با اجراي اصالحات بنيادي و ايجاد فضاي سالم براي کسب و کار، در 
نهايت بهره وري بيشتر و برابري بيشتري را براي جامعه به ارمغان بياورند. در محيط پر از 
فقر، ادبار، بيماري و تبعيض فقط فساد و عقب ماندگي به دست مي آيد. براي ايجاد رشد 
پايدار، نياز به دستيابي به توسعه پايدار و متوازن است که آن نيز جز در سايه نيروي 
کار شجاع، توانمند و منضبط و روابط اجتماعي و سياسي مستحکم پديدار نخواهد شد.

مشکالت بي شمار شهر تهران نه تنها کاسته نمي شود بلکه 
افزوده مي شود.  نيز  آنها  بر تعداد و پيچيدگي  روزبه روز 
براي يافتن پاسخ برخي پرسش ها در زمينه پررنگ ترشدن 
اختالف شمال با جنوب تهران و بافت هاي فرسوده و به 
قول حکيمي پور بافت هاي ريزدانه نفوذ ناپذير، با اين عضو 
شوراي شهر تهران و مسئول بافت هاي فرسوده گفت وگوي 

کوتاهي انجام شده است. 

که  _ گونه اي  به  هستند،  توسعه  پيشگامان  شهرها 
مي توان گفت، شهر آينه  تمام نماي سياست هاي اقتصادي 
و اجتماعي دولت هاست. برنامه شوراي شهر تهران براي 
بوده  چه  کالنشهر  اين  متوازن  و  پايدار  توسعه  راستاي 

است؟ 
من درباره شوراهاي ديگر نمي توانم سخني بگويم 
اما در زمینه شوراي چهارم، به طور مشخص از بدو 
تشکيل آن بي درنگ تدوين برنامه پنج ساله توسعه 
تصويب  به   92 سال  در  که  شده  آغاز  شهرداري 
رسيد و شروع به اجرا شد. ديدگاه کلي ما در اين 
برنامه اين بود که رويکرد مديريت شهري را از شکل 
دستگاه صرف عمراني درآورده و به سمت فضاهاي 
فرهنگي و اجتماعي ببريم. اين يک نگاه کلي است 
اما مسئله اصلي شما برمي گردد به شهر که نيروها و 
مجموعه هاي زيادي در گير آن هستند. دستگاه هاي 
دولتي، حکومتي و نظامي در اين شهر دخيل هستند 
که باعث ازهم گسيختگي در تصميم گيري، نظارت و 
اجرا مي شود و تا مديريت يکپارچه شهري در تهران و 
ساير شهرهاي کشور شکل نگيرد اين ازهم گسيختگي 
وجود دارد و در نتيجه آن، توسعه متوازن را نخواهيم 
يکپارچه  مديريت  يعني  موضوع  اين  خود  داشت. 
برمي گردد.  توسعه  سوم  برنامه  به  هم  شهري 

اگر مشکالت تهران 
حل نشود، یک بمب 
ساعتی است

گوشه
همان گونه که دراين برنامه ديده شده بود، بايد اين 
مسائل از دولت منفک مي شد که متأسفانه غير از چند 
مورد اتفاق نيفتاد. ما در رويکرد نظام در برنامه سوم 
يک گسست هشت ساله داشتيم. اميدواريم در دولت 
يازدهم، قانون برنامه سوم کامل  تر اجرا شود. ما در 
شوراي شهر در حدود اختياراتمان فعاليت هايي انجام 
داديم ولي همان گونه که مي دانيد مصوبات شوراي 
شهر مربوط به شهرداري است و دستگاه هاي ديگر 
ملزم به پذيرش آن مصوبات نيستند؛ اين است که 

برخي مصوبات روي زمين مي ماند. 
با اين همه، ما مي بينيم تهران در اين سال ها به دليل  _

اقدام هاي شهرداري دچار يک مرزبندي پررنگ بين شمال 
ثروتمند و برخوردار که عمال سه منطقه يک، دو و سه را 
دربرمي گيرد و جنوب تهران يعني 19 منطقه ديگر است. 
اين يعني شمال شهر کوچک تر و فشرده تر و منطقه هاي 
مياني به سمت منطقه هاي جنوب شهر سوق داده شده اند. 
سرانه هاي بهداشتي، آموزشي و رفاهي در شمال تهران 

متمرکز شده است. 
ندارد.  قبول  را  مرزبندي  اين  تهران  شهرداري 
را  اشکال  اين  اما  کرده  بيشتر  را  شهرداري  سرانه 
مي دانيم  دارم. همه  قبول  من  که شما مي گوييد، 
االن شهر تهران حال و روز خوبي ندارد. بافت هاي 
مشاغل  است،  ريخته  هم  به  تهران  شهر  کالبدي 
نامتجانس که بايد ساماندهي مي شد، انجام نشده و 
عدم تناسب ارائه خدمات بحثي است که نمي شود 
کتمان کرد اما از سوي ديگر، بايد گفت تهران فقط 
شهرداري و حتي کالنشهر هم نيست. يک مسئله 
ملي است. سال اول کاري که کرديم يک کميسيون 
ويژه را به نام کميسيون ويژه تهران و کالنشهرها که 
به جز شهرداري تهران و شوراي شهر، 12 عضو ديگر 
هم دارد، تشکيل داديم. اين معضالت ملي است و 
جوابگوي  شود.نمی توانیم  حل  ملي  شکل  به  بايد 
اين مسائل رفاهي، فرهنگي و اقتصادي باشیم چون 
مديريت يکپارچه وجود ندارد. براي حل اين مشکالت 
نبايد تهران فقط خودش را ببيند. مسائلش به شعاع 
50 کيلومتر با تهران مربوط است. تهران وضعيتي 
شهرستان هاي  از  جداي  نمي توان  را  آن  که  يافته 
اطراف ديد. هر چقدر بخواهيم مشکالت تهران را 
بيشتر مي شود. مثال پيشگيري  حل کنيم، جاذبه 

همين  مي شود،  انجام  که  اجتماعي  آسيب هاي  از 
دست  اين  از  و  بين راهي  خانه هاي  و  گرمخانه ها 
امکانات و کمک هاي اوليه خيلي ساده که در تهران 
انجام مي شود، باعث کوچ آوارگان از کرج و اطراف به 
تهران مي شود. اگر معضالت حل شود، جاذبه ايجاد 
مي شود. اگر حل نشود يک بمب ساعتي است و بايد 

آن کميسيوني که گفتم فعال تر شود. 
مدت هاست درباره بافت هاي فرسوده تهران مي شنويم  _

بافت هاي  است.  ساعتي  بمب  مانند  شما  قول  به  که 
ناپايداري که با کوچک ترين حادثه اي فاجعه بار خواهد شد 

در اين زمينه به نظر مي رسد اقدام ها متوقف شده است. 
يکي از مشکالت تهران، بافت فرسوده است که 
هرچه زودتر به آن برسيم هزينه هاي کمتري دارد. 
بايد در اين زمينه پيشگيري کرد، نه در تهران بلکه در 
همه ايران. بافت هاي فرسوده تهران بين 13 تا 15 
درصد نوسازي شده است ولي در کل کشور، زير اين 
نسبت يعني 10 درصد است. همين نوسازي، کلي 
دردسر دارد. همچنين بافت هاي ريزدانه و بافت هاي 
نفوذ ناپذير را داريم که اينها همه مسئله است. اينجا 
آن  سياست هاي  و  کرده  ورود  نوسازي  سازمان 
به همین دلیل، مسئوليت ها لوث  بين بخشي است 
مي شود. نظر من اين است که بايد تجربه دنيا در 
اينجا لحاظ شود. دراين تجربه، پارلمان شهري مد نظر 
است. شوراي شهر بايد  پارلمان شهري شود. ما بايد به 
مردم باور داشته باشيم و در تصميم گيري ها به صورت 
مردمي تري عمل کنيم و کارها را با مردم درميان  
بگذاريم. ممکن است خطاهايي هم وجود داشته باشد 
اما بايد به اين پارلمان شهري اعتماد کرد. متأسفانه 
ما االن شوراي شهر هم نيستيم. شوراي شهرداري 

هستيم؛ البته همان هم نيستيم.

گفت وگو با احمد حکيمی پور، 

عضو شوراي شهر تهران
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به نظر مي رسد آنچه انديشمندان، توليد و اشغال فضا مي خوانند از البه الي صفحه کتاب ها  _
و بحث هاي روشنفکري بيرون آمده و به جنگ مغلوبه اي در سطح شهرها تبديل شده است؛ 
به گونه اي که برخي اين پديده را به جابه جايي طبقات تعبير مي کنند. خواهش مي کنم تحليل 

خودتان را درباره ريشه ها و داليل اين پديده بيان بفرماييد. 
فضا تجلي روابط اقتصادي، اجتماعي و سياسي يک جامعه است و به نوبه خود 
مي تواند مايه بالندگي يا مايه تنزل روابط بشود؛ مانند تکنولوژي يا ماشين آالت خوب در 
کارخانه که وقتی فناوري برتري وارد کارخانه بشود به همه روابط اقتصادي - اجتماعي 
جامعه برمي گردد که نوآوري بتواند ایجاد شود. حاال اين ماشين آالت شما خوب هم 
باشد وقتي چيدمان خوبي نداشته باشد که مثالش يک مقدار به طراحي شهري 
برمي گردد و برنامه ريزي شهري را در برمي گيرد، موجب اتالف منابع مي شود، بنابراین 
بايد اين به شکل درستي چيده شده باشد تا پيوستگي کارآمدي داشته باشد. اين مثالي 
که زدم درواقع نقش فضا را در حيات اقتصادي- اجتماعي نشان مي دهد و آنچه روشن 
است، اين فضاي کژاندام ناشي از کج کارکردي نهادهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي 
است که این کج اندامي ها بر فضاي منطقه و کل فضاي جامعه مسائلي را که مي بينيد 
به وجود مي آورد. توليد مولد نيست، مردم عصبي هستند، محيط زيست تخريب شده در 
حال انهدام است و ما اقتصاد تک محصولي مان باقي مي ماند و همراه با اينکه به طور مداوم 
منابعمان را از دست مي دهيم، منابع زيرزميني و روزميني را هم از دست مي دهيم؛ يک 
نمونه از اين مقوله جابه جايي طبقاتي به صورتي است که تبعيض در شهرسازي است. 
جداسازي طبقات که کامال در حال منفک شدن هستند و مقوله شمال و جنوب در 
تهران شدت يافته و بسيار هم بارزتر شده است. درواقع يک شمال داريم که سه منطقه 
شهر تهران است و يک جنوب که تا آن سوي استان البرز و از جنوب تا ورامين و کوير 
پيش مي رود. اين شمال و جنوبي را که قبال در شهر تهران وجود داشت و ابعاد کمتري 
هم داشت و آميختگي طبقات بسيار بيشتر از االن بود، به يک ارگ شمال شهر تبديل 

شده و بقيه به فضاي برون شهری که اين نمونه فضاي فئودالي است. تهران يک فضاي 
فئودالي شده است و اين اتفاق در برخي کشورهاي توسعه يافته يا برخي کشورهاي 
توسعه يابنده هم در بعضي از شهرها ديده مي شود البته نه به عنوان يک پديده عمومي 
بلکه در آنجا يک صورت بسيار محدود در چارچوب نظام مولد سرمايه داري است اما اين 
نوع جداسازي که در ايران اتفاق افتاده يک نوع تيولداري و رانتي است و به شدت اين 
جامعه از نظر اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي در وضعیت بحراني است اما آن 
کشورها بدون بحران نيستند و از نظر اقتصادي دچار نوسان مي شوند اما نوسان به آنها 
غالب نيست بلکه استثناست. در ايران بحران، پديده مستمر و رونق، تبديل به خصيصه 
استثنايي شده که اين خصلت يک جامعه فئودالي است. اين موضوع بايد شکافته شود 

و من فقط در اينجا چکيده اي از موضوع را اشاره کردم. 
و  _ توليد کااليي، سود  بستر سرمايه گذاري،  نوزدهمي  اقتصاد سرمايه داري قرن  شهر در 

بازتوليد نيروي کار بود. به نظر مي رسد اين چرخه در تهران و ساير شهرها متوقف شده است؛ این 
يعني تهران زايايي خود را از دست داده است؟ 

همه اينها به درستي در چارچوب اقتصاد مقاومتي در دستور کار قرار گرفته است 
اما اقتصاد مقاومتي چه مي گويد؟ مي گويد ما مي خواهيم يک اقتصاد برون زا را که 
درون نگر بوده تبديل به يک اقتصاد درون زا بکنيم. معلومه که 40 ساله اين اتفاق 
نيفتاده است و الزم نيست من بگويم. در صورتي که اصالحات چين همان موقعي که 
با آمريکا رقابت شديد داشت و به نوعي تحريم هم بود توانست در 10 سال، صادراتش 
را به صد ميليون دالر برساند. االن صادرات چين دو و نيم تريليون دالر است و از نظر 
توليد ناخالص، دومين و از نظر صادرات، اولين اقتصاد دنياست. تقريبا در همين زمان 
صادرات ويتنام از سال 1990 از حدود چهار تا پنج ميليارد دالر به 150 ميليارد دالر 
رسيده و صادرات ايران نزديک به 80 ميليارد دالر است که اين نشان مي دهد مديريت 
ناکارآمدي بر اقتصاد حاکم است. ميزان تخريبي که در زمان جنگ در ويتنام شده 

شهرها دچار فروپاشي شده اند، شهرداري ها در بازار مسکن، حباب قيمتي ايجاد و شهرداران تجارت شهري مي کنند و شهرداري هاي تجارت پايه داريم که 
گمان مي کنند همه مقررات شهري قابل خريدوفروش است؛ اينها گوشه هايي از گفته هاي آخوندي، وزير راه و شهرسازي، در شانزدهمين همايش سياست هاي 
توسعه مسکن بود اما اينکه سياست هاي شهرداري و دولت تا چه حد بر اساس قانون اساسي يا خالف هاي بارزي است که در برابر چشم نهادهاي قانون گذاري 
و قضائي سال هاست انجام مي شود و نتيجه آن، دودي است که به چشم مردمي که روزبه روز فقيرتر شده و شهري که به شدت قطبي شده است، مي رود را در 

گفت وگويي با کمال اطهاري، کارشناس مسکن و شهرسازي، در ميان گذاشته ايم. 
گفت وگويي که در ميانه هاي آن اطهاري به  دليل ستم به مردمي که به حاشيه  شهرها رانده شده اند، گاهی خشمگين می شود و گاهی بغض به گلو مي آورد و البته در 
آنجا که از اختالف نظر شديد خود با مسئوالن درزمینه آزادکردن زمين ياد مي کند از نقشي که دولت ها در تماميت خود در ايجاد اين بازار آشفته و مسابقه فقيرسازي 

مردم ايفا مي کنند نيز انتقاد می کند. 

ارزیابی دالیل فروپاشی شهر ها و جابه جایی طبقات شهری در گفت و گو با کمال اطهاری

رنج مردم از تداوم ناکارآمدی ها و توقف پیشرفت
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 شهرهاي ما ورشکسته باقي مي مانند، 
چون اقتصاد مولد ندارند و بايد با 

عوارض بگذرانند و چون بخش مسکن 
هم قفل شده است، کسي نمي تواند از 
بخش مسکن درآمد داشته باشد. 80 

درصد درآمد شهرداري تهران از توليد 
ساختمان است نه از عوارض و ....، 80 

درصد اين درآمد توليد ساختمان از سه 
منطقه تهران است

بود، قابل مقايسه با ايران نيست و ميزان تقابل و تخاصم 
اين کشور و نيز پيروزمندي اش که کشوري بتواند سفير 
آمريکا را ناچار به فرار از بام کند و هنوز هم يک کشور 
خيلي ايدئولوژيک است، اين رابطه را به يک موفقيت 
در عرصه اقتصاد تبديل کرده درحالی که نفت و منابعي 
ندارد. نيروي انساني به  دليل دوره جنگ طوالني امکان 
پرورش نداشت و اين نشان مي دهد ما سازوکار اقتصادي 
را نداريم و اقتصاد ما درواقع هنوز به شدت وابسته است 
که اصول اقتصاد را نه در عرصه برنامه ريزي و نه در نهاد 
بازار نتوانستيم پياده کنيم. بر جامعه ما يک بورژوازي 
بورژوازي يک توسعه  اين  و  بورژوازي  لومپن  فرومايه، 
بي اصول را تا حاال جلو برده است که اگر اصولي داشت 
االن نيازمند اقتصاد مقاومتي بعد از 40 سال نبوديم. 
اين بورژوازي فرومايه، تله هاي متعدد فضايي را در ايران 
ايجاد کرده است؛ از تله فضايي فقر گرفته تا تله هاي ديگر 
که هم در سطح شهر وجود دارد هم  سطح منطقه اي. 
سيستان و بلوچستان يک تله فضايي فقر است که هنوز 
نتوانستيم آن را از بين ببريم. حاشيه نشيني، بافت هاي 
فرسوده يا اسکان غيررسمي، اينها تله هاي فضايي فقر 
درون شهري هستند. مازندران پذيراي سالي 20 تا 25 
ميليون نفر و در برخي سال ها تا 40 ميليون نفر مسافر 
است و مهاجرفرست ترين استان  ايران هم مازندران است 
که رشد آن حدود یک درصد در سال است و گيالن 
هم به همين ترتيب که آن را سالخورده ترين استان کرده 
است. اين را راديو اعالم کرده و براي آنکه حرف هاي ما 
مردم را منحرف نکند، از قول راديو مي گويم. باالترين نرخ 
بيکاري در مازندران است؛ اين استان مشغول تخريب 
است؛ چه رانتي دارد؟ رانت دريا و جنگل را دارد که 
در حال تخريب است؟ به وسيله چه کسی؟ بورژوازي 
فرومايه مستغالت. حاال آنهايي که طرفداري مي کردند 
که زمين را به بازار بسپاريد، اگر کنترل زمين حرف 
سوسياليستي است االن جواب بدهند؛ هم جنگل از 
بين رفته و هم ساحل به روي مردم گشوده نيست. آب 
آلوده است و همين موجب شده بيشترين ميزان سرطان 
نسبت به جمعيت در مازندران وجود داشته باشد و همه 
اينها تله توليد و بازتوليد رانت است بدون اينکه مردم 
منتفع بشوند. تهران هم همين طور است؛ تله توليد و 
بازتوليد رانت است. برخي از دوستان ما که صبغه چپ 
هم دارند اين را مقايسه مي کنند با شهري شدن سرمايه 
که ديويد هاروي مي گويد؛ اين اشتباه است. شهري شدن 
سرمايه يعني چه؟ يعني سرمايه اي که در قرن نوزدهم 
در کارخانه ها مستقر بود و به شهر کاري نداشت و نوعي 
حاشيه نشيني در انگلستان و بقيه شهرهاي اروپا و آمريکا 
اينجا زندگي مي کردند در قرن بيستم به ويژه نيمه هاي 
قرن و پس از جنگ جهاني سرمايه از کارخانه در شهر 
مي آيد. چرا؟ چون اين شهر را نياز دارد که مداوم توليد و 
بازتوليد گسترده ارزش اضافه کند. براي توليد و بازتوليد 
گسترده ارزش اضافي به نيروي کار ماهر، آسوده و نيروي 
کار نوآور که بتواند با خارج رقابت کند نيازمند است. 
کار  و  باشد  داشته  را  درآمد  کاري که حداقل  نيروي 
هم داشته باشد و براي اين وارد شهر مي شود و شهر را 
سامان مي دهد تا بتواند ارزش اضافه توليد کند. بورژوازي 
مستغالت که در خدمت توليد و بازتوليد ارزش اضافه 
براي کل سرمايه است، نه اينکه از همه باج بگيرد و 

فضاهاي مولد محل آسايش و پارک و ... همه را نابود 
کند و تراکم مازاد بگيرد؛ شهري شدن سرمايه يعني اين. 
شهري که محل آسايش است؛ فضاي سبز گسترده و 
شهري شدن  مي شود  اين  و  دارد  سريعي  حمل ونقل 
سرمايه اما در ايران، شهري شدن، رانت است و درواقع 
تهران، تله فضاي رانت است؛ معناي اين تله فضايي، اين 
است که محيط مصنوعي به وسیله بشر ساخته شده و 
روابط معين اقتصادي- اجتماعي را بازتوليد مي کند و 
معني آکادميک تله فضايي اين است که تهران دارد 
بازتوليد رانت مي کند؛ چه رانت حکومتي چه خصوصي 
و به اين ترتيب جداسازي مي کند. اين خصلت يک اقتصاد 
رانتي و تيولداري است. شما يک سيستمي که بتواند 
جلوي رانت را بگيرد يکي رقابت سياسي است که ما 
نداريم. در اقتصاد هم که رقابتي وجود ندارد. انجمن هاي 
مدني و تشکل ها نمي توانند فعاليت کنند به  ویژه اگر 
کارگري باشد. يک شيوه دموکراتيک براي برنامه ريزي 
جامعه،  نيازهاي  درک  براساس  بتواند  تا  ندارد  وجود 
برنامه ريزي  به تدريج  و  بشود  انجام  برنامه ريزي ها   اين 

تبديل به يک امر رانت جويي شده است. اين وضعيت 
چه  است  شده  منتقل  شهر  به  و  است  اقتصاد  کل 
زمانی؟ وقتي رئيس دولتي که سازندگي نام داشته به 
اين نتيجه رسيده که بايد اصالحات اقتصادي به وجود 
بيايد. در آن دوران به سرعت تصويب مي کنند که بايد 
کالنشهرهاي مختلف خودکفا شوند و يکي هم که از 
همان زمره سازندگی است و حزب مربوطه را راهبري 
با  ما  بله  مي گويد  و  مي شود  تهران  شهردار  مي کند، 
فروش تراکم اين کار را مي کنيم. حتي فکر نمي کند شما 
نمي توانيد قانون را بفروشيد. قانون به قول حقوقدان ها 
مبيع نيست. مي گويي ما تراکم مازاد مي فروشیم؛ در اين 

تراکم ظرفيت محيط زيستي. ترافيک آسودگي آدم ها را 
مشخص کرده، اينها را مي فروشي؟ اين ناشي از يک تفکر 
پدرساالرانه در سياست است که تفکر همان آدم های 
گروه سازندگی در اقتصاد است؛ يعني فروش قانون از آن 
کارهايي است که فقط فئودال ها انجام مي دهند. حاصل 
کار این دوستان سازندگی یک نوع ظل السلطان نوين 
بوده و حاکم يک شهر است که مي تواند قانون آن را 
بفروشد. خوب معلومه فضا يک فضاي رانتي است. مگر 
چند درصد مردم زمين رانتي دارند که مي خواهند اين 
را به بازار بسپارند؟  هيچ اقتصاد کالسيک و نوکالسيکي 
نمي گويد زمين را به بازار بسپاريد چون زمين در اقتصاد 
نوکالسيک هم راهي است که در آن شکست بازار رخ 
مي دهد. در آمريکاي نئوليبرال، تبعيض منع قانوني دارد 
و طرح هاي شهري  بايد جلوی تبعيض را بگيرند و موظف 
هستند در 20 درصد هر منطقه اي کم درآمدها در آن 
باشند. حاال کلک هايي مي زنند که به هر صورت آن در 
حومه شهرهاست نه در داخل شهر. در داخل شهرهاي 
آمريکا هم که جامعه مدني قوي و قوانين حاکم است، 
تبعيض به صورت قانونمند ممکن نيست. در حومه ها اين 
کارها مي شود که مثال خودشان را از سياهپوست ها جدا 
کنند و در طرح هاي شهري ما کم درآمدها جايي ندارند؛ 
اين نفوذ بورژوازي مستغالت در قانون گذاري در ايران 
است و پوپوليست ها نیز مسکن مهر را علم مي کنند، 
خارج از چارچوب، مرگ فضايي، شهري، بخشي و همه 
اينهاست. شما بايد مازاد اقتصاد را داشته باشي تا براي 
همين مسکن خرج کني. اگر مازاد اقتصاد الزم را نداشتي 
و پول چاپ کردي اين تتمه اقتصاد را نابود مي کند و آن 
بخش هاي مولد هم نمي توانند نظام بانکي که بورژوازي 
فرومايه بر آن حاکم است و سود 50 درصددي مي برد 
سود سپرده تا 30 درصد هم مي دهد. اين نظام بانکي، 
بورژوازي فرومايه بر آن حاکم است و ديديم از آن چي 

درآمده است. 
همين موضوع را که شما هم مي فرماييد در آمريکا هم  _

در اثر بحران مسکن و زمين به خاطر بورس بازي شبکه مالي 
فروريخت و دامنه بحران آن نه تنها بقيه بخش هاي اقتصاد اين 
کشور بلکه دامن بسیاری از کشورهاي سرمايه داري جهان را 
در برگرفت؛ در آنجا هم شاهد هستيم سلطه مالي است که اين 

فجايع را به بار مي آورد. 
سلطه مالي در آن سيستم، يک امر فرعي است و 
شما بخشي از حقيقت را گفتيد. کل نظام سرمايه داري، 
ارزش  بازتوليد  و  توليد  حال  در  که  است  نظامي  آن 
اضافي است. همان سرمايه دارهاي آمريکايي در چين 
سرمايه گذاري کردند و خود آمريکا هزار و 500 ميليارد 
دالر صادرات کاال دارد. اين است که اين اقتصاد را نگه 
مي دارد، همچنین سودي که از چين مي برد. نظام مالي 
جهاني هم که به آن نئوليبرال مي گويند براي اينکه 
سرمايه جهاني شده و گردش سرمايه هم جهاني است؛ 
معلوم است دو هزار و 500 ميليارد دالر وقتي فقط 
کاال گردش مالي آن را ببينيد چقدر است. اين گردش 
مالي، سرمايه مالي را به خاطر تکيه اي که به اين ارزش 
اضافي دارد، قوي کرده و اين را به غلط با ايران مقايسه 
مي کنند. همان طور قابل مقايسه است که ناصرالدين شاه 
دوران قاجار که با دوران ليبراليسم سرمايه داري هم دوره 
بوده در ايران هم ليبراليسم حاکم بوده است، زمين تا 
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آسمان فرق مي کند و در بعضي موارد شباهت هايي پيدا 
مي کنند اما اين نبايد آدم را به اشتباه بيندازد؛ به اصطالح 
بناست که ما تحليل کنيم و موضوعي که شما مي گوييد 
انباشت عظيم اين سرمايه مالي، آن انباشت عظيم در 
اقتصاد آمريکا مي شود اقتصاد جنگي. مي گويند کدام 
بخش مي تواند گردش اقتصادي را راه بيندازد. مي روند 
وام مي دهند به مردم تا خانه دار شوند و پيش بيني مي شد 
چون دولت رفاه منحل شده بسط بخش مالي نمي تواند 
توليد انبوه را مصرف انبوه کند. در سال 2000 مکتب 
انتظام پيش بيني مي کند شما دولت رفاه را منحل کرديد 
و مصرف انبوه نمي تواند صورت بگيرد. جايگزين دولت 
رفاه هم انبساط مالي نيست اين دفعه اگر مسکن درگير 
بشود چون سرمايه جهاني شده بحران جهاني خواهد 
شد. اين قانون و قواعدش زمين تا آسمان با تحليلي 
که در ايران مي شود متفاوت است ما در اينجا گردش 
و  نداريم  توليد کند  اضافه  ارزش  بخواهد  سرمايه که 

گردش رانت داريم. 
جابه جايي هاي طبقاتي به همين شکل صورت گرفته 
و بيشترين مهاجران به پيرامون شهر تهران از خود شهر 
تهران است و مسائل درجه اول دولت و شهرداري است 
که به اينها رسيدگي نکنند. مي گويند حاشيه نشيني 

نگوييد، خب می گوییم سکونتگاه غيررسمي. 
مي شود بحث شما را اين طور جمع بندي کرد که اشغال  _

انحصارهاي  سود  به  و  شهرنشين  توده هاي  زيان  به  فضاها 
مالي... .

