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 از عد الت خیریه ای 
تا عد الت نهاد ی
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پاسخ های متنوعی به این سوال میشود  د اد . از عوامل ساختاری 
ت��ا عاملیت. بد لیل کیفیت پایین نهاد ی-س��اختاری، عامالن د ر 
کش��ورهای توسعه نیافته مهم تر هستند . پاسخ د ر ترکیب سنی 
کابینه اس��ت. چرا کل س��اختار اجرایی کشور د ر گل گیر کرد ه 
اس��ت. اما چرا با وزرای جوان و بی تجربه د هه شصت توانستیم 
د وران س��خت جن��گ را آنهم د ر اولین س��الهای یک انقالب را 
پش��ت س��ربگذاریم اما با وزرای باتجربه فعلی نمی توانیم؟س��ه 
ریش��ه اصلی د ر عام��الن اجرایی که باعث ع��د م تصمیم گیری 

شد ه است:
1.باالرفتن س��ن کابینه نس��بت به د هه ش��صت: باالرفتن سن 
ارتب��اط مس��تقیم با باالرفت��ن محافظ��ه کاری د ارد . وزارت د ر 
کش��ورهای توس��عه نیافته نیاز به جسارت و ش��جاعت د ارد  نه 

محافظه کاری.
2.پروند ه های مختلف تش��کیل شد ه برای افراد  با تجربه تر و د ر 
نتیجه د س��ت به عصا شد ن آنها: موارد  تصمیم گیری بیشتر د ر 
طی س��الیان متماد ی یعنی امکان مرتکب شد ن خطای بیشتر. 
هر خطایی هم د ر گذش��ته یعنی یک نقطه فش��ار بر یک وزیر 

خوب و تبد یل کرد ن او به یک وزیر خنثی .
3. مهمت��ر از همه، تله تجربه: توهم د انش و بس��تن چش��مها و 
گوش ها،وزرای جوان و بی تجربه د هه 60 بهترین مش��اوران و 
معاون��ان را انتخاب میکرد ند  که آنها را به چالش می کش��ید ند  
چون می د انستند  بلد  نیستند  اما وزرای با تجربه د هه 90 تصور 
میکنند  چ��ون چند  د هه وزیر و معاون وزیر بود ه اند  )د ر موضع 
وزارت ب��ود ه ان��د ( د رنتیجه فه��م کاملی ه��م از آن حوزه پید ا 
کرد ه اند . د ر نتیجه معاونان و مش��اوران تایید کنند ه خود شان را 
انتخاب میکنند ! آنها بین فهم و د ر موضوع بود ن خلط کرد ه اند 

 چاره ای جز تغییرات بنیاد ین ند اریم. د ر غالب کش��ورهای د نیا 
هم معموال اجازه نمی د هند  فرد ی بیش از د و د وره وزیر باش��د . 
به همین د الیلی که عرض ش��د  وزیر باید  د ر یک یا حد اکثر د و 
د وره خد متش را به کش��ور بکند  و کنار برود  و د ر مقام مش��اور 
ایفای مس��ئولیت کند . با این ش��رایط تصمی��م گیری ممتنع و 
غیرممکن ش��د ه و احتمال رفتن به سمت راهکارهای نامتعارف 
که نیاز ش��رایط نامتعارف فعلی است کم می شود .این مطلب را 

صاد ق الحسینی د ر تحلیل اجتماعی نوشت.

س�عید  نمکی وزیر بهد اش�ت: این موضوع امنیتی اس��ت که 
با هد ف تش��ویش اذهان عمومی و تخریب صنعت غذایی انجام 
شد ه است. هیچ مورد  مس��مومیت ناشی از مصرف این کیک ها 
تاکنون ند اشته ایم و به زود ی جزییات بیشتری از عوامل شبکه 

این اقد ام به مرد م اعالم می شود .
موارد  جاس��ازی قرص د ر کیک ها د ر بی��رون از چرخه تولید  و 
توزیع رس��می بود ه است و همکاران ما د ر حوزه های امنیتی و 

اطالعاتی د ر حال پیگیری موضوع هستند .
اخیراً تصاویری د ر فضای مجازی مبنی بر وجود  قرص و کپسول 

د ر کیک و برخی فرآورد ه های غذایی منتشر شد .د ر پی آن 
کیان��وش جهانپور مد یرکل نظارت برفرآورد ه های غذایی وزارت 
بهد اشت: این موضوع د ر برخی مناطق جنوبی کشور د ید ه شد ه 
و بررس��ی های همکاران ما نش��ان می د هد  موضوع به هیچ وجه 
به س��طح تولی��د  و پخش کالن مرتبط نب��ود ه و موارد  احتمالی 
به صورت مش��کوکی د ر س��طح عرضه، مشاهد ه یا گزارش شد ه 
اس��ت که به نظر می رسد  موضوعی فراتر از حوزه سالمت بود ه و 
حتی می تواند  ابعاد  انتظامی، سیاسی و امنیتی د اشته باشد .نحوه 
جاگذاری اجسام خارجی د ر موارد ی که گزارش شد ه آن هم د ر 
تعد اد ی از محصوالت منسوب به بیش از 12 شرکت مختلف، د ر 
نواحی خاصی از نوار س��احلی جنوب کشور، ارتباطی به خطوط 
تولی��د  و کارخانج��ات صنایع غذایی ند اش��ته و به احتمال قوی 
افراد ی با انگیزه های خاص د ر س��طح عرضه مد اخالتی د اشته و 
اولین اقد ام د ر این زمینه رهگیری مسیر پخش این موارد  هست 
که می تواند  عامل یا عامالن را مش��خص کند . جاسازی قرص و 
کپسول د ر برخی کیک های برند  ایرانی به صورت عمد ی و پس 
از کارخانه انجام ش��د ه و احتماال یک اقد ام برای تشویش اذهان 

عمومی بود ه است.
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لعیا جنید ی معاون حقوقی رئیس جمهوری و استاد  علم حقوق 
د ر نشستی با موضوع قانون اساسی و ضرورت بازنگری آن د رسالن 
حافظ خانه اند یشمند ان علوم انسانی اظهار د اشت :قانون اساسی 
را منشور ملی و تنها مبنای زند گی مسالمت آمیز ما باهم د انست 
و افزود : نگران این هس��تم تجربیات سخت و سنگین را بخواهیم 
تکرار کنیم.معاون حقوقی رییس جمهور د ر اظهاراتی خواس��تار 
بازنگری و تبیین نقش اس��الم د ر قانون اساس��ی و رابطه شرع با 
قوانین موضوع��ه و اصل چهارم قانون اساس��ی د ر مورد  موازین 
اسالم شد . نگران این هستم تجربیات سخت و سنگین را بخواهیم 
تکرار کنیم. پس بیاییم پایبند ی به قانون اساسی را به عنوان تنها 
میثاق قوا باهم و حاکمیت و قوا با مرد م را مد نظر قرار د هیم.اگر 
روزی بنا باش��د  قانون اساسی بازنگری شود ، یکی قسمت رابطه 
ش��رع با قوانین موضوعه و د یگری اصل ۴ قانون راجع به موازین 
اس��الم است که ابهام زیاد ی د ارد .از بین قول های مختلف فقهی 
چه ایراد ی د ارد  فقهای ش��ورای نگهبان به این فکر کنند  اولویت 
وظیفه، میزان کارآمد ی برای جامعه باشد .د ر  تاکید  بر حق مرد م 
د ر اد اره کش��ور2 اصل 6 و ۷ قانون اساسی را باید  تقویت کرد . به 
همین منظور الیحه آزاد ی راهپیمایی ها و اجتماعات را نوشتیم تا 
بعد  ۴0 سال بد انیم چگونه باید  این راهپیمایی ها را اجرا کرد  که 
کلیت کشور آسیب نبیند .پیش نیاز بازنگری قانون اساسی از خود  
بازنگری آن مهم تر اس��ت.به نظرم چند  پیش نیاز اولیه ضرورت 

د ارد ، نخست اینکه جامعه د ر آرامش باشد  یعنی تا وقتی جامعه د ر 
تعاد ل نیست نمی توان قانون متعاد ل نوشت.د وم اینکه د ر جامعه 
به وفاق نیاز د اریم د رغیراینصورت سخن از بازنگری گفتن، سخن 
پخته ای نیست. یک گروه می گویند  جمهوریت را تقویت کنیم 
گروه بعد  می گویند  اس��المیت؛ د ر این میان نخبگان می توانند  
مس��یر را نشان د هند .سومین پیش نیاز بازنگری قانون اساسی را 
بلوغ  اس��ت . بلوغ پایه ای ترین شرط برای ملت و حاکمیت هر 
د و است اگر رفتار ما رفتار شهروند ، جامعه، حاکمیت و د ولت )به 
معنای عام( بالغ باشد  می د انیم د ر چه مسیری می رویم و از نظر 
من فعال چنین نیست.با حاکمیت قانون فاصله د اریم. برای تحقق 
قانون اساس��ی تقریبا 200 س��ال تالش پیاپی د اریم و قد مهایی 
به جلو برد اش��ته ش��د ه اما میزان تالش با میزان حاکمیت قانون 
کمتر اس��ت و ب��ا حاکمیت قانون فاصله د اریم. اگ��ر بلوغ و اراد ه 
نباشد  تا مرد م به این باور نرسند ، هر چه متن پشت متن بنویسیم 
هیچ تاثیری نخواهد  د اشت و این را د ر مشروطه هم شاهد  بود یم. 
قانون اساس��ی فعلی که گله مند  هم هستیم ظرفیت هایی د ارد ؛ 
یعن��ی چیزهایی د ر این قانون اس��ت که اج��را نکرد یم و پی آن 
را نگرفتیم.چه معیار مطمئنی د اریم که د ر صورت نوش��تن متن 
جد ید ، آن متن به سرنوشت د و متن د یگر د چار نخواهد  شد . برای 
تعیین حد ود  و ثغور اختیارات مقامات از باال تا پایین، نسبت این 
اختیارات با مرد م  هر چه باشد  د ر ذات خود  مقید  به مصلحت و 

غبطه کسی است که آن را برای او اعمال می کند . مفاهیم والیت، 
حضانت، قیمومت، وصایت و وکالت د ر قانون اس��الم باید  بررسی 
گرد د . همه اینها د ر حقوق اسالم مقید  به مصلحت کسی است که 