انحصار مالي نه، بورژوازي فرومايه.
روند  _ نه تنها  فرومايه  بورژوازي  آن  شما  قول  به 

موجب  بلکه  است  کرده  بحران  دچار  را  توسعه 
و  عمومي  فضاهاي  اشغال  دلیل  به  هويتي   بحران 
دست اندازي حريم خصوصي افراد هم شده است. با توجه به 
اينکه شهرها کانون توسعه هستند با اين روند چه چشم اندازي 
در برابر توسعه کشور مي بينيد و به طور کلي، خيلي خالصه چه 
تغييرها يا روش هايي بايد به کار برد تا اين انحراف ها اصالح 

شده و سمت و سوي توسعه متوازن به خود بگيريم. 
اين قاعدتا تعدادي اقدام هاي کوتاه مدت و تعدادي 
اقدام بلندمدت نياز دارد؛ اقدام کوتاه مدت براي اينکه از 
اينجا که هستيم حرکت کنيم و منتظر نمانيم همه چيز 
عوض شود و يکسري اقدام هاي بلندمدت براي اينکه 
اين روند ادامه يابد. اقدام هاي کوتاه مدت همين هاست 
که اعالم شده که جلوي تراکم فروشي بايد گرفته شود و 
درآمد پايدار بر شهرداري ها مشخص شود و تخلفاتي هم 
که گرفته شده، قوه قضائيه بايد دنبال کند. در سايت ها 
نوشتند جلوی آنها را گرفتند. قانون فروشي يک خطاي 
قانوني بسيار بزرگي است که هم سازمان بازرسي کل 
کشور و هم قوه قضائيه بايد در اين ورود کنند. اقدام هاي 
بلندمدت تر اين است که فضا را براي اقتصاد دانش پايه 
آماده کنيد. طرح جامع تهران  که در سال 1386 مصوب 
شده در آنجا بنا شد؛ محل کارخانه هايي که به  دليل فشار 
محيط زيست از تهران خارج شدند و انبارهاي قديمي به 
محل اقتصاد دانش پايه تبديل شوند که شهرداري تهران 
جلوی اين کار را گرفت؛ هرچند شهردار کنوني با همين 
شعار به اين سمت رسيد. نظام بانکي هم به بخش مولد 
تسهيالتي ارائه نمي دهد و در منطقه حکيميه تهران 
اولين صنايع الکتريکي ايران و خاورميانه در آنجا برپا شده 

است که اين نشان مي دهد. اين بورژوازي فرومايه چه 
باليي بر سر صنايع ما وارد آورده و جاي آن را برند های 
خارجی گرفته که آن هم برای بخش ديگري از اين 
رانت جويان است. يک سيستمي هم در اقتصاد کالن بايد 

به وجود بيايد تا بتواند اقتصاد دانش پايه را تقويت کند.
شهرداري مي خواهد سالن هاي قديمي را تبديل به 
سالن جشن و عروسي کند. کارخانه اي را که  در طرح 
جامع هست، مي خواهند سالن درست کنند. بخش هايي 
را هم مسکن سازي کنند، مانند منطقه 22 که قرار بود 
محل تکنولوژي برتر و اقتصاد دانش بنيان باشد، محل 

مسکن شده است؛ آن هم شهر ارواح. 
شهرک هايي هم مانند شهرک پژوهش در آنجا ساخته شد.  _

بوده يک  قرار  اينها  اصطالح ساخته شده؛  به  بله، 
مجموعه باشد و اين مجموعه فضا مي خواهد. 70 درصد 
فضاي يک منطقه اقتصاد دانش پايه، فضاي آزاد و فضاي 
سبز است. درواقع آن درياچه بايد براي شهرک دانش پايه 

باشد نه فروش مسکن. حکيميه وسط شهرک علمي 
پرديس و چند دانشگاه مهم نظامي و غير نظامي است 
که اين مي تواند جايي باشد که انکوباتورهاي دانشگاه ها 
بيايند آنجا و تبديل به يک فناوري برتر بشوند. اين يک 
مثال است براي اينکه شما اگر بخواهيد اقتصاد دانش پايه 
را داشته باشيد براي توسعه پايدار براي خودتان  چطور 
بايد فضا را سامان بدهيد و چه کسی مانع اين کار شد! 
همين واژه اقتصاد دانش پايه و فضاهاي آن در طرح جامع 
سال 1386 آمده است. اين شهرداري به ميثاقي که شهر 
تهران بوده، کار نکرده و شوراهاي شهري هم  که تا حاال 
آمدند پيگير اين ميثاق نبودند. گاهی از فرهنگ قديمي 
تهران حرف مي زنند که آن هم سر جاي خودش خوبه 
اما از فرهنگ جامعه، زمانی مي شود دفاع کرد که آن 
جامعه در حال بالندگي و توسعه باشد و به  ویژه وابستگي 

اقتصادي نداشته باشد. 
 در ارتباط با سکني گزيني، االن با بحران مسکن مواجه  _

هستيم. تأمين سرپناه مناسب براي افراد يکي از اصول قانون 
اساسي است. چگونه مي توان بر اين رکود فائق آمد تا مردم 
بتوانند سرپناهي براي خودشان تهيه کنند و چرخ اقتصاد نيز 

بچرخد؟ 
قانون گذار به درستي در قانون اساسي به زمينه سازي 
براي تأمين مسکن و نه ساخت مسکن اشاره مي کند. 

اين زمينه سازي نه تنها اصال عمل نشده بلکه ضد آن 
عمل شده است. همين طور که گفتم وقتي يک نفر داناي 
کل است، مي گويد با تراکم فروشي مي توان هزينه هاي 
خودکفايي شهر را تأمين و زمين را به يک کاالي رانتي 
تبديل کرد. من هم در همان موقع با اين قضيه مخالفت 
کردم و به آقاي روغني زنجاني که آن زمان رئيس سازمان 
برنامه بود، گفتم که زمين بايد برنامه ريزي شود. ايشان با 
عتاب به من گفت که اين حرف ها سوسياليستي است و 
همه مي دانند زمين را بايد به بازار سپرد؛ البته ملي شدن 
زمين با انقالب کبير فرانسه يا همان انقالب بورژوايي 
رخ داد نه با انقالب کبير سوسياليستي روسيه )شوروي(. 
اين اشتباه بزرگ پدرساالرهاي اقتصاد نخوانده ماست. 
زمين نمي تواند به بازار سپرده شود چون شکست بازار در 
آن رخ مي دهد و با  شدت و سرعت رانتي شده و بخش 
مولد نمي تواند در زمين رانتي فعاليت کند چون نمي تواند 
کااليش را با رانت بفروشد. بازار در جهان رقابتي است. 
اکثريت قريب به اتفاق جامعه هم درآمد رانتي ندارند پس 
نمي توانند اين را بخرند و شما براي رونق بخشی مسکن 
نباید دچار اين خطا شويد و اين را هم از زبان نوليبرال ها 
مي گويند. نوليبرال هاي چه زمانی مي گويند رانت خوب 
است؟ اينجا اقتصاددان هاي راست ما که کارگزار بورژوازي 
بازارسپاري زمين صحبت مي کنند.  از  فرومايه شدند 
رانتي  کااليی  به سرعت  زمين  کنید؛  مطالعه  کمي 
مي شود، جامعه هيچ کاالي رانتي را نمي تواند مصرف 
کند، بازار سقوط مي کند. اينها مي گويند تراکم فروشي 
را بگذاريد، باشد تا مسکن رونق بگيرد؛ مسکن رونق 
نمي گيرد و اقتصاد ايران هم مي خوابد. درست همين 
رانت زمين است که اقتصاد ايران را خوابانده و نظام بانکي 
به وجود  را رانت معتاد کرده، سيستم رانت جويانه اي 
آورده که قانون را مي خرند، بخش مولد را نمي گذارند، 
بخش مولد ما نمي تواند از بانک وام بگيرد. دولت مرتب 
وام های جدید تصويب مي کند ولی این بخش نمي تواند 
وام بگيرد، چون نظام بانکي سپرده گرفته، تعهد کرده 
25 درصد سود بدهد. اگر اين را بيرون بياورد ورشکست 
بانک  است.  آمده  وجود  به  باطل  دور  يک  و  مي شود 
مرکزي نمي تواند بهره را پايين بياورد. سالي 10 درصد 
حقوق کارمند اضافه مي شود و سود بانکي حدود 18 
درصد است. کسي که 10 درصد حقوقش اضافه مي شود 
آیا مي تواند بهره 18 درصد بدهد؟ اکثريت جامعه هم 
همين ها هستند. اين نرخ سود و تورم و افزايش حقوق ها 
در يک کشور نوليبرال اصال معني ندارد. اين سرمايه مالي 
نيست؛ اين سرمايه رانتي است، اصال اين سرمايه نيست 
به يک معنا اين تيولداري و پوشاندن چهره بورژوازي 
نقد  به آن  اگر کسي  اينکه  براي  ايران است؛  فرومايه 
کند می گویند اين سوسياليست است. براي اينکه ايران 
از فئوداليسم بيرون بيايد و در دامن سرمايه داري قرار 
بگيرد، اين حداقل ها را بتواند پيدا کند تا ارتباطش بتواند 
برقرار شود. موضوعي را که شما عنوان مي کنيد در بخش 
مسکن، این بخش دچار رکود نيست، دچار قفل شدگي 
است و قفل شدگي هم بخش مسکن را رها نمی کند. به 
خاطر سياست هاي غلط گذشته و اين اصرار که برخي از 
روزنامه نگارهاي راست گرای ما هم به اين دامن زده اند 
و بعضي از چپ هاي ما که به اينها گفتند نوليبرال و 
درواقع اينها را تطهير کردند و درمجموع باعث شده اند 

 اقتصاددان هاي راست ما که کارگزار 
بورژوازي فرومايه شدند از بازارسپاري زمين 
صحبت مي کنند. کمي مطالعه کنید؛ زمين 

به سرعت کااليی رانتي مي شود، جامعه هيچ 
کاالي رانتي را نمي تواند مصرف کند و بازار 

سقوط مي کند. اينها مي گويند تراکم فروشي 
را بگذاريد، باشد تا مسکن رونق بگيرد؛ 

 مسکن رونق نمي گيرد و اقتصاد ايران
 هم مي خوابد
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 دو ماهنامه 
 علوم انسانی
)تخصصی( 

به  يورش سرمايه داري  از  زيست شهري، پس  و  شهر 
از  آنها  مصادره  و  عمومي  فضاهاي  تصاحب  و  شهرها 
سوی حکومت ها، به موضوع مهمي براي جامعه شناسان، 
اقتصاددانان و سياست مداران تبديل شد. شايد بيش و 
پيش از همه، اين هنرمندان و نويسندگان بودند که به 
نقش و اهميت فضاهاي شهري و تأثير آن در زيست 
اجتماعي مردم و حتي عملکرد آن در ارتباط عاطفي 
و معنوي شهرنشين ها پي بردند و از فضاهاي عمومي 
بردند.  ترانه هاي خود بهره  نثر و  آثار شعر،  شهرها در 
به طورکلي، شهرها را مي توان زاييده يا دست کم، همزاد 
انقالب صنعتي دانست. شهر و پديده شهرنشيني در 
جامعه هاي شرقي، به ويژه خراسان بزرگ و آسياي  ميانه 
با آنچه در غرب به نام شهر پديد آمد؛ اگرچه تفاوت هاي 
معني دار و آشکاري وجود دارد اما کارکردهاي يکساني نيز 
داشته اند. شهرها در ايران قديم و به طورکلي در آسياي 
بيشتر  و  طوالنی تر  به مراتب  اهميتي  و  قدمت  ميانه، 
داشته اند. شهرهاي بزرگ گذشته، مانند سمرقند، بخارا، 
ري، طوس، نيشابور، شيراز، اصفهان، هرات، بغداد، دمشق 
و حلب و ده ها شهر ديگر، ساختار و کارکردي درخور 
اقتصاد و پيشينه توليدي اين منطقه و برگرفته از اقليم 
آن داشته و قدمت آن به دوران توليد فئودالي مي رسد و 
مرکز اقتصادي، سياسي، نظامي، ديني،  هنري و انباشت 
سرمايه بوده است اما شهرهاي اروپايي پس از انقالب 
صنعتي، به تدريج، پيرامون مراکز صنعتي و کارگرنشين 
پديد آمدند. شهرهاي غربي، پايگاه هاي قدرت بورژوازي 
نوظهور بود که در برابر روستاها که به عنوان دژ فئوداليسم 
از مذهب، فرهنگ، سياست، قدرت و اقتصاد فئودالي دفاع 
مي کرد، قد برافراشته و عليه آن مي جنگيد؛ زيرا قدرت 
فئودال هاي غربي در روستاها ولي در ايران و آسياي ميانه 
اين قدرت در شهرها متمرکز بود؛ با ورود سرمايه داري 

زیست شهري

گوشه

شورش براي رهايي، 

انقالب براي آزادي
به شهر، جنگ براي اشغال فضا بين ساکنان شهرها و 
بورژوازي جريان يافت. در ايران اما جريان هاي نو و کهنه، 
مدرن و ارتجاعي، در کنار هم و با يکديگر در شهرها 
رشد کرده و به موازات يکديگر به پيش مي رفتند. شهرها 
ساختاري فئودالي داشتند که اين ساختار تا بطن و درون 
خانه ها و فضاهاي اجتماعي شهرها مانند قهوه خانه ها، 
ميدانچه ها، گذرها و بازارها ادامه داشت. برج و باروها، 
نه تنها پيرامون و گرداگرد شهر، آن را از يورش مداوم 
امان مي داشت  بيابانگردها و کوچ روها در  و هميشگي 
بلکه باروهاي متعدد حوالِی بازارهاي سرپوشيده، عمارِت 
خان، فئودال، حاکم شهر، بازرگانان بزرگ و روحانيون 
را از ديد و هجوم مردم عادي، دزدان، عياران و طراران 
محفوظ مي داشت. اين حصارها، نه تنها دارا را از نادار، جدا 
مي ساخت بلکه روح خشن مردانه را در همه عرصه هاي 
حجاب،  و  جنسيتي  جداسازي  و  مي کرد  جاري  شهر 
به شدت در آن رعايت و مالحظه شده بود. به گونه اي که 
مي توان گفت، همه چيز در اين شهرها برخالف روستاها، 
ازسوي ديگر،  بود.  داراي دو جنبه عمومي و خصوصي 
شهرها زمينه ساز پيدايش و گسترش موج هاي نارضايتي و 
انقالب توده هاي مردم بود. انقالب مشروطه در دارالخالفه 
ناصري روي داد و در شهرهاي تبريز، اصفهان، شيراز 
ارتجاع  از  آن  وجود شکست  با  و  شد  دنبال  بوشهر  و 
داخلي، که منجر به شکست نهايي ايران از استعمار شد، 
همان گونه که در پوسته تعصب هاي ديني، قومي، زباني، 
فرهنگي ترک افکند، چهره شهرها را نيز دچار دگرگوني 
کرد و به سوي دمکراتيزه کردن آن به سود مردم، سوق داد. 
شکست انقالب از ارتجاع و اشغال ناحق جايگاه مجاهدان 
فضاهاي  و  شهرها  شنبه،  مجاهدان  به  دست  واقعي 
عمومي که مدتي چند به اشغال عمومي درآمده بودند، 
دوباره به وسیله حاکمان، اين بار به شکلي ظريف تر به 
اشغال درآمدند و دست مردم به تدريج از آنها کوتاه شد. 
مدرنيسِم آمرانه، فضاهاي نيمه عمومي کوچه پس کوچه ها، 
گذرها، ميدانچه ها، مسجدها، تکيه ها و حتي قهوه خانه ها 
را به بهانه مدرنيسم و بازسازي، ويران و آنها را به اشغال 
حکومت درآورد. شهرها از زيستگاه عمومي به محلي براي 
تنازع بقا و جنگ همه عليه همه بدل شد. گذرگاه ها، ديگر 
محل ارتباط چشمي و کالمي نبود و خيابان ها، راه هايي 
براي عبور پرشتاب خودروها از کنار يکديگر شد. ميدان ها 

و ميدانچه ها از محل گردآمدن و ارتباط هاي افقي مردم، 
به محلي براي چرخش انبوه ماشين ها بدل شد. سکوت 
شبانه که با طنين صداي پاي رهگذران مي شکست، جاي 
خود را به سروصداي گوشخراش انواع وسايل موتوري و 
عربده هاي مستانه داد. همين است که تا دوره هاي اخير، 
کمتر اثر هنري، اعم از شعر، داستان، ترانه و نقاشي را 
از خيابان ها و شهرها مشاهده مي کنيم و بهترين آثار 
هنري، آثاري بودند که يا در محيط هاي تنگ خصوصي 
مي گذشت يا در دل طبيعت و روستاهاي دورافتاده از 
در هسته  بازار  قديمي،  و  در شهر سنتي  اگر  شهرها. 
مرکزي قرار داشت و محله ها و گذرها، پيرامون آن ساخته 
مي شدند، در شهرهاي جديد، فضاهاي بيرون شهرها به 
اشغال کارخانه ها و کارگاه هاي صنعتي آالينده درآمده و 
گذرگاه ها به اشغال فضاهاي تجاري و دادوستد درآمدند؛ 
به گونه اي که کمتر خياباني ديده مي شد و مي شود که 
تبديل به راسته بازاري نشده باشد و در يک کالم، شهر 
نه محلي براي زندگي شاداب و هدفمند که مکاني براي 
از  شهرها  شد.  بدل  فردي  پيشرفت  و  زندگي  گذران 
شکل دايره وار به شهرهاي عمودي تبديل شدند که در 
آن محله هاي برخوردار به اشغال افراد پر درآمد و با انواع 
حصارهاي نامرئي همانند بلوارها، خيابان هاي سرتاسري و 
ساختمان هاي بلند از ساير بخش هاي شهر که در آن افراد 
نابرخوردار يا کم برخوردار، زندگي مي کردند جدا مي شد. 
انبوه کارگران و مهاجران از روستاها و شهرهاي کوچک 
نيز در حاشيه شهرها و در شهرهاي صنعتي پيرامون 
کارخانه هاي حاشيه شهرها و در زاغه ها و حلبي آبادها، 
بدون هيچ امکان زيستي رسوب کردند و در تله هاي فقر، 
بيکاري و بيماري گرفتار آمدند. غالب شدن وجه توليد 
سرمايه دارانه، آخرين بازمانده هاي انقالب هاي شهري را 
هدف گرفت و شهروندان آزاد را از عرصه هاي عمومي 
به پستوهاي خصوصي راند و اشغال فضا که از سوي 
حاکميت سرمايه دارانه به شدت و دقت پيگيري مي شد، به 
نبردي مغلوبه براي توده هاي مردم بدل گرديد و شکست 
انقالب، به مثابه اقدامي براي بنيانگذاري آزادي، به شورشي 

براي رهايي فروکاسته شد.]1[
]1[ برگرفته از گزاره هانا آرنت، که اصل آن چنين 
انقالب،  پايان  است؛  رهايي  شورش،  يک  پايان  است: 

بنيانگذاري آزادي.

بخش مسکن قفل شود. قفل شدگي در بخش مسکن 
ادبيات خاص خودش را دارد که متأسفانه اقتصاددان هاي 
راست گرای ما هيچ وقت اينها را به کار نبردند که اقتصاد 
سياسي نوکالسيک مي گويد قفل شدگي بخش مسکن؛ 
قفل شدگي وقتي است که بيکاري شدت پيدا کند؛ يک 
دليل اصلي آن هم بيکاري است. شما وام هم نمي گيريد، 
به شغلتان اطمينان داشته اید بقيه هم وام مي دادند چون 
قفل شدگي  اين  داشت،  وجود  حداقل  اطمينان  يک 
است. بعد مي پرسند چرا! مدت هاست اين را گفته ام و 
حرف جديدي براي گفتن ندارم. بايد کار ايجاد شود و 
تنش هم در سطح بين المللي پايين بيايد، اين اقتصاد 
راه می افتد. دفاع واقعي در جامعه اي که رو به توسعه 
است مي تواند شکل گیرد. کسي نمي تواند به چين یا 
ویتنام حمله یا تجاوز کند يعني اينکه کار و اميد به 
آن ايجاد شود، مسکن از قفل شدگي بيرون مي آيد. با 

اين خاصه خرجي ها در نرخ سود وام مسکن اين اتفاق 
نمي افتد. االن همه شهرداری ها ورشکسته هستند، نهایتا 
دولت از ورشکستگي درمي آيد؛ مثال بعد از برجام اجازه 
مي دهند دولت نفت بفروشد ولي شهرهاي ما ورشکسته 
باقي مي مانند، چون اقتصاد مولد ندارند و بايد با عوارض 
بگذرانند و چون بخش مسکن هم قفل شده است، کسي 
نمي تواند از بخش مسکن درآمد داشته باشد. 80 درصد 
درآمد شهرداري تهران از توليد ساختمان است نه از 
عوارض و ....، 80 درصد اين درآمد توليد ساختمان از سه 
منطقه تهران است. بقيه تهران برهوت شده است. شهر 
تهران هم فقط بين سال 1385 تا 1390، 600 هزار 
شغل از دست داده و 600 هزار نفر جمعيت به آن اضافه 
شده است. تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل. 
يک نمونه از اين مقوله جابه جايي طبقاتي به صورتي 
است که تبعيض در شهرسازي است. جداسازي طبقات 

که دارند کامال از هم منفک مي شوند و مقوله شمال و 
جنوب در تهران شدت يافته و بسيار هم بارزتر شده 
است. در واقع يک شمال داريم که سه منطقه شهر تهران 
است و يک جنوب که تا آن سوي استان البرز و از جنوب 
تا ورامين و کوير پيش مي رود. اين شمال و جنوبي را که 
قبال در شهر تهران وجود داشته و ابعاد کمتري هم داشت 
و آميختگي طبقات بسيار بيشتر از االن بود، به يک ارگ 
شمال شهر تبديل شده و بقيه به فضاي برون شهر، 
آنهايي که زمين را به بازار بسپاريد، کنترل زمين حرف 
سوسياليستي است، االن پاسخگو باشند. هم جنگل از 
بين رفته و هم ساحل به روي مردم گشوده نيست. آب 
آلوده است. همين باعث شده بيشترين ميزان سرطان 
نسبت به جمعيت در مازندران وجود داشته باشد و همه 
اينها تله توليد و بازتوليد رانت است بدون اينکه مردم 

منتفع شوند و تهران هم همين طور است. 
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توسعه چیست؟
اگر توسعه به معنی تحول از یک وضعیت به وضعیتی بهتر و پویا باشد، آنگاه پی 
خواهیم برد توسعه پایدار، توسعه ای متعادل خواهد بود که منافع درازمدت توده 
مردم را در تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی بیش از هر چیز در نظر دارد؛ این 
منافع در حفاظت از محیط زیست، حفظ و نگهداری منابع زیرزمینی بینا نسلی و 
همچنین احترام به حیات وحش، دریاها و اقیانوس ها نهفته است و در نتیجه در 
این الگوی توسعه، انسان،  محور توسعه و توجه قرار خواهد گرفت. حداکثر سازی 
سود همچون الگوی اقتصاد نولیبرالی وجود نخواهد داشت و در نتیجه فقر، بیکاری، 
بی خانمانی، فساد و زیان واردکردن به محیط زیست  در این الگو جایی نخواهد 
داشت. در این مفهوم، توسعه فرایندی درونی، تاریخی و جغرافیایی است؛ درونی به 

دکتر اسداهلل شمس بیرانوند،کارشناس اقتصاد تعاون: اقتصاد مقاومتی بر نقش 
مردم در پویایی اقتصاد و همچنین دستیابی به توسعه پایدار و همه جانبه نگاه 
ویژه ای دارد و به همین منظور می توان گفت اقتصاد تعاونی که در اصل »43« 
قانون اساسی به درستی بر جایگاه آن تأکید شده است، می تواند در اقتصاد 
مقاومتی، جایگاه ازدست رفته خود را دوباره به دست  آورد و همچون لنگر، ثبات 
کشتی اقتصاد کشور را از بحران و بی ثابتی و سرگردانی در دریای پرتالطم 

بحران های اقتصادی جهانی و داخلی به جزیره ثبات و سکون رهنمون کند. 

چگونه می توان فقر، بیکاری و فساد را با اتکا بر نیروی مردم، 
درمان کرد

اقتصاد مقاومتی، روی 
دوش تعاونی ها

این معنی که با تکیه بر دانش، توانایی ها و تجربه بومی فراخواهد رویید. جغرافیایی 
به این معنی که نمی توان آن را از خارج به ارمغان آورد یا بر ملتی تحمیل یا 
از جامعه توسعه یافته دیگری گرته برداری کرد؛ به این معنی که توسعه، برایند 
جوشش درونی قلمداد شده و به همین منظور باید سازوکارهایی برای  نهادینه شدن 
مشارکت خالق و حداکثری مردم ایجاد شود تا برنامه ریزی تعاملی از باال به پایین 
و از پایین به باال صورت گیرد. برای نیل به این منظور، گروه های اقتصادی باید 
بر اساس درک شرایط موجود جامعه، نیازها و دلبستگی های ملی و فرامنطقه ای و 
محلی تشکیل شده، خواسته خود را از پایین به باال اعالم کرده تا در برنامه ریزی ها 
اعمال شود. با این فرض می توان چنین نتیجه گرفت از مهم ترین ابزار های توسعه 
پایدار سازمان ها و تشکل های صنفی، سیاسی و زیست محیطی هستند؛ همان گونه 
که بیشتر علمای اقتصاد اعتقاد دارند، ضعف شدید سرمایه داری در کشورهای 
پیرامونی و همچنین مشکالت موجود بر سر راه سازماندهی و آموزش و پرورش 
نیروی کار،  اهمیت کادر سازی و گسترش کمی و کیفی نیروی کار را بیشتر 
می کند. حال اگر بپذیریم اقتصاد ایران،  اقتصادی در حال توسعه است، برای  عبور 
از مرز توسعه ، نیازمند بهره گیری  از تمام  امکانات  و توانمندی های  موجود و بسیج  
تمامی  نیروها برای  پیشبرد اهداف  خود است؛  بنابراین یکی از راه های رسیدن 
به توسعه، مشارکت مردم در امور اقتصادی و تصمیم گیری در چارچوب های 
دموکراتیک برای دستیابی به اهداف تعیین شده است. همچنان که در نظام های  
مردمساالر، مشارکت  عمومی  در تمام  ابعاد سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی  و فرهنگی  
پایگاهی  مناسب  برای  فقرزدایی  و کاهش  و  امری  اجتناب ناپذیر و در ضمن  

ازبین بردن  فاصله  طبقاتی  است. 
تعاونی ها به دلیل نوع سازماندهی و کارکرد ذاتی خود  می توانند دارای همه یا 
بخش بزرگی از این ویژگی ها باشند؛ بنابراین یکی از فراگیر ترین ابزار ها و الگوهای 
شناخته شده در جوامع گوناگون برای دستیابی به اهداف یادشده تعاونی ها هستند. 
تعاونی ها با تربیت مدیران و اعضا و فرستادن آنها به الیه های گوناگون جامعه 
ازجمله مدیران و تصمیم گیران کادر های حرفه ای و معتقد به دموکراسی تربیت 
کرده و به طور دموکراتیک در سرنوشت بنگاه اقتصادی که خود عضویت آن 
را دارند، شریک شده و در فرایند تصمیم گیری ها دخالت مؤثر دارند اما برخی 
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به  توجه  با  اقتصادی  مسائل  ناظران  و  کارشناسان 
اینکه دولت همواره از تعاونی ها به عنوان بازوی اجرائی 
خود و گاهی برای تنظیم بازار و ایجاد اشتغال و نه 
بهره وری استفاده کرده است که بعضا نیز در اثر همین 
کارکرد انحرافی دچار ناکارآمدی گشته اند و این گناه را 
به عنوان ضعف ساختاری تعاونی ها به حساب آورده اند. 
در صورتی که قوانین و مقررات و کارکرد انحرافی 
ایجاد عارضه های دیگری  تعاونی هاست که موجب 
ازجمله عدم کاربست مدیریت علمی و استفاده از افراد 
غیرخبره و کارآمد در تعاونی ها شده است. روح نظام 
تعاونى، پرهیز از آشفتگى هاى نظام سرمایه دارى است، 
بىآنکه در گرداب برنامه ریزی های دستوری غرق شود. 
نظام تعاونى بر اساس تعریف کلى، مى کوشد جامعه را 
متشکل از اصنافى در نظر بگیرد که دولت با انگیزه 
حداکثرکردن منفعت عمومى، فقط نقش داورى آن 

را برعهده دارد و از دخالت مى پرهیزد. 
به این ترتیب، نظام تعاونى، ماهیت اقتصاد صنفى را 
پیدا مى کند  بدون اینکه با نظام اقتصاد صنفی یکی 
باشد. درواقع انگیزه اصلى در تشکیل نظام هاى تعاونى، 
قابل حصول سایر  به حداکثر مزیت هاى  دستیابى 
آنهاست ولی تعاونی همواره در ایران به عنوان بازوی 
اجرائی دولت و در هر برهه به نیتی به کار گرفته شده 
است. روزی برای تضعیف نقش و قدرت مالکان در 
قالب تعاونی های روستایی، زمانی برای توزیع کاال و 
ملزومات و کمک به جبهه در قالب تعاونی های توزیعی 
و زمانی برای تعدیل ثروت یا اشتغالزایی. به هر حال، 
آنچه هرگز در ایران و نزد دولتمردان ما اهمیت نداشته 
است نقش بی بدیل تعاون به عنوان یک اهرم توزیع 
دموکراتیک قدرت اقتصادی و همچنین کارکرد آن 
در جهت گسترش و تحکیم قدرت تصمیم گیری و 
مدیریت در جامعه و سپردن کار مردم به مردم است. 
همین عدم اعتقاد به فرایند تعاونی و فرهنگ تعاون 
است که موجب می شود باوجود نقشی که برعهده 
شده  نهاده  اساسی  قانون    »44« اصل  در  تعاونی 
است، گاهی زمزمه انحالل وزارت تعاون و سازمان 
بوروکراسی تعاونی شنیده می شود و اکنون اشتغالزایی 
و باالبردن دستوری نقش تعاونی ها تا 25 درصد در 

اقتصاد ملی بر دوش تعاونی ها تحمیل شده است. 
جایگاه  پیرامون  وکشمکش های  بحث  بررسی 
و  برنامه ریزی ها  و  کشور  در  تعاون  پایگاه  و 
هنوز   می دهد  نشان  صورت گرفته  بودجه ریزی های 
به جایگاه  بخش  تعاون  در اقتصاد ملی  اعتماد وجود 
وزن   کشور،  اقتصاد  از  بخش  این  برای  و  نداشته 
مناسبی   قائل  نیستیم. اگرچه بخشی از این موضوع 
تصمیمات  به فعل درآوردن  و  برنامه ریزی  ضعف  از 
در  اگر  ولی   می شود  ناشی  نیز  سیاست گذاران 
مجموعه حکومت، باور ژرفی برای فقرزدایی ، گسترش  
مالکیت  همگانی و استفاده از  توانمندی های  اقتصادی 
در  تعاون   بخش  بی شک  باشد  داشته  وجود  بالقوه 
برنامه ریزی ها برای دستیابی به این اهداف  در صف  
مقدم  قرار می گیرد و ازسوی دیگر، اگر بپذیریم تجربه 
جهانى در اجراى برنامه هاى توسعه اقتصادى بر لزوم 
مشارکت مردم در اقتصاد تأکید دارد؛ به طورى  که با 
جهانى شدن اقتصاد، نقش مشارکت مردم در تعیین 