آن را اعمال می کنید  و هیچ شبهه ای د ر آن وجود  ند ارد .
"می تواند " د ر قانون "د لم خواس��ت" نیس��ت بلکه د رنظر گرفتن 
مصلحت اس��ت و اینکه ببینیم کس��ی د یگر د ر این پس��ت و د ر 
ش��رایط مشابه همین رفتار را می د اشت یا نه.اصل قانون اساسی 
بر آزاد ی بیان اس��ت نه تضییق و تفتیش اند یشه.ش��اید  بپرسید  
مصلحت مفهوم مبهم و کشد اری است که باید  بگویم معیارهای 
روشن مصلحت د ر فصل س��وم حقوق و آزاد ی های مرد م قانون 
اساسی آورد ه ش��د ه است.پس کسی نمی تواند  بگوید  مصلحتی 
که من می فهمم این اس��ت که تضییق کنم.تغییرات و بازنگری 
تابو نیس��ت اما باید  توجه ما به این مش��کل بنی��اد ی یعنی اجرا 
نشد ن قانون اساسی باشد .فصل سوم قانون اساسی بر همه د یگر 
فصل ها تفوق د ارد .تمام اصول قانون اساسی د ر شکل برابر است 
اما فصل س��وم تفوق د ارد ، جهت همه د س��تگاه عریض و طویل 
اد اری باید  فصل س��وم باش��د .باور و ضرورت اجرای قانون بسیار 
مهم اس��ت؛ زمانی اشاعره اعالم کرد ند  فقط کتاب و سنت مالک 
اس��ت و سخت ایستاد ند  و نگران عمل به رای خلیفه بود ند  و آن 
کتاب و سنت را عین قانون امروز د انستند . د ر آن زمان هم نگران 
اجرای قانون بود ند  و بعد  اینکه جهت قانون به سوی عد الت باشد .

قانون د ر روابط ما حاکم باشد .تفسیر قانون باید  به سمت آزاد ی ها 
و حقوق مرد م باش��د ، نباید  امید وار باش��یم اگر هر متن د یگری 
نوش��تیم گلستان می ش��ود . پس مد تی تمرین کنیم که همین 

قانون موجود  را می توانیم صاد قانه می توانیم اجرا کنیم یا نه.

ما و استعمار پنهان !

اصل قانون اساسی بر آزاد ی بیان است 

صاد ق زیبا کالم اس��تاد  علوم سیاس��ی د ر نشست حقوقی 
راجع به قانون اساسی د ر خانه اند یشمند ان اسالمی اظهار 
د اش��ت: حق مالکیت و حق آزاد ی بیان د ر قانون اساس��ی 
عمال مغفول ماند ه اس��ت. بزرگترین ایراد  قانون اساسی را 
نوش��ته نشد ن آن توسط حقوقد انان اس��ت. قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران حقوقی نیست.نمایند گان نخستین 
مجلس خبرگان ش��امل روحانیون ب��ا تحصیالت حوزوی 
بود ند  که د ر 1۷۵ اص��ل د ر آبان ۵۸ آن را تصویب کرد ند  
و آذر همان س��ال به همه پرسی گذاشته شد .د ر هیچ یک 
از حوزه هایی که قانون اساس��ی ورود  کرد ه بود  نتواتس��ت 

راهگشایی د اشته باشد . 
با وجود  بازنگری د ر س��ال 6۸ هیچ یک از بن بس��ت ها را 
نمی توان با مراجعه به قانون اساس��ی رفع کرد . کش��وری 
که باید  براساس قانون اد اره می شد  طبق قانون اساسی بر 
اس��اس حکومت اد اره می شود .حکومت ها موظفند  حسب 
آنچه قانون اساس��ی برایش��ان تعریف کرد ه فراتر روند  اما 
د ر قان��ون اساس��ی ایران حد ود  اختیارات و ش��رح وظایف 
روش��ن نیس��ت. حکومت ه��ر تصمیمی می توان��د  بگیرد  
چون کلی گویی و مبهم است.اش��کال د وم قانون اساس��ی 
را نبود  تضمین حقوق ش��هروند ی، فقد ان اصل پاس��خگو 
بود ن حکومت برش��مرد  و تصریح کرد : طبق قانون اساسی 
و اصل د موکراس��ی باید  حکومت د ر پارلمان پاسخگو باشد  
اما این اصل د ر کشور ما به کل مغفول ماند .نگاه من بیشتر 
سیاس��ی است تا حقوقی، د رباره چگونگی ایجاد  این قانون 
د ر زمس��تان ۵۷ د ر نوفلوش��اتو به این فک��ر بود ند  که چه 
نظام��ی بعد  از حکومت ش��اه خواهیم د اش��ت و آیا نیاز به 

قانون اساسی د اریم یا نه.
مرحوم حبیبی گفته بود  این فکر نخس��تین بار د ر پاریس 
مطرح ش��د .امام خمینی)ره( حقوقد انان��ی مانند  کاتوزیان 
الهیج��ی، حبیبی، جعفری لنگ��رود ی، میناچی و صد ر را 
مامور می کنند  تا قانون اساس��ی بنویس��ند  ک��ه آنها هم 
چنین کرد ند . متن نوش��ته ش��د ه را س��ایر مراجع هم می 
بینند  که معتقد ند  مش��کلی ن��د ارد  و آن را به د ولت موقت 

برمی گرد انند .
د ر این پیش نویس قانون اساس��ی که ق��رار بود  د ر د ولت 

موقت به همه پرسی گذاشته شود . 
ام��ام از 12 بهم��ن فقط یک فکر د اش��تند  و آن هم رفتن 
ب��ه قم بود  و ایش��ان به د لیل نیت نک��رد ن برای ماند ن د ر 
تهران بیش از 10 روز، نمازش��ان را شکس��ته می خواند ند  
و د ول��ت موقت اصرار بر ماند نش��ان د اش��تند .د ولت موقت 
اراد تی به روحانیت ند اش��ت چون بعد  از انقالب کمیته ها 
و نهاد هایی که ش��کل گرفته بود ن��د  از د ولت موقت حرف 
شنوی ند اشتند . احمد زاد ه وزیر صنایع د ولت موقت هرگاه 
کسی را از د ولت به شرکتی می فرستاد  او را راه نمی د اد ند .

هیات د ولت وقت به همه پرسی گذاشتن این پیش نویس 
اعتراض کرد  و به توافق نرسید ند . 

د وباره مساله به قم احاله د اد ه شد  و امام فرمود ند  به شورای 
انقالب برود  که د ر آنجا هم به توافق نرسید ند  و این بار امام 
گفتند  مرحوم منتظری، مرحوم طالقانی و مرحوم بازرگان 
تکلیف را مشخص کنند . مرحوم طالقانی خواستار مصالحه 
می شود  و مجلسی با حضور ۷0 نفر از علما از همه استان 
ها با عنوان خبرگان تشکیل شود  و اینگونه بود  که مجلس 

خبرگان د ر کشور ایجاد  شد .
بع��د  از کلی تحقیق متوجه نش��د م از کی بحث ولی فقطه 
مطرح شد  و می گویند  مرحوم آیت این موضوع را مطرح و 
مرحوم منتظری آن را تئوریزه می کند . آن زمان د ر کشور 
آزاد ی کامل بود  و بس��یاری ب��ا آن مخالفت کرد ند  و د لیل 
آن را ختم ش��د ن به استبد اد  و د یکتاتوری می د انستند  و 
برعکس موافق��ان هم معتقد  بود ند  بود ن ولی فقیه مانع از 
د یکتاتوری می ش��ود .امام د ر اینجا به موافقان والیت فقیه 

پیوستند .
طب��ق اصل 113 قان��ون اساس��ی اجرای قانون اساس��ی 
برعه��د ه رییس جمهور اس��ت. د رحالیک��ه د رصورت اجرا 
نش��د ن آن توس��ط برخی نهاد ه��ا، هیچ س��ازو کاری د ر 
اختی��ار ریی��س جمهور نگذاش��ته اس��ت. ح��ق مالکیت، 
قان��ون اساس��ی عم��ال مغف��ول بی��ان د ر   ح��ق آزاد ی 

ماند ه است.
این مطلب را عطنا نوشت.

اصل 113 قانون اساسی

اجرای قانون اساسی برعهد ه 
رئیس جمهور می باشد 

محم��ود  کاش��انی فرزند  آیت اهلل کاش��انی و 
عضو هیات علمی د انش��گاه شهید  بهشتی د ر 
واکنش به صحبت های زیباکالم که وفاد اری 
وی به پد رش را س��تود ه بود ، آن را ستایشی 
خالف واقع د انس��ت و گف��ت: من به نهضت 
ملت ایران وفاد ارم چون میراث مش��روطیت 
و جریان اصیل د ر کش��ور یعنی اجرای قانون 
اساسی بود  نه اینکه به پد رم وفاد ار باشم.اصل 
احترام مالکیت د ر قانون اساس��ی است؛ جان 
الک اند یش��مند  انگلیس��ی آزاد ی، مالکیت و 
احترام به جان انس��ان را اصول ذاتی انس��ان 
می د انست و همین باعث شد  انگلستان مهد  
د موکراسی شود . فرانس��ه حق د یگری به نام 
ایستاد گی د ر برابر ستمگری را هم به این سه 
اصل اضافه کرد .اصلی راجع به حقوق مالکیت 
اس��ت که می گوید  حقوق، ش��غل، حیثیت 
و م��ال مرد م از تعرض مصون اس��ت مگر به 
موج��ب قانون. این اصل اجرا نمی ش��ود  و از 
کنار آن به ساد گی می گذرند . قانون اساسی 
مشروطیت، هر گونه مصاد ره د ر قانون اساسی 
را به ش��د ت ممنوع کرد ه بود  و اصل 22 هم 
این را البته نه به این شفافیت آورد ه است. د ر 
س��وابق فقهی همه فقها احترام به مالکیت را 
تایید  کرد ند  و مصاد ره کوچکترین جایگاهی 
ند ارد .الیحه "حفاظت و صنایع توسعه" سال 
۵1 یک صفحه پیوس��ت د ارد  ک��ه د ر آن نام 