سرنوشت خود بیش از گذشته نمود پیدا مى کند 
و همین طور که پیش تر گفته شد، نقش تعاونی ها 
مانند  اینجانب  ولی  می شود  پررنگ تر  دراین میان 
برخى ها که معتقدند در صورتى که نظام تعاونى ها 
به درستى اجرا شود، به این دلیل که نظامى داوطلبانه 
و اختیارى دارند مى توانند از تجهیز منابع و دستیابى 
اهداف گروهى موفق عمل کنند کامال موافق نیستم؛ 
زیرا به دلیل کارکرد بسیار متنوع و گوناگون تعاونی ها 
هنوز کارشناسان و علمای علم اقتصاد نتوانسته اند به 
تعریف واحدی از یک بنگاه تعاونی دست یابند که در 
سراسر جهان مورد قبول باشد. شیوه هایى که تعاونى ها 
در دنیا بر اساس آن شکل گرفته و اداره مى شوند، 
به اندازه اى گسترده است که نمى توان گفت، دقیقا 
تعاون چه مسیری را در اقتصاد دنبال مى کند ولی 
همین موضوع به نظر اینجانب نقطه قوت تعاونی ها 
بنگاه هاى  می دهد  نشان  زیرا  می شود؛  محسوب 
تعاونى داراى قابلیت انعطاف پذیرى زیادى هستند 
و حتى فعالیت هاى آنها با سیستم هاى اقتصادى و 
اجتماعى گوناگون ممکن است تطبیق داده شود و 
به همین دلیل علماى علم اقتصاد معتقدند نباید براى 
هر شرکت تعاونى تعریف مشخصى ارائه شود، چراکه 
تعاون وسیله اى براى حصول هدف است اما هدف 
باید مشخص باشد.  این گونه است که نظام تعاونى 
ماهیت اقتصاد صنفى را پیدا مى کند، بدون اینکه با 
نظام اقتصاد صنفی یکی باشد و. درواقع انگیزه اصلى 
به حداکثر  تعاونى، دستیابى  نظام هاى  تشکیل  در 

مزیت هاى قابل حصول سایر نظام است. 
نظام تعاونی و جهان پیرامون

استقالل  حفظ  ضمن  بخواهد  چنانچه  دولت 
سیاسی با جهان به مراوده برابر بپردازد چاره ای جز 
تقویت اقتصاد نخواهد داشت. یعنی همزمان پیوستن 
به اقتصاد جهانی و پایبندی به عدالت اقتصادی و 
اجتماعی در درون کشور راهی جز رویکرد مناسب به 
تعاونی ها و اقتصاد بخش تعاون ندارد. چنانچه بپذیریم 
برای همکاری و تعامل با اقتصاد جهان دولت باید اداره 
بسیاری از امور اقتصادی را به دست بخش غیر دولتی 
بسپارد و خود نقش برنامه ریز و سیاست گذار را بر 
عهده گیرد، آنگاه ابعاد کار آشکارتر خواهد شد. بخش 
تعاون مانع  از تمرکز قدرت  اقتصادی  در میان  جمعیت  
اجتماعی  ثروتمند  و  مرفه   طبقات   انبوه   نه  چندان  
 می شود. به  عبارتی  گسترش  بخش  تعاون  خود اقدامی  
تقویت    ملی  و  اقتصاد  در  انحصارزدایی   راستای   در 
بنیه های  رقابت  آزاد است. کارشناسانی که خواهان 
خصوصی  سازی  کنار  در  اقتصادی  عدالت  رعایت 
اقتصاد کشور هستند همواره اعالم داشته اند دولت  در 
فرایند خصوصی سازی  و واگذاری  شرکت ها و واحدهای 
 تحت  پوشش  خود، باید  بخش  تعاونی  را در اولویت  قرار 
دهد تا این  حرکت  اقتصادی  با مشارکت  جویی  همسو 
و هماهنگ  شده و ضمن  توسعه  سهم  بخش  تعاون ، 
اهداف  جانبی خصوصی  سازی  )مشارکت  مردمی ( نیز 
تأمین  شود، ولی آیا اساسا تعاونی ها می توانند نقشی 
را که با تفسیر اصل »44« قانون اساسی برای آنها 
تعریف شده بازی کنند؟ آیا خواهند توانست از سهم 
پنج درصدی که در اقتصاد ایفا می کنند به سهم 25 

درصدی که در قانون پیش بینی شده است، برسند؟ 
پایه  بر  بخش خصوصی  برخالف  تعاونی  بخش  
همبستگی  و یکپارچگی  اهداف ، سرمایه ها و نیروی  
انسانی  طبقات  میانی  جامعه  شکل  می گیرد؛ بنابراین 
نمی توان  انتظار داشت  از منابع  سرمایه ای  قابل  توجهی  
بهره مند باشد، اما می تواند با بهره گیری از تسهیالت 
بانکی که در قانون پیش بینی و تصریح شده است، 
نیازهای  سرمایه گذاری  خود را بهبود بخشد. در حال  
حاضر، شرکت های  تعاونی   با کمبود سرمایه  درگردش  
اهداف   چارچوب   در  که   درحالی   هستند،  مواجه  
مشترک  اعضا، امکان  رشد خالقیت  و ابتکار و حضور 
در عرصه های  تازه فعالیت  اقتصادی، اجتماعی  را دارند. 
کمبود منابع  سرمایه گذاری  در این  بخش  موجب  شده  
تعاون  دچار  بازار، بخش   در  رقابت   است  در عرصه  

کاستی و ناتوانی شود. 
اینک با توجه به بحران های پایان ناپذیر در اقتصاد 
از  ناشی  عمدتا  که  داخلی  بحران های  و  جهانی 
بی انضباطی های مالی و مدیریتی و بی ثباتی سیاسی- 
مدیریتی است، اقتصاد تعاونی می تواند در این  زمینه 
جایگاه مؤثر خود را طبق تفسیر اصل »44« قانون 
اساسی با تخصیص مناسب بودجه و تسهیالت و توجه 
به جایگاه قانونی آن نزد مدیران ارشد نظام اجرائی 
کشور به دست بیاورد و در این برهه به کمک اقتصاد 

کشور بشتابد. 
بخش  تعاون  در هر فعالیت  اقتصادی ، اجتماعی  
و فرهنگی  در کنار بخش های  عمومی  و خصوصی  
باید  قدرت  رقابت  داشته  باشد و وارد بازار شود و در 
یک  بازار رقابتی  به حیات  خود ادامه  دهد. با توجه به 
نظر  برخی  کارشناسان  که سهم  بخش  خصوصی  را 
در اقتصاد کشور تقریبا دو برابر بخش  تعاونی  و سهم 
می کنند،  برآورد  آن  برابر  چندین   را  دولتی   بخش  

بخش  تعاون را  در میدان  رقابت ، باید  تقویت  کرد. 
اشاره  مبحث  همین  مقدمه  در  که  همان گونه 
شد با توجه به کارکرد مناسب تعاونی ها در اقتصاد 
سرمایه داری  اقتصاد های  از  اعم  دنیا  کشورهای 
پیشرفته یا تحت کنترل دولت باید  رسانه های  گروهی  
در راستای  تبیین  و ترویج  فرهنگ  تعاون  در کشور 
بخش   توسعه   برای   مردم   مشارکت   و  باشند  کوشا 
تعاون  را  برانگیزند؛ البته همان گونه که پیش تر اشاره 
شد از قائل شدن به نقش و کارکردهای دستوری برای 
اقتصاد تعاونی باید دوری جست. مثال در بسیاری از 
کشورهای در حال توسعه به تعاونی ها به عنوان عامل 
توسعه نگاه می شود که همین عامل گاه سبب شده 
شکل گیرى تعاونى ها از آنچه در واقع بیشترین منفعت 
را به فرد یا گروه برساند، دور شود. از همین کارکرد 
غلط و دستوری، برخی کارشناسان نتیجه می گیرند، 
توسعه تعاونى ها در کشورهاى در حال توسعه لزوما 
باعث آن نشده است که مردم آن کشورها جنبش هاى 
مربوط به تعاونى ها را به صورت حرکت هاى اجتماعى 

نهادینه کنند.
 این منتقدان به این مسئله توجه نمی کنند که 
شکل تعاونى ها در کشورهاى در حال توسعه با فرم 
ایده آلى آن که در روش هاى اصلى پیشنهاد مى شود، 
متفاوت است. در چنین شرایطى حتى وجود قوانین 
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الزم نمى تواند مانع از فشار سیاستمداران براى دستیابى به اهداف 
تعاونى ها شود. در واقع نقطه شروع حرکت ارزش هاى سیاسى 
است؛ پس از این مرحله، اقتصاد در اولویت قرار مى گیرد. در 
چنین شرایطى آزادى مالکیت که یکى از اصلى ترین اهداف 
تشکیل تعاونى هاست، نادیده گرفته مى شود. براین اساس، حق 
مشارکت اعضا در تصمیم گیرى ها که نتیجه اش بر خود آنها 
تأثیر خواهد گذاشت، بنا نهاده شده است. ریشه این قضیه نیز 
در پشت ارزش هاى تعاونى به ویژه تساوى آزادى نهفته است. 
یعنى مردمى که آزادى شخصى خودشان را فداى تصمیمات 
جمعى مى کنند، باید حق رأى مساوى داشته باشند؛ این امر 
نه تنها در تعاونى ها  بلکه هر جا که فردى رأى خود را فداى رأى 
اکثریت مى کند، باید صادق باشد. اعضا باید به طور عادالنه اى در 
تعاونى ها مشارکت و به صورت دموکراتیک نیز سرمایه تعاونى 
خود را اداره کنند. با چنین رویکردی است که جنبش تعاونی ها 
نهادینه شده و تأثیرات شگرفی بر انسانی کردن اقتصاد و سیاست 

خواهد گذاشت. 
اقتصاد تعاونی در ایران

اقتصاد  که  هستند  باور  این  بر  عموما  توسعه  کارشناسان 
تک محصولی، بوروکراسی سخت و متصلب و رعایت نکردن قوانین 
از بزرگ ترین موانع توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور محسوب 
می شوند. در این صورت به نظر می رسد شاید یکى از مهم ترین 
دالیلى که موجب شده تعاونى ها در چند سال اخیر در حد 
مطلوب عمل نکنند، ساختار و عملکرد اقتصادى کشور بوده است. 
پایین بودن نرخ رشد اقتصادى و بهره ورى، رشد قابل توجه نیروى 
کار، رشد باالى مخارج دولت، مشکالت سیاست هاى پولى و ... از 
جمله مشکالت ساختارى بسیارى است که بر بخش تعاون کشور 
نیز تأثیر مستقیمی گذاشته است. اگرچه در سند چشم انداز 
20 ساله کشور سهم بخش تعاون را 25 درصد در نظر گرفته اند، 
اما در صورتى که وحدت نظر در اجراى اهداف پیش بینى شده 
به وجود آید، این اهداف دست یافتنى هستند. از سوى دیگر، 
اقتصاد تعاونى با توجه به گرایش اقتصاد جهانى نباید هدف 
واقع شود. راه حلى که بسیارى از اقتصاددانان براى توسعه بخش 
تعاون در نظر دارند، خروج از حاکمیت دولت است. تعاونى یک 
نهاد دموکراتیک است که باید از لواى نظارت دولت خارج شود. 
کارکرد دولتى بودن و تحت نظارت بودن این بخش تجربه 36 ساله 
دارد، اما خروج از مجموعه دولت باید هدفمند باشد؛ در صورتى 
که مدل اقتصادى ای که براى توسعه تعاونى ها در نظر گرفته 
مى شود، منطبق بر اهداف سیاست هاى کوچک سازى دولت و 
خصوصى سازى باشد، در واقع مى توان به بخشى از مشکالت 
قانونى موجود پاسخ گفت. اقتصاد بخش تعاونی در ایران هنوز 
جایگاه واقعی خویش را نیافته است ولی این امیدواری وجود 
دارد که با مراعات سیاست های کلی اصول »43« و »44« قانون 
اساسی در بخش تعاونی که سال ها پیش از سوی مقام معظم 
رهبری ابالغ شد و تدوین و تصویب مقررات و در نظر گرفتن 
سازوکارهای قانونی روح تازه ای در کالبد اقتصاد تعاونی ها دمیده 
شود. دولتمردان ایران اگر بخواهند یکی از اهداف نظام جمهوری 
اسالمی ایران یعنی عدالت اجتماعی را در بعد توزیع ثروت و 
منابع و اموال عمومی در قالب تعاونی ها تا حدود زیادی محقق 
سازند، شکاف طبقاتی را کاهش دهند، خصوصی سازی را در 
قالب واگذاری سهام به تعاونی ها به سرانجام برسانند و... در آن 
صورت اقتصاد بخش تعاونی در ورای سیاست های جدید می تواند 
به عنوان یک بخش مهم ولی فراموش شده به کمک اقتصاد ایران 
بشتابد و بخش مهمی از فقر، بیکاری، فساد و رشد کم اقتصادی 

را جبران کند. 

گوشه

3 الگو و 3 هدف اقتصاد مقاومتی
دکتر ایرج ترابی، استاد دانشگاه آزاد: بحرانی که در چندسال گذشته گریبان اقتصاد کشور را گرفته 
و زحمت های زیادی برای مردم ایجاد کرده است؛ در صورت کندوکاو علمی می توان علت اصلی آن را در 
سه عامل مهم دسته بندی کرد که در زیر به صورت خالصه به آنها اشاره می شود. بررسی و کندوکاو علمی 
در محیط های دانشگاهی باید در این زمینه به صورت جداگانه انجام شده و نتیجه آنها به صورت علمی در 
اختیار کارشناسان بودجه و سازمان های مربوطه در مجلس و قوه قضائیه قرار داده شود. این سه عامل مهم 

می تواند درمان بسیاری از دردهای اقتصاد ایران باشد. 
فساد: یکی از مهم ترین زمینه های بروز فساد در اقتصاد هر کشور، وجود نخبه ها و در واقع فرهنگ 
نخبه ساالری است. در کشور ما متأسفانه در چندسال گذشته، فساد گسترده و همه جانبه ای گریبانگیر 
اقتصاد کشور شده است که هر روز و هر ساعت بخش هایی از آن را در البه الی خبرها و شبکه های اجتماعی 
می خوانیم. در اقتصاد نخبه ساالر به دلیل نبودن و حضور نداشتن مردم و ارتباطات عمودی در حاکمیت، 
عدم شفافیت در اقتصاد ایجاد خواهد شد که نتیجه آن گسترش انواع اشکال فساد مانند ارتشا، باندبازی، 
پارتی بازی، فرار مالیاتی و اموری از این دست است که به تدریج همچون موریانه در همه ارکان حکومت 
رخنه کرده و قدرت اجرائی، مقننه و دادگستری را آلوده کرده و باعث توقف هرگونه فعالیت مفید و مولد 
اقتصادی خواهد شد. در نتیجه گسترش فساد، کمترین آسیب آن سوق دادن فعالیت های مولد اقتصادی 
به سود فعالیت نامولد، داللی، واسطه گری، رانت جویی و رانت خواری است. در چنین سیستمی، گذشته از 
بخش های دولتی، بخش های عمومی همچون شهرداری ها از همه بیشتر در معرض آسیب قرار می گیرند 
و پس از آن، فساد به سایر دستگاه های اجرائی و مجلس نیز نفوذ کرده و عمال اقتصاد مولد و پویا از کار 
خواهد افتاد و به زودی اقتصاد به طور کامل فلج خواهد شد؛ بیکاری گسترش خواهد یافت و فقر گریبان 

اکثریت جامعه را خواهد گرفت. 
 نخبه ساالری به جای مردمساالری: اقتصاد ایران، متأسفانه در سال های گذشته به تدریج به سوی 
نخبه ساالری حرکت کرده و در نتیجه از حضور تشکل های مردمی در اقتصاد کاسته شده است؛ به طوری که 
در تصمیم گیری های اقتصادی و برنامه های اجرائی، مردم کامال فراموش و کنار گذاشته شده اند. درحالی که 
یکی از افتخارات و دستاوردهای بزرگ نظام جمهوری اسالمی، مردمی  و ملی بودن آن در کنار صفت 
اسالمی است. بزرگان ما و در رأس آنها، امام خمینی)ره( همواره بر حضور مردم در همه صحنه های انقالب 
در بخش های اجتماعی، سیاسی و اقتصاد تأکید کرده و انقالب را از برکت حضور مردم در صحنه دانسته اند. 
تأسیس و برپایی جهادسازندگی، یکی از تجربه های مؤثر و دستاوردهای بزرگ اقتصاد مردمی ایران است 
که با مدیریت ارزشی و اسالمی حاکم بر بدنه آن، توانست حجم گسترده ای از مشکالت اقتصادی مناطق 
محروم را برطرف کند. نمونه موفق دیگر، جهاد دانشگاهی است که بخش مهمی از نیازهای کشور در 
حوزه های صنعتی و فناوری را برطرف کرد. برنامه دولت آینده، گسترش این تجربیات موفق به همه 
حوزه های اقتصادی و ارتقای نقش مردم در تصمیم گیری های اقتصادی است. نباید تصمیمات اقتصادی 
دولت، پشت درهای بسته اتخاذ شده و فقط هنگام اجرای تصمیمات ابالغ شود. برای نمونه، اگر در 
تصمیم گیری و اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده، اصناف و تشکل ها مشارکت بیشتری داده می شدند، 
امروز نتیجه بهتری می گرفتیم. برنامه دولت آینده این است که تشکل ها، تعاونی ها و انجمن های مردمی 
در سه حوزه اقتصادی تولید، توزیع و مصرف، تقویت و توسعه یابند و تصمیم گیری های اقتصادی بدون 
مشارکت و مشورت آنان گرفته نشود؛ برای مثال با ایجاد تشکل های مردمی توزیع محصوالت کشاورزی 
با مشارکت مردم و خود کشاورزان، می توان قیمت محصوالت کشاورزی مصرفی مردم را کاهش داد. در 

این حالت، دولت با ایفای نقش حمایتی، تأمین زمین و سرمایه اولیه این تشکل ها را برعهده می گیرد. 
بی انضباطی مالی:  هر کارشناس و ناظر بی طرف اقتصادی، یکی از بزرگ ترین مشکالت اقتصاد ایران در 
دهه اخیر را بی انضباطی گسترده مالی و پولی دانسته و بر آن تأکید دارد؛ از این رو، اقتصاد مقاومتی یکی 
از مهم ترین اهداف خود را ایجاد انضباط مالی و گسترش آن به سایر عرصه های اقتصادی تعیین کرده 
است. همین بی انضباطی ها فقط در بخش عمرانی در سال های گذشته، میلیاردها دالر سرمایه ملی را هدر 
داده است؛ برای نمونه می توان هزینه ساخت فاز یک و دو عسلویه را با فازهای 17 و 18 مقایسه کرد. 
دو فاز اول، در سال های دهه 70 با هزینه ای کمتر از 1,5 ساخت دو فاز 17 و 18 که همچنان در حال 
ساخت بوده، به بهره برداری رسیده است. در سایر پروژه های سد و راه سازی نیز با این ریخت وپاش ها در اثر 
تخصیص نیافتن به موقع بودجه یا بی توجهی به تأمین بودجه در هنگام کلنگ زنی روبه رو هستیم. آزادراه 
تهران - شمال که خود حدیث پردردی است از اتالف منابع ملی. مطالعات کارشناسان نشان می دهد 
حدود 35 درصد بودجه های عمرانی دولت هدر می رود. یعنی معادل 14 هزار میلیارد تومان از بودجه 
عمرانی دولت هدر می رود. همین بی انضباطی مالی دولت، یکی از عوامل افزایش قیمت ها در بازار است؛ 
چون اگر دولت درآمدها و هزینه های خود را به طور مناسب مدیریت کند، حجم پایه پولی و نقدینگی در 
کشور کنترل می شود و ثبات قیمت ها به بازار بر می گردد؛ بنابراین برنامه دولت آینده، انضباط مالی و ایجاد 

ثبات در قیمت هاست. 
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تجربه چندین دوره برنامه ریزی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در قالب برنامه های پنج ساله توسعه 
در جمهوری اسالمی ایران به سیاستمداران و دولتمردان ایران یاد داده است که گره اصلی اقتصاد 
ایران نه رشد اقتصادی و توسعه نیافتگی بلکه بی توجهی به جایگاه مردمی در توسعه و اقتصاد 
با وجود سویه قوی اجتماعی و فرهنگی انقالب بهمن 1357 است؛ ازاین رو، گفتمان اقتصاد 
مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شد، بیش از آنکه در قالب برنامه های توسعه یا سند 
چشم انداز 20 ساله جمهوری اسالمی جای داشته باشد، الگویی محاط بر برنامه های توسعه ای 
است که می تواند در هر برنامه ریزی و سیاست های رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و سیاسی لحاظ شود. در این زمینه با دکتر ابراهیم رزاقی، از اقتصاددان های برجسته و استاد 

بازنشسته دانشگاه، گفت وگویی داشتیم که در ادامه می خوانید. 
هم اکنون اصلی ترین مشکل اقتصاد ایران چیست؟  _

من فکر می کنم در شرایط کنونی، اصلی ترین مشکل اقتصاد ایران فساد است 
و آن دسته از مدیرانی که به تولید داخلی، منافع ملی و استقالل اقتصادی اعتقاد 
است  خصوصی  بخش  دیگر  منفی  عامل  هستند.  خارجی ها  چشم به راه  و  ندارند 
که با ثروتی که اندوخته، بزرگ ترین عامل وابستگی ایران به خارج است. این گروه 
همه جا خودشان را نشان می دهند. ثروت اندوزان، واردکنندگان ما، سالطین مختلفی 
گرفته  کشاورزی  محصوالت  از  است.  واردات  در  منافعشان  که  آمده  وجود  به 
تا محصوالت صنعتی فرق نمی کند آن  هم با کالهبرداری. االن قیمت واقعی دالر 
 11هزار تومان باید باشد که آنها با سه هزار و500 تومان دالر خریداری می کنند و

طیف  قاچاق،  چه  و  رسمی  واردکنندگان  چه  برمی گردانند؛  سود  درصد   200  
واسطه هایی که بالی جان تولیدکننده هستند. به ویژه آنهایی که در رأس هستند و 
محصوالت کشاورزی را یک به 6 می خرند و تا 20 برابر باالتر به مشتری مصرف کننده 
می فروشند. دولتی که همه اینها را مورد حمایت قرار می دهد و هیچ اقدامی برای 
حمایت از تولید داخلی انجام نمی دهد. مالیات از اینها نمی گیرد. در صورتی که آمریکایی  
که مهد سرمایه داری است از فعالیت های پرسود غیر تولیدی مالیات می گیرند تا اینها 
به سمت تولید بروند. به تولیدکننده و کشاورز یارانه می دهند؛700 میلیون دالر یارانه 
دادند که محصوالت مهم کشاورزی را کشت کنند.  فساد مدیریتی، تا وقتی این فساد 
وجود دارد و این دسته مدیران وجود دارند و ریشه کن نشوند، هیچ اقدام اساسی طبق 
قانون اساسی اجرا نخواهد شد. به تدریج در اثر واردات و وام هایی که از بانک ها گرفته 
شده، اینها بزرگ شدند. یک عده از اینها، وام ها را پس نمی دهند. وقتی می گوییم مدیران 
فاسد فقط مدیران اجرائی منظور نیست، وقتی فضا به این صورت است، فرار مالیاتی 
گسترده می شود. اینها یک همبستگی طبقاتی به وجود می آورد. با هرکس و سازمانی 
که جلوی این حرکت بایستد، درمی افتند. ما باید در این باره مانند چین عمل کنیم. تا 
دستگاه مدیریت پاکیزه شود. فساد در مردم عادی تأثیر چندانی ندارد پس چندان مهم 
نیست، اصل مسئوالن هستند که هر چه فاسد شوند، تأثیر بیشتری دارد. در چین چه  
کردند که هفت میلیون شغل ایجاد شد. اول مبارزه با فساد؛ کسانی را تعیین کنند که به 
منافع ملی عرق داشته باشند. کسانی که صنایع دفاعی را به وجود آوردند. اینها کسانی 
هستند که باید مدیریت را برعهده بگیرند. حتی اگر کار بلد نباشند. مهم این است که 

عرق ملی داشته باشند. 
آیا  محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی بر این اساس تدوین شده است؟  _

در ابتدا باید بدانیم اقتصاد جز کدام دسته از علوم است. غربی ها و برخی از استادهای 
داخلی می گویند علوم دقیقه. چرا چون ریاضیات و آمار دارد. حتی در محاسبات 
ریاضی آن مبانی می تواند کوچک و بزرگ شود، ضریب اهمیت آن فرق می کند و 
نتیجه های مختلف دارد. برای همین هم در تمام کشورهای اروپایی می گویند تورم 
را دو دستگاه حساب می کند؛ کارگرها و سندیکاهای کارگری و دولت. به این دلیل 
که کارگرها به دولت اعتماد ندارند چون از سرمایه داری دفاع می کند. بر این مبنا که 
طبقات کارگر چه چیز مصرف می کنند؟ خانه چقدر قیمت دارد؟ تفریحاتشان چیست؟ 
چقدر کرایه می دهند؟ چقدر قسط دارند؟ بر اساس اینها آنچه را مورد مصرف آنهاست 
محاسبه می کنند ولی طبقات پولدار به چه شکل حساب می کنند؟! آیا به یک شیوه 

حساب می کنند؟! معلوم نیست. مثال آنکه خانه ندارد با آنکه خانه دارد، جمع زده 
می شود و ضریب اهمیت ندارد. مواد غذایی برای آن پولدار پنج درصد هزینه ها را 
تشکیل می دهد برای فقیر 40 درصد را دربرمی گیرد. کرایه خانه برای کسی که وضع 
خوبی دارد، چیزی به حساب نمی آید چون صاحب خانه است اما برای کسی که ندارد 
خیلی زیاد می شود. 30 درصد، 40 درصد درآمد را باید به کرایه خانه بدهد. اینها در 
محاسبات آماری ضرایب را تغییر می دهند و نتایج مختلفی دارد ولی یک موضوع هست 
در زندگی عادی نگاه کنید یک آدم پول دارد، او بر چه اساسی در تولید سرمایه گذاری 
می کند. هرچند سودش کم است. کسی مشغول داللی می شود. فردی یک ریالش را 
به دیگران نمی دهد، یکی به دیگران کمک می کند. با این نمونه ها دائم روبه رو هستیم. 
اقتصاد می گوید تولید، توزیع، مصرف، ولی چگونگی این تولید، توزیع، مصرف وابسته 
به چیست؟ به جهان بینی است. وقتی من به خدا اعتقاد داشته باشم، آفریده های او را 
باید در نظر بگیرم و برای خشنودی خدا یاری برسانم. برای یک رفتار اقتصادی خاص 
ایجاد می شود، چون به آنها کمک می کنم، خوشحال می شوم، اما برعکس وقتی فکر 
کنم معنویتی وجود نداشته باشد من باید منابع خودم را تأمین کنم. این مبانی فکری 
هرکسی را طعمه کند مانند حیوانات؛ برای حداکثر سود، لذت و ثروت. مبنای یک 
اقتصاد لیبرال است. آدام اسمیت می گوید انسان عاقل کسی است که به دنبال حداکثر 
ثروت، لذت سود و ... می رود، فارغ از هر آداب و محدودیتی غیر از قانون. یعنی کسی که 
به دنبال اینها نیست، انسان نیست. آن محدودیت ها چیست که در درون آدم است و 
انسان را کنترل می کند. دین، آیین، اخالق و منافع خانواده است که جهان بینی لیبرالی 
انسان را فتح و انسان را تک بعدی می کند؛ درنتیجه انسان آن بخش خدایی و معنوی را 
فراموش می کند. ممکن است نمازش را هم بخواند، مسیحی باشد عبادت هم انجام دهد 
چه جوان و چه مسن آن گونه اقدام خواهد کرد. به تمام کسانی غیر از خودش هم  فکر 
خواهدکرد اگر قانون نفهمد می تواند آنها را مورد تعدی و تجاوز قرار بدهد، چون حداکثر 
لذت را دنبال می کند. حاال بنیاد خانواده متالشی شود، بنیاد عدالت متالشی شود. 
سرمایه داری، انسان ها و تک قطبی، برده های ماشین در اروپا و آمریکا را به وجود آوردند. 

_ خب، حاال سؤال این است که چه کسی گفته همه دنیا باید سرمایه داری را انتخاب کنند؟
 سرمایه داری دارد انسان متمدن و محیط زیست را نابود می کند. منابع طبیعی 
دارد تمام می شود؛ منابعی که چند میلیارد سال در زیر زمین طول کشیده به سود 
سرمایه دارها تشکیل شده است؛ سرمایه دارهایی که یک اقلیت خیلی کوچک هستند و 

در آمریکا می گویند سه میلیون نفرند که باید همان یک درصد باشد. 
بحث من این بود که محورهای اصلی این اقتصاد مقاومتی چیست؟  _

یا  باشیم  داشته  قبول  را  خدا  که  فکری  مبنای  این  با  بود  اول  قسمت  اینها 
دیگر  اصل  یک  می شود،  توسعه  موجب  سود  تأمین  برای  تالش  می گویند  اینکه 
ولی  است  زیاد  افسانه سازی  می شود.  ثروت  افزایش  موجب  تقاضا  و  عرضه  است. 
سرمایه داری  سرمایه داری،  که  بوده  مبانی  این  طریق  از  است؟  این  طور  واقعا 
می کند.  دخالت  دولت  هم  هنوز  است.  کرده  دخالت  هم  دولت  نه  یا  شده 
آمریکایی ها می گویند دولت دخالت نکند اما ببینید دولت خودشان چطور دخالت 
 می کند؛ چه در فاصله جنگ جهانی اول و دوم که آمریکا در اثر بحران و چه در 
سال 2007، بحران بانک و مستغالت داشت متالشی می شد، دولت دخالت کرد. همین 
االن می گویند آمریکا برای اینکه فوالد چین نیاید به آنجا 250 درصد تعرفه گمرکی 
می گیرد. همه جا مانع می شود که صنعتی شوند، چون در آن صورت دیگر مواد اولیه 
ندارند. همه باید مواد اولیه تولید کنند برای آنها ولی در تئوری مرتب این حرف غلط 
تکرار می شود، از سوی کی؟ استادها! در این فضایی که ایجاد شده حدود 12 میلیون 
بیکار هستند، 30 میلیون فقیر داریم و 6 میلیون مستأجرند. طبق اصل »43«  قانون 

در گفت و گو با دکتر ابراهیم رزاقی ارزیابی شد؛

جدایی اقتصاد مقاومتی از 
اندیشه های سرمایه داری



19

دو ماهنامه علوم انسانی)تخصصی( 

1 شماره  ول/  ا ل  سا  /1395 آبان 

اساسی، وظیفه دولت است که برای همه مسکن، خوراک، 
پوشاک، کار، مسکن و بهداشت، آموزش و بیمه فراهم کند. 
وقتی به اینجا رسیدیم که با یک بحران و بی عدالتی اقتصادی 
روبه رو هستیم؛ اقلیتی چند صدهزار نفری به امکانات فراوانی 
دست پیدا کردند و اکثریت مردم رو به فقر و حدود 70 درصد 
زیر خط فقر هستند. روستاها از سکنه خالی شده است. راه حل 
چیست؟ اقتصاد مقاومتی چه می خواهد بگوید؟ آن نکاتی 
که رهبری دارد می گوید، مقوالت اقتصادی است که باید به 
آن عمل کنیم ولی مبانی و جهان بینی ارزشی آن چیست؟ 
مشکل اصلی اینجاست. با مبانی سرمایه داری نمی شود اقتصاد 
مقاومتی را پیاده کرد. اقتصاد مقاومتی با مبانی فلسفی و 
جهان بینی قانون اساسی و اندیشه های امام)ره( خواهد بود. 
طبق اصل »44« اقتصاد ما بر سه پایه اقتصاد دولتی، خصوصی 
و تعاونی باید باشد و دولت نباید کارفرمای مطلق باشد. تکاثر 
ثروت نباید در بخش خصوصی ایجاد شود و تعاونی ها شکل 

مطلوب قانون اساسی ماست. 
حاال که به قانون اساسی ارجاع هایی دارید، سؤال این است که  _

ما یک قانون اساسی داریم به عنوان میثاق ملی، یک سند چشم انداز 
داریم که برنامه درازمدت ماست و برنامه های پنج ساله توسعه برای 
اهداف میان مدت داریم. جایگاه و شأن اقتصاد مقاومتی در کجا قرار 

می گیرد؟ 
سیاست های اصل »44« و سند چشم انداز از سوی مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تدوین شده و رهبری آنها را ابالغ کرده 
است ولی مبنای فلسفی اقتصاد مقاومتی چیست؟ آن روح 
حاکم بر این برنامه هست. وگرنه بانک، بانک است اما هرکدام 
با مبانی فکری مختلفی اداره می شود.در اقتصاد سوسیالیستی، 
بانک در خدمت دولت است و در سرمایه داری بانک باید به 
سرمایه دار خدمات بدهد ولی در جمهوری اسالمی چه؟ در 
اینجا بانک باید به کوچک ها تسهیالت بدهد و حداکثر سود 
را نباید مدنظر قرار دهد. مهم این است که ما اقتصاد را با چه 

مبانی ای می خواهیم بچرخانیم. 
درباره اجرای این سیاست ها االن اگر دولت چه این دولت یا هر  _

دولت دیگری بخواهد این سیاست ها را اجرا کند، چه مقدار زمان نیاز 
دارد و چه زیرساخت هایی را باید ایجاد کند؟ 

اولین نکته این است که ما از نظر عملی، یک الگو داریم 
زیر  در  بودند  آنجا  که  مدیرانی  است.  دفاع  صنایع  آن هم 
شدیدترین تحریم ها موفق شدند و اصلی ترین چیز اعتقاد به 
این مبانی است که نام بردم، »استقالل« است و دفاع اقتصادی 
در برابر تهاجم خارجی مانند همان دفاع در برابر تهاجم نظامی 

است. 
به نظر می رسد برخی از اقداماتی که اشاره کردید، نیاز به همکاری  _

قوای دیگر دارد. دراین باره ارتباط قوای دیگر چه اقدام هایی باید 
انجام دهند؟ 

یکی از دالیلی که سیاست های لیبرالی ادامه پیدا می کند، 
عدم مسئولیت  پذیری مجلس بوده است. شورای نگهبان قانون 
اساسی باید توجهش به اصول قانون اساسی باشد و قوه قضائیه 
قانون  در  که  سازوکارهایی  می شود.  معلوم  همین طور  هم 
پیش بینی شده وظیفه خودشان را انجام ندادند و مردم باید 
به امکاناتی که قانون به آنها داده اند. آگاه باشند و مطالبه کنند. 
سخن آخر من این است که مسئوالن باید اقتصاد مقاومتی 
را بر مبنای قانون اساسی و اندیشه های امام)ره( اجرا کنند 
و همه اینها در راستای اسالم انقالبی است. به مردم بگویند. 
مردم را در دفاع از حقوق خودشان برای استفاده از بهداشت 
و درمان و آموزش متشکل کنند؛ اینها قانون است و مردم را 

باید به اینها آگاه کرد. 

اکنون

الگوهای اقتصاد مقاومتی
سمیه افراشته،کارشناس مرکز تحقیقات اقتصادی نوردانش: شاید در نگاه نخست به گفتمان اقتصاد 
مقاومتی، این سوءبرداشت پیش بیاید که اقتصاد مقاومتی به دلیل بحرانی بودن اقتصاد ایران در اثر تحریم های 
غرب تدوین و ابالغ شده است اما واقعیت اقتصاد مقاومتی برگرفته شده از بحران اقتصادی که در غرب روی داد، 
نشان می دهد مدل اقتصاد سرمایه داری نمی تواند  ثبات و آرامش را در اقتصاد ایجاد کند به طوری که بانک ها و 
سرمایه داران بزرگ می توانند موجب بی ثباتی و بحران در اقتصاد شوند و همان گونه که در جریان بحران عظیم 
مالی سال های 2007 و 2008 آمریکا نشان داد نه تنها هیچ هزینه ای متوجه خود سرمایه داران بزرگ نشد، بلکه 
بدهی ها و تسهیالت قماری سوخته خود را عمال به دولت فروختند و دولت از محل مالیات های مردم عادی 
بدهی های این گروه از سفته بازان را پرداخت؛ بنابراین در اقتصاد مقاومتی سازوکارهایی طراحی می شود که آرامش 
و ثبات اقتصادی به زندگی مردم بازگردد. از سوی دیگر، الگوهای توسعه وارداتی از غرب در تمام سال های گذشته 
نشان داده که نمی توانند دردی از اقتصاد بیمار کشور ما و سایر کشورهای درحال توسعه را درمان کنند؛ از این 
رو، می توان گفت اقتصاد مقاومتی، یک الگوی بومی برای یافتن راه حل مسائل اقتصادی کشور است تا ضمن 
برآورده کردن نیازهای عادی مردم، اقتصاد کشور دارای ثبات، پایداری و آرامش شده و اقتصاد آن اصالح و متحول 

می شود؛ بنابراین ویژگی اول اقتصاد مقاومتی، ایجاد یک اقتصاد مقاوم، باثبات و پایدار است.
در اقتصاد مقاومتی، دیگر جایی برای تاخت وتاز عده معدودی سرمایه دار نیست تا با جابه جاکردن پول یا ارز و طال 
موجب تزلزل در قیمت کاالهای مورد نیاز توده مردم شوند. در اقتصاد مقاومتی به هیچ روی خودکفایی در اقتصاد 
یا بستن درهای مملکت به روی جهان مطرح نیست. برعکس در این الگو هدف این است که روی آنچه داریم، 
قدرت مانور داشته باشیم. کشور ایران دارای ذخیره های عظیم خدادادی انرژی است اما این انرژی که بزرگ ترین 
مزیت، اقتصاد ما را تشکیل می دهد، نباید چشم اسفندیار اقتصاد ما شود. به این معنی که با تحریم آن از سوی 
غرب، بحران و بی پولی در اقتصاد کشور ما رخ نشان دهد و اقتصاد را دچار بی ثباتی کند. در واقع، ما باید با باالبردن 
فناوری روز در پاالیش و استخراج انرژی بتوانیم محصول نهایی را به بازار صادر کنیم و به خام فروشی پایان دهیم. 
این استراتژی باید در سایر اقالم صادراتی ما از جمله منابع معدنی و زیرزمینی نیز به اجرا دربیاید. چرا کشور ما 
سنگ آهن خام و گندله را به خارج صادر کند و در ازای آن آلیاژهای مورد نیاز صنایع را وارد کند. نیروی انسانی 
تحصیلکرده، جوان و باانگیزه، انرژی فراوان و در دسترس و منابع معدنی موجود فقط نیاز به اندکی عزم و اراده ملی 
دارد تا تبدیل به یک کاالی مورد نیاز صنایع پیشرفته کشور خودمان شده و مابقی آن نیز به سایر کشورها صادر 
شود. گذشته از تولیدات صنعتی، موضوع مهم دیگر در اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی اقتصادی کشور در زمینه 
محصوالت استراتژیک کشاورزی است. کشور ما برخوردار از زمین های حاصلخیز کشاورزی و کشاورزان با قدمت 
بسیار طوالنی است. متأسفانه کشاورزی ما نه تنها نتوانسته است در سال های اخیر از مزیت های موجود در کنار 
فناوری های پیشرفته و سرمایه نیروی انسانی کارکشته را برای افزایش تولید محصوالت کشاورزی به کار گیرد بلکه 
در بسیاری از زمینه ها پسروی هایی نیز داشته است. در زمانی نه چندان دور ایران یکی از صادرکنندگان پنبه بود. 
یعنی ما ساالنه 250 هزار تن پنبه تولید می کردیم به طوری که نه تنها تکافوی صنایع نساجی داخلی را می کرد 
بلکه بخشی در حدود 200 هزار تن را نیز صادر می کردیم. درحالی که هم اکنون کمتر از 30 هزار تن تولید پنبه 
کشور است که حتی تکافوی نیازهای داخلی را نیز نمی کند. در بحث کاالهای استراتژیک دیگر مانند گندم، برنج، 
علوفه دامی و ... نیز وضع بهتر از این نیست. در اقتصاد مقاومتی باید با تکیه بر توانایی نیروی کار، زمین و فناروی 
با چاشنی عزم ملی بتوانیم بر این مشکل بزرگ و خطای استراتژیک که در دو دوره مدیریت غلط اجرائی کشور 
حاصل شده به سرعت فائق آییم. ویژگی مهم دیگر در اقتصاد مقاومتی ضد انحصار و مردمی بودن آن است، زیرا 
اقتصاد مقاومتی برپایه مشارکت گسترده مردم بنا نهاده شده است؛ به این ترتیب، می توان گفت اقتصاد مقاومتی، 
یک اقتصاد مردمی است که در دو سوی آن یعنی هم در سوی تولیدکننده و هم مصرف کننده مردم قرار دارند. 
در این اقتصاد، انحصارات و غول های صنعتی غربی و حتی داخلی جایی ندارند. به این ترتیب، می توان گفت 
اقتصاد مقاومتی در پی تشویق و گسترش بخش تعاون در کشور است، زیرا تعاونی ها همان گونه که در اصل 
»43« قانون اساسی تصریح شده است، یکی از سه پایه اقتصاد کشور در کنار دو بخش دولتی و خصوصی هستند. 
از آنجا که اقتصاد تعاونی به مردم روحیه مشارکت و همکاری می دهد و طبق سند چشم انداز 20 ساله توسعه 
جمهوری اسالمی ایران باید سهم آن در اقتصاد دست کم 25 درصد باشد؛ از این رو، می توان در اقتصاد مقاومتی 
با تقویت بخش تعاونی به بسیاری از اهداف آن دست یافت. همواره اقتصاد ایران از عدم شفافیت و پنهان کاری 
چه در بخش دولتی و عمومی و در بخش خصوصی رنج برده است. به نظر می رسد اقتصاد مقاومتی به این امر 
توجه ویژه ای نشان داده است. به گونه ای که می توان گفت اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد سالم و شفاف است. در 
اقتصاد مقاومتی، جایی برای روابط فامیل، ارتباط های سیاسی، حزبی، جناحی و فاسد نیست. به این مضمون در 
این اقتصاد جایی برای رانت خواری و ویژه خواری باقی نمی ماند. به این ترتیب، نظام مالیاتی کشور اصالح شده و 
همه چیز براساس شایسته ساالری و توانایی های علمی، فردی و جمعی برپا خواهد شد. اقتصاد مقاومتی اقتصادی 
دانش بنیان و انسان محور است. در این اقتصاد، مالک شایستگی علمی، فنی و همچنین برخورداری از توانمندی 
و دانش باالتر و بهتر است. در این اقتصاد صرف داشتن درآمد و ثروت باال یا وابستگی به حزب سیاسی و جناح 

حکومتی مطرح نیست. 
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1 شماره  ول/  ا ل  سا  /1395 آبان 

 دو ماهنامه 
 علوم انسانی
)تخصصی( 

وقتی بلیت نفت می سوزد

 اقتصاد مقاومتی 
 و راه های برون رفت 

از فرایند تک محصولی
اقتصادی  ایران  اقتصاد  که  هستند  واقف  به خوبی  محترم  خوانندگان  بی گمان 
انقالب  از  با وجود سال ها تالش، دولت های گوناگون پس  تک محصولی است که 
اقتصاد  چنبره  در  ایران  گرفتاری  شوند.  آن چیره  بر  باید  آن چنان که  نتوانسته اند 

تک محصولی را از دو دیدگاه می توان بررسی کرد: 
الف( دیدگاه اقتصاد جهانی

برویم  اگر قدری دورتر  و  اقتصاد کشورهای خاورمیانه  بررسی ساده در  با یک 
کشورهای دارای منابع طبیعی مانند کشورهای آفریقایی و آمریکای التین، اقتصاد 
این کشورها به دلیل نقشی که این منابع برای راه اندازی و گردش چرخ اقتصادهای 
بزرگ غرب ایفا می کنند، تقریبا تمام این کشورها به نوعی دارای اقتصاد تک پایه یا 
تک محصولی هستند که ازنظر کشورهای سرمایه داری غرب مزیت به حساب می آید 
و برای جا انداختن آن در اذهان مردم این کشورها هزاران مقاله و کتاب از سوی 
اقتصاددانان بزرگ این کشورها در دانشگاه های معتبر نگاشته شده است اما واقعیت 
این است که این مزیت برای کشورهای دارای این منابع و کشورهای استفاده کننده 
از آن لزوما یک معامله دو سر برد را رقم نمی زند. به این معنی که تئوریسین های 
عربی در جست وجوی منابع موردنیاز صنایع خود در سرزمین های دور و نزدیک کاوش 
کرده و نیازهای خود را درجه بندی و اولویت بندی کرده اند. کشورهای خاورمیانه مانند 
ایران و سایر همسایگان عرب و غیر عرب به دلیل وجود منابع سرشار انرژی به عنوان 
کشورهای دارای مزیت انرژی ارزان قیمت دسته بندی شده اند. کشورهای آفریقایی 
به عنوان کشورهای دارای کشاورزی مانند موز و قهوه و همچنین برخی منابع کمیاب 
معدنی مانند اورانیوم، مس، منگنز و... به عنوان تأمین کننده نیازهای صنعتی با پایه 
گیاهی و منابع معدنی درجه بندی شده و دست آخر کشورهای آمریکای جنوبی به عنوان 
تأمین کننده مواد کشاورزی از جمله موز، کائوچو و قهوه دسته بندی شده اند. برخی از 
این کشورها مانند مکزیک، هند، ترکیه نیز با صدور نیروی انسانی ارزان قیمت در زمره 
تأمین کنندگان نیروی کار صنایع کشورهای صنعتی بزرگ درآمده اند. مثال ترکیه در 
سال های پس از جنگ دوم جهانی عمده تأمین کننده نیروی انسانی ارزان قیمت برای 
صنایع آلمان بود. مکزیک نیروی انسانی کشاورزی های عظیم مقیاس آمریکایی را تأمین 

می کند، هند بزرگ ترین تأمین کننده نیروی انسانی صنایع انگلیس است و ... . 
چنین دسته بندی برای کشورهای دارای این منابع عمال به مزیتی در خدمت 
کشورهای غربی و صنعتی شده جهان قرار گرفته به طوری که بعضا از آن به عنوان نفرین 
منابع یاد می شود؛ نفرینی که مانع از رشد و توسعه اقتصادی این کشورها شده است. 

ب( دیدگاه اقتصاد ملی
وجود نفت و برخی محصوالت کشاورزی عمال اقتصاد ایران را از سال های دور 
تبدیل به اقتصادی تک پایه و وابسته به غرب کرده بود. به این معنی که دولت 
ایران نفت خام را بدون هیچ فرآوری با استفاده از فناوری غرب و سرمایه های 
غربی استخراج و به همان کشورها می فروخت و از سوی دیگر، با دالرهای نفتی 
نیازهای خود از جان مرغ تا شیر آدمیزاد را عمدتا از همان کشورهای خریدار 
نفت وارد می کرد. در واقع، از دو جانب اقتصاد کشور به سیاست های غربی وابسته 
شده بود. وقوع انقالب و استقرار جمهوری اسالمی ایران بر دوپایه خواسته اصلی 
مردم، استقالل و آزادی، اقتصاد ایران را در ریل استقالل و خودکفایی انداخت. 
وقوع جنگ و تحریم های ظالمانه و دشمنی غرب در رأس آن آمریکا که در هر 
فرصتی به سنگ اندازی در راه استقالل اقتصادی ایران مشغول بود، دولتمردان را 
از اجرای این سیاست بازمی داشت. از سوی دیگر، هجوم تئوری های خوش ظاهری 
مانند بازارگرایی و سیاست های اقتصادی نوکالسیک ها که در برهه هایی به جریان 
غالب در اقتصاد ایران تبدیل شدند و عمال اقتصاد ایران را از راه اصلی خود دور 
می کردند. متأسفانه دولت نهم و دهم با سیاست های افراطی، ماجراجویانه در 

ظاهر چپ و در عمل راست افراطی، اقتصاد ایران را از دو جنبه از مسیر خود دور 
کرده و آن را به کوره راه وابستگی، رکود اقتصادی و گسترش فقر و فساد انداخت. 
نفت ایران که می توانست یک مزیت قابل دفاع برای اقتصاد و امنیت ایران باشد به 
پاشنه آشیل ایران تبدیل شده است و ضعف اقتصاد ایران در وابستگی به اقتصاد 
تک محصولی نفت راه حل تحریم نفتی را پیش پای غرب قرار می دهد. در واقع، 
تحریم های ظالمانه گسترده غرب علیه ایران از یک سو و سیاست های ویرانگر 
اقتصاددانان نوکالسیک از سوی دیگر، نه تنها اقتصاد ایران را از نفس انداخت بلکه 
تا حدودی امنیت غذایی و انرژی ایران را نیز به خطر انداخت. از جمله عوامل 
افت اقتصادی می توان به وابستگی به درآمدهای حاصل از اقتصاد تک محصولی 
و صادرات نفت خام، عدم شایسته ساالری علمی، ضعف نظام بانکداری، پولی و 
سیستم ارزی کشور، شکاف طبقاتی و فقر گسترده، فساد اقتصادی و اداری، عدم 
توجه به تغییر هرم جمعیتی و سالخوردگی جمعیت، بوروکراسی عریض و طویل 
دولتی، فضای کسب وکار و بیکاری تحصیلکرده ها، وجود سرمایه های سرگردان 
که ناشی از دستوری بودن نرخ ارز و بهره است، قاچاق کاال به داخل و خارج، 
عدم نظارت دقیق بر چرخه توزیع کاال به صورت عمده فروشی و خرده فروشی در 
کشور، ضعف حمل ونقل ریلی به عنوان زیربنای توسعه اقتصادی و عدم توجه به 
سرمایه های اجتماعی و نمادین در کشور اشاره کرد. این مشکالت همان گونه که 
اشاره شد بعضا ریشه در تاریخ صد ساله اخیر داشته و برخی ریشه در حضور در 
منطقه پر تب وتاب خاورمیانه دارد که قدرت های غربی را به حضور دائم در این 
منطقه تشویق کرده است. از سوی دیگر، وجود آتش جنگ و درگیری های قومی 
و مذهبی نمی تواند فضای مناسب برای تنفس صنایع ایران را در میان همسایگان 
فراهم کند و عمال اقتصاد ما را از بازار چند صدمیلیونی منطقه خاورمیانه و 
همسایگانمان محروم می کند. برخی همسایگان و ایدئولوژی های ارتجاعی مانند 
داعش، القاعده یا طالبان نیز بر مشکالت ارتباط گیری کشور ما با همسایگان 
افزوده است. در واقع، می توان گفت اقتصاد ایران هم از بیماری مزمن وابستگی به 
اقتصاد تک محصولی رنج می برد و هم از فشارهای غرب که به یارگیری در میان 
همسایگان ایران پرداخته و منطقه را ناامن کرده اند. همان گونه که اقتصاددانان 
از هر نحله و اندیشه ای متفق هستند اقدام های اقتصادی باید بر پایه های واقعی 
بنا شوند. واقعیت های اقتصاد ایران تا حدود زیادی نوع و شکل سیاست های 
اقتصادی را که باید در پیش گرفته باشد، روشن می کند. در ساختن شاخص برای 
اقتصاد مقاومتی باید رفع این مشکالت مبنا و اساس قرار گیرد. این مشکالت 
اقتصادی که جامعه را با مشکالت فرهنگی و اجتماعی بسیاری مواجه خواهد 
کرد و همچون گذشته، با شوک درمانی نیز رفع نخواهد شد، ناشی از پیروی 
ناآگاهانه از اقتصاد سرمایه داری است که در درون خود خألهای استراتژیک 
احساس می کند. اقتصاد مقاومتی نشان داد که بیماری اقتصاد ایران با روش های 
گذشته قابل درمان نیست بلکه با اصالحات بنیادی در نظام پولی، بانکی و ارزی 
و شیفت دادن تسهیالت بانکی از امور خدماتی به فعالیت های تولیدی یکی از 
مهم ترین اقداماتی است که دولت آن را به تدریج در سرلوحه تصمیمات خود 
قرار داده است. واقعیت آن است که با نرخ بهره 20 درصد، کسی به فکر فعالیت 
تولیدی نخواهد افتاد. موضوع مهم دیگر که از سوی دولت برای مردم شکافته 
نشده، موضوع کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و گاز است. این مهم هرگز به 
مفهوم کنارگذاشتن نفت و گاز از اقتصاد ملی نیست، بلکه به معنای جلوگیری 
از خام فروشی نفت و جلوگیری از ایجاد رانت برای افرادی است که با درآمدهای 
حاصل از نفت و گاز ارتباط نزدیک دارند تا مبادا فسادهایی از نوع بابک زنجانی ها 

و گم شدن دکل های نفتی و کشتی های نفت کش روی بدهد. 
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دو ماهنامه علوم انسانی)تخصصی( 

1 شماره  ول/  ا ل  سا  /1395 آبان 

بحران تأمین آب یا بحران مدیریت آب؟ 
ترجمه، فرشته دالوری: برای توصیف آن دسته از مسائل و معضالت مربوط به بحران آب 
که امروزه بسیاری از کشورهای جهان با آن مواجه  هستند، اغلب عبارت »بحران تأمین یا 
عرضه  آب« به کار برده می شود اما آیا مسئله صرفا نوعی فقدان و تأمین نشدن آب کافی برای 
مردم است یا ما با نوعی مدیریت ناکارآمد آب هم سروکار داریم؟ تمایزی که میان بحث تأمین 
و مدیریت آب، ذکر کردیم، تمایزی بسیار مهم است. درست است که در سراسر جهان مناطقی 
وجود دارند که تأمین آب آنها نسبت به جمعیتشان ناکافی است، باوجود این، در بسیاری از 
موارد که آب کافی برای عرضه در این مناطق وجود ندارد، کمبود آب با استراتژی های ضعیف 
مدیریتی افزایش می یابد. درواقع، در این موارد با به کارگیری رویکردهای نوین، می توان به 
تخصیص کارآمدتر و مؤثرتر منابع آب کمک کرد. برای مثال مناطق غربی آمریکا را که در 
طول تاریخ، تحت تأثیر مسائل مربوط به تأمین آب بوده است، درنظر بگیرید. به عنوان یک 
نمونه، می توان به مردمان آناسازی اشاره کرد، یعنی اجداد آمریکاییان بومی ای که اکنون غالبا 
در نیومکزیکو و آریزونا زندگی می کنند؛ مردمانی که از قرن اول میالدی در تمامی مناطق 
جنوب غربی آمریکا ساکن بودند و در سال 1300میالدی از میان رفتند. مردم شناسان، پس 
از مطالعه  مدارک و اسناد مبتنی بر روش حلقه درختی در منطقه، به این فرضیه رسیدند 
که ناپدیدشدن و ازمیان رفتن این اقوام، ممکن است از یک خشکسالی بلندمدت ناشی شده 
باشد. امروزه، زیرساخت مدرن برای تأمین آب، این توانایی را دارد که آب را تا فاصله  صدها 
مایلی و به مناطق نیمه خشک و بیابانی برای آبیاری مزارع کشاورزی و همچنین برای استفاده  
میلیون ها نفر از ساکنان این مناطق، انتقال دهد. با وجود این، برای مثال چالش هایی نظیر 
تقاضای بیش از حد برای استفاده از آب رودخانه  کلرادو و محدودیت های زیست محیطی برای 
انتقال آب از رودخانه سن واکین، ساکرامنتو در کالیفرنیا، بسیاری را بر آن داشته تا این پرسش 
را پیش بکشند که آیا این میزان استفاده از منابع آب در غرب همچنان ادامه خواهد داشت؟ 
مطمئنا این میزان استفاده می تواند به همین شکل به صورتی پایدار باقی بماند؛ منتها فقط 
هنگامی که ما بهبودهای قابل توجهی در زمینه  مدیریت منابع آبی صورت دهیم در اینجا به 

چند نمونه از مالحظاتی که در این راستا می توان صورت داد، اشاره می کنیم: 
* سیاست های قانونی و سازمانی یا حقوقی- نهادی برای حفاظت از منابع آب و تشویق 
افراد به کنارگذاشتن موارد نادرست استفاده از آب و استفاده از آن در موارد الزم و ضروری 

باید تدوین شوند. 
* آب باید قیمت گذاری شود به نحوی که این قیمت، هزینه واقعی جمع آوری، نگهداری 
و انتقالش را منعکس کند. این قیمت گذاری  باید مواردی مانند هزینه های استفاده از آب را 

نیز دربرگیرد. 
* استفاده از تکنیک های نوآورانه  مدیریت آب نظیر انتقال کارآمد و مؤثر آب و استفاده  

تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی باید تسهیل شود. 
* تکنولوژی های پیشرفته نظیر بازیافت آب و شیرین کردن آن باید به کار گرفته شوند. 