۵1 مد ی��ر کارد ان برای مص��اد ره اموال آورد ه 
است د رحالی که این افراد  عصاره مشروطیت 
بود ند . شورای نگهبان د ر سال 60 این الیحه 
را خالف د انست اما همه سکوت کرد ند  و کار 
به اینجا رس��ید  ۵0د رصد  اقتص��اد  د ر اختیار 
د ولت اس��ت. اقتصاد  د ولتی س��رطان جامعه 
اس��ت: اصل 113 رییس جمهوری را پس از 
رهبری عالی ترین مقام کش��ور می د اند  که 
نظارت بر اجرای قانون اساسی وظیفه ایشان 
است.روس��ای جمهور به وی��ژه آقای روحانی  
اهتمامی برای اجرای آن ند ارد . اگر د ولت یک 
الیحه مربوط به بخش بزرگی از قانون اساسی 
معطل ماند ه را به مجلس ارائه کند  از همه کم 

کاری های د ولت می گذرم.
مجلس��ی ها د ر برابر قانون اساس��ی کوتاهی 
کرد ه اند : این د و اصل بر انتخابات آزاد  تاکید  
د ارد . اص��ل 99 نظارت بر انتخابات مجلس و 
شوراها را بیان کرد ه و این کپی قانون اساسی 
فرانس��ه است که به شورای این کشور اختیار 
نظ��ارت د اد ه اس��ت. به قاطعی��ت می گویم 
مجلس��ی ها د ر برابر قانون اساس��ی کوتاهی 
کرد ند . د ر قانون انتخاباتی د نیا س��قف تعیین 
م��ی کنند  و م��ی گویند  هی��چ نامزد ی حق 
ند ارد  بیش از این میزان چه از س��رمایه خود  
یا د یگری هزینه کند  اما د ر کشور ما نامزد ها 

میلیارد ها هزینه می کنند .

ای��ن قان��ون انتخابات اج��ازه روی کار آمد ن 
نماین��د گان نیرومن��د  را نم��ی د هد :اعتقاد  و 
الت��زام به نظام جمهوری اس��المی و رهبری 
چه ربط��ی به انتخاب��ات د ارد  چگونه ممکن 
اس��ت ارزیابی کنند  کس��ی التزام عملی د ارد  
ی��ا نه. این قانون انتخابات اجازه نمی د هد  د ر 
مجلس نماین��د گان نیرومند  روی کار بیایند .

آی��ا د ولت توانایی تهیه الیحه قانون انتخابات 
براساس قانون انتخابات فرانسه را ند ارد . ایشان 
اقد ام کنند  من حاضرم کمکش کنم. هشد ار 
م��ی د هم و اعالم خطر می کنم اگر بار د یگر 
قانون انتخابات اینگونه برگزار شود  امنیت ملی 

کشور به خطر می افتد . د ر تجاوز به مالکیت 
مرد م صد ایی بلند  نش��د : آلود گی هوا موضوع 
روز اس��ت، ریش��ه این آلود گی د ولت مرد ان 
فعلی و گذش��ته و مجلس است که د ر تجاوز 
به مالکیت مرد م صد ایی بلند  نمی کنند . تراکم 
فروش��ی د ر د وره مس��ئولیت ش��هرد ار سابق 
امنی��ت ملی را به خطر اند اخت االن کس��ی 
مرز جمعیت تهران را نمی د اند  و این حاصل 
چوب حراج زد ن به قوانین شهرسازی و تراکم 
فروشی است.قوه قضاییه هم د ر این خصوص 
کاری نمی کند . مجلس باید  کاری کند  وقتی 
مجلس الل است ملت ایران بی د فاع می ماند .

به نهضت ملی وفاد ارم نه پد رم
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به قول بعضی ها
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د ر پ��ی ح��واد ث و ناآرامی های گس��ترد ه اخیر د ر 
سطح کشورعباسعلی کد خد ایی حقوقد ان سخنگوی 
ش��ورای نگهبان د ر نشستی د ر مورد  قانون اساسی 
از اید ه برگزاری همه پرس��ی د ر کشور حمایت کرد  
و  اظهار د اشت :حسن روحانی رییس جمهور بیش 
از هر کس��ی د ر س��ال های اخیر د ر کشور از لزوم 
برگزاری همه پرس��ی به عنوان اصل برزمین ماند ۀ 
قانون اساس��ی س��خن گفته اس��ت. برگزاری همه 
پرس��ی را ظرفیتی است که هیچگاه د ر کشور اجرا 
نشد ه و از این ظرفیت ها می توان بهره برد  آنگاه به 
سمت بازنگری د ر قانون اساسی رفت.بازنگری امری 
نشد نی نیس��ت اما ابتد ا باید  از تمامی ظرفیت های 
موجود  د ر قانون اساس��ی از جمله اصل ۵9) مربوط 
به همه پرسی( استفاد ه کنیم و اگر این امر د ر حل 
مش��کالت کمک نکرد ، می توان به سراغ اصالحش 
رفت.گاه��ی اوق��ات ما برخی واژه ه��ا را اینگونه به 
کار می بریم که یک بن بس��ت و انس��د اد  را  د ر آن 
جه��ت می رس��اند  و گاهی خود م��ان از آن واژه ها 

می ترسیم.
فرق بازنگری، همه پرسی و رفراند وم چیست؟ البته 
این واژه ها به گونه ای شد ه که وقتی از آن صحبت 
م��ی کنیم ترس م��ا را بر می د ارد  ک��ه چه اتفاقی 
می خواه��د  بیفتد .بازنگری یک ضرورت  د ر جامعه 
انسانی است، انسانها د ر حال تحول و تکامل هستند . 
اصال غیر از این نیس��ت چه د ر تاریخ مراجعه کنیم 
و تجارب بش��ریت  را ببینیم و چ��ه د ر حوزه های 
د ینی هم که وارد  ش��ویم، اد یان بتد ریج  بر ما وارد  
ش��د ند  و هرکد ام د ر مقطعی تعالیم و آموزه هایی را 
فراهم کرد ند  بنابراین تحول و تکامل یک امر بد یهی 
و از ضروریات جامعه انس��انی است.د رتعالیم د ینی 
و آموزه های اس��المی این نکته اس��ت که انس��انی 
که یک روزش با روز د یگرش مساوی باشد ، ملعون 
است. معنی آن این است که باید  بسوی تکامل بریم 
و تغییری ایجاد  ش��ود . بنابرای��ن، اینها ضروریات و 
بد یهیات جامعه انس��انی است. تعالیم د ینی هم این 
ضروریات را تکمیل کرد ه است.بنابراین اصل تحول 
و تکامل را نباید  یک امر ناشد نی فرض کنیم، امری 
که امکان پذیر نیس��ت، البته شاخص هایی هم د ارد  
که مثال د ر تحول و تکامل آیا عقب گرد ی هم د اریم 
یا اینکه رو به پیش باید  باش��د ؟ معموال اگر تحولی 
اتف��اق می افتد  رو به پیش و جلو اس��ت و ارتجاعی 
د ر آن نیس��ت و طبیعتا اقتضائات زمان امری است 
که د ر هم��ه این تحوالت د ر نظر گرفته می ش��ود .

اجتهاد  منشا و مرجع تحول و تکامل است. چرا نمی 
توانید  از  یک مجتهد  فوت ش��د ه تقلید  کنید  و باید  
به مجتهد ی که زند ه اس��ت مراجعه کنید  برای این 
است که مجتهد  زند ه رو به تکامل و رو به جلو است 
بنابرای��ن اجتهاد  د ر د ین ه��م همین بحث تحول و 
تکامل است.بازنگری و تجد ید نظر و تحول و تکامل 
امری نیس��ت که از آن بترس��یم و بهراسیم بگوییم 
که نباید  انجام ش��ود  و نباید  اصال س��راغ آن برویم. 
ن��ه این گونه نیس��ت. جای آن ه��م مراکز علمی و 

د انشگاه هاست و گفت و گو و بحث کنیم تا بتوانیم 
به یک  نتیجه برسیم.برخی از این صحبت می کنند  
ک��ه اصول قانون اساس��ی قابلیت تغیی��ر ند ارد ، د ر 
حال��ی که این یک امر قرارد اد ی اس��ت. د ر واقع ما 
توافقی می کنیم براس��اس همین قانون اساسی که 
می گوییم تا زمانی که این قانون اساس��ی هست، با 
این روش عمل می کنیم.د ر فرانس��ه گفته می شود  
ک��ه جمهوریت را نم��ی توان تغیی��ر د اد  طبق آن  
مبانی که م��رد م پذیرفتند  و از آن تبعیت می کنند  
بنابرای��ن ما هم ی��ک مبانی د ینی د اش��تیم که د ر 
قانون اساس��ی آمد ه اس��ت که ما ای��ن مبانی را د ر 
قانون اساسی گفتیم قابل تغییر نیست البته ممکن 
است د ر یک زمان د یگری هم این تغییر انجام شود  
االن د ر چارچوب این قانون اساسی می گوییم قابل 
تغییر نیست. این که زمان اصالح قانون اساسی چه 
زمانی باشد  نکته مهم این است زمان را باید  بررسی 
کنیم و معیاری د اش��ته باشیم. این  اینکه هر وقت 
برسیم که قانون اساس��ی را بد ون رعایت شرایط و 
د لیلی اصالح کنیم، پسند ید ه نیست و هر جامعه ای 
ه��م آن را قبول نمی کن��د . بنابراین باید  اقتضائات 
جامع��ه د ر نظر گرفته ش��ود .بنابراین باید  د ر د رجه 
اول ببینیم که اقتضائات جامعه چیس��ت؟ آیا االن 
ش��رایطی است که  قانون اساس��ی اصالح شود ؟ و 
بعد  ببینیم که ظرفیت های قانون اساس��ی ما کد ام 
اس��ت؟ آیا همه ظرفیت های قانون اساس��ی به کار 
گرفته شد ه است؟ همین اصل ۵9 قانون اساسی که 
خیلی زمان ها مطرح ش��د ه است که قانونگذاری از 
طریق همه پرسی اس��ت، که یکبار هم تاکنون اجرا 
نش��د ه اس��ت.بیاییم آن را اجرا کنیم. چه اش��کالی 
د ارد ؟ براساس همین شرایطی که د ر قانون اساسی 
وجود  د ارد ، همه پرسی براساس مسایل و شرایطی 
که هست انجام شود . چرا از آن استفاد ه نمی کنیم؟ 
د ر حالی که خیلی خوب اس��ت که از آن اس��تفاد ه 
کنیم.یکبار برای همیش��ه مجلس بیاید  و د ر برخی 
از مباحث و موارد  مهم از طریق اصل ۵9 وارد  شود . 
 اخیرا رییس قوه قضاییه د ر رابطه با جرم سیاس��ی 
صحبت کرد ند  و گفتن��د  که د اد گاه مربوط به جرم 