* در نظام مدیریتی باید به مطالبات و الزامات زیست محیطی منابع آب توجه فراوانی شود. 
مالحظاتی که ذکر کردیم، همگی دارای یک مبنای مشترک سیاست ورزی حقوقی-

نهادی برای تخصیص منابع آب هستند. مدیریت مؤثر و کارآمد آب باید منافع عمومی را با 
حقوق مشخص فردی افراد برای استفاده از آن منابع، تلفیق کند. قوانین دولتی و منطقه ای، 
معموال و دست کم در سطح نظری، برای نیل به چنین هدفی به وجود آمده اند. این قوانین 
معموال نقش نظارتی بر منابع آب و حق مالکیت افراد ساکن در کشور یا آن منطقه بر مجموعه 
منابع )به عنوان مثال آب( را به رسمیت می شناسند. این قوانین و مقررات به این نکته هم اشاره 
می کنند که افراد می توانند به صورت شخصی و با توجه به رویه های حقوقی، از منابع آب در 

دسترس استفاده کنند. 
اگرچه، چنین دوگانگی ای برای تخصیص منابع کمیاب آب برای حداکثر رفاه اجتماعی، 
امری حیاتی است؛ با این وجود، این دوگانگی میان نقش نظارتی دولتی و حق افراد در 
استفاده از منابع آب، اغلب دچار بدفهمی شده است. نقش نظارت عمومی و دولتی باید 
برای به رسمیت شناختن حق افراد در استفاده دائمی از آب وجود داشته باشد تا منافع 
عمومی را تضمین کند و استفاده از منابعی همچون آب را تسهیل کند. به همان نسبت، 
ضروری است که حقوق مربوط به استفاده از آب، به روشنی تعریف و تعیین شوند تا اطمینان 
الزم برای تسهیل در سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای تکنیک های نوآورانه  مدیریت آب 
و انتقال کارآمد آن میان مصرف کنندگان حاصل  شود. هنگامی که حقوق صریح و روشن 
استفاده از آب در قوانین و مقررات عمومی گنجانده شود، آنگاه بهبودهای اساسی ای هم در 
بحث مدیریت آب روی خواهد داد. اشکال گوناگونی برای انتقال آب وجود دارد. برای نمونه، 
می توان بر روش های حفاظت و نگهداری از آب با رویه های انتقال آب، سرمایه گذاری کرد تا 
آب ذخیره  اضافی برای انتقال در دسترسمان باشد. یک نمونه  دیگر، انتقال آب با جایگزینی 
آب های زیرزمینی است که در آن پمپاژ آب زیرزمینی از سفره های آب سالم در سال هایی 

که با کمبود آب مواجه هستیم، جایگزین آب های سطحی می شود و از این راه، انتقال موقت 
آب های سطحی به مصرف کنندگانی که به منابع ذخیره  آب زیرزمینی دسترسی ندارند 
تسهیل می کند. تعریف و تعیین صریح حقوق استفاده از آب همچنین به دولت اجازه می دهد 
تا مدیریت استخراج از یک منبع مشترک را به شکلی پایدار هماهنگ کند. در واقع،  تدوین 
حقوق فردی، ابزار و وسایل اصلی برای اجتناب از تراژدی استفاده از منابع مشترک است 
)وضعیتی که در آن افراد طبق نفع شخصی شان و به شکلی مستقل عمل می کنند؛ درنهایت 
می تواند یک منبع محدود مشترک میان همه افراد را تخریب کند؛ حتی آنجا که واضح است 
در بلندمدت به نفع هیچ کس نیست که چنین چیزی اتفاق بیفتد(. تراژدی ای که استفاده از 
منابع مشترکی همچون آب را دشوار می کند. به همین منوال، با تدوین قوانین مشخص در 

مواردی همچون استخراج، ذخیره، انتقال و استفاده از آب، مصرف کنندگان و تأمین کنندگان 
می توانند هزینه ها و مزایای تکنیک های نوین مدیریتی را به درستی مورد ارزیابی قرار دهند 
و در جهت سرمایه گذاری درست و برنامه ریزی برای این تکنیک های مدیریتی گام بردارند. 
نتیجه نهایی این کار، واداشتن مصرف کنندگان به ارزیابی هزینه ها و مزایای استفاده از منبع 
آب، محافظت و نگهداری، انتقال یک واحد اضافی آب و درنهایت فهم هزینه ها و منافع و 
مزایای واقعی استفاده از آب خواهد بود. برخی از سیستم های مدیریت آب، پیشاپیش برای 
بهبود و ارتقای این قسم مدیریت آب به خوبی بسط و توسعه یافته اند. سیستم های پیشین 
حقوقی در غرب، قوانین مشخص استفاده از آب و بازارهای نسبتا کارآمد، آب را برای دستیابی 
به مزایای مناسب، ایجاد کرده اند. بازارهای بینامنطقه ای نیز می توانند از توجه و تمرکز بیشتر 
بر روش های انتقال کارآمد آب، بهره ببرند. چنین موانعی، از جمله پیامدها و عواقبی که برای 
اشخاص ثالث در اجتماع دارند، مسائلی هستند که باید مورد توجه ویژه قرار گیرند. باوجود 
این، به این مسائل باید به شکلی واضح و شفاف پرداخت تا به بیشترین کارایی در زمینه  
استفاده از آب دست یابیم. بهبود در مدیریت نهادها و سازمان های محلی نیز امری ضروری 
است. بسیاری از منابع مشترک، هنوز هم بدون مدیریت باقی مانده اند و از این رو موجب ابهام 
شدید در تعیین حقوق مصرف کنندگان محلی آب می شوند. این مسئله، مشخصا و به طور 
خاص در بسیاری از سیستم های آب زیرزمینی صادق است؛ سیستم هایی که تمایل دارند 
به مدیریت و تعیین حقوق افراد تنها پس از آنکه به قدر کفایت توسعه یافتند، بپردازند. عالوه 
بر اینها، در میان توزیع کنندگان آب در مناطق بزرگ، نظیر سیستم توزیع آب ناحیه ای در 
جنوب کالیفرنیا )Metropolitan(، فرصت های دست نخورده ای وجود دارد که می توان از 
آنها برای افزایش کارایی و کارآمدی بازار آب بهره برداری کرد. چنین سیستمی شدیدا مورد 
نیاز است زیرا تقاضای حاشیه ای برای آب و استفاده  حاشیه ای از تکنیک های تقویت و تحکیم 
و حفاظت از منابع آب در نواحی متفاوت درون سیستم Metropolitan با یکدیگر تفاوت 
دارند. نتیجه  به کارگیری چنین سیستمی برای هرکدام از اعضای دخیل در آن، این خواهد بود 
که آنها می توانند به طرز مؤثری هزینه ها و مزایای تخصیص خودشان و همچنین فرصت های 
پیش رو برای تحکیم و حفاظت از تجارتشان در منابع آبی را ارزیابی کنند. استراتژی و 
راهکارهای بیشماری برای توسعه  استفاده  کارآمد از منابع آب وجود دارد؛ از جمله  این موارد، 
می توان به بازیافت آب، شیرین کردن آن، استفاده  تلفیقی )از آب سطحی و آب زیرزمینی( 
و برنامه های ذخیره  آب زیرزمینی و تکنولوژی افزایش کارایی و راندمان  آبیاری، انتخاب 
محصول، بهبود در توزیع آب و... اشاره کرد. رشد جمعیت، تغییرات اقلیمی و آب و هوایی و 
الزامات زیست محیطی، تنها نیاز به این استراتژی ها و تکنیک ها را باال خواهند برد و البته نیاز 

به ابداعات و نوآوری در بحث مدیریت آب را. 
 منبع: مرکز براون اشتاین هیئت فاربر
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تا پیش از انقالب صنعتی، تأثیر فعالیت های انسان بر زیست بوم کره زمین تقریبا هیچ بود، 
زیرا تا آن زمان، بشر دقیقا با پیروی از قانون های طبیعت از آن برای ادامه حیات خود چه 
در امر کشاورزی یا دامپروری بهره می برد. پس از انقالب صنعتی تا حدود دهه های نخست 
قرن بیستم میالدی دست اندازی بشر به ویژه در کشورهای غربی به طبیعت آن چنان نبود 
که مخاطرات جدی برای زیست بوم کره زمین ایجاد کند. در جریان جنگ دوم جهانی و 
چیرگی تمام و کمال نظام سرمایه داری انبوه کارخانه های مصرفی نیاز فزاینده خود را در تمام 
نقاط زمین پراکندند؛ صنایعی چون فوالد و به طور کلی فلزات، انرژی و مصالح ساختمانی 
که به شکلی سیری ناپذیر هیچ نقطه ای از خشکی، دریا و مناطق یخ زده قطب شمال را از 
کاوش و جست وجو برای یافتن منابع ارزان از دست ننهادند. رشد ر وزافزون صنایع غرب و 
رشد مصرف گرایی توصیه های فرصت طلبانه ای را برای رشد و توسعه پیش پای جامعه های 
توسعه نیافته قرار داد که به زودی نتایج شوم و ویرانگر آن برای محیط زیست آشکار شد. 
اگر بخواهیم به طور خالصه تر، تهدیدی را که علیه کره زمین در اثر این گونه فعالیت های 
بهره کشانه انسان پدید آمده، تبیین کنیم باید بگوییم که انسان بیش از گنجایش زمین در 
سه یا چهار دهه اخیر از آن بهره کشی کرده است و این هشداری نه برای سیاستمداران یا 
دولتمردان بلکه زنگ خطری است برای ادامه بقای نوع بشر که مدت هاست به صدا درآمده 
است. اگر نگوییم موضوع را بزرگ کرده ایم در اینجا الزم است به صورت خیلی گذرا نگاهی به 
بهره کشی بی محابا از زیست بوم کره زمین در موضوع مصرف انرژی بیندازیم تا متوجه شویم 

که رشد اقتصادی برای هیچ جامعه ای در دنیا به شکل کنونی قابل ادامه نیست. 
مانفرد در کتاب نقاب زدایی از چهره اقتصاد به این موضوع مهم اشاره دارد که 
اقتصاد به خدمات ارائه شده از زیست کره از جمله: تأمین انرژی و مواد، ظرفیت 
جذب پسماندها و نگهداری از تنوع زیستی، وابسته است و از سوی دیگر، تأثیرات 
بر زیست کره برحسب انرژی پراکنده شده، مواد تحلیل رفته، آلودگی و پسماندها، 
گرم شدن کره زمین و در نتیجه تغییرات آب و هوایی را ایجاد می کند. با توجه به 
این دادوستد ساده، دریافت این نکته خیلی دشوار نیست که ما مسئول تخریب 
زیست کره در برابر اقدام هایمان هستیم به طوری که اکنون به جرأت می توان ادعا 
کرد که هیچ توسعه ای بدون توجه و احترام به قوانین زیست کره میسر نیست 
و نخواهد بود، زیرا همان گونه که اشاره شد کره خاکی ما با توجه به ظرفیت آن 
حدودی برای فعالیت های صنعتی ما قرار داده است که نمی توانیم از آن حدود رد 

شویم. در همان جا مانفرد این حدود را چنین برشمرده است: تغییرات آب وهوایی، 
نرخ ازدست رفتن تنوع زیستی، چرخه نیتروژن، چرخه فسفر، تحلیل رفتن ازون در 
جّو زمین، اسیدی شدن اقیانوس ها، مصرف آب شیرین در سطح جهان، تغییر در 
شیوه استفاده از زمین، تلنبارشدن ریزگردها در اتمسفر و آلودگی شیمیایی. در واقع 
این حدها خط قرمزهای زیست بوم ما در برابر فعالیت هایمان هستند و ما به عنوان 
ساکنان این کره خاکی ناچار به رعایت این موارد هستیم. طبق آمارهایی که هرسال 
از سوی مراجع مرتبط انتشار می یابد و آحاد مردم آنها را بی واسطه لمس کرده اند، 
تغییرات آب و هوایی، تنوع زیستی و انتشار ریزگردهاست که از حد مجاز گذشته و 
ضمن واردآوردن آسیب های فراوان به چرخه زیست بوم در برخی نقاط عمال روال 
عادی زندگی مردم را برهم زده است. سرعت باورنکردنی ویرانی محیط زیست هرگز 
مطابق با اطالع رسانی و آموزش در این زمینه نبوده و در بسیاری از موارد، دولت ها و 
بنگاه های سرمایه داری بزرگ فراملی با دادن اطالعات غلط یا در کمال ناباوری جنبه 
اقتصادی و سودورزانه دادن به این خطرها مانند موضوع تجارت کربن، به این تهدید 

بزرگ زیست محیطی که آینده بشریت را در محاق فرو برده است، دامن می زنند. 
برای سرزمین خشک ما با زیست بوم شکننده آن، یکی از موضوع های بسیار 
حیاتی آب است. با توجه به کمبود آب در منطقه خاورمیانه، عمال بر خوردها بر 
سر آب در کنار جنگ انرژی که سال هاست بر ملت های ساکن در این منطقه 
جغرافیایی از سوی قدرت های بزرگ بیگانه تحمیل شده به عنوان یک تهدید بزرگ 
برای ادامه حیات برخی کشورها  رخ نموده است. موضوعی که به عقیده صاحبنظران 
و پژوهشگران با مدیریت درست و علمی قابل رفع است، همان گونه که نیاکان ما 
قرن ها با همزیستی با طبیعت و احترام به قوانین آن، توانسته اند تمدن خیره کننده 
ایران و خراسان بزرگ را در این سرزمین خشک پدید آورند.در همین رابطه و برای 
تحلیل و بسط  موضوع، در ادامه گفت وگو با اسماعیل کهرم، کارشناس مشهور 

محیط زیست، می خوانیم. 
با توجه به بحران هایی که در جهان نسبت به محیط زیست ایجاد شده، ترجیع بند  _

برنامه های توسعه، رویکرد به محیط زیست است. شما علت این چرخش را در چه می بینید و 
فکر می کنید این رویکردها چقدر واقعی است و دولت ها در عمل چقدر پایبند به این شعارها 

در گفت وگو با اسماعیل کهرم ارزیابی شد؛ 

دولت ها بین مردم و محیط زیست فاصله انداخته اند
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ما اگر االن دچار کمبود آب هستیم 
برای این است که رئیس جمهوری سابق 

به فیروزکوه رفت و گفت کسانی که 
می گویند آب نیست، اشتباه می کنند. 
شما بکنید، ببینید آب هست و اینها 
رفتند از جایی از این ذخیره های آب، 
بهره برداری کردند که االن پدیده افت 
دشت ها را داریم؛ پدیده زشتی به نام 

فروچاله داریم. 

هستند؟ 
این رویکردها خود را به سیاستمداران تحمیل کرده اند. یعنی سیاستمداران این 
را با میل نپذیرفته اند، کما اینکه هنوز هم نپذیرفته اند. در دوره دولت قبل، آقای 
رئیس جمهوری وقت گفت: محیط زیست موی دماغ است! مزاحمه. محیط زیست، 
محیط ایسته و سدی است جلوی توسعه و در جاهای دیگر هم این صحبت را کرد. 
این طور نبود که با فراغ بال با سینه باز و سعه صدر، مفهومی به عنوان توسعه پایدار 
را بپذیرند. مسئله این است که اقداماتی که ما انجام دادیم، آن قدر شور بوده که 
خان هم فهمیده و بنابراین به عنوان یک عنصر ناخواسته ولی الزم، توسعه پایدار 
خود را به ما تحمیل کرده است. راه دیگری نمی ماند، این مثل یک داروی تلخی 
است که ما باید آن دارو را بخوریم تا شاید شرایطمان بهتر شود. ایده هایی مانند 
حفظ محیط زیست، حفظ طبیعت یا توسعه پایدار که حدود دو دهه است کشورهای 
جهان درگیر آن شده اند - بنده وقتی در غرب بودم این ایده ها خودشان را نشان 
دادند- و یک بار در طبیعت جهان رشد کردند و تحمیل شدند. دیدم یک عده 
متفکر از مؤسسات بین المللی جهان مانند سازمان ملل و اتحادیه جهانی حفاظت 
از طبیعت و منابع طبیعی، یک عده متفکر با توجه به اوضاع جهانی دریافتند که 
وضع خیلی وخیم است و باید کاری انجام داد و این را به صورت یک سیاست کلی 

برای کشورهای جهان، همه کشورها به ویژه برای 
کشورهای درحال توسعه ارسال کردند؛ یکی ایران 
یواش یواش مطالعه کردم.  را  این  بنده  بود ولی 
دفتر توسعه پایدار سازمان ملل آن زمان فعال 
بود، وقتی من بررسی کردم، متوجه شدم برای 
کشوری مانند ایران این مسئله، مسئله تازه ای 
نیست. وقتی ما تاریخ را می خوانیم و می بینیم 
که وقتی تیمور لنگ به مازندران لشکر کشید، 
مردم به او گفتند اگر می خواهی میوه ها را بچین 
ولی درخت ها را نشکن؛ این یعنی توسعه پایدار. 
آن کسی هم که در اتاق های دربسته می نشیند 
و می گوید برداشت پایدار منظورش همین است. 
فردوسی می گوید: بپوش و بنوش و ببخش و بده 
/ برای دگر روز چیزی بنه؛ این می شود برداشت 
پایدار. در خاطرات سرهنگ گلد اسمیت هم که در 

زمان لطفعلی خان به ایران آمده و در خاطرات شکار گورخر در اطراف فارس صحبت 
می کند و نشان می دهد که در آن زمان هم شکارچی و مردم مواظب طبیعت بوده اند؛ 
گورخر جوان و آبستن یا ماده را شکار نمی کردند که داستان شیرینی دارد؛ این یعنی 
برداشت پایدار. در صورتی که االن شکارچی بی اخالق ما شکار آبستن را می زند. در 
فرهنگ یک مملکت باستانی باهویت، اینها منظور شده است ولی ما همه اینها را 
داشتیم به طوری که حقمان بود که بیاییم این نکات توسعه پایدار را بنویسیم و اعالم 

کنیم، نه یک سازمان در ژنو برای ما این کار را بکند. 
دو اصطالح را در صحبت هایتان به کار بردید که بسیار موجب برداشت های ضد و نقیض  _

می شود؛ اصطالح طبیعت و محیط زیست. این دو آیا تفاوت ماهوی با یکدیگر دارند؟ 
بله. محیط زیست، جامع تر و گسترده از طبیعت است. چتری را در نظر بگیرید، 
این چتر یک گوشه اش طبیعت است. در طرف دیگر، خود ما انسان ها و عواملی که 
سازنده طبیعت هستند، قرار داریم، چون طبیعت از لحظه ای که انسان متولد می شود 
به آب، خاک و هوا نیازمند می شود؛ بنابراین بنده تصور می کنم لفظ محیط زیست 
گسترده تر و همه گیرتر از طبیعت است. طبیعت یک رکن باارزش از محیط زیست 
است. طبیعت ساخته شده از سه عامل یا عنصر آب، خاک و هواست که حیات را 

تشکیل می دهند. 
تفاوت علمی طبیعت با محیط زیست چیست! آیا بهتر است بگوییم طبیعت یا محیط  _

زیست، چون به نظر می رسد که مراد ما از طبیعت عام و گسترده است. در صورتی که محیط 
زیست جایی است که انسان زندگی می کند و باید با آن برای بهره برداری و ادامه حیات خودش 

تعادل ایجاد کند. نظر جنابعالی در این باره چیست؟ 
نه! در محیط زیست ممکن است انسان زندگی نکند. در قرن 18 دو نفر تئوری 
تکامل را ارائه دادند؛ یکی چارلز داروین بود و دیگری آلفرد راسل والس. داروین به 

آمریکای جنوبی و والس به جنوب شرقی آسیا رفت. در آنجا می گوید خدایا تو اینها را 
آفریدی؟ آنجا 40 گونه پرنده بهشتی را اولین بار مطالعه کرد و گفت: اینها هیچ گونه 
نیاز، ارتباط و وابستگی ای  به انسان ندارند. در آمازون هم همچنین هنوز برخی جاها 
وجود دارد که کشف نشده است، پس می بینیم که طبیعت و محیط زیست وجود 
دارد و این به انسان ربطی ندارد. این سؤال بسیار عمیق است و باید بیشتر روی آن کار 
شود ولی به نظر بنده محیط زیست فراتر است و انسان هم در زیر این چتر می تواند 
زندگی کند ولی طبیعت به انسان وابسته نیست. اتفاقا جاهای زیادی اگر انسان نباشد، 

طبیعت بهتر نفس می کشد. )خنده( 
شما در صحبت هایتان اشاره کردید که در گذشته ما به طبیعت احترام می گذاشتیم و برای  _

این منظور مثال ها و شواهدی هم در تاریخ نوشته شده است و مثالی از فرهنگ گذشتگان 
قنات ها،  نه تنها  ساختمانی  آثار  همه  در  طبیعت  با  همزیستی  و  طبیعت  این  آوردید.  ما 
آسیاب ها، آس بادها، بندها، تنظیمات و تقسیمات آب مثال در شوشتر بلکه در نوع معماری 
و ساختمان سازی ما هم خود را به رخ می کشد. این نشان می دهد که ایرانی ها با طبیعت اُخت 
بودند و طبیعت را به عنوان مادر خود می دیدند. چه اتفاق هایی افتاده که در صد سال اخیر ما 
دچار چنان تغییری شدیم و زندگی مان به صورتی درآمده است که هر جا دستمان رسیده به 

طبیعت آسیب رساندیم و آن را غارت کردیم. 
اتفاقا روی این نکته برخالف نکته قبل فکر کردم؛ گیرش 
این است که در این زندگی مصنوعی که ما برای خودمان 
ساختیم، هیچ گونه ارتباطی با طبیعت نمی بینیم. سابقا 
هموطنان ما می دانستند که آنچه می خورند و در زندگی 
وجود دارد، محصول طبیعت است. اکنون آن وابستگی را 
نمی بینیم. روی فرشی راه می رویم که این فرش از نایلون 
ساخته شده است، اگرچه ریشه آن بسیار عمیق به طبیعت 
وابستگی  هیچ گونه  می بینیم  عمل  در  ولی  بازمی گردد 
ظاهری نیست. در زمان گذشته زنی می نشست با دوک، 
پشمی که از گوسفندانشان به عمل آمده، می ریسید و بعد 
خودش یا زن های دیگر از آن فرش می بافتند. می دیدند و 
لمس می کردند که این گوسفند، میوه ها، گندم، زمین و 
آسمان احتیاجات او را تأمین می کنند. در صورتی که االن 
کسی ارتباط با طبیعت ندارد. از طبیعت بیگانه شدیم. همه 
چیز در دوروبر ما مصنوعی است، چون ما از طبیعت و اصل 

خودمان جدا افتاده ایم. 
در گذشته که دولت ها تازه تأسیس می شدند وظایف و اختیار آنها محدود بود اما االن با  _

رشد و گسترش تمدن، هزاران موضوع و معضل ریز و درشت است که در جامعه به آن توجه 
می شود وبرای حل آنها نیازمند راهکار و اجرا هستیم، از این رو نمی توانیم همه اینها را برعهده 
دولت ها بگذاریم. ضمن اینکه یک زمان دولتی داریم مثل دولت گذشته که اساسا مخالف 
محیط زیست است. کسانی که رویکرد سودورزانه به هر چیزی دارند، می گویند این وظایف را 
دولت باید به بخش خصوصی بسپارد. بخش خصوصی هم دنبال سودآوری است و طبیعتا به 
جایی می رود که برایش سود داشته باشد. یک رویکرد اجتماعی هست که می گوید بخشی از 
وظایف دولت را باید در سپهر اجتماعی توزیع کنیم مثل بهبود محیط زیست. شما کدام یک 
از این دو رویکرد را برای رهایی از بحران کنونی و جلوگیری از بحران های آینده قبول دارید؟ 
در همه جا دولت ها باید منادی باشند. دولت ها باید عزم داشته باشند که نگرش 
خود را محیط زیستی کنند. بگذارید رقیق تر شده اش را بگویم. همه جا دولت ها؛ 
اینکه دولت ها  اولویت درجه یک قرار بدهند؛ برای  نمی گویم محیط زیست را 
می گویند امنیت هست، دفاع ملی هست، قبول! اینها ارزش دارد ولی همه جا وقتی 
محیط زیست آمد و جزئی از اولویت های اصلی دولت شد، آن وقت برای تنویر افکار 
برنامه ریزی می کند. از این به بعد، باید کارها را به مردم بسپارد. ما یک حرکت در 
جهان، غیر  از ایران داریم؛ وقتی کسی می خواهد کاندیدای ریاست جمهوری بشود 
یکی از موارد و اولویت ها حتما محیط زیست است به طوری که به شرح ریز مسائل 
می پردازد. بنده تا حاال ندیدم در ایران یک کاندیدا بیاید و اولویت را به محیط زیست 
بدهد. محیط زیست چیست؟ هنوز در ذهن سیاستمدارهای ما یک مسئله فانتزی 
و لوکس است؛ درحالی که االن همه دارند می گویند، آب نداریم. االن همه دارند 
می گویند یکی از اولویت ها دریاچه ارومیه است. مگر محیط زیست غیر از این هاست؟ 
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 خیلی از متفکران به این نتیجه رسیده ایم 
که ایران در سراشیبی کمبود آب گرفتار شده 
و امروز و فردا ما را از نفس می اندازد. آن وقت، 
کسی از پیشرفت های موشکی صمد 2 و این 

حرف ها صحبت نمی کند، بحث برسر یک جرعه 
آب برای نوشیدن است و به آن نقطه خیلی 

نزدیک هستیم

وقتی که زاینده رود خشک شود، وقتی گاوخونی خشک شود و 11 رودخانه ای که به 
دریاچه ارومیه می ریزند، خشک بشوند، چگونه می توانیم از محیط زیست دم نزنیم؟ 
این نشان می دهد که دولت آن منادی که باید باشد، نبوده و بعد خط مشی ای برای 
تنویر افکار عمومی و استفاده از توده ها برای اجرای کارهای زیست محیطی فراهم 
نکرده است. ما اگر االن دچار کمبود آب هستیم برای این است که رئیس جمهوری 
سابق به فیروزکوه رفت و گفت کسانی که می گویند آب نیست، اشتباه می کنند. شما 
بکنید، ببینید آب هست و اینها رفتند از جایی از این ذخیره های آب، بهره برداری 
کردند که االن پدیده افت دشت ها را داریم؛ پدیده زشتی به نام فروچاله داریم. 
چاله هایی به عرض سه متر طول، هفت متر عرض و عمق 6 متر در میناب دهان باز 

کرده است که شتر در آن سقوط کرد. 
این ها از چه ناشی می شود؟ بله. مردم هستند که از این آب ها بیش از اندازه استفاده 
کردند ولی چه کسی به اینها مجوز داد؟  چه کسی مجوز حفر صدهزار چاه را داد؟ 
فکر کنم مجلس هفتم بود که مجوز داد هرکس، هرجا می خواهد چاه بزند؛ خب این 
نقش دولت که قرار بود آشنایی بدهد، تنویر افکار بکند، اینجا چه می شود؟ اینجا 
بدآموزی کرد. یک عده سودجو هم هستند که سوءاستفاده می کنند، منتها اگر در رژیم 

گذشته اجازه نمی دادند در منطقه کالمند و بهادران، 
آب برداشت شود، به خاطر قنات هایی بود که در آن 
منطقه وجود داشت. بعد چندصباحی، دولت اجازه 
داد در آن منطقه پسته کاشتند. سطح آب به تدریج 
پایین رفت؛ آن قدر که آب شور و بعد قهوه ای شد 
و چندی پیش، نهایتا تمام این باغ ها خشک شدند. 
پس استارت را چه کسی زد؟ دولت! برای چه؟ برای 
اینکه نمی دانست چرا در کالمند و بهادران اجازه 
حفر چاه را نمی دادند. کشاورزهای یزد خودشان را 
با استان همجوار، کرمان، مقایسه می کردند ولی این 
را نمی دانستند که ظرفیت آب در اینجا این اجازه را 
نمی دهد. در اثر این بهره برداری ها، قنات ها فروریخت 
و سال ها زمان می برد و میلیاردها هزینه تا بتوان 

دوباره این قنات ها را احیا کرد. دشت هم فرونشسته است. آن زارعانی که با پول موقتی 
پسته رفتند اتومبیل خریدند، االن پول بنزینش را هم ندارند. استارت را چه کسی زد؟ 
دولت! به دست چه کسی اجرا شد؟ ملت! اگر این استارت در موقع دیگری زده می شد، 
برای آبادانی می آمدند نوع محصول را عوض می کردند یا وام می دادند تا سیستم آبیاری 
را بهبود بدهند. دولت یک کار غلط را استارت می زند، مردم هم که علی دین ملوکهم. 

شما دو موضوع مهم را با هم مطرح کردید. یکی سودورزی و نگاه کاسبکارانه نسبت به  _
طبیعت یا محیط زیست و دیگری بیگانه شدن با طبیعت. در طرف دیگر، می بینیم که دولت هم 
منادی نیست یا اصال قبول ندارد. چه کار باید کرد. از نظر دولت، صنعتی شدن با محیط زیست 
تناقض دارد در همه جای دنیا این نگاه وجود دارد. چگونه می شود این روند را به سمت یک 

توسعه پایدار هدایت کنیم. 
در زمینه توسعه پایدار در کمال تأسف باید بگویم این موضوع هیچ وقت باز نشد 
و توضیح داده نشد. من اگر جای دولت باشم از یک عده متفکر، از کسانی که خوب 
می توانند مسائل را توضیح دهند و وجیه الملله هم هستند، نه کسانی که وقتی مردم 
آنها را دیدند تلویزیون را خاموش کنند، از اینها می خواهم بروند توضیح بدهند. من 
توان های بالقوه این مملکت را در ماه های محرم و رمضان می بینم که حوزه ها 30 هزار 
طلبه را به روستاها می فرستند. چه اشکالی دارد یک مقدار از این مسائل زیست محیطی 
را اینها به مردم بگویند؛ به زبان روستایی. معموال اینها را طوری انتخاب می کنند که 
با زبان و فرهنگ آن منطقه آشنا هستند. چه اشکال دارد عالوه به مسائل شرعی، این 

مسائل را به زبان خودشان به اینها بگویند. 
اشکال ما این است که هیچ وقت مردم را به بازی نگرفتیم. در پاکستان هر پاسگاه 
محیط زیستی که ما رفتیم، یک عده جوان نقاش، فیلمساز، نویسنده و خبرنگار در 
اتاق بغلی می ماندند و به محیط بان ها کمک می کردند. ما در ایران در محیط بانی چه 
داریم، اسلحه خانه. نتیجه این می شود که 119 نفر محیط بان از انقالب به بعد، شهید 
شدند. برای اینکه مقابل مردم  هستند نه با مردم. یک ماه و نیم پیش، در دو روز، سه 
نفر شهید شدند. پاسگاه های ما باید پر از دانشجو، هنرمند و خبرنگار باشند. بروند 
ببینند زندگی اینها چگونه است و با آنها زندگی کنند و گشت بزنند. در نایروبی، دادگاه 

متخلفان محیط زیست را محکوم می کند که 6 ماه لباس گشت بپوشند و درحضور 
محیط بان ها، گشت بزنند. چندی پیش در یزد هم یک قاضی جوان این کار را کرده 
بود؛ یک شکارچی غیر مجاز را محکوم کرده بود به اینکه برود و نام پرندگان بومی را 
بنویسد. آن شکارچی به من تلفن کرد که نام اینها را از من بپرسد و می خواست تقلب 
کند. )با خنده( بله، دولت باید دید زیست محیطی داشته باشد. ما نمی گوییم اولویت 
درجه یک ولی یک اولویتی را هم برای محیط زیست درنظر داشته باشند، آنگاه ما 

می توانیم به جایی برسیم. 
برای حسن ختام این بحث آیا برنامه ششم توسعه، توجهی به محیط زیست دارد؟  _

نه. زیاد ندارد. یادم می آید وقتی برنامه ششم تهیه شد، متخصصان محیط زیست، 
خیلی دلخور شدند. بعدا الحاقیه ها و اصالحیه هایی آمد ولی کماکان ما ناراضی هستیم؛ 
برای اینکه از دو جا لطمه دیدیم. یکی از ناحیه دولت دهم دولت آقای احمدی نژاد، در 
دو دولت پشت هم، بی توجهی مفرط به محیط زیست شد. االن هم دولت یازدهم آن را 
باید جبران کند؛ به چه ترتیبی می خواهد این کار را بکند. برای مردم یا مقامات آیا آب 
یک مسئله فانتزی و لوکس هست؟ این را درنظر بیاورند که اگر االن آب نداریم به خاطر 
بی توجهی مسائل محیط زیست است. اگر هوا در تهران آلوده است، به خاطر محیط 
زیست است. هفتاد و چند دشت فروکش کردند، 
به خاطر اینکه محیط زیست را ندیده ایم. اگر برای 
آب ارزش قائل بودیم و از سیستم های جدید آبیاری 
استفاده می کردیم، حدود 60 درصد در مصرف آب 
صرفه جویی می شد و االن هم دریاچه ارومیه آب 

داشت و هم زاینده رود و میانکاله هم سرسبز بود. 
دولت یازدهم وقتی برسرکار آمد، اولین جلسه ای 
که گذاشت، موضوعش احیای دریاچه ارومیه بود. 
اولین  شد،  سازمان  رئیس  وقتی  هم  ابتکار  خانم 
جلسه رفت و از دریاچه ارومیه بازدید کرد. این هم 
قبول. تصمیمی که گرفتند این بود که آقای عیسی 
کالنتری وزیر اسبق کشاورزی گفت که ما 40 درصد 
از آبی را که برای کشاورزی استفاده کردیم، می دهیم 
برای حقابه دریاچه ارومیه. دادند؟ نه! اگر داده بودند که االن دریاچه ارومیه آب داشت. 

آیا با این کمبود آب، الزم است ما در اصفهان برنج بکاریم، در یزد پسته بکاریم یا در ارومیه  _
سیب بکاریم؟  

نه. وقتی یک هندوانه سه کیلویی را به قیمت 10 هزار تومان می دهیم مثال به 
قطر، درحالی که برای تولید این هندوانه، 3500 لیتر آب صرف کردیم در واقع داریم 
3500 لیتر آب را می دهیم 10 هزارتومان. این را می گویند آب مجازی. هندوانه، 
خربزه، توت و کاغذی که مصرف می کنیم، 3000 لیتر بابت آن آب مصرف می شود. 
چقدر این را می توانیم بفروشیم به خصوص اگر بخواهیم صادر کنیم. بحث آب مجازی 
برای کشوری مانند ایران که کوروش کبیر گفت خدایا این سرزمین را از دروغ، دشمن 
و خشکسالی حفظ کن، این است که متأسفانه ما تا به حال نمی دانستیم چه کار کنیم. 
االن داریم متوجه می شویم که خربزه گرگاب، برنج لنجان و سیب ارومیه به درد 
نمی خورد. نباید آنجا برنج و خربزه کاشت. شالیکاری، گیالن و مازندران را می خواهد 
نه اصفهان و االن تازه داریم می فهمیم. به خاطر اینکه این وضع وخیم، خودش را 
دیکته کرده است، می گوییم خربزه و هندوانه نکارید. شرایط بد وقتی پیش می آید، 

تازه می فهمیم چه به سرمان آمده است. 
_  و  نتیجه گفت وگو؟ 

کار خیلی زیاد داریم. االن وقت پرده پوشی، دروغ و مبالغه نیست. وضع محیط 
زیستی جهان خراب است، وضع محیط زیست ما به خاطر اینکه در منطقه خشک و 
نیمه خشک قرار گرفته و تصمیمات بد گرفتیم، بدتر شده. وضعیت ما این جور است. 
عمده ترین مسئله برای ادامه حیات و پیشرفت های صنعتی، کشاورزی و مدنی، آب 
است که ما نداریم به این مسئله باید برسیم. به قول سعدی، در بیابان چغندر پخته 
بهتر از زر و سیم خام است. ما االن به جایی رسیده ایم که خیلی از متفکران به این 
نتیجه رسیده اند که ایران در سراشیبی کمبود آب گرفتار شده و امروز و فردا ما را 
از نفس می اندازد. آن وقت، کسی از پیشرفت های موشکی صمد 2 و این حرف ها 
صحبت نمی کند، بحث برسر یک جرعه آب برای نوشیدن است و به آن نقطه خیلی 

نزدیک هستیم. 
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دهقانان، بازندگان توسعه
کاووس واضحی: بارینگتن مور، کتاب مشهوری دارد 
به  نام »ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی« 
که در آن به نقش طبقات اجتماعی ازجمله اربابان و 
نو  پیدایش جهان  و  به دموکراسی  دهقانان در  گذار 
می پردازد. صرف نظر از محتوا و شیوه استدالل کتاب، 
یکی از مفاهیم کلیدی آن که همواره نظرم را جلب 
کرده، این است که دهقانان »قربانیان توسعه« هستند. 
قربانی شدن دهقانان در فرایند توسعه که جوهر کالم 
»مور« در این کتاب است، چنان بر ذهنم سایه افکند 
که باوجود زاویه فکری ام با جناب آقای مور، تیتر نوشته 
حاضر را بر مبنای تک جمله وی انتخاب کردم. الزم 
به ذکر است که فقط »مور«، قربانی شدن دهقانان را 
است؛  نشده  متذکر  سرمایه داری  توسعه  جریان  در 
بلکه قبل از او  مارکس، وبر، لنین، کائوتسکی و اخیرا 
قربانی شدن  بر  همگی  و...  ورگوپولوس  شانین،  نیز 
مبنای  بر  دارند.  اتفاق نظر  توسعه  فرایند  دهقانان در 
و  توسعه یافته  کشورهای  در  به دست آمده  تجربیات 
درحال توسعه، می توان نتیجه گرفت که مسئله بازندگی 
دهقانان در جریان توسعه یک قاعده کلی است. در 
جریان  در  دهقانان  بازندگی  مسئله  یادداشت،  این 
 به اصطالح توسعه در ایران را بر مبنای مصادیق و تجربه

 به وجود آمده در استان گیالن برای دهقانان مورد 
بررسی قرار خواهم داد. قبل از آن، الزم می دانم مسئله 
را از جنبه نظری به طور اجمالی تشریح کنم. در جریان  
گذار از اقتصاد دهقانی، تغییرات عمیقی در مالکیت و 
روابط اجتماعی در تولید کشورها به وجود می آید که 
عمدتا به زیان دهقان ها تمام می شود؛ به همین دلیل، 
می شود.  یاد  دهقانان  قربانی شدن  به عنوان  آن  از 
تاریخی  از گذرگاه های  تولید یکی  این شیوه  از  گذر 
به حساب آمده و همانند دیگر گذرها دارای مسائل و 
پیچیدگی های خاص خود است. عبور از تولید دهقانی 
و کشمکش بین دهقان ها و عناصر پیشتاز سرمایه داری، 
همواره تلخ و ناخوشایند بوده است؛ تا حدی که از آن 
به عنوان زایمان تاریخی یاد می شود. این زایمان ازنظر 
تاریخی گریز ناپذیر است اما اینجا سالمت بچه )یعنی 
دهقانی  تولید  است.  حائز اهمیت  دهقانان(  فرجام 
به دلیل خروج »مازاد تولید« بر اساس سازوکار و تسلط 
گفته  به  بنا  نابرابر«  »مبادله  رابطه  و  بازار«  و  »دولت 
محکوم به  سرمایه داری،  تأثیر  تحت  »ورگوپولوس«، 
برعکس  دهقانی  اقتصاد  است.  فروپاشی  و  انحالل 
اقتصاد سرمایه داری و فئودالیسم که دارای قوه محرکه 
و پویایی برحسب منطق و ضرورت های تاریخی است، 
از درون قادر  وابسته به شرایط وجودی خود بوده و 
به دگرگونی و ارتقای خود به مراحل تاریخی پیشرفته 
کیف  و  کم  درگروی  سرنوشتش  بنابراین  نیست، 
شیوه تولید و نظام سرمایه داری موجود است. »رخنه 
تولید سرمایه داری در اقتصاد دهقانی نه  یکباره، بلکه 
تولید  از شیوه  تاریخی،  ازنظر  است.  و کند  تدریجی 
دهقانی تا تولید سرمایه داری، راه درازی است. تحول 
سرمایه داری،  تولید  به  دهقانی  تولید  از  دگرگونی  و 
درگروی تحوالتی است که زمینه را برای سازماندهی 

تولید به روش سرمایه داری فراهم می آورد. این زمینه ها 
از طریق مکانیسم های ماشینی شدن کشاورزی، تمرکز 
و یکپارچه سازی قطعات اراضی، ایجاد واحدهای بزرگ 
و مهاجرت ساکنان روستاها به شهرها، تغییر کاربری 
و گسترش فعالیت های غیر کشاورزی تسهیل می شود. 
به راستی در فرایند این دگرگونی بزرگ، دهقانان به 
از  چه سرنوشتی دچار خواهند شد؟ به طور خالصه، 
جنبه نظری با الهام از مطالعات »تئودور شانین«، استاد 
دهقان شناسی  مطالعات  مبدع  و  منچستر  دانشگاه 
گسترش  فرایند  در  دهقانان  سرنوشت  معاصر، 
سرمایه داری در محدوده اشکال زیر رقم خواهد خورد: 
1- از طریق فعالیت های خرده بورژوایی و واسطه گری 

سرمایه دار شوند؛ 
به سرمایه دار  و  داده  را گسترش  2- کشاورزی خود 

ارضی بدل شوند؛ 
3- بی خانمان یا مبدل به کارگر شوند؛ 

4- در حد بخورونمیر بر ای مدتی نامعلوم در وضعیت 
دهقانی باقی بمانند. 

کشمکش بین سرمایه داری و تولید دهقانی، اشکال 
مختلفی به خود می گیرد و فقط محدود به کشاورزی 
جاده ها،  صنعتی،  واحدهای  گسترش  و  نمی شود 
تفرجگاه ها و... بخش هایی از این کشمکش را شامل 
می شوند. اگر کشاورزی به شیوه سرمایه داری امکان 
گسترش در اراضی دهقانی را نیابد، )همانند بن بست 
آن در اراضی برنجکاری استان گیالن( اراضی دهقانی، 
)صنایع،  سرمایه داری  نظام  عناصر  دیگر  دستخوش 
شد.  خواهند  و...(  گردشگری  توریستی،  واحدهای 
تولید  در  دگرگونی  ازنظر  ایران  مختلف  مناطق  در 
دهقانی، تفاوت هایی به چشم می خورد؛ به عنوان مثال 
و  دهقانی  اقتصاد  در  دگرگونی  فارس،  استان  در 
در  سرمایه داری  تولید  سمت  به  تولیدی  فرایندهای 
کشاورزی است. درصورتی که در استان گیالن، بخشی 
از این دگرگونی به سمت شیوه های تولید پیشادهقانی 
)اشکال نیمه فئودالی( و بخشی نیز به سمت اشکال 
غیر مرتبط با شیوه تولید )ساخت وساز، کارخانه های، 
اراضی  از  بخشی  است.  و...(  گردشگری  مراکز  ایجاد 

به  واحدهای کشاورزی  ایجاد  به  به تدریج  نیز  استان 
شیوه سرمایه داری، عمدتا محصوالت غیر برنج )کیوی، 
شیوه  استان،  این  در  می یابد.  اختصاص  و...(  خرمالو 
تولید کشاورزی در اراضی برنج، به دلیل خرده مالکی، 
پراکندگی اراضی، ساخت معیشتی بودن تولید، منابع 
بسیار  رشد  و...  تکنولوژی  ناسازگاری  اشتراکی،  آبی 
ساخت  در  آمده  به وجود  دگرگونی های  دارد.  کندی 
مناسبات  در  تغییر  همچنین  و  استان  کشاورزی 
میانگین  و  جمعیت  فشار  از  ناشی  تولید،  اجتماعی 
و  ناروشن  چشم اندازهای  کشاورزی،  اراضی  پایین 
مبهمی را در برابر کشاورزی این استان به ویژه زراعت 
برنج قرار داده است. کشاورزی برنج با بحران »شیوه 
تولید« روبه رو است. در سال های اخیر به جای گسترش 
شیوه های تولید مدرن، به دلیل رشد نازل نیروهای مولد 
زیرپوسته، اقتصاد سرمایه داری به شیوه های تولید قبال 
اجاره داری(  و  نصفه کاری  )سهم بری،  »منسوخ شده« 
رجعت داده می شود بحران تا حدی است که در برخی 
نقاط استان، زمینداران به سختی زارعانی برای کشت 
زمین هایشان پیدا می کنند. در برخی نقاط شهرستان 
ناچیزی  قیمت  به  را  زمین هایشان  مالکان،  رشت، 
)حدود 200 کیلوگرم برنج سفید به ازای یک هکتار( 
در اختیار زارعان قرار داده اند. در بسیاری از مناطق، 
حدود 50 درصد از زمین های کشاورزی به شیوه های 
نصفه کاری و سهم بری کشت می شود. در سال جاری، 
مالکان زمین حتی به شرط نصفه کاری هم افرادی را 
برای زراعت برنج پیدا نکرده و زمین هایشان زیر کشت 
نرفته است. برنجکاری با روش فعلی، توانایی بازتولید 
توسعه از درون را نداشته و در بسیاری موارد، برخی 
از ساده ترین کارهای آن مانند جمع آوری کاه، باوجود 
موردنیازبودن، به معضلی اجتماعی تبدیل شده است و 
را که توسط کمباین ها دپو می شود،  کشاورزان، کاه 
آتش می زنند! در شرایط حاضر، چهار قشر: مالکان، 
کشاورزی  ماشین آالت  صاحبان  کارگران،  سهم بران، 
و صنایع تبدیلی در بهره برداری از اراضی برنج سهیم 
هستند که این فرایند به معنای عقبگرد در شیوه تولید 

برنج است.
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بازخوانی سخنان محسن رنانی در باره شبکه های مجازی و توسعه پایدار؛ تحول در عصر بی نهایت ها

ورود به جهان محیط زیست

از حدود سه دهه پیش، چند موضوع همزمان مورد بحث و مجادله اندیشمندان توسعه در جهان 
قرار داشته است. از جمله این موضوع های محوری، جامعه اطالعاتی و جهانی سازی بوده است، 
به نظر می رسد دو بحث اصلی جهانی سازی و جامعه اطالعاتی یا شبکه ای به صورت دیالکتیکی 
در یکدیگر تنیده شده اند، به گونه ای که تا پیش از رشد ابزارهای اطالعاتی و ارتباطی، سخن گفتن 
از جهانی سازی، امری اگر نگوییم غیرممکن بلکه سخت و دشوار بود؛ از سوی دیگر، جهانی سازی  
زمینه های عینی رشد و گسترش برق آسای ابزارهای مبادله اطالعات را پدید آورد، آن چنان که 
اندیشمندان توسعه بدون توجه به این دو رکن اصلی یعنی جهانی سازی و جامعه شبکه ای، 

نمی توانند توسعه ای را برای جوامع متصور باشند. 
سخنرانی دکتر محسن رنانی، استاد دانشگاه اصفهان، اگرچه بحث مبسوطی را 
در مورد توسعه در جامعه شبکه ای طرح می کند اما توجهی به تهدیدهایی که جامعه 
انفورماتیک یا شبکه ای برای آینده توسعه ای کشور می تواند داشته باشد، نکرده است. 
در جاهایی به دلیل محدودیت صفحه و تکرار برخی موضوع ها، سخنرانی ایشان کوتاه 

شده ولی مباحث اصلی و محورهای بحث، دست نخورده است. 
 سخنرانی محسن رنانی در همایش »شبکه های مجازی 

و توسعه پایدار«  
توسعه پایدار یعنی ما امروزه آن گونه رفاه کسب کنیم که زمین و طبیعت را برای 
آیندگان به گونه ای باقی بگذاریم که آنها بتوانند زیست سعادتمندانه ای برای خودشان 
داشته باشند. توسعه پایدار یعنی هماهنگی فضا، صنعت و انسان در خلق ارزش؛ اگر ما 
بتوانیم در تولید یا خلق ارزش، به گونه ای این کار را بکنیم که بین فعالیت انسان، فضای 
محیط زیست و صنعت، سازگاری برقرار باشد به گونه ای که کمترین آسیب را به طبیعت 
بزنیم و به گونه ای مصرف و تولید بکنیم که از اصل طبیعت چیزی نکاهیم بلکه چیزی 
بر آن بیفزاییم، بر اساس اصول توسعه پایدار حرکت کرده ایم. توسعه پایدار یعنی به 
میراث گذاشتن زمینی قابل زیست برای نسل های آینده. اجازه می خواهم که حاکمیت 
مجازی را هم خیلی کوتاه تعریف کنم؛ شاید این واژه و اصطالح پیش از این نبوده 
ولی می توانیم بگوییم وقتی تک تک یا گروه هایی از شهروندان یا نهادهای مدنی بتوانند 
حاکمیتی که پیش از این دولت با اعمال زور فیزیکی اعمال می کرده را اعمال کنند، 
آن جامعه به حاکمیت مجازی دست پیدا کرده است؛ بنابراین حاکمیت مجازی یعنی 
حاکمیت شهروندان بدون اینکه از طریق دموکراسی قانونی یا نظارت و حاکمیت عملی 
شهروندان بر امور حاکمیت کشورشان به آنها داده شده باشد. ایده اصلی من این است 
که در دنیای آینده که از هم اکنون شروع شده است، نقش حاکمیتی دولت ها کمرنگ 
می شود. در قرن بیستم، تالش بر این بود که نقش اقتصادی، مدیریتی و تصدی گری 
دولت ها کاهش پیدا کند. در قرن 21، نقش حاکمیتی دولت ها یعنی آن نقشی که در 

طول صدها سال اعمال می کردند هم کمرنگ خواهد شد و دولت ها ناچار خواهند شد 
از این نقش نیز عقب نشینی کنند و به واقع این امر رخ خواهد داد. این بایدی است که 
رخ خواهد داد، نه یک الزام قانونی بلکه یک الزام طبیعی و فنی است، بنابراین سخن ما 
این است که به تدریج قدرت جامعه مدنی با ابزارهایی که فناوری اطالعات و ارتباطات 
و علوم دیگر که اشاره خواهم کرد، در اختیارش می گذارد، باال می رود و به موازات 
این افزایش قدرت، دولت ها که منظور همان state یا حاکمیت هاست، عقب نشینی 
خواهند کرد و قدرت حاکمیتی خود را به جامعه مدنی واگذار خواهند کرد. این یک 
تحول بسیار بزرگ است که در قرن 21، دولت ها از این پس کوچک خواهند شد و 
ناکارآمدی های آنها را جامعه مدنی جبران خواهد کرد. به دیگر سخن، اگر محیط زیست 
آسیب دیده و توسعه پایدار نبود و با عدم توازن در رشد و توسعه روبه رو بوده ایم، 
بخش اعظم آن محصول ناکارآمدی یا ناآگاهی دولت ها بوده است؛ چون دولت ها 
به لحاظ فناوری و اطالعات، دستشان بسته بوده یا در جاهایی نظام اداری ناکارآمد، 
آنها را زمین گیر کرده و جاهایی هم فساد منافع گروه های قدرت باعث شده است 
حکومت ها نتوانند بر پایه توسعه بر سالمت و  محیط زیست نظارت کنند. در گذشته 
این عدم کارایی و این ناتوانی دولت ها وجود داشته ولی ما متوجه نمی شدیم؛ چون 
حجمش کم بوده و هنوز به نقطه بحرانی نرسیده بود. تخریب محیط زیست را متوجه 
نمی شدیم؛ دانشمان یک جاهایی کم بوده و نمی دانستیم تولید این همه آلودگی، الیه 
اوزون را از بین می برد. دولت ها به ویژه دولت های جهان سوم، منابعی داشتند که این 
ناکارآمدی ها را می پوشانده. مثال دولت در ایران به خاطر داشتن درآمد نفت، دائما 
خرابی هایش را می پوشانده است. کسی متوجه نمی شده چقدر مدیریت عمومی و 
حاکمیت سیاسی ما ناکارآمد و پرهزینه است. اینها باعث شده ما تقریبا 50 سال 
دیر به فکر حفظ محیط زیست و پایداری توسعه بیفتیم. البته 50 سال پیش، عالمان 
اقتصادی و توسعه فریاد زدند اما دولت ها توجه نکردند. امروزه تازه متوجه شده ایم اگر 
به سرعت جبران نکنیم، غرق خواهیم شد؛ در آلودگی، بی آبی و تخریب جنگل ها غرق 
خواهیم شد. اگر امروز به فکر افتادیم، چون داریم غرق می شویم. فرض بر این است 
که بخش خصوصی همواره به فکر منافع خودش است؛ بنابراین دولت ها هستند که از 
منافع جمعی، محیط زیست و سرمایه های جمعی حفاظت کنند و اگرچه ممکن است 
بخش خصوصی باعث ایجاد این تخریب ها باشد ولی این ناکارآمدی دولت ها بوده که 
اجازه داده است بخش خصوصی این تخریب ها را به بار آورد. درواقع اگر ما بگوییم که 
وظیفه اصلی دولت ها، حفظ منافع بلندمدت این نسل و نسل های آینده است، این 
وظیفه حاکمیتی اصلی دولت ها و همان وظیفه ای است که موجب حفظ محیط زیست 
و طبیعت خواهد شد؛ اما بختیاری و امیدی که ما داریم این است که عالئمی در حال 
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ظهور که این وضعیت در حال تغییر است 
و ما در حال ورود به شرایطی هستیم که 
این تخریب ها شویم. جامعه  ادامه  مانع 
مدنی می تواند در آن جاهایی که دولت ها 
تخریب  مانع  و  شده  وارد  بودند  ناتوان 
بازسازی  بیشتر و حتی باعث جبران و 

طبیعت شود. 
همواره  گذشته،  تاریخ  در  فناوری 
یعنی  می کرد؛  رشد  نقطه ای  به صورت 
انجام می شد و  یا پیشرفتی  یک تغییر 
همه می رفتند از آن استفاده کنند؛ دوباره 
پنج سال یا 10 سال بعد، یک پیشرفت 
نقطه ای دیگر و هر چه به قبل می رویم 

این فاصله و پیشرفت ها بیشتر بود. مثال از اختراع ماشین بخار فاصله زیادی هست تا 
کشف برق؛ به همین ترتیب، فاصله بین تحوالت فناوری و حتی تحوالت علمی بیشتر 
بود. امروز این تحوالت نزدیک به هم و لحظه ای شده؛ به طوری که ما با یک خط روبه رو 
هستیم. یعنی با تعدادی نقطه تحول آمیز روبه رو نیستیم بلکه با یک خط مستقیم 
مستمر و فراتر از این با نوعی تحول کیفی روبه رو هستیم. یعنی در گذشته، آمدن 
برق یک تحول کمی بود. ماشین بخار، یک تحول کمی بود که به ما امکان می داد 
تا فاصله های طوالنی را با قطار طی کنیم. تولیداتمان را از طریق ماشین بخار تسریع 
کنیم، ولی امروز که تحوالت فناوری و علمی در حال تبدیل به یک خط است، ماهیت 

تحوالت هم در حال دگرگونی است. 
در ابتدا علت این تحول کیفی را عرض کنم. اینکه ما وارد عصری شده ایم که به 
آن می گویند عصر همگرایی فناوری ها، ما با فناوری های همگرا روبه رو هستیم که فعال 
در این لحظه ای که داریم گفت وگو می کنیم چهار فناوری هستند که دست به دست 
هم دادند و بولدوزروار عالم فناوری و حتی علم را متحول می کنند. این چهار فناوری 
عبارتند از نانوتکنولوژی، بایو تکنولوژی فناوری های زیستی، فناوری های عصب شناختی 
و فناوری های اطالعاتی. ویژگی مشترک این چهار فناوری این است که همگی در 
حوزه مایکروها، در حوزه ذرات خرد عمل می کنند. یعنی همه با اتم ها کار می کنند. این 
ویژگی مشترک باعث شده این چهار فناوری مثل چهار تا انرژی باهم همبسته شوند 
و االن تحوالت به نقطه ای رسیده که عالم واقع تحوالتش از تخیل ما پیشی گرفته 
است. 50 سال پیش ما تخیلمان از فناوری جلو بود. امروز در عالم علم تحوالتی در 
حال ر خ دادن است که از تخیالت ما جلوست، بنابراین علم تاریخ در آینده علم متفاوتی 
از علم تاریخ در گذشته خواهد بود، بنابراین ما داریم با این تحوالت وارد دنیای تتو 
می شویم. دنیای تتو، یعنی دنیایی که من با راه رفتن خود جای پاهایی می گذارم که 
این ردها دیگر زدوده نمی شود. هر کاری و هر حرکتی که ما امروز انجام می دهیم در 
جایی ثبت می شوند. دوربین ها، چشم های الکترونیک بانکی، فناوری های ارتباطی همه 
ما را ثبت می کنند. ما اصال نمی دانیم در آینده بااین همه اطالعات که از ما ثبت می شود، 
چه کار خواهند کرد. بروید در حوزه های زیستی و نانو فناوری، تحوالتی رخ می دهد 
که حتی نمی توانیم تصور کنیم. تحوالتی رخ می دهد که فقط دانشمندان آن حوزه 
می توانند درک کنند. پس ما داریم وارد یک نقطه تحول کیفی در تاریخ می شویم. به 
عبارت دیگر تا حاال انسان زنده بود، انسان هوشیار بود و خودآگاهی داشت، االن محیط 
دارد زنده، هوشیار و خودآگاه می شود. ما در سلسله مراتب سیستم ها از سیستم های 
ساده و سازه ای که عبور کنیم، به سیستم های حافظه دار مثل ماشین های حساب 
می رسیم، بعد به سیستم های زنده و جاندار می رسیم؛ مثل گیاهان. سیستم های 
هوشیار مثل حیوانات، سیستم های خودآگاه مثل انسان. خودآگاهی در انسان متوقف 
بود. االن فناوری دارد کاری می کند که خودآگاهی به محیط زیست انسان هم منتقل 
شده و جامعه خودآگاه می شود. تا حاال جامعه خودآگاه نبود، االن جامعه هم دارد با 
این فناوری ها خودآگاه می شود، یعنی متوجه می شود کجا می رود؛ همبسته می شود، 
حرکت می کند و نمی نشیند تا حادثه ای روی بدهد و بگوید حاال چه کنیم. متوجه 
می شود 10 سال دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد؛ از االن فریادش را می زند. یعنی ما به 
یک خودآگاهی جمعی داریم می رسیم؛ از طریق فناوری های نوین ارتباطی و اطالعاتی 
و شبکه های مجازی و همه اینها متکی بر آن چهار فناوری که گفتم، هستند. هر بار 
یکی از این چهار فناوری در مرکز قرار می گیرد و سه تای دیگری حمایتش می کنند. 