سیاسی باید  شکل بگیرد . 
اینها ظرفیت هایی است که د ر قانون اساسی وجود  
د ارد  و ما چرا اس��تفاد ه نکنیم.بعضی از سیاسیون و 
کارشناس��ان و صاحب نظ��ران  می گویند  باید  یک 
اصالح اساس��ی ایجاد  کنیم، نظام سیاسی را تغییر 
د هی��م، از جمهوری به نظ��ام پارلمانی برویم و یا از 
تک مجلس��ی به د و مجلسی برویم، آیا واقعا مشکل 
ما اینها است. یعنی اگر ما د و مجلس د اشته باشیم 
مش��کل ما د یگر حل می شود . اگر نظام ما پارلمانی 
ش��ود  و نخس��ت وزیر د اشته باش��یم آیا مشکل ما 
حل می ش��ود ؟.این ه��ا نیاز به بحث کارشناس��ی 
د ارد  د ر واق��ع ما بای��د  ببینم تا چه ان��د ازه نیاز به 
اصالح س��اختارها د اریم و از طرف د یگر اصالح این 
ساختارها تا کجا می تواند  د ر این جهت به ما پاسخ 
د هد . گاهی اوقات رفتار من یا یک ش��خص د یگری 

یا نمایند ه مجلس��ی و یا وزی��ری که د ر حکومت و 
د ولت هس��تند  رفتار  اش��تباهی اس��ت. چرا رفتار 
اش��تباه را اصالح نکنم. اگر من عوض ش��وم شاید  
خیلی از مشکالت حل شود .من به د ولت های قبل 
ای��ن را گفته ام که وقتی که م��ا خود مان به قانون 
اساسی باور ند اریم چگونه می توانیم بد رستی آن را 
اجرا کنیم.بنابراین اگر قانون اساس��ی د رست انجام 
شد  و نواقصی د اشتیم آن زمان باید  سراغ بازنگری و 
اصالح قانون اساسی بریم. کسی مانع انجام بازنگری 
د ر قانون اساسی نیست مهم این است که اقتضائات 

ما چیست؟.
م��ن به عنوان یک مس��وول د ولتی و کش��وری آیا 
باورهایم نس��بت به قانون اساس��ی آیا باور صحیح 
اس��ت ک��ه بتوان��م بع��د  آن را اج��را کن��م. گاهی 
می ش��نویم که یک مس��وول اعالم م��ی کند  که ما 
ف��الن قانون را اجرا نمی کنیم ام��ا  نمی تواند  این 
ح��رف را بزند  چرا  که به عنوان یک مقام مس��وول 
د ر حیطه قانونی اگر تصمیمی گرفته شد ه و وظیفه 
قانون��ی د اریم بگوییم آن را انج��ام نمی د هیم. اگر 
الزم اس��ت اصالحی صورت بگیرد  بای��د  د نبال آن 
اصالح برویم. وقتی س��راغ اس��ناد  و متون می رویم 
اینها یک مقد ار جد ی تر می ش��ود  که اگر س��ند ی 
و حکم��ی را د ر گذش��ته د اریم باید  نس��بت به آن 
تا ابد  پایبند  باش��یم؟ ن��ه؛  معیارهای عقلی و د ینی 
د ارد . اگ��ر معتق��د  به یک مکتب و مذهبی باش��یم  
معیاره��ای د ینی د ر کنار آن کمک می کند  ببینیم 
که بر چه پایه ای استوار باشیم و از آن مسیر حرکت 
کنیم.د ر قانون اساسی نمی شود  الزاما از یک جامعه 
به جامعه کپی کنی��م چرا که اقتضائات این جامعه 
ب��ا جامعه د یگر فرق می کند .  نمی توانیم از جامعه 
ای ب��ه جامعه د یگر آموزه ها، اصول و آن فرهنگ را 
کپی برد اری کنیم، بنابرای��ن اقتضائات جامعه باید  
د ر نظر گرفته شود . باید  به آیند ه نگاه کنیم که چه 
اتفاقی می افتد  و د ر چارچوب آن عمل کنیم.گاهی 
اوقات گفته می شود  که د ر قانون اساسی جمهوری 
اس��المی ایران د ر سال ۵۸ ، بازنگری د رآن نبود  که 
البته این تعبیر صحیحی نیس��ت. ش��اید  بهتر است 
بگوییم روش بازنگری د ر آن پیش بینی نش��د ه بود  

اما اصل بازنگری را د اشت. 

اصل 132 مال همان د وره قانون اساسی ۵۸ وقتی 
د رباره اس��تیضاح صحبت می کند  می گوید  د ر این 
مواقع قانون اساس��ی قابل تجد ید نظر نیست یعنی 
د ر مواق��ع د یگ��ر قابل تجد ید نظر اس��ت اما راهکار 

مشخصی را د ر نظر نگرفته است.
گروهی بود ند  که مرحوم بهش��تی هم د ر آن بود ند  
که معتقد  بود ند  قانون اساس��ی را که وقتی مرد م با 
رفران��د م قبول و تایید  م��ی کنند  هر وقت الزم بود  
بازنگری هم می کنند  که یک تعبیر این بود . تعبیر  
د یگر این بود  که حتما بای��د  یک مکانیزم بازنگری 
را ه��م د ر نظر بگیریم که البته د ر آن د وره مکانیزم 
بازنگری د ر نظر گرفته نش��د  و د ر سال 6۸ حضرت 
امام )ره( براس��اس حکمی که ص��اد ر کرد ند ، روش 
بازنگری را تبیین کرد ند  و بازنگری د ر قانون اساسی 

انجام شد  منجر به اصل 1۷۷ شد .
د ر واق��ع قان��ون اساس��ی اول و د وم ب��ه نظ��ر من 
د ر بح��ث تجد ید نظ��ر هی��چ ک��د ام فرق��ی ند ارند . 
بازنگ��ری د ر قانون اساس��ی  د ر س��ال ۵۸ د ر اصل 
132 د ر نظ��ر گرفت��ه ش��د  و د ر س��ال 6۸ راه و 
 روش بازنگ��ری پیش بین��ی ش��د  ک��ه اص��ل 1۷۷ 

د ر آن لحاظ شد .
بحث بعد ی  اصل 1۷۷ قانون اساسی که چه روش 
هایی د ر این اصل اس��ت و این که چگونه بازنگری 
انجام م��ی گیرد  و چه مکانیزمی د ارد  و چه افراد ی 
د ر آن ش��ورای بازنگری باشند  و نهایتا به رفراند وم 
و بحث هایی که االن وجود  د ارد .مثال بحث س��وال 
و اس��تیضاح رئیس جمهوری ظرفیتی برای مجلس 
اس��ت و ما هیچ مش��کلی د ر این جهت ند اریم لذا 

نباید  مشکالت را الینحل بد انیم.
قان��ون فعلی انتخاب��ات مربوط به د ه��ه 60 بود ه و 
ناکارآم��د  اس��ت و ناکارآمد ی این قان��ون منجر به 
مش��کالت مختلف��ی د ر ش��کل گیری و کارآم��د ی 
مجلس ش��د ه است و د ر واقع، قانون فعلی انتخابات 
قانون شایس��ته ای برای برگزاری انتخابات نیست و 
باید  اصالح ش��ود .بازنگری د ر قانون اساسی نشد نی 
نیست اما باید ، ابتد ا از ظرفیت های موجود  د ر قانون 
اساسی اس��تفاد ه کنیم و اگر این ظرفیت ها د ر حل 
 مش��کالت کمک نک��رد ، می توان به س��راغ اصالح 

قانون اساسی رفت.

زمان��ی ح��زب ت��ود ه د ر ایران ب��ا تبد یل 
لیبرالیسم به ناسزای سیاسی آنرا نماد  تمام 
بد ی های اجتماعی از فقر و فس��اد  گرفته تا 
ظلم و جهل س��اخت و مد عی شد  که این 
پد ید ه منحوس اید ئولوژی نظام س��رمایه-
د اری امپریالیس��تی و غارتگر غربی است.

این ش��گرد  به قد ری کارساز و موثر بود  که 
تقریبا همه انقالبیون مخالف ش��اه د ر سال 
13۵۷ د ر د ام آن افتاد ند . به رغم اینکه این 
حزب به لحاظ سازمانی، کوتاه زمانی بعد  از 
انقالب به د ست کسانی که مد عی طرفد اری 
از آنه��ا بود  متالش��ی ش��د  اما ب��ه لحاظ 
اید ئولوژیک توفیق یافت تا زهر ضد  آزاد ی 
را د ر اند یشه فعاالن سیاسی و روشنفکران 
وطن��ی تزریق کند  که آثار مخرب آن تا به 
ام��روز به صورت تفکر اقتصاد  د ولتی و ضد  
بازار آزاد  قابل رد یابی است.البته فروپاشی 
کمونیسم روس��ی و آشکار ش��د ن هرچه 
بیش��تر فجایع سوسیالیسم واقعا موجود  از 
یک س��و، و روی آورد ن کمونیس��م چینی 
به اقتصاد  بازار برای بیرون کشید ن صد ها 
میلیون چینی از فقر مطلق، از سوی د یگر 
اید ئولوژی قد یمی ضد  لیبرال را رس��وا تر 
از آن کرد ه اس��ت که به شکل سابق بتوان 
از آن د ف��اع ک��رد . از این رو، ب��رای اد امه و 
تقویت اید ئولوژی ض��د  آزاد ی قد یمی نیاز 
ب��ه ابد اع جد ید ی ب��ود  و د ر این میان چه 
بهتر از توس��ل به مفهوم مبهم و متناقض 
»نئولیبرالیس��م« که هیچکس به د رستی 
نمی د اند  توس��ط چه کس��ی و با چه هد فی 
برساخته شد ه اس��ت و نو بود ن آن نسبت 
به لیبرالیس��م چ��ه معنای��ی د ارد . امروزه 
نئولیبرالیسم د ر جامعه ما همان کارکرد ی 
را د ارد  که د ر گذش��ته لیبرالیس��م د اشت 
یعنی همه بد بختی های بش��ری از ش��رق 
و غرب به آن نس��بت د اد ه می ش��ود  بد ون 
اینکه نیازی به تحقیق و بررس��ی باشد . نه 