فناوری  سر  پشت  فناوری  سه  آن  االن 
اطالعات قرار گرفته اند.  فناوری اطالعات 
جاندار  و  زنده  هوشیار،  را  محیط  دارد 
می کنم  احساس  من  می گوید  می کند. 
محیط جان دارد، روح دارد، مرا مراقبت 
می کند و با آن ارتباط دارم. هر حرفی را 
نمی توانم بزنم، هر جایی نمی توانم بروم؛ 
عوارض  می توانند  فناوری ها  همه  البته 
منفی هم داشته باشند ولی بشر آن را 
هم  جاهایی  یک  کرد.  خواهد  کنترل 
بقیه  و  می آیند  دیگر  فناوری های  سایر 
حمایتش می کنند، ولی این چهار فناوری 
موتور محرکه این تحولی هستند که من 
عرض می کنم. تحول عبور از یک دنیای کمی به یک دنیا کیفی. حیوان به نور، آب 
و دشمنش حساس است ولی خودآگاهی ندارد که من کی هستم، از کجا آمدم و به 
کجا می روم؛ پس هوشیاری دارد ولی خودآگاه نیست. درخت هوشیاری هم ندارد، 
فقط جاندار است و حافظه ژنتیک دارد. تا حاال خودآگاهی مختص به ما بود اما حاال با 
این فناوری ها داریم کم کم به خودآگاهی جمعی می رسیم؛ یعنی به طور جمعی متوجه 
خطاهایمان می شویم. زودتر سؤال می کنیم کجا بودیم به کجا می رویم؛ این می شود 
خودآگاهی جمعی. این تحول کیفی است؛ کمی نیست. تا حاال جامعه می توانست 
بیشتر تولید کند. می توانست سرعتش را افزایش بدهد، ولی به این تحول کیفی که 
درباره مسیرش سؤال کند، آینده اش را پیش بینی و هدایت کند، این توانایی را نداشت؛ 
ممکن بود یک دانشمند پیش بینی کند اما این فرق داشت که جامعه به مثابه یک 
پیکر همبسته بشود و آینده خود را پیش بینی کند؛ حرکت کند، نگذارد سقوط کند 
و مسیرش را اصالح کند. پس ما داریم وارد یک تحول کیفی می شویم؛ علت هم این 
بوده که فناوری به مرز تکینگی رسیده است. یعنی به جایی که سرعت رشد آن قدر 
افزایش پیدا می کند که بگوییم سرعت نمایی شده، رشد نمایی شده است. سرعت رشد 
خیلی سریع شده است. رشد لحظه ای شده، نقاط رشد به هم پیوسته شده است 
بنابراین ما داریم وارد عصر بی نهایت ها می شویم. در عصر بی نهایت ها قواعد حاکم عوض 
می شوند. در حساب های محدود در مجموعه های محدود یک تقسیم بر یک جوابش 
یک است. دو تقسیم بر دو جوابش یک است، ولی شما وقتی وارد بی نهایت ها می شوید 
بی نهایت تقسیم بر بی نهایت جوابش مبهم است و یکی نیست. اصول بی نهایت ها با 
اصول حوزه های محدود و مجموعه های خرد تغییر می کند، بنابراین قواعد زندگی ما 
دارد وارد قواعد بی نهایت ها می شود. اصول به هم می ر یزد. ما داریم به دنیای بی نهایت ها 
پرتاب می شویم که قواعد زیست گذشته و سنتی به هم می ریزد. دنیای آینده دنیایی 
نیست که ما در گذشته سراغ داشتیم، بنابراین یکی از آن تحوالتی که دارد رخ 
می دهد این است که ما داریم وارد دنیای تتو، دنیای زنده و جاندار می شویم؛ دنیایی 
که محیط زیست چشم و حیات دارد.  دنیایی که حیات جمعی ما خودآگاهی دارد. یک 
تحول در گوشه ای از کشور ما رخ می دهد دو دقیقه بعد همه کشور مطلع می شوند؛ 
دو دقیقه بعد واکنش ها شروع می شود، گویی یک پیکره هستیم. حتی کمتر از وقتی 
 که یک حیوان به شما نیش بزند و سم او در بدن بچرخد تا به مغز برسد. همین طور 
در عالم انسانی ما یک نیش که یک جا در زندگی ما می خورد به همان سرعت به مغز 
اجتماعی منتقل می شود. واکنش ها شروع می شود، بنابراین ما به یک حیات زنده و 
خودآگاه داریم وارد می شویم که کیفیت زیستمان را متحول می کند و تغییر می دهد. 
درواقع ما در آستانه یک چرخش تمدنی هستیم. بشر چند تا چرخش تمدنی کرده 
است. کشف آتش یک چرخش تمدنی بود که هزاران سال طول کشید. اختراع چرخ، 
یک چرخش تمدنی بود که تا تمدن را دگرگون کرد چند صد سال طول کشید. اختراع 
ماشین بخار چندصد سال طول کشید و کشف برق چند ده سال بعد از آن طول کشید. 
اینها همه نقطه های لوالیی تمدن هستند که تمدن روی این نقطه ها می چرخد. نوع 
تمدن ماقبل و مابعد آنها متفاوت است. ما امروز در یک نقطه لوالیی تمدنی هستیم 
که تمدن دارد می چرخد. با یک تمدن دیگری که کامال کمیت و کیفیتش با گذشته 
متفاوت است. من تحولی که ما در آستانه آن قرار داریم را از برق، ماشین بخار مهم تر 
می دانم. می توانم آن را با کشف آتش یا کشف کشاورزی مقایسه کنم. به گمان من این 
تحول از آنها هم مهم تر است. یکی از خوش شانسی های ما این است که در مرکز این 
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سیستم های هوشیار مثل حیوانات، سیستم های 
خودآگاه مثل انسان. خودآگاهی در انسان 

متوقف بود، االن فناوری دارد کاری می کند که 
خودآگاهی به محیط زیست انسان هم منتقل 
شده و جامعه خودآگاه می شود. تا حاال جامعه 

خودآگاه نبود، االن جامعه هم دارد با این 
فناوری ها خودآگاه می شود

تحول قرار گرفته ایم و می توانیم در دوره کوتاهی آن را حس و درک کنیم؛ تحوالتی 
را احساس و درک کنیم که بشر گاهی صدها و هزاران سال طول می کشیده است تا 
آنها را درک کند، بنابراین ما امروز در آغاز یک گردش تاریخی هستیم که قابل تصور 
برای ما نیست که این گردش چقدر جدی و عمیق خواهد بود. ما داریم به سمت یک 
جامعه جاندار می رویم. شبکه های اجتماعی، مغز این جامعه جاندار هستند؛ یعنی االن 
جامعه جهانی ما مغزش دارد شکل می گیرد. تا حاال جوامع ما مغز نداشته اند، مغزشان 
چه بوده است. حافظه دانشمندان و حافظه علمی و ادبی روشنفکران بوده است؛ در 
گذشته مغز جامعه قهوه خانه ها بوده است که عصر مردم جمع می شده و تجربه هایشان 
را به یکدیگر منتقل می کردند. بعد دانشگاه ها را درست کردیم و مغز جامعه جهانی 
چه بود؛ دانشگاه ها بود. امروز مغز جامعه بشری در حال شکل گیری است. یعنی مغز از 
نقطه های منفردی که در دانشمندان و دانشگاه های ما بود، در پژوهشکده ها بوده اینها 

بسط پیدا کرده و کل جامعه انسانی مغز پیدا می کند.
 شبکه های مجازی، مغز جامعه های آینده است که به تمام مغزهای علمی و 
آکادمیک جهان اتصال دارد. طبیعی است که این تکامل عوارضی هم داشته باشد. 
چون بحث ما در باره توسعه پایدار است االن روی تأثیر و پیامد آن بر حاکمیت 
سیاسی بررسی می کنیم که ببینیم چگونه از طریق تحول در حاکمیت بر توسعه 
تأثیر می گذارد. می خواهیم وارد تحولی شویم که شبکه های مجازی بر حاکمیت 
سیاسی، بعد عملکرد دولت ها، نظارت بر دولت ها و محیط زیست و توسعه پایدار تأثیر 

می گذارند. سخن ما در آغاز کالم این بود که اگر به 
توسعه نامتوازن رسیدیم، اگر محیط زیست را آسیب 
دنبال  خصوصی  بخش  که  است  طبیعی  زدیم، 
منافعش بوده است. دولت ها و حاکمیت ها نتوانستند 
منافع ملی را حفاظت کنند؛ نتوانستند رصد کنند 
در کجاها منافع نسل آینده دارد تخریب می شود؟ 
کدام برداشت از منابع به زیان نسل های آینده عمل 
می کند؟ این ناکارآمدی دولت ها بوده است؛ به دلیل 
محدودیت هایی که عرض کردم فساد، کم دانشی 
و ناکارایی اداری. اینها باعث شده است دولت ها 
 نتوانند از منافع نسل های آینده در محیط زیست 
حفاظت کنند.  حاال می خواهیم ببینیم این تحولی 
سمت  به  ما  و  می دهد  رخ  امروز  دنیای  در  که 

یک جامعه خودآگاه در حال حرکت هستیم، این چه تأثیری می گذارد. من اجازه 
می خواهم وظایف دولت ها را بایکدیگر مرور و بعد بر اساس تک تک این وظایف این 
تحول را دنبال کنیم. دولت ها دو دسته وظایف دارند؛ وظایف سنتی و مدرن. وظایف 
سنتی وظیفه هایی است که دولت ها در تمام قرون گذشته باید انجام می دادند. حاال 
برخی خوب انجام می دادند و برخی خوب انجام نمی دادند. سخن من از دولت هایی 
است که بعد از قرون وسطی در عصر دولت- ملت ها در اروپا و سپس کم کم در 
بقیه دنیا شکل گرفتند. در واقع باید به اینها بگوییم دولت های مدرن. پس وظایف 
دولت های مدرن دو دسته است؛ وظایف سنتی و کالسیک و وظایف مدرن. وظایف 
سنتی 6 وظیفه است که باید دولت ها خوب انجام بدهند زیرا در غیر این صورت 
بخش خصوصی نمی تواند خوب کسب وکار کند، درست عمل کند و جامعه نمی تواند 
کم هزینه زندگی کند. این وظایف عبارتند از: حفظ امنیت خارجی، نظم داخلی، 
انتشار پول، تعریف استانداردهای اوزان و مقیاس ها، تعریف حقوق مالکیت در اسناد 
قانونی متحدالشکل و تضمین حقوق مالکیت از طریق استقرار یک دادگستری 

کارآمد. 
در کشور خودمان پس از مشروطیت که دولت مدرن شکل گرفته است دولت ها 
بالنسبه در امر امنیت خارجی خوب عمل کردند، در مورد نظم داخلی روند رو به 
بهبود بوده است اگرچه پر هزینه. در حوزه انتشار پول در این زمینه کم نگذاشتند و هر 
چه خواستند پول انتشار دادند ولی در حفظ ارزش پول کوتاهی کردند؛ زیرا وقتی 
می گوییم یکی از وظایف دولت انتشار پول است حفظ ارزش ها در درون این هست. 
در چهل سال گذشته جز دو سال همیشه با تورم های دو رقمی مواجه بودیم که این 
عملکرد خوبی نیست. در سه ویژگی بعدی یعنی حفظ استانداردها که خیلی کلیدی 
است ما اگر بخواهیم معامله کنیم، اگر استانداردها خوب تعریف نشده باشد نمی دانیم 
چه چیز را با چه چیز می توانیم معامله کنیم. دراین حوزه به ویژه در دو، سه دهه 
اخیر خیلی کم کاری شده است. اداره و سازمان های استاندارد در ایران خیلی ناتوان، 

ناکا رآمد و کوچک هستند. حوزه پنجم تعریف حقوق مالکیت است، در حوزه هایی 
خوب عمل کردیم و در حوزه هایی بد عمل کردیم؛ مثال بهترین سند مالکیتی ما 
سندهای دفترچه ای منگوله دار شش دانگ بوده، ولی این سندها بسیار ناقص و فقط 
ابعاد را نوشته است. از عمق در کجا مالک هستم، در هوا تا کجا مالک هستم؟ و ظیفه 
ششم تضمین حقوق مالکیت از طریق دادگستری کارآمد، سریع، ارزان و همه جا در 
دسترس انجام می پذیرد اما غرضم این است که وقتی دولت ها این وظایف را نتوانند 
انجام بدهند زندگی اقتصادی و اجتماعی ما شکست می خورد و پرهزینه می شود. ما 
بخش زیادی از تولید و درآمدمان را صرف کنترل همدیگر می کنیم؛ این آن چیزی 
است که جاذبه را در ایران کم و در خارج زیاد می کند. ما در اینجا رفاه داریم و رضایت 

نداریم. 
رفاه این است که ماشین خوب داشته باشم، رضایت این است که من هنگام 
رانندگی با آرامش رانندگی کنم. آن 6 وظیفه را اگر دولت ها خوب انجام بدهند 
ما در کسب و کارمان، زندگی و ترددمان رضایت پیدا می کنیم ضمن اینکه رفاه 
می آورد، رضایت هم می آورد. ما در ایران خیلی سرمایه گذاری کردیم، خیلی امکانات 
تولیدی فراهم کردیم، خیلی شهرک صنعتی زدیم، راه و سد ساختیم ولی دستاوردش 
رضایت آمیز نیست؛ چرا! چون در تولید اینها و در کسب معیشت در این سرمایه ها با 
هم نمی توانیم خوب عمل کنیم و بخش زیادی از این ناتوانی به خاطر این است که 
دولت، به دالیل مختلف نتوانسته آن 6وظیفه را خوب انجام بدهد؛  اما نکته من این 
است که در دنیای آینده شبکه های مجازی عقالنیت 
مجازی، خودآگاهی مجازی و اجتماعی در آن جاها 
می شود.  جایگزین  است  بوده  ناکارآمد  دولت  که 
احتماال در 20سال آینده دولت نمی تواند پول منتشر 
کند و پول های مجازی جانشین آن می شود. کما 
 اینکه االن ما در برخی از کشورها با سکه بیت کوین

 روبه رو هستیم.
چند  ابتدا  که  است  مجازی  سکه  یک  این   
طراحی  را  پولی  و  کرده  توافق  برنامه نویس  نفر 
اضافی انتشار  و  ندارد  تورم  و  تقلب  که   کردند 

گروه های  آن  بین  آرامی  به  این  نمی کند.  پیدا   
شبکه های مجازی دست به دست گشت به صورت 
اعتباری و حاال به صورت یک پول معتبر دربرخی 
از کشورها مثل کانادا اعتبار دارد و خرید و فروش می شود؛ یعنی در دنیای آینده 
پول را هم خود شبکه های مجازی تولید می کنند. در بحث نظم داخلی به زودی 
شبکه های مجازی می توانند بی امنی ها و بی نظمی ها را رصد کنند و برای پیشگیری 
از آنها بسیج شوند. هرچه این شبکه ها رشد و گسترش بیابند قدرت کنترل ما بیشتر 
می شود بنابراین در آینده بخش زیادی از وظایف نظم داخلی را شبکه های مجازی 
به عهده می گیرند. در قرن بیستم و به ویژه پس از جنگ دوم وظایف مدرنی برای 
دولت ها تعریف شد. یکی از اینها آلودگی است. کنترل برون ریزها؛ همه فعالیت های 

ما برون ریزهایی دارد، پیامدهایی دارد. 
مثال ذوب آهن دود ایجاد می کند این برون ریز منفی است. هر فعالیت ما یا برون ریز 
مثبت دارد یا منفی یا هر دو. ما معموال در تصمیم گیری هایمان نسبت به برون ریزها 
توجه نمی کنیم. این وظیفه مدرن دولت هاست که اجازه ندهند بنگاه های خصوصی 
آثار خارجی و پیامدهای منفی از جمله آلودگی ایجاد کنند. دولت ها باید مانع انحصار 
شوند تا جامعه از منافع رقابت و کارآمدی و گردش آزاد اطالعات بهره مند شود. من 
معتقد هستم شبکه های مجازی و عقل جمعی که به صورت خودآگانه شکل می گیرد 
به سرعت کاستی های کم کاری دولت ها را در حوزه وظایف مدرن جبران خواهد کرد. ما 
پیش از اینکه بخواهیم مبارزه سیاسی کنیم باید بکوشیم از طریق بسط دانش مدنی، 
بسط شبکه های مدنی، بسط استفاده و حرکت در شبکه های مجازی به یک حاکمیت 
مجازی دست بیاییم. امروز می توان گفت فعالیت مجازی یک فعالیت سیاسی برای 
اصالح دولت ها ست. روشنفکران ما باید در این حوزه کار کرده و جامعه مدنی را 
به تئوری تجهیز کنند. به این ترتیب کاستی هایی را که دولت ها در گذشته داشتند، 
جبران کنیم، ضمن اینکه ما با یک کارخانه تولید سرمایه اجتماعی هم روبه رو هستیم. 
یعنی شبکه های اجتماعی کم کم به یک همبستگی اجتماعی نیز تبدیل می شوند. بعد 
 مهم تر شبکه های مجازی این است که اگر حقیقی شوند یک سرمایه بزرگ اجتماعی

 را فراهم می آورند. 
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دو ماهنامه علوم انسانی)تخصصی( 

1 شماره  ول/  ا ل  سا  /1395 آبان 

دوران  دو  با  ما  از  بسیاری  امیدی:  ترجمه مسعود 
انسانی آشنا  تاریخ جامعه  فناوری در  از توسعه  مهم 
پیشرفت  معنی  به  که  کشاورزی  انقالب  هستیم؛ 
معنی  به  که  صنعتی  انقالب  و  دامپروری  زراعت، 
توسعه ماشین آالت صنعتی است. من به اینها »انقالب 
به عنوان  هم  را  ابزار  از  استفاده  اختراع  یا  مکانیکی« 
مرحله ای مقدماتی از یک زنجیره تاریخی مهم اضافه 
ریشه ای  به صورت  اساسا  پیشرفت ها  این  می کنم. 
مراحل جدید در مهار انرژی به وسیله انسان را بازتاب 
می دهند. اجداد ما و در واقع همه موجودات زنده، قبل 
از انقالب مکانیکی محدود به انرژی یا نیروی تولیدشده 
و به کارگرفته شده از جسم خود بودند. ابزارهای تمرکز 
انرژی یا نیرو فراتر از محدودیت های طبیعی مشت ها، 
ناخن ها یا دندان هایمان را امکان پذیر کردند )به عنوان 
یا در راستای  نیزه(،  یا نوک  با یک تیغه چاقو  مثال 
دسترسی ای ورای قابلیت محدود جسم ساخته شدند 
)مانند پیکان یا نوک نیزه(. این موضوع بر تاریخ بشر 
تأثیر عمیقی بر جا گذاشت، گونه انسان با این قابلیت 
شد،  پراکنده  جهان  نقاط  بیشتر  به  آفریقا  از  جدید 
یافت،  افزایش  وسیعا  بشر  نوع  دسترسی  و  جمعیت 
جایگاه همه گونه های دیگر انسان نماهای دوپا تغییر و 
ابزارهای موردنیاز برای استفاده در انقالب کشاورزی 
توسعه یافت. انقالب کشاورزی گام اساسی رو به جلوی 
دیگری را در استفاده از انرژی نشان می دهد. انسان 
تولیدشده  انرژی  از  استفاده  به  این، محدود  از  پیش 
که  بود  گرفته  یاد  اکنون  بود،  خود  جسم  به وسیله 
ایجاد، تأمین  نیز برای  اجسام، گیاهان و حیوانات را 
و تولید انرژی در راستای مقاصد انسانی تحت کنترل 
برای  گیاهان  دهد.  قرار  استفاده  مورد  و  درآورده 
جمع آوری انرژی خورشید در راستای تغذیه انسان ها و 
حیوانات یا برای ساختن آبجو، حیوانات برای حمل بار، 
حمل و نقل و برای حفر و شخم زدن و ساخت وساز مورد 
استفاده قرار گرفتند. این روند به تغییر اساسی دوباره 
در طبیعت زندگی انسان و جامعه، پیدایش شهرها و 
شهرک ها، پیشرفت های فرهنگی مورد حمایت آنها و 
در نهایت تمدن منجر شد؛ سرانجام انقالب صنعتی از 
راه رسید به گونه ای که مردم آموختند انرژی اشیای 
غیر زنده مانند آب، ذغال سنگ، سایر هیدروکربن ها و 
بعدها انرژی های هسته ای، خورشیدی و باد را از طریق 
ماشین آالت برای مقاصد مطلوب و قابل استفاده تحت 
کنترل خود درآورند. این شرایط بار دیگر تأثیر عمیقی 
ما  زندگی  سبک  گذاشت،  جای  بر  مردم  زندگی  بر 

یقینا متفاوت از یک کشاورز رومی یا یک اسب سوار 
مغول است، چنانکه شیوه زندگی آنها نشأت گرفته از 
نوع شکارچی- گردآوری ماقبل کشاورزی بود. به نظر 
من سلسله انقالب های مشابه و به همان اندازه مهم 
در ارتباطات انسانی رخ داده است؛ اولین انقالب را که 
مایل هستم آن را انقالب سخن بنامم، توسعه گفتار و 
زبان بود. پیش از این، دانش و تجربه همه موجودات 
به آنچه خودشان می توانستند مشاهده کنند، محدود 
می شد. گویایی به نیاکان ما امکان داد تا دانش خود 
را با یکدیگر به اشتراک گذارند و مسیر آنها را تغییر 
داد. هیچ چیز به اندازه گفتار برای انسان ها از اهمیت 
عمیق و منحصربه فردی برخوردار نیست، حداقل برای 
اینکه پیشرفت، حفظ و توسعه ابزار جدید و فناوری های 
کشاورزی یقینا بدون ارتباط کالمی مشکل و غیرممکن 
پیشرفت  ارتباطات،  در  بعدی  مهم  گام  است.  بوده 
نوشتار یا خط بود. ارتباطات پیشین، محدود به افراد در 
یک زمان و مکان و تحت تأثیر تأخیرات، ازقلم افتادن ها، 
فراموشی ها و بی اعتباری منتسب به ارتباطات شفاهی 
بود، با استفاده از خط، مردم قادر شدند از فاصله های 
دور زمانی و مکانی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. تأثیر 
این شرایط بر جامعه انسانی باز هم عمیق بود، اغلب 
به درستی گفته می شود که تمدن یا حداقل تاریخ، با 
اختراع خط آغاز می شود. بسیاری از محققان بر این 
باور هستند که انقالب کشاورزی و جامعه پیچیده ای 
توسعه کتابت  ایجاد کرد، یک پیش نیاز ضروری  که 
است  تصور  غیر قابل  تقریبا  مشابه،  طریقی  به  بود. 
انتشار دانش علمی و فنی  انقالب صنعتی بدون  که 
می توانسته  کتابت  به وسیله  بلکه  باشد  شده  ایجاد 
رخ دهد. ما در قلب انقالب دیگری در ارتباطات قرار 
»انقالب اطالعات«  را هم  داریم که مایل هستیم آن 
بنامیم. پیشرفت های اخیری که اغلب نزد مردم عادی 
از  ارتباط  در  سریع  پیشرفت های  است،  مشهود  نیز 
راه دور، ارتباطات بی سیم و اینترنت که همچنان در 
حال توسعه است، به مراتب عمیق تر از گذشته است. 
ارتباطات تاکنون به روابط بین انسان ها محدود بود، 
فناوری کامپیوتر امکان برقراری ارتباط بین ایده ها و 
دستورات ما با ماشین را فراهم کرده است. از نرم افزاری 
که کامپیوترهای ما را راه می اندازند و سایر تجهیزات 
الکترونیکی )و در واقع بیشتر ماشین آالت امروزی ما( تا 
روبات ها، خلبان های اتوماتیک که اکنون می توانند پرواز 
هواپیماهایمان را هدایت کنند، فناوری اطالعات امکان 
آن را فراهم می کند که ایده ها و دستوراتمان به وسیله 
مصنوعاتمان تحقق یابند. با اینکه ما در مرحله ابتدایی 

این انقالب هستیم و قادر به درک مفاهیم آن به صورت 
کامل نیستیم، یقینا این پیشرفت ها هم در استفاده از 
از عمقی به  ارتباطات، حداقل  انرژی و هم در حوزه 
اندازه تأثیراتی که با انقالب های پیشین به وجود آمد، 
برخوردار خواهند بود. بنابراین از نظر من توسعه فناوری 
اطالعات، پروژه عظیم بعدی بشر است و درحال حاضر 
در حال رخ دادن است. مطمئنا هزاران سال از هم اکنون 
به بعد، مردم به پشت سر خود نگریسته و خواهند 
اندیشید: »وای! زندگی در زمانی که این فناوری اختراع 
شده و در دسترس بشر قرار گرفته بود، باید شگفت انگیز 
بوده باشد.« اما بی تردید برای آیندگان ما این فناوری 
به اندازه ای که امروز برای ما کامال شگفت انگیز است، 
شگفت به نظر نخواهد رسید، چرا که ما فاقد درکی 
کامل از ماهیت و پیامدهای آتی آن هستیم. با این حال 
دشوار است که بتوان زمینه مهم دیگری را تصور کرد 
که در مقایسه با فناوری اطالعات در مفهوم گسترده آن 
یا حوزه ای از تالش کنونی در این زمینه که به احتمال 
زیاد این دوره از تاریخ را برای آیندهِ قابِل پیش بینی و 
همین طور برای آیندهِ غیر قابِل پیش بینی تحت تأثیر 
از فناوری  قرار می دهد،  برانگیزاننده تر یا تأثیرگذارتر 

اطالعات باشد. 
فناوری اطالعات

تعریف  واژه ای  به عنوان  این اصطالح ممکن است 
برای  استفاده شده  تکنولوژی  اشکال  تمام  که  شود 
ایجاد، ذخیره، تبادل، اداره و کنترل اطالعات در اشکال 
مختلف آن )داده های کسب وکار، ورودی صدا، تصاویر 
ثابت، تصاویر متحرک، نمایش های چندرسانه ای و سایر 
اشکال از جمله اشکالی که تاکنون به بار ننشسته اند( 
پوشش دادن  برای  اغلب  اصطالح  این  را شامل شود. 
توأمان هر دو حوزه فناوری تلفن و کامپیوتر با هم مورد 
استفاده قرار گرفته است. فناوری اطالعات آنچه را اغلب 
»انقالب اطالعات« نامیده شده است، پوشش می دهد. 
اکتساب، پردازش،  فناوری اطالعات همچنین شامل 
ذخیره سازی و انتشار کلیه انواع اطالعات با استفاده از 

تکنولوژی کامپیوتر و سیستم های مخابراتی است. 
توسعه انسانی

گستره وسیع پیشرفتی که جامعه انسانی با توجه به 
رشد سریع فناوری اطالعات و ارتباطات از آن برخوردار 
شده است، نمی تواند اغراق آمیز باشد. امروزه، قابلیت 
انتشار  و  گردش  اطالعات،  به  دسترسی  در  انعطاف 
اطالعات و حل این همه شمار فراوان مسائل، تماما به 
آی تی مربوط  هستند. توسعه انسانی به عنوان یک رشته 
تحصیلی، زمینه های خانواده، مدارس، کار و جامعه را 
محدود  یا  پیشرفت  امکان  چگونگی  و  کرده  بررسی 
کردن انسان به وسیله این زمینه ها را از زمان تولد تا 

پایان عمر مورد مطالعه قرار می دهد. 
توسعه انسانی درباره مسائلی بسیار فراتر از افزایش 
یا سقوط درآمدهای ملی است؛ توسعه انسانی درباره 
ایجاد محیطی است که مردم بتوانند در آن پتانسیل های 
کامل خود را توسعه داده و منجر به زندگی های مولد 
و خالق مطابق با نیازها و عالیقشان شود. مردم، ثروت 
واقعی کشورها هستند؛ بنابراین، توسعه درباره گسترش 
انتخاب هایی است که مردم باید از آن برخوردار شوند 
تا به زندگی هایی ارزشمند برایشان منجر شود. ما باید 
به طور کلی استفاده از کامپیوتر و اینترنت را در ارتباط 

با توسعه انسانی مورد بررسی قرار دهیم. 
نویسنده:داگالس آل. جونز

تحولی که عصر ما را شگفت زده کرد؛

فناوری اطالعات و توسعه انسانی
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 دو ماهنامه 
 علوم انسانی
)تخصصی( 

ایران یکی از کشورهایی بوده که بیش از صد سال است تالش خود را برای قرارگرفتن در 
مدار توسعه با انقالب مشروطه آغاز کرده اما با وجود همه فراز و فرودهایی که در این سال ها 
از سرگذرانده با هیچ یک از معیارهای توسعه نمی توان آن را کشوری توسعه یافته خواند. دکتر 
حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، اگرچه مستقیما اثری در زمینه توسعه منتشر 
نکرده اما درباره مفاهیم توسعه و مظاهر توسعه نیافتگی چون فقر، فساد، فاصله طبقاتی و 
اقتصاد سیاسی فقر مطالعه های فراوانی داشته است. گفت وگوی ما را با وی درباره مفاهیم، آثار 

توسعه نیافتگی و اقتصاد سیاسی ایران می خوانید. 
نظریه جریان غالب توسعه اقتصادی بر مبنای رشد شاخص های اقتصادی به لحاظ عددی  _

استوار است. به این معنی که چنانچه جامعه ای در عدد شاخص های اقتصادی دارای رشد باشد؛ 
در نتیجه آنچه به آن نشت سرمایه گذاری داخلی و خارجی می گویند با ایجاد شغل و پرداخت 

مالیات جامعه به تدریج به رفاه و ثروت می رسد. نظرتان را دراین باره بفرمایید. 
ابتدا عرض کنم وقتی از توسعه صحبت می کنیم، گویی که همه می فهمیم 
چه می گوییم درحالی که مفهوم توسعه، یک مفهوم بسیار لغزنده و متحول است 
و حتی برحسب تحوالت زمانی، مفهوم و برداشتی که از آن می شود، متنوع است، 
گو اینکه حتی در بین خود محققان دیدگاه های بسیار متفاوتی وجود دارد؛ گروهی 
توسعه را مترادف با صنعتی شدن می دانستند و سیاست هایی را که توصیه می کردند 
برای صنعتی شدن بود. دهه های 60-50 بعد از جنگ، عمدتا تأکید اصلی نهادهای 
بین المللی به ویژه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برپایه صنعتی شدن بود؛ 
با  مترادف  را  صنعتی شدن  یا  صنعتی شدن  با  مترادف  را  توسعه یافتگی  بنابراین 
توسعه یافتگی ارزیابی می کردند. در این دهه با این تصور که اگر ذوب آهن و صنایع 
بزرگ در کشور ایجاد کنیم، کشورمان خودبه خود توسعه یافته می شود ذوب آهن را در 
کشور راه اندازی کردیم. دهه 70 یعنی پایان دهه 60 شکست این استراتژی توسعه 
عمال مشخص شد و در دهه 70 تأکید بر سرمایه های انسانی قرار گرفت و با تأکید 
براینکه عامل اصلی در توسعه نیروی انسانی و سرمایه انسانی است و به همین دلیل 
باید به آموزش و پرورش و سرمایه گذاری در خدمات سالمت توجه شود ولی نکته ای که 
باز در پایان این دهه حاصل شد، این بود که هدف اصلی توسعه که اصوال کاهش فاصله 
بین کشورهای فقیر و غنی و کاهش فاصله در خود کشورهای درحال توسعه بود، عمال 
اتفاق نیفتاد و این فاصله بین کشورها بیشتر هم شد و در کشورهای درحال توسعه 
عمیق تر شد، پس راه حل دیگری را پیشنهاد کردند و آن تغییر در مدیریت منابع و 
مدیریت اقتصاد کشور بود. با روی کارآمدن تاچریسم در انگلیس و ریگانومیکس یا 
اقتصاد ریگانی در آمریکا، عمال این الگو یعنی تغییر در مدیریت منابع اقتصادی ایجاد 
شد. سیاست هایی به تناسب کاهش مسئولیت دولت ها در دستور کار قرار گرفت و 
در این تغییر مدیریت گفته شد که هر آنچه را بازار و بخش خصوصی می تواند انجام 
دهد، باید منتقل کرد، بدون اینکه به ظرفیت های اقتصادی- اجتماعی کشورها توجه 
شود. در سال های پایانی قرن بیستم در سال 1993، بانک جهانی در گزارشی منتشر 
شده درباره سیاست های تعدیل ساختاری که برآمده از نگاه تغییر الگوی توسعه است 
به کاستی های آن اشاره می کند؛ از جمله، این سیاست ها بی توجهی به حمایت های 
اجتماعی و آسیب هایی است که در اثر اجرای سیاست تعدیل ساختاری، ممکن است 
ایجاد شود؛ بنابراین توصیه می شود که شبکه یا تورهای اجتماعی تعبیه شود تا افرادی 
را که در اثر این سیاست ها سقوط می کنند، مانع از نابودشدن آنها و خانواده هایشان 
بشوند؛ بنابراین از شبکه های ایمنی اجتماعی که همان نظام های حمایت است، 