 تنها د ر د اخل کش��ور بلکه »کارشناسان« 
بی بی س��ی و ایران اینترنشنال هم  برای 
بافتن هر رطب و یابس��ی به نئولیبرالیسم 

متوسل می  شوند .
این روزها د ر شبکه  های اجتماعی مالحظه 
شد  که یک روشنفکر د ینی سابق به افشای 
نئولیبرالیس��م پرد اخته و ب��ا معرفی رابرت 
نوزیک، فون های��ک و میلتون فرید من به 
عن��وان پیامبران د ی��ن »بنیاد گرایی بازار« 
مد عی شد ه که »جمهوری خواهان آمریکا، 
د ر عمل به میلتون فرید من بیش از عیسی 
مسیح اعتقاد  د ارند «! و د ر اد امه هشد ار د اد ه 
که همچنانکه ژنرال پینوشه نئولیبرالیسم 
میلتون فرید منی را د ر ش��یلی عملی کرد  
د ر ای��ران هم گویا ژن��رال هایی د ر تد ارک 
چنی��ن کاری ان��د .او با قد رت تخیل س��ور 
رئالیستی حیرت انگیزی ناآرامی های اخیر 
شیلی، لبنان و عراق را نتیجه سیاست های 
نئولیبرال��ی د انس��ته که موج��ب نابرابری 
تبعیض و فس��اد  شد ه اس��ت و د ولت ایران 
را س��رزنش کرد ه که چرا به رغم مشاهد ه 
چنین وضعیتی د س��ت به جراحی پر د رد  
)البد  نئولیبرالی( افزایش قیمت بنزین زد ه 

اس��ت. آنگاه نقل قول مفصل��ی از ژنرال به 
اصط��الح کاند ید ای اجرای سیاس��ت های 
پینوش��ه ای آورد ه و انتق��اد ات کل��ی او از 
د ولتی شد ن اقتصاد  و نحوه اجرای افزایش 
قیمت بنزین توس��ط د ولت کنونی را حمل 
بر این کرد ه که خط��ر کود تای نئولیبرالی 
د ر کمین اس��ت. و البته فراموش کرد ه که 
همی��ن ژنرال د ر مبارزات انتخاباتی خود  بر 
ضد  سیاست های »نئولیبرالی« د ولت تد بیر 
و امید  موضع گیری کرد ه بود  و به تقلید  از 
جنبش یک د رصد ی اشغال وال استریت، از 
جنبش مرد می ۴ د رصد  د ر مقابل 96د رصد  
ثروتمند ان د ر ایران س��خن می  گفت.د ر هر 
صورت، برای روش��ن ش��د ن موضوع تذکر 
چند  نکته د ر خصوص س��خنان بی پایه و 
اساس این روش��نفکر د ینی سابق ضروری 
به نظر می رسد . اصطالح »بنیاد  گرایی بازار« 
که رفقای چ��پ ابد اع کرد ه اند  ش��گرد ی 
تبلیغات��ی ب��رای تبد یل نئولیبرالیس��م به 
ناسزای سیاسی اس��ت چرا که بنیاد گرایی 
تد اعی کنند ه جریان های تروریستی مانند  
القاعد ه و د اعش اس��ت. تفک��رات القاعد ه و 
د اعش تبلیغ بازگشت به رفتارهای قبیله ای 

گذشته و فاقد  هرگونه اصول عقلی و انسجام 
د رونی است.واقعیت این است که هر تفکر 
منس��جمی مبتنی بر اصول است و غیر از 
این نمی تواند  باش��د ، لیبرالیس��م یا اند یشه 
اقتص��اد  آزاد  هم چنین اس��ت. بزرگترین 
فضیل��ت هر نظ��ام فکری تکیه ب��ر اصول 
روش��ن و برخورد ار بود ن از انسجام د رونی 
است. تبد یل فضیلت به رذیلت با شگرد های 
اند یش��ه های  ویژگی ه��ای  از  تبلیغات��ی 
بیمارگونه چپ  هایی اس��ت ک��ه د ر بحث 
فکری ک��م می آورد ند . معرف��ی متفکرانی 
مانند  نوزیک و هایک که مهم ترین ویژگی 
آنها مبارزه با جزم اند یشی است، به عنوان 
بنیانگذاران د ین جد ید  کاری جز شیاد ی و 
ریاکاری نیس��ت. معرفی فرید من به عنوان 
تئوریسین کود تای پینوشه د ر شیلی اشاعه 
یک د روغ تاریخی آش��کار است که چپ ها 
آن��را رواج د اد ه اند . پینوش��ه مد تها پس از 
گرفتن قد رت د ر شیلی همان سیاست های 
اقتصاد  د ولت��ی را کم و بی��ش اد امه د اد  و 
زمانیکه به بن بس��ت رسید  د ست به د امن 
مش��اوران اقتصاد ی تحصیلکرد ه د انش��گاه 
اقتصاد د انان ش��یکاگویی  ش��یکاگو ش��د . 
هیچ نقش��ی د ر کود تا ند اشتند .روشنفکران 
چ��پ اند یش د ین��ی که امروزه به افش��ای 
نئولیبرالیس��م روی آورد ه و آن��را تبد ی��ل 
به ناس��زای سیاس��ی می کنند  اغلب همان 
ها هس��تند  که همانند  تود ه ای ها توس��ط 
نظام��ی که زمانی مد عی طرف��د اری از آن 
بود ند  به حاشیه راند ه شد ند . آنها بهتر است 
به جای چپ و راس��ت زد ن های ش��تابزد ه 
و خاک پاش��ید ن د ر چش��م م��رد م یکبار 
بنشینند  و با عقل و منطق، گذشته فکری 
و کارنامه سیاس��ی خود  را نقاد انه بررس��ی 
کنن��د  و ش��جاعانه به تصحیح اش��تباهات 
خود  کمر هم��ت ببند ند . اگر د ید ند  حرفی 
برای گفتن ند ارند  بهتر است سکوت پیشه 

کنند  و به هنر نیند یش��ید ن خود  با توسل 
به ضد  مفهوم مد  روز نئولیبرالیس��م خاتمه 
د هند .آخر این نئولیبرالیسم چگونه پد ید ه-

ای اس��ت که هم د ر برگیرند ه سیاست های 
اقتصاد ی د ونالد  ترامِپ مخالف جهانی شد ن 
و تجارت آزاد  میان ملت ها و مبد ع تحریم 
حد اکثری )یعنی جلوگیری از تجارت آزاد ( 
است و هم سیاس��ت های د ولت لبنان که بر 
پیام رس��ان واتس اپ مالیات می بند د  و هم 
د ولت غرق د ر فساد  عراق؟ این چه پد ید ه-

ای است که برخاسته از اجماع واشینگتنی، 
بان��ک جهانی و صند وق بی��ن المللی پول 
اس��ت اما رئی��س جمهور جمه��وری خواه 
آمری��کا با آن مخالف اس��ت؟ به راس��تی، 
سیاست های اقتصاد ی چین کمونیست که 
با روی آورد ن به نظام بازار توانس��ته صد ها 
میلی��ون نفر را از فقر مطلق رها س��ازد  د ر 
کجای نئولیبرالیسم قرار د ارد ؟ چرا رفقای 
چپ د ر این خصوص س��کوت پیشه کرد ه 
اند ؟د ولت ه��ای احمد ی ن��ژاد  و روحانی د ر 
حالی متهم به اجرای سیاست های نئولیبرالی 
می ش��وند  که هیچکد ام حتی ی��ک گام د ر 
جهت اقتصاد  آزاد  بر ند اش��تند  و نهاد های 
د ولتی سرکوبگر بازار د ر آنها همیشه فاعل 
مختار بود ه است. رفقا! سیاست های خصوصی 
سازی اجرا شد ه توسط این د ولت ها ربطی به 
اقتصاد  آزاد  ند ارد  بلکه واگذاری شرکت های 
د ولتی به بخش عمومی، نهاد های نظامی و 
بخش خصوصی عمد تا رفاقتی بود ه اس��ت 
که به معنی ایجاد  س��رمایه د اری د ولتی یا 
بازگشت به نوعی تیولد اری است. د ر اقتصاد  
بازار قیمت بنزین د ر بازار باید  تعیین  شود  
نه توس��ط د ولت و به مصلحت د ولت. ضد  
مفه��وم نئولیبرالیس��م ابزار نیند یش��ید ن 
اس��ت، برای د رس��ت اند یش��ید ن باید  آنرا 
کنار گذاشت.این مطلب را موسی غنی نژاد  

نوشت.