صحبت کردند اما نکته قابل توجه تر این است که این نگاه خودش دچار مرگ است 
و امروز به تدریج نکته دیگری که عمال مورد تأکید قرار می گیرد، چیزی است که از 
آن به عنوان حکمرانی خوب نام برده می شود و شاید در اقتصاد بتوان از نظام تدبیر 
و تمشیت امور به جای آن نام برد. اینها نظام های تصمیم گیری بوده که اصلی ترین 
مشکل در این کشورها هستند. اساسا هدف از سیاست های توسعه ای کاهش نابرابری 
بین کشورها و درون کشورهاست اما متأسفانه ما شاهد گسترش هرچه بیشتر اینها در 
جوامع بوده ایم. تجربه ای ایران به نظرم، تجربه ای غنی است که باید از نو بازنگری بشود. 
ما چه پیش از انقالب و چه پس از آن شاهد سدهایی هستیم که مانع از توسعه اقتصاد 
ایران است؛ آن هم سلطه سرمایه تجاری و در سال های اخیر سلطه سرمایه تجاری و 
مالی در ایران است؛ البته این موضوع در ایران از قدیم حاکم بوده، مثل این عبارت که 
بین مردم عامی هم مطرح بود؛ »بهترین شکل سرمایه گذاری روی زمین است.« زمین 
را که کسی خلق نمی کند ولی با افزایش قیمت آن دارایی های مردم حفظ می شود 
و این سلطه سرمایه تجاری خودش پدیده های اجتماعی دیگری را رقم زده است، از 
جمله رفتارهای سیاسیون و چون یک ارتباط تنگاتنگ بین ساختار قدرت و ساخت 
تولید در همه کشورها وجود دارد به این معنی که ساختار قدرت نیازمند منابع تولیدی 
و ثروتی است که ساخت تولیدی آن را خلق می کند و ساخت تولیدی نیازمند حمایت 
سیاسی و امنیتی است که آن را ساخت قدرت فراهم می کند و اینها الزم و ملزوم 
یکدیگر هستند. بی جهت نیست در ایران ساختار تولید نفتی حاکم می شود چون 
که منافع برخی گروه ها به این شکل از تولید ارتباط تنگاتنگ با هم داشته و از هم 
متأثر هستند. تأثیر این شکل گیری اقتصاد از منابع زیرزمینی بر شکل گیری نهادهای 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است؛ یعنی نظام اداری ما کامال متأثر از منابع 
نفتی است و این الگوی تولید نفتی است که حرف اول را می زند؛ یک نظام اداری 
فربه که از منابع نفتی تغذیه می کند. این منابع نفتی به نظام بانکی رفته و به شکل 
اعتبارات در میان کسانی که در قدرت هستند، توزیع می شود. این نظام از چه نوع 
سرمایه گذاری هایی حمایت می کند؟! سرمایه گذاری های زودبازده و پربازده. چه چیز 
پربازده است!؟ رباخواری، داللی پول، واسطه گری، خریدو فروش زمین و مستغالت. 
به همین دلیل این دسته از فعالیت ها در کشور ما رونق بسیاری گرفته است. منشأ 
اصلی تغذیه همه اینها منابع نفتی است؛ بنابراین منبع اصلی اختالالت در کشور ما 
مدیریت اقتصادی کشور یا همان چیزی است که از آن به عنوان حاکمیت اقتصادی 

خوب نام برده می شود. 
ما در ایران دست کم نسبت به کشورهای منطقه ید طوالیی در برنامه ریزی اقتصادی داریم؛  _

10 برنامه هفت ساله و پنج ساله اجرا کردیم که نزدیک به 70 سال برنامه ریزی را شامل می شود  
ولی چرا هیچ کدام از اینها منتج به نتیجه نشده است؟

دلیلش را باید در عوامل مختلفی دید که در عمل حافظ منافع صاحبان سرمایه های 
تجاری و به زیان بقیه جامعه بوده است؛ نظام توزیع  فرصت ها و رانت ها. فرصت های 
دسترسی انحصاری به دوستان، رفقا، اقوام، خویشان و نزدیکان در احزاب سیاسی 
و قدرت که محصول آن از یک سو ناکارآمدی شدید و از سوی دیگر نابرابری های 
گسترده است. خود نابرابری ها اصلی ترین عامل بی ثباتی سیاسی و به دنبالش بی ثباتی 
اقتصادی است. مالحظه می فرمایید که یک زنجیره کامال پیوسته به مدیریت است 
و این مدیریت قادر به حل مشکالت اقتصادی کشور نیست. اگر این منبع اصلی که 
پوشش دهنده یا مخفی کننده کاستی های مدیریتی است خشک یا تضعیف بشود، 

حسین راغفر در گفت وگو با محور توسعه 

سرمایه داری 
تجاری و مالی، 
سدی درمقابل 

توسعه
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1 شماره  ول/  ا ل  سا  /1395 آبان 

محور اصلی توسعه را باید انسان 
قرار بدهیم و به تبع آن  تصمیماتی 

که در جامعه اتخاذ می شود باید 
با هدف حفظ کرامت و عزت نفس 

انسان ها شکل بگیرد؛ این از تأکیدات 
و آموزه های دینی ما و مصرح قانون 

اساسی ماست

مانند آنچه تحریم های اقتصادی در ایران رو کرد، آن 
وقت مشخص می شود این جامعه با چه نابسامانی های 
سیاست های  این  چرا  اما  است  روبه رو   گسترده ای 
توسعه ای ما نتوانسته جواب بدهد و همچنان بر طبل 
سیاست های غلط گذشته کوبیده می شود؟ برنامه ششم 
هم چیزی جز تکرار سیاست ها و برنامه های قبلی نیست 
و به همین دلیل هم جواب نخواهد داد. در حالی که اگر 
جرگه  در  امروز  که  کشورهایی  با  را  ایران  بخواهیم 
کشورهای صنعتی شده قرار دارند، مانند کره، مقایسه 
کنیم، زمانی که برنامه های توسعه را با کره شروع کردیم 
ظرفیت های ما از آنها به مراتب  بیشتر بوده است. در 
سال 1965 درآمد سرانه ایران 255 دالر و درآمد سرانه 
کره جنوبی 105 دالر بوده یعنی بیش از 2,5 برابر. االن 
درآمد آنها پنج برابر ماست یعنی نسبت به ما حدود 12 

برابر اختالف ایجاد شده است. 
درباره کره جنوبی به نظر می رسد سه عامل برای 
بیرونی  عامل  اول،  داشت؛  وجود  کشور  این  توسعه 
یعنی آمریکا به عنوان بزرگ ترین قدرت سرمایه داری 
به کره کرد.  فراوانی  انحصاری جهان که کمک های 
راهبردهای  که  دولت  یعنی  حاکمیتی  عامل  دوم، 
توسعه ای را تصمیم گیری و به اجرا درمی آورد و سوم، 
ملت به عنوان مجری که این سه عامل تحت یک میثاق 
نانوشته دست به دست هم دادند تا این توسعه اتفاق 
بیفتد ولی در کشور ما می بینیم عامل بیرونی یعنی 
آمریکا به عنوان یک دشمن عمل می کند و منطقه ما 

که می تواند نقش یک فضای تنفس برای صنایع ما ایجاد کند سراسر آشوب و درگیری 
است. عراق، افغانستان، یمن، سوریه، به تازگی ترکیه و همچنین رقابت های ویرانگر در 
بین قدرت های منطقه که اجازه نمی دهد کشورها از ظرفیت های اقتصادی و انسانی 
یکدیگر بهره ببرند در داخل نیز می بینیم چه در دولت اصالحات و چه در دولت کنونی 
همواره کشمکش های سیاسی و گروهی به شدت در جریان است و به نظر می رسد 
جناح ها در هیچ موردی به نکته مشترک و توافقی نمی رسند. در این حالت ما با چه 

الگویی به یک میثاق ملی یا به قول شما عزم ملی برای توسعه برسیم. 
می گویند توسعه پنج رمز دارد؛ اولین رمز عزم سیاسی  است منتها این عزم 
سیاسی در هوا حاصل نمی شود بلکه براساس شناخت به وجود می آید، بنابراین باید 
از این فرایند عقب ماندگی ایران شناخت داشته و یک تفسیر روشن و درست داشته 
باشیم. امروز بحث توسعه را به توسعه یافتگی نهادی تفسیر می کنند ازجمله آقای عجم 
اوغلو و همکارانشان سال هاست دارند بر این موضوع تأکید می کنند که آنچه فرضیه 
توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی کشورهاست، توسعه یافتگی نهادی است، بنابراین ما 
باید توجهمان معطوف به توسعه نهادها باشد. در جامعه های مختلف  رشد و توسعه 
نهادها از یک فرمول پیروی نمی کند و آن هم متأثر از فرهنگ است، چون فرهنگ 
هم یکی از آن نهادهاست. فرهنگ، هنجارها و ارزش ها نهادهای غیر رسمی را تشکیل 
و قانون و مقررات اینها نهادهای رسمی را شکل می دهند و بعد تأثیر اینها روی 
رفتارهاست. هدف از نهادها تغییر رفتار آحاد جامعه است؛ اگر در جامعه ای یک نهاد 
اجرایی حاکمیتی تحت تأثیرقدرت ها قراربگیرد یا مثال افرادی در آن دچار روابط و 
مفاسد شوند،  از این جامعه نمی توانیم انتظار توسعه داشته باشیم. عزم سیاسی آن 
شرطی است که موانع توسعه نیافتگی را در هم بکوبد  و زمینه ها را برای رشد نهادهای 
حامی توسعه فراهم کند. فساد، خودش یکی از نهادهای ضدتوسعه است و روابطی 
را بر جامعه حاکم  می کند که در آن ناکارآمدی، محصول چنین جامعه ای  خواهد 
بود؛ ناکارآمدی اصلی ترین دلیل سقوط تمام قدرت ها در تمام طول تاریخ است که 
آخرین آنها شوروی بود، بنابراین ما اول باید بپذیریم چه باید کرد. وقتی که ما حاضر 
شدیم توسعه را محور قرار بدهیم این سؤال پیش می آید که از کجا باید آغاز کنیم. 
قرآن خیلی صریح تأکید می کند که در مال نمازگزار حقی معلوم برای سائل وجود 
دارد. اینکه یک نوع حق از مال  ثروتمندان برای بقیه جامعه وجود دارد، یک نوع نگاه 
فلسفی یا فلسفه اقتصادی است که رابطه افراد را در جامعه تنظیم می کند؛ خب اگر 
ما این را قبول داشته باشیم، باید تجلی این فلسفه را در رفتارهای فردی و رفتارهای 
اجتماعی به صورت نهادهایی شکل بدهیم که این ارزش ها را در جامعه تنظیم کند. 

منتها ما منافع کسانی را که در قدرت هستند و صاحبان  
سرمایه های تجاری را در مالحظات  بخش عمومی دنبال 
می کنیم  و سیاست هایی که می گذاریم، حافظ منافع 
اینهاست نه حافظ و تأمین کننده منابع عموم مردم که 
در توسعه می تواند از قالب آن دربیاید یعنی فضایی درست 
کند تا همبستگی اجتماعی و شفقت  در جامعه رشد کند، 
سپس در اثر این شفقت و همبستگی که محصول آن نوع 
نگاه است، همکاری اجتماعی پیش بیاید و در این فضای 
همکاری  اجتماعی است که همبستگی انسجام اجتماعی 
پیش می آید. محصول این همبستگی هم افزایی تالش ها 
و نیروهای فردی است در فضایی فراتر از جمع جبری 
تالش های این افراد، بنابراین جامعه با یک وضعیت رو به 
پیشرفت و توسعه روبه رو خواهد شد و محصول اجتماعی 

آن چیزی است که توسعه خوانده می شود. 
درباره کره، وقتی این کشور برنامه های توسعه ای را 
شروع کرد در آن دوران اولیه فساد در آنجا بیش از فساد 
در ایران بود؛ این را منابع توسعه کره جنوبی می گویند اما 
یک عزم سیاسی برای غلبه بر آن وجود داشت، ضمن 
اینکه تغذیه کننده فساد منابع بادآورده نبود و تأکیدی که 
در این منطقه  جنوب شرق آسیا صورت می گیرد، برگرفته 
از یک فرهنگ و فلسفه اقتصادی است که بر درآمدهای 
حاصل از نیروی کار تأکید دارد نه سودمحوری. فلسفه 
است که  مبنی براین  ژاپن  مانند  در کشوری  اقتصادی 
کرامت انسان ها هدف برنامه های توسعه ای باشد؛ کرامت 
انسان از کار ناشی می شود و این تالش  انسانی است. کار 
فقط برای انسان ها تأمین کننده درآمد نیست بلکه هویت و کرامت  و ارزشی است 
که در جامعه می گیرند و به همین دلیل این فلسفه را در سیاست های اقتصادی نیز 
شاهد هستیم ازجمله سیاست بازار کار. در جامعه ای که پیگیر منافع شخصی است و 
آن را  محور اصلی حرکت اقتصادی می بیند یا به تعبیری دست نامرئی آدام اسمیت 
را محرک انسان ها می داند، توسعه ای  که بر این مبنا در جامعه تعریف می کند، این 
دست که از ابتدا آرتروز داشته جواب نمی دهد. فرهنگ ژاپنی نشان داد اینها به دنبال 
حداکثرکردن سود نیستند بلکه به دنبال حداکثرکردن تالش  و کار در جامعه هستند 
و به همین دلیل نهادهای حاکم در جامعه متناسب با  این فرهنگ شکل می گیرد و 
وقتی بحران اقتصادی روی می دهد، نمی آیند گروهی را اخراج  و بیکار کنند برای 
اینکه هزینه ها را کاهش بدهند. از حقوق باالترین مقام تا پایین ترین مقام به یک نسبت 
کم می شود و هزینه ها را با درآمدها تناسب می دهند اما مشاغل را حفظ می کنند. 
در این الگو تالش، محور توسعه است و آدم ها به نسبت تالشی که می کنند به همان 
نسبت برخوردار می شوند تا یک نظام توزیع عادالنه ای شکل بگیرد و انسان ها براساس 
مشارکتشان، سهمشان را از محصول اجتماعی برمی دارند اما مالحظه می فرمایید در 
اقتصاد ایران اصال رابطه وجود ندارد و سیاست های اقتصادی ما با گزاره های دینی ما و 
حتی با قانون اساسی انطباق ندارد و به همین دلیل امروز شاهد یک جامعه اتمی شده 
و  ذره ای شده هستیم که مهم ترین آسیبش  متوجه اخالق عمومی بوده و فرسایش 
اخالق را در سطوح مختلف از باالترین سطوح تصمیم گیری در کشور تا نازل ترین آنها 
شاهد هستیم و این بر روابط انسان ها و روابط اجتماعی و به تبعش روابط اقتصادی 
تأثیر خیلی  تعیین کننده ای گذاشته است، بنابراین  اگر بخواهیم بحث را جمع بندی 
کنیم، محور اصلی توسعه را باید انسان قرار بدهیم و به تبع آن  تصمیماتی که در 
جامعه اتخاذ می شود باید با هدف حفظ کرامت و عزت نفس انسان ها شکل بگیرد؛ 
این از تأکیدات و آموزه های دینی ما و مصرح قانون اساسی ماست. دراین باره تمام 
سیاست های بخش عمومی باید به تناسب برای حفظ این ارزش ها شکل بگیرد. تأکید 
بر سرمایه اجتماعی یک تأکید بسیار مهمی است و متأسفانه ما شاهد فرسایش شدید  
سرمایه اجتماعی به ویژه در ربع قرن گذشته در کشور هستیم. سرمایه اجتماعی اعتماد 
مردم را به هم و حاکمیت تعریف می کند. بی توجهی به منابع اجتماعی موجب شده ما 
شاهد فساد گسترده در بین برخی مسئوالن باشیم؛ زیرا برخی تابه فرصتی می رسند 
مانند این است که اموال عمومی و ظرفیت های اجتماعی یک  مال مصادره شده است، 
به همین دلیل نظام حاکمیت یا بهتر و واضح تر بگویم نظام تصمیم گیری های اقتصادی  
در ایران دچار مشکالت و آسیب های جدی است و تا زمانی که این حل نشود به 
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تبعش مشکالت دیگر اقتصاد حل نخواهد شد و اقتصاد ما همواره اسیر منافع کسانی 
است که در این آمیزه قدرت و ثروت صاحب سهم هستند؛ درواقع اینها خودشان را 

بیشتر در سیاست های عمومی لحاظ می کنند تا منافع عمومی. 
نولیبرالی  _ تأکید دارید، ولی کسانی هم که سیاست های  انسان محور  شما روی توسعه 

خصوصی سازی، مقررات زدایی از نیروی کار، کاالیی سازی بهداشت، درمان و ... را به عنوان 
سیاست های توسعه ای اجرا می کنند، همین استدالل را دارند که این اقدام ها باعث باالرفتن 
بهره وری و در نتیجه آسایش و رفاه جامعه می شود. چه تفاوتی میان این و الگوی موردنظر 

شما هست؟ 
آمارتیا سن، عبارت جالبی دارد. او می گوید من تعجب می کنم کشورهای صنعتی 
که توسعه آنها  مبتنی بر آموزش و پرورش، خدمات و سالمت رایگان  و توسعه این 
بخش ها بوده، چرا حاال به کشورهای در حال توسعه، توصیه کامال مخالف می کنند؟ 
نکته این است که چرا این سیاست هایی که اشاره فرمودید نولیبرال، در عمل نه تنها 
در ایران بلکه در کشورهای صنعتی مثل آمریکا و اروپای غربی و انگلیس، اینها 
هیچ کدام جواب نداده؛ اصلی ترین دلیلش این است که ما یک رابطه قدرت داریم. 
یعنی عده ای در موقعیت های تصمیم گیری های کالن نشسته اند و سیاست های 
اساسی را آنها اتخاذ می کنند. گروه هایی هم داریم که اینها دستی در قدرت ندارند. 
تازه در نظام هایی که مدعی دموکراسی هستند و نهادهای متعددی وجود دارند که 
می توانند صدای گروه های درآمدی پایین را در کریدور های قدرت، منعکس کنند و بر 
سیاست های بخش عمومی تأثیر گذار باشند، اینها در کشورهای در حال توسعه وجود 
ندارند و این رابطه کامال بسته است. بنابراین اگر ما به تجربه نگاه کنیم، می بینیم این 
سیاست ها جواب نداده است. چرا جواب نداده؟ برای اینکه واقعیت های تصمیم گیری و 
تصمیم سازی را در جوامع در حال توسعه، ساده سازی کرده است. اینها سیاست هایی 
هستند که فرض می کنند شما اگر قیمت ها را اصالح کنید، همه چیز به تبعش اصالح 
می شود. معنای دیگرش این است که ساختارهای اجتماعی، روابط تاریخی و مناسبات 
اجتماعی، دیگر اصال وجود ندارند. اینکه این جامعه، نوع نظام تصمیم گیری اش چگونه 
است؟ مردم چه سهمی در این تصمیم گیری ها دارند؟ و صدای گروه های پایین جامعه 
چگونه در کریدورهای قدرت منعکس می شود؛ به این مسائل اصال توجه ندارند. در 
کشورهای در حال توسعه با الگوهای متفاوتی از توسعه و مدیریت منابع عمومی روبه رو 
هستیم که به آن الگوی اقتصادهای غارتی می گویند؛ مثل کشورهای دارای منابع که 
منابعشان مرتب غارت می شود. مثل نیجریه با اقتصاد نفتی که هرچند وقت یک بار 
یک گروهبان در آنجا کودتا می کند و به خودش درجه ژنرالی می دهد و چون احساس 
ناامنی هم می کند، منابع را از کشور خارج می کند. این گونه کشورها دچار فقر گسترده 
و نابرابری های فاحش و بنابراین اشکال مختلف بی ثباتی هستند. این سلطه عقلی و 
تأثیر سیاست بر مدیریت اقتصادی و توزیع منابع اقتصادی، به خصوص منابع بادآورده 
نفت و گاز که دولت ها و حکومت ها آنها را متعلق به خودشان می دانند، نه متعلق به 

مردم و بنابراین دست به غارت می زنند، به این الگوها توجه نمی کنند.
 آن نوکالسیک یا نولیبرال که توصیه می کند قیمت ها را اصالح کن، همه چیز 
درست می شود، قیمت ها اصالح نمی شود. ما در اقتصاد ایران، الگویی داریم که از آن 
به عنوان )Capitalism Crony( اسم برده می شود. سرمایه داری رفاقتی که ویژگی آن 
این است که اعتبارات بانکی را بین دوستان و رفقا توزیع می کنند؛ نمونه اش 160 
هزارمیلیارد دیون معوق بانکی در دوره دولت های نهم و دهم است. ویژگی دوم این 
اقتصاد این است که ظرفیت ها و فرصت های انحصاری را بین دوستان به طور انحصاری 
توزیع می کند. ما سلطان شکر، سلطان انحصار واردات چادر مشکی، انحصار واردات 
میوه، سیگار و الستیک که دست فالن نهاد است، داریم. ویژگی سوم اقتصاد، دستکاری 
در قیمت هاست. هرچند وقت یک بار، تعرفه ها باال و پایین می شود و با این دستکاری 
تعرفه ها، یک دفعه هزارمیلیارد تومان درآمد از جیب مردم به جیب گروه های خاصی 
وارد می شود. در چنین نظام اقتصادی، سخن از  اینکه قیمت ها می تواند راهنمای عمل 
افراد در جامعه و تنظیم مدیریت اقتصاد باشد از ریشه دچار اشکال است. این توصیه ها 
به مالحظات اقتصاد سیاسی کشورها اصال توجهی ندارد و به این تفاوت های فاحش 
توجه نمی کند. آن وقت دولت را متهم می کنند که دولت نگذاشت کار کند. اگر الگویی  
به واقعیت های تاریخی جامعه خودش از جمله تفاوت در قدرت و ثروت توجه نکند؛ 
این الگو اشکاالت اساسی دارد. شکست این الگو را ما در همه جای جهان، نه فقط ایران 
یا کشورهای در حال توسعه بلکه در خود آمریکا هم می بینیم. امروزه این اقتصاد در 
آمریکا در سراشیبی قرار دارد و اگر ظرفیت های استثمار منابع در دنیا را از اینها بگیریم، 
در دوره ای بسیار کوتاه، فروخواهند پاشید و به شدت تنزل خواهند یافت. منتها این 
نظام سیاسی که بر دنیا حاکم شده و تقسیم قدرت، یک نوع زهکشی و استثمار از منابع 

کشورهای در حال توسعه به کشورهای کانونی ایجاد کرده که منابع کشورهای نفتی را 
غارت کرده و با مناسباتی که بر دنیا حاکم کرده، منابع بزرگی را به کشور منتقل کند. 
از این رو نمی توانیم این الگو را که در همان کشور شکست خورده، برای کشور خودمان 

توصیه کنیم و طبیعتا و قطعا باید الگوی متفاوتی را در پیش بگیریم. 
شما در تعریف برای دستیابی به توسعه می گویید، منابع باید از طریق آموزش و بهداشت و  _

روان شناسی در دسترس همگان قرار بگیرند تا توسعه به دست بیاید. از طرفی می گویید توسعه 
باعث بهبود و رشد فرهنگی و اجتماعی می شود. باالخره توسعه باعث رشد فرهنگی می شود یا 

فرهنگ باعث توسعه می شود؟ 
ارتباط توسعه و فرهنگ، یک ارتباط شناخته شده و پذیرفته شده است. آیا توسعه 
فرهنگی باعث توسعه اقتصادی می شود یا برعکس؟ این یک رابطه دوطرفه است. 
به نظرم هر دو اینها متأثر از ساخت سیاسی هستند. این ساخت قدرت است که هم 
روی فرهنگ تأثیر می گذارد و هم از فرهنگ تأثیر می پذیرد. هر دو اینها بر توسعه 
اثر گذار هستند، بنابراین همان گونه که  قبال عرض کردم، در توسعه رمز اصلی همان 
عزم سیاسی است. اگر عزم سیاسی باشد، نهادهای  متناسب با توسعه در جامعه را 
شکل می دهد و آن وقت اینها فرصت را برای مشارکت آحاد مردم فراهم می کنند، آنها 

امکان توسعه را ایجاد می کنند. 
این نهادها در کنار ساختار قدرت هستند یا موازی با آن در جامعه حضور دارند؟  _

نه! نهادها را قدرت می سازد. نهادها محصول ساختار قدرت هستند. قوانین و مقررات 
را مجلس به عنوان بخشی از ساختار قدرت تصویب می کند. در همه جای دنیا قیمت 
ارز را کسانی که در بانک مرکزی نشسته اند، تعیین می کنند. کسانی که در قدرت 
هستند، روی رفتارهای مردم و بنابراین روی قواعد رفتاری مردم تعیین کننده و تأثیر 

گذار هستند. 
چگونه می شود روی ساخت قدرت، تأثیر گذاشت تا به آن عزم سیاسی ملی رسید؟  _

عوامل مختلفی بر تأثیر گذاری، مؤثر هستند. خب این سؤال هست که چگونه 
کسانی را که در قدرت هستند و دارای منافع هستند متقاعد کنیم که اینها از منافعشان 
بگذرند. پاسخ سؤال، این است که راه حل یک شبه برای این تحول وجود ندارد و این 
تحول تنها با آگاهی عمومی می تواند شکل بگیرد و این یکی از اصلی ترین دالیل 
عقب ماندگی فرهنگی و فکری در جوامع در حال توسعه است؛ چون استبداد و منافع 
انحصاری بر دو ستون استوار هستند. یکی جهل و دیگری فقر. جهل و فقر مردم 
می تواند زمینه را برای تداوم استبداد در کشورها فراهم کند. منتها نکته قابل توجه این 
است که این عبارت، یک عبارت  کلی و کلیشه ای است. ما می بینیم در چین، استبداد 
وجود دارد اما توسعه اقتصادی هم وجود دارد. مطالعه تاریخی و فرهنگی نشان می دهد 
که هر جامعه راه خودش را باید پیدا کند. فرهنگ در چین یا جنوب آسیا، همان تحول 
فرهنگی که اروپا پیمود، طی نکرد اما شاهد توسعه صنعتی در این کشورها هستیم، 
بنابراین می شود روی ساخت های فرهنگی متفاوت، ساخت های توسعه ای را بنا کرد. 

شما روی دو پایه توسعه فرهنگ و ساخت قدرت تکیه داشتید. در جامعه قطبی شده و  _
ذره ای شده ایران که هرکس دنبال منافع خود است، چگونه و در چه بستری می توانیم به توسعه 

برسیم؟ ویژگی های اصلی آن را اگر بخواهیم خیلی خالصه کنیم، کدام ها هستند؟ 
این خودش، بحث خیلی مستوفایی را می طلبد؛ ولی اگر بخواهیم خیلی مختصر 
بحث کنیم، آگاهی عامل اصلی تصمیم سازی است؛ متأسفانه هنوز وفاقی در مورد علل 
عقب ماندگی در کشور وجود ندارد و مادامی که این وجود ندارد آن عزم سیاسی شکل 
نمی گیرد. هنوز خیلی ها عمران و ساخت و ساز را با توسعه اشتباه می گیرند. تجربه 
ایران نشان می دهد با وجود  تعداد بسیاری کارخانه، پتروشیمی، ذوب آهن و بنگاه، 
هنوز به توسعه نرسیدیم. در مورد این دالیل باید بحث بشود. نظام تصمیم گیری ما 
منابع را به شکل وحشتناکی اتالف کرده؛ اینها باید بررسی شده و راه حل داده شود؛ 
آن وقت آن عزم سیاسی شکل می گیرد. این باید به شکل یک آگاهی عمومی در 
بستر یک گفت وگوی عمومی و با حضور و مشارکت مردم انجام شود. آگاهی موجب 
حساس شدن تک تک عوامل جامعه می شود که مشارکت آنها در ساختن یک جامعه 
مطمئن تر برای خودشان و فرزندانشان متجلی می شود؛ بنابراین ما نیازمند تقویت نظم 
در نظام اجتماعی هستیم که مشارکت سیاسی را باور داشته باشد و در آن زمینه های 
تسهیل مشارکت گروه های مردم را فراهم کند. در چنین شرایطی می توانیم انتظار 
داشته باشیم که صداهای مختلفی از گروه های مختلف کارشناسی به گوش برسد و آن 
صداها شنیده بشود. به نظر من، رشد بحران و بحران اقتصادی به آگاهی می انجامد. 
متأسفانه تخریب بیشتر، آگاهی بیشتر را  شکل می دهد. این هزینه های زیادی دارد 
اما منافع برخی گروه های اجرایی مستقر در قدرت، اجازه آگاهی   و زمان می برد 

عمومی را نمی دهد. 