نئولیبرالیسم، کلید واژه ای برای نیند یشید ن

اید ۀ برگزاری همه پرسی

آن ق��د ر فرصت ب��راي فکر کرد ن، بعد  از ش��ورش هاي بنزین، د اش��ته ام که آن چه 
مي نویس��م نه از سر عصبانیت باشد  و نه موج س��واري تلقي شود ؛ از سر د رد مند ي 
براي ایران و مرد مي اس��ت که آرزو د ارند ، انساني، مسالمت آمیز و د ر خور شأن نام 

تاریخي ایران زند گي کنند .
یکم. توس��عه نیافتگي تاریخي فراتر از عمر ج.ا.ا، ناکارآمد ي حکمراني اقتصاد ي که 
مسبب فس��اد ، بي اعتماد ي و باالخص نابرابري شد ه، به عالوه فشارهاي بین المللي 
ناشي از سیاست خارجي پرتنش، اکثریت قاطع جامعه را ناراضي و سرخورد ه کرد ه 

است.
د وم. سازکار د موکراسي انتخاباتي، نتیجه د لخواه را براي این اکثریت قاطع ند اشته 
است. انتخابات منش��أ اثربخشي براي اصالح حکمراني و بهبود  زند گي مرد م نشد ه 
اس��ت. اگرچه معتقد م بد ون انتخابات، وضع مي توانس��ته از این بد تر باشد  و بسیار 

بد تر هم بشود .
س��وم. جمعیت ظرف چهل س��ال، د و و نیم برابر و ۸۴ میلیون نفر شد ه و هم زمان 
رشد  اقتصاد ي نامتناسب با رشد  جمعیت، و د ر یک د هه اخیر به طور میانگین منفي 
بود ه است. ش��غل کافي ایجاد  نشد ه، بهره وري و د ستمزد ها افزایش نیافته و بخش 
عمد ه اقتصاد  ایران د ر رقابت با اقتصاد هاي هم سطح، ناکارآمد ، منزوي و با فناوري 

پایین باقي ماند ه است.
چهارم. بیکاري گس��ترد ه د ر فعال ترین و جوان ترین بخش، توس��عه حاشیه نشیني 
تخریب گس��ترد ه محیط  زیس��تي و تیره ش��د ن افق امکان پذیري زند گي مناسب 
براي چند ین میلیون جوان، نارضایتي و نفرت اجتماعي را گس��ترد ه اس��ت. مرد م 

عصباني اند .
پنجم. فساد ، تعارض منافع، فقد ان شفافیت، بي طرف نبود ن نظام سیاسي د ر قبال 
هم��ه مرد م و جانبد اري آش��کار از افراد  و گروه هاي خاص، م��رد م را به بیگانگي و 

سرخورد گي عمیق راند ه است.
شش��م. اصالحات اقتصاد ي د ائم به تعویق افتاد ه است. اقشار ضعیف تراژد ي بحران 
اقتصاد ي مد اوم به مد ت چند ین س��ال از جمله پنجاه سال تورم د ورقمي را تجربه 
مي کنند . نخبگان نیز د ر اد امه وضع موجود  چشم اند از روشني نمي بینند . تمایل به 
مهاجرت، فرار س��رمایه، گریزان شد ن از مشارکت سیاسي و اجتماعي، افسرد گي و 

نفرت پي آمد  این وضعیت است. چرخه شوم فالکت اقتصاد ي شکل گرفته است.
هفتم. نخبگان صاحب قد رت د ائم این وضعیت را اِنکارد رماني مي کنند  و میلیون ها 
انس��اني که مي خواهند  مسالمت آمیز و عاد ي، مثل متوسطي از جهانیان باشند ، به 

آرمان گرایي و زند گي قهرمانانه د عوت مي کنند .
هشتم. شورش هاي بنزین، محصول ترکیب هفت بند  پیشین است. مد اخله خارجي 
کثیف ترین د شمنان این سرزمین و مرد م اش نیز د ر چنین شرایطي وجود  د ارد ؛ اما 

این چیزي از اهمیت و ریشه د اخلي نارضایتي و ناآرامي کم نمي کند .
نهم. راه بهبود  زند گي مرد مان این سرزمین، از خشونت ،شورش یا انقالب نمي گذرد . 
بعید  است که هیچ میهن د وستي، د ر خاورمیانه اي که عراق، یمن، سوریه و لیبي را 
شاهد  بود ه، د ل به براند ازي، انقالب خشن، ترویج خشونت و مد اخله خارجي ببند د .

د هم. خش��ونت از س��وي حکومت و مرد م راه د رمان د رد هاي این کش��ور نیس��ت 
اما اد امه این وضعیت، چیزي جز توس��عه ش��ورش هاي کور، فرسایش تمد ني، فرار 
س��رمایه، بیکاري و فقر و فالکت بیشتر و د ر نهایت فرورفتن د ر د ام منازعه د اخلي 

و خشونت فزایند ه نیست.
یازد هم. اد اره کرد ن ۸۴ میلیون ایراني عمد تاً باس��واد ، د اراي ارتباط با د نیا، فرد گرا 
ش��د ه که اکثریت آن ها از نابرابري، فس��اد ، انکار واقعیات توسط مقامات و ند اشتن 
چش��م اند از روش��ني براي آیند ه مطمئن د ر رنج اند ، به ش��یوه گذشته ناممکن و به 
یقین، نامطلوب اس��ت. جمهوري اس��المي ایران، باید  راه جد ید ي پیش روي مرد م 

قرار د هد .
د وازد ه��م. ج.ا.ای��ران، باید  گام ه��اي جد ي براي التی��ام زخم هاي بر ج��ا ماند ه از 
گذش��ته، و باالخ��ص د رد  عمی��ق بازماند گان کشته ش��د گان ش��ورش هاي بنزین 
 ب��رد ارد  و ب��ه م��رد م نش��ان د هد  ک��ه قصد  ن��د ارد  مس��یرهاي ناکارآمد  گذش��ته 

را اد امه د هد .
س��یزد هم. مرد م از صند وق رأي ناامید  ش��د ه اند ، اما راه ح��ل کماکان صند وق رأي 
اس��ت، صند وقي که حکومت با همه توانش، صاد قانه نش��ان د هد  که مي خواهد  از 
طریق آن گش��ایش ایجاد  کند . انتخابات مجلس، فرصتي است که هنوز میلیون ها 
ایراني بیمناک و د ل نگران، مضطرب و خش��مگین، شاید  بتوانند  به آن امید ي سرد  

اما راهگشا ببند ند .
چهارد ه��م. حکوم��ت، امنی��ت را س��خت پایش کن��د  اما فض��ا را امنیت��ي نکند . 
محصول فضاهاي امنیتي، د رازگویي و زبان گش��اد گي چاپلوس��ان، خشونت طلبان 
 و لقمه چین��ان فس��اد ، و ب��ه کن��ج عزل��ت خزی��د ن اصح��اب س��المت و د یانت 

و مصلحان است.
پانزد هم. نخبگان بس��یاري حاضرند  حتي به قیمت ناسزا شنید ن، به شرط صد اقت 
حاکمان براي د رست کرد ن اوضاع ایران عزیز، به حکومت کمک کنند . اینان را قد ر 
بشناس��ید ، فریب شان ند هید ، مرعوب شان نکنید  و بگذارید  شعله هاي امید  به آیند ه 

ایران بیش از این تضعیف نشود .
 ای��ن مطل��ب را محم��د  فاضل��ي عض��و هیئت علمي د انش��گاه ش��هید  بهش��تي 

د ر عصر ایران نوشت.
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ماهنامه 
خوش اخالق ها 
و خوش ذوق ها 
در حوزه اجتماعی و اقتصادی

ماهنامه اقتصاد ی و اجتماعی- سال پنجم -  شماره 47 - آذر ماه 1398 3

اس��ت  این  س��ئوال 
ک��ه چرا پ��س از اجرای 
د ر  توس��عه  برنام��ه   10
ای��ران نتوانس��تیم به توس��عه 
برس��یم؟صحبت از موانع تولید  و 
توس��عه د ر ایران عمری به قد مت 
برنامه های توسعه د ارد ؛ برنامه هایی 
که 11 بار د ر کش��ور اجرا ش��د  اما 
نتیج��ه هفت د هه ت��الش هنوز به 
توس��عه یافتگی منجر نشد ه است. 
د رنتیجه عجیب نیست بحث د ر این 
باره نظرات متع��د د ی را د ر برگیرد  
که حتی ب��ا یکد یگ��ر د ر تضاد  قرار 
د ارن��د . عد م اهلیت فنی و علمی د ر 
اهلیت سیاسی  ایران تحت الشعاع 
و امنیتی ق��رار گرفته و همین 
مساله باعث تصمیمات اشتباه 
د ر میان تصمیم گیران اقتصاد ی 
کش��ور د ر یک قرن گذش��ته بود ه اس��ت.اقتصاد  ایران یکی از س��خت ترین 
فشارهای خارجی ناشی از تحریم را تحمل می کند  . شاید  صحبت از توسعه 
د ر این شرایط کمی عجیب باشد  اما نکته اینجاست که چرا از پس سال های 
طوالنی اجرای برنامه های متعد د  توس��عه نتوانس��تیم به اهد اف پیش بینی 
ش��د ه رد  این زمینه نزد یک شویم و همچنان عنوان کشوری د ر حال توسعه 
را با خود  د اریم؟پاسخ به این سئوال بحثی تاریخی را طلب می کند . شاید  ما 
د یر متوجه ش��د یم که بلد  نیستیم. که س��واد  الزم و کافی را ند اریم. مشکل 
اساسی توسعه نیافتگی این است که صنعت د ر این کشور قاعد تا پا نمی گیرد . 
هنگامی که ما به تاریخ کشور خود  می نگریم متوجه می شویم این مشکل از 
مد تها پیش آغاز ش��د ه است؛ به نظر من باید  بررسی تاریخی این مساله را از 
قرارد اد  خفت بار ترکمانچای به این سو انجام گیرد . د ر ماجرای انقالب مهم 
و راهگشایی چون مشروطه ، کپی کاری د ر کشور ما باب شد  چرا که حتی 
خود  این انقالب را وقتی بررس��ی می کنیم متوجه می ش��ویم که این انقالب 
خود  کپی بود  از انقالبات مش��ابهی که پیش تر د ر کش��ورهای د یگر رخ د اد ه 
ب��ود  و وقایع جهانی. به بیانی جامعه ایران ب��ه جنبش نیفتاد  بلکه از بیرون 
الگوبرد اری کرد . وقتی از بیرون چیزی را می گیریم باید  به سابقه تاریخی هم 

توجه کرد . شارل شورد ن وقتی د ر زمان شاه عباس صفوی به ایران آمد ه بود  
د ر کتاب خود  که س��ه قرن پیش نوش��ته است، تاکید  د ارد : د ر میان صنعت 
گران ایرانی کسی توانایی تعمیر ساعت را ند اشت. یعنی سیصد  و اند ی سال 
پی��ش، از علم و فن نس��بت به جهان خود  عقب ماند گی د اش��ت. یا من د ر 
جایی می خواند م که ناصر الد ین ش��اه د ر مورد  تلفن، صحبتهایی می کند . او 
می گفت جایی سوراخ سوراخ را روی گوش خود  می گذاشتم و جایی سوراخ 
سوراخ هم د ر پایین بود  و من با فالن میرزا حرف زد م. این نشان می د هد  ما 

از صنعت بهره نبرد یم و نسبت به جهان خود  فاصله زیاد ی د اشتیم.
ریشه این مساله د ر چیست؟:سر آرتور لوییس نوبلیست اقتصاد  د ر گزارشی 
که د ر مورد  توسعه به بررسی وضعیت آموزش د ر جهان می پرد ازد  و وضعیت 
هر قاره را بررسی می کند ، نظر شما را جلب می کنم. او وقتی د ر بحث خود  
به آس��یا می رسد  می گوید  به د لیل د ستمزد  کم اساتید  و »نسبت شاگرد  به 
اس��تاد  به طور غیرطبیعی زیاد « عمال همین »کثرت تعد اد  د انشجو به زیان 
استاند ارد « سبب شد  تا »انبوهی فارغ التحصیل بی مایه« از د انشگاه به جامعه 
سرازیر شوند .وقتی از آسیا صحبت می کنیم مساله د یگر خاورمیانه نیست و 
کشورهایی چون ژاپن، چین، کره، تایوان و مالزی را هم د ر بر می گیرد  ولی 
این جوامع اکنون د ر باش��گاه کش��ورهای توسعه یافته حضور د ارند . بله آنها 
هم د ر این بحث جا می گرفتند  ولی آنها به سرعت فهمید ند  که نمی د انند  و 
بلد  نیس��تند  و همین سبب شد  مسیر خود  را تغییر د هند . ما نتوانستیم د ر 
جامعه خود  پذیرای این مش��کل باش��یم.آنها خیلی زود تر از ما فهمید ند  بلد  
نیس��تند . حد اق��ل از جنگ د وم جهانی این را فهمید ن��د  و بعد  د ید ند  منابع 
مکتوبی د ر غرب هست که به رشد  و پیشرفت آنها کمک می کند  به همین 
د لیل آن را به خوبی ترجمه کرد ند  تا از آنها استفاد ه کنند . هنگامی که منابع 
کافی را به د س��ت آورد ند  فرایند  آموزش را براساس ویژگی های جامعه خود  
تعری��ف کرد ند . ب��ا این حال ما هنوز این کار را انج��ام ند اد یم.با این حال ما 
بیش از 10برنامه توس��عه اجرا کرد یم و حتی پیش از کره به س��مت توسعه 
اقد ام به حرکت کرد یم ولی هنوز د ر میانه راه هستیم و گاهی نه تنها پیش 
نمی رویم بلکه رو به عقب حرکت می کنیم.بی سواد ی جامعه و بی مایه شد ن 
فارغ التحصیالن ،مش��کل این است که تصمیم گیران اقتصاد ی ایران از بعد  
انقالب مش��روطه به جز س��ه د وره محد ود  اهلیت حرفه ای ند اش��تند . یعنی 
فقط اهلیت های سیاس��ی و امنیتی افراد  بررس��ی شد ه ولی اهلیت حرفه ای 
را به فراموش س��پرد یم. از این رو با ش��اخص های متعد د  می توان ثابت کرد  
تصمیمات اقتصاد ی اتخاذ ش��د ه د ر کشور همراه با اهلیت حرفه ای و علمی 
نبود ه است.حاال فرد ی می تواند  اهلیت ند اشته باشد  و به تد ریج آن را کسب 

کند . مساله ما اما پیچید ه تر است، یعنی حلقه د یگری مطرح می شود . احمد  
اش��رف د ر کتاب مشهور خود ، بحث تاجرباش��ی ها را به عنوان مانع صنعتی 
شد ن کشور مطرح می کند . این افراد  د ر ساختار کشور نفوذ د اشتند . آمار را 
ببینید . از س��ال 12۷۷ که آمارهای گمرکی د ر کش��ور ثبت شد ه ، مشخص 
است همواره با کسری تراز تجاری روبرو بود یم که بعد ها با نفت جبران شد . 
به هر روی ممکن است حتی بخشی از  تصمیم گیران نااهل اقتصاد ی کشور 
جزو همین تاجرباش��ی ها بود ه باش��ند  یا حتی بیم آن می رود  برخی تحت 
تاثیر آن ها قرار می گرفتند . مشخص است فرد ی که توانایی کافی برای اد اره 
امور را ند ارد  مجبور به تبعیت می ش��ود . این بخش بیشترین ضربه و آسیب 
را به رش��د  صنعت و اقتصاد  د ر کش��ور زد ه است. د ر کتاب هنر تحریم ها که 
"ریچاد  نفیو "آن را نوش��ته مشخص می ش��ود  آمریکا به خوبی از ضعف های 
اقتصاد  ایران آگاه اس��ت و وقتی می خواهد  به کش��ور فش��ار آورد  د قیقا بر 
همین مسائل د ست می گذارد . کاش د ولتمرد ان ایرانی یک د وره د انشگاهی 
برای بررس��ی این کت��اب تعیین می کرد ند  تا متوجه ش��ویم چرا هر چه به 
زی��ان ما بود  را ناخواس��ته انج��ام د اد یم و عمال خ��ود  را د ر مقابل تحریم ها 
بی د فاع ت��ر کرد یم.این نکته مهمی اس��ت و د قیقا ما همین کار را انجام د اد ه 
ایم. نفیو می گوید  آمریکا مجموعه س��ازمان یافت��ه از تحریم ها را بر صنعت 
خود روس��ازی اعمال کرد . هد ف اصلی این تحریم ها مشاغل حوزه تولید  بود . 
د رس��ت همزمان با اعمال همین تحریم ها، امریکا توانایی شرکت ها و د ولت  
این کش��ور برای فروش فناوری های مخابراتی به ایران را افزایش د اد . به هر 
روی این ناکارآمد ی نشان از عد م اهلیت د ارد  که جز سه د وره د ر تمام د وره  
انقالب مش��روطه به این سو حاکم بود ه اس��ت.د وره نخست وزیری مصد ق، 
د وره وزارت علینق��ی عالیخانی و س��ال های 60 تا 6۸.هم��ه رهبران ایران 
تمایل د اشتند  ایران صنعتی شود  ولی نشد . به این معنا من فکر می کنم اگر 
اهلیت کافی بود  حتما می شد  د ر سیستم نیز تغییرات مورد  نیاز را ایجاد  کرد  
و حاکمیت هم قانع می ش��د  مسیری که به س��ود  کشور است را اد امه د هد . 
آقای جلیل شرکا د ر مصاحبه ای با ماهنامه تجارت فرد ا می گوید  ما د ر زمان 
شاه هم ابتد ا اهلیت امنیتی افراد  را بررسی می کرد ند  که عمال این روند  پس 
از انق��الب هم اد امه یافت.می بینید  که ماجرا خارج از حوزه اقتصاد  آب می 
خورد  . د ر حقیقت وقتی اقتصاد  اولویت و اصل نیس��ت، این اش��تباهات د ر 
س��اختار تکرار می ش��ود  و مانعی برابر توسعه یافتگی ایجاد  می کند  . شاید  
بهتر باش��د  راز توسعه نیافنتگی ایران را د ر همین ماجرای اهلیت و خارج از 
حوزه اقتصاد  جس��تجو کنیم.این مطلب را سید  محمد  بحرینیان؛ عضو اتاق 

بازرگانی مشهد  نوشت.

حواد ث واتفاقاتی که طی س��ال های اخیر رخ د اد ه، سبب شد ه تا شکافی 
عمیق میان د ولت و ملت ایجاد  شود  که ترمیم این شکاف د ر مد ت زمان 
باقی ماند ه، عماًل نش��د نی به نظر می رس��د . یک��ی از اصلی ترین د الیلی 
ک��ه د ر خصوص این ش��کاف می توان ذکر کرد ، عد م وف��ای به عهد  د ر 
مس��ئوالن اس��ت. براس��اس توصیه قرآن کریم، وفای به عهد  از اهمیت 
زیاد ی برخورد ار اس��ت و می تواند  ترمیم کنند ه روابط باشد . با این وجود  
مس��ئوالن د ولتی که از ش��رایط اقتصاد ی کش��ور و نارضایتی های مرد م  
آگاهند ، زیاد  حرف می زنند  و کمتر عمل می کنند . د ر زمانی که کش��ور 
شد ید ترین تحریم ها را تجربه می کند  و وضعیت ناپاید ار اقتصاد ی وجود  
د ارد ، اینکه یک مس��ئول مد ام وعد ه های اقتصاد ی د هد  و از اصالح وضع 
معیش��ت مرد م سخن بگوید  امری ناش��د نی  است. بعد تر که این مسئول 
نتوان��د  به وعد ه خود  عم��ل کند ، نقض عهد  ک��رد ه  و همین نقض عهد  
 اعتم��اد  را د ر م��رد م زایل می کن��د  و برافزایش ش��کاف ها د امن می زند . 
د رهمین مسأله بنزین چند ین بار از سوی مسئوالن گفته شد  که افزایش 
قیمت��ی د ر کار نخواه��د  ب��ود  و بااین وجود  با تصمیم س��ران قوا قیمت 
افزایش یافت و د راین میان  اعتماد  مرد م خد ش��ه د ار ش��د . از سوی د یگر 

یکی  از اصلی ترین نقاط ضعف د ول��ت، به تیم اقتصاد ی اش باز می گرد د . 
این تیم نش��ان د اد ه که نمی تواند  د ر سختی هااز قد رت خرید  و معیشت 
مرد م حراست کند  و به همین سبب نیاز است که تغییراتی اساسی د ر آن 
صورت بگیرد . وقتی کارشناس��ان اقتصاد ی مد ام از تصمیمات د ولت د ر 
این حوزه انتقاد  می کنند  و می گویند  بس��یاری از این تصمیمات منطقی 
و کارشناس��ی ش��د ه نیس��ت، یعنی ارتباط د ولت با بد نه کارشناسی د ر 
حوزه اقتصاد  ضعیف است و باید  تجد ید  نظر جد ی د ر این زمینه صورت 
بگیرد . بد ون ترمی��م وضعیت اقتصاد ی ترمیم رابطه د ولت با ملت امری 

محال به نظر می رسد . 
نگاهی به تاریخ اس��الم نیز این مس��أله را تأیید  می کند . د ر زمان عثمان 
خلیفه س��وم که به د لیل مس��ائل سیاس��ی قیام نش��د  و مرد م علیه او 
نش��ورید ند . مسأله مرد م اقتصاد  بود  و برای د غد غه های معیشتی حرکت 
کرد ه بود ن��د . حضرت علی)ع( د ر توصیه ای خط��اب به فرزند ش محمد  
حنفیه می گوید   ای فرزند م، من از تهید س��تی بر تو هراسناکم، از فقر به 
ِعْذ بِا... ِمْنُه َفإِنَّ الَْفْقَر  ِّی  َخاُف َعلَْیَک الَْفْقَر َفاْس��تَ خد ا پناه ببر. »یَا بَُنیَّ إِن
ِّیِن َمد َْهَش��ٌة لِلَْعْقِل د َاِعَیٌة لِلَْمْقِت«. امیرالمومنین علی)ع( سه  َمْنَقَصٌة لِلد 

پیامد  را برای فقر ذکر می کند . ایشان می گوید  فقر د ین را ناقص می کند  
عقل را سرگرد ان می کند  و باعث ایجاد  د شمنی و شورش های اجتماعی 
می ش��ود . نیاز است د ولت د ر د و س��ال باقی ماند ه  اصالحاتی  اساسی د ر 
حوزه اقتصاد  را کلید  بزند . با این حال که فرصت ها  از د س��ت رفته شاید  
بتوان د ر د و س��ال باق��ی ماند ه از د ولت د وازد ه��م، آب رفته را به جوی 
بازگرد اند .این مطلب را  محمد تقی فاضل میبد ی؛ عضو مجمع محققین 

و مد رسین حوزه علمیه قم د ر روزنامه آرمان ملی نوشت.

نارضایتی  مرد م 

زیاد  حرف می زنند  و کمتر عمل می کنند 
اس��ماعیل عالی زاد   عضو هیئت علمی گروه جامعه شناس��ی د  انش��کد  ه عل��وم اجتماعی 
د  انش��گاه عالمه طباطبائی د  ر نشس��ت »چهل س��ال پس از پیروزی انقالب اس��المی 
ایران«اظهار کرد  : از آنجایی همچنان مس��ائلی س��ر جای خود   باقی ماند  ه می توان گفت 
انقالب اس��المی ایران از برخی جهات هنوز به پایان خود   نرس��ید  ه است، چراکه قانون 
انقالبی، قانونی اس��ت که هد  ف آن حفظ انقالب و تس��ریع و تنظیم جریان آن باش��د  .

این فتح قد  رت سیاس��ی نش��انه پایان انقالب نیس��ت، بلکه نش��انه مرحله جد  ید  ی د  ر 
انق��الب اس��ت، یعنی مبارزه ب��رای تعیین سرنوش��ت و پیامد  های انق��الب که ممکن 
اس��ت س��ال ها به طول انجامد  ، چراکه رهبران انقالبی تالش د  ارند   تا نهاد  های سیاسی 
و اقتص��اد  ی پای��د  اری ایجاد   کنند  .بنابرای��ن کاهش میزان نابراب��ری د  ر تمرکز ثروت و 
موقعی��ت اجتماع��ی از اه��د  اف عال��ی هر انقالبی اس��ت ام��ا اند  یش��مند  انی همچون 
»جانات��ان ِکلی« این طور اس��تد  الل می کنند   که انقالب ها معموالً قاد  ر هس��تند   که د  ر 
 کوتاه م��د  ت نابراب��ری را کاهش د  هن��د   و د  ر بلند  مد  ت احتمال ظهور مج��د  د   نابرابری 

وجود   د  ارد  .
رژیم های پس از انقالب سیاست صنعتی شد  ن را به طورجد  ی د  نبال می کنند   که همین 
امر موجب بازتولید   نابرابری  می ش��ود  ، عالوه ب��ر این افراد   برخورد  ار از امتیازاتی خاص، 
مقام ه��ای د  ولتی و صاحبان د  رآمد  های باال قاد  ر هس��تند   تا برخ��ی از این امتیازات را 
ب��ه فرزند  ان خود   انتقال د  هند  ، ازاین رو معموالً بع��د   از انقالب ها نظام نابرابری موروثی 
جد  ید  ی ظهور خواهد   کرد  . پیامد  های چنین انقالبی برای نخبگان روشن است اما برای 
تود  ه مرد  م چنین نیس��ت، انقالب ها معموالً به تود  ه ها نوید   عد  الت و رهایی از مفاس��د   
اقتصاد  ی می د  هند  ، اگرچه تود  ه ها نیز تا حد  ی از این منافع س��ود   می برند  ، اما آیا برخی 

بیش از د  یگران از نتایج انقالب سود   نمی برند  ؟
براین اساس از آنجایی همچنان مس��ائلی سر جای خود   باقی ماند  ه است، می توان گفت 
انقالب اس��المی ایران از برخی جهات هنوز به پایان خود   نرس��ید  ه است، چراکه قانون 
انقالبی قانونی اس��ت که هد  ف آن حفظ انقالب و تس��ریع و تنظیم جریان آن باش��د  .

ازآنجایی ک��ه هر انقالب��ی د  ر د  هه های بعد   از پیروزی خود   ب��ا فرازوفرود  ها و پیامد  های 
خاصی رو به رو است، د  ر این نشست خواستیم تا با جنس پرسش هایی که پیش ازاین از 

سوی د  یگران مطرح شد  ه بود  ، آشنا شویم.

مهم تری��ن تاثی��ر اعتراضات اخیر افزایش بی اعتماد ی، ناامید ی و یاس د ر س��طح کالن 
جامعه اس��ت. مساله کنونی شکاف میان د ولت با مرد م است.اعتراضات اخیر را می توان 
د ر مقام��ی نوعی خیزش اجتماعی ارزیابی کرد . ه��ر چند  بحث بنزین جرقه اعتراضات 
را روش��ن کرد ، اما مس��اله اصلی را باید  د ر محرومیت ها، محد ود یت ها، سواس��تفاد ه ها 
از قد رت، س��طح چش��م گیر فس��اد  اقتصاد ی، رانت، رش��وه و حقوق های نجومی مورد  
ارزیابی قرار د اد . عد م مشارکت واقعی شهروند ان د ر ساختار اجتماعی و سیاسی، زمینه 
نارضایتی را د ر جامعه ایجاد  کرد ه است.این عوامل روی هم رفته چه د ر د ی 96 و چه د ر 
آبان 9۸ موجب ش��د ه، این نارضایتی های انباشت شد ه از عملکرد  ها و کنش های بخش 
قد رت نوعی ناامید ی را ایجاد  کند . د ر 96 نیز شاهد  بود یم که آقای علم الهد ی جرقه ای 
را روش��ن کرد  و به س��رعت غالب ش��هر های کش��ور را د ر برگرفت. بنابراین، با جرات 
می توانیم بگوییم که اساس مساله نه تخم مرغ است و نه بنزین؛ د ر هر شرایط مشابهی 
این پتانس��یل وجود  د ارد  که چنین اعتراضاتی اتفاق بیافتد . د ر واقع، ناامید ی مرد م از 
اصالح امور و بیزار ش��د ن از تفاوت، تضاد ، ش��کاف طبقاتی، نابرابری د ر س��طح عد الت 
اجتماعی، موجب ش��د  این اعتراضات د ر زمانی بس��یاری کوتاه د ر غالب مناطق کشور 
ش��کل بگیرد .مس��اله بعد  این است که جامعه تا حد ود  زیاد ی خود آگاه تر شد ه است. د ر 
حقیقت، خود آگاهی مهم ترین مس��اله ای است که می تواند  زمینه ساز تحوالت اجتماعی 
ش��ود . اکنون روند  تحوالت نشان می د هد  که د ر نتیجه تغییرات جد ید  د ر سطح کالن، 

جامعه ایران به سطحی بیشتر از خود آگاهی د ست پید ا کرد ه است. 
د ر سطحی د یگر د ولت نیز د ریافته که اعتراضات شتاب گرفته است. اگر فاصله اعتراضات 
۸۸ تا 96 حد ود  ۸ سال بود  اکنون فاصله اعتراضات جد ید  به د و سال کاهش پید ا کرد ه 
اس��ت. روند  اعتراضات د ولت را به تفکر واد اش��ته تا د ر کنش ها و قد رت نمایی های خود  
با مالحظه بیش��تر با مرد م رفتار کند . واقعیت این اس��ت که اعتراضات اخیر به گرانی 
بنزین را طبقات باال و متوسط جامعه نمایند گی نمی کرد ند  بلکه بنیان اعتراض د ر غالب 
ش��هر های کشور اعم از تهران، شیراز، کرمانشاه و... طبقات پایین جامعه بود ند . د ر واقع 
می توان اظهار د اش��ت که نوع حرکت از پایین به باال اس��ت و شاهد  خود آگاهی بیشتر 
طبقات فرود س��ت و محروم هس��تیم.فارغ از ضربه اقتصاد ی، بحث گرانی بنزین، ضربه 
سیاس��ی بزرگی را به د ولت وارد  کرد . اکنون مس��اله این است که نسل جوان و نوظهور 
چگونه می توانند  با د ولت تعامل کنند .این مطلب را امان اهلل قرایی مقد م، جامعه شناس 

نوشت.

 اساس مساله، نه تخم مرغ است 
و نه بنزين

 کاهش نابرابری 
از اهد اف عالی انقالب ها است

کیک اقتصاد  به واسطه رشد  منفی کوچک شد ه و تورم باال قد رت 
خرید  خانوارهای ایرانی را کاهش د اد ه و بد بختی د ر اقتصاد  ایران 
به وجود  آورد ه است. تد اوم وضع موجود  یعني بد بختی بیشتر بر 
روی بخش ضعیف جامعه منتقل شود  که تبعات سنگیني خواهد  
د اش��ت.کمتر از نیمی از خانوارهای ایرانی خود رو د ارند  که د قیقا 
۵د هک باالی جامعه را تشکیل می د هند . این اقشار د ر کوتاه مد ت 

به واسطه افزایش قیمت بنزین بازند ه هستند  و پنج د هک پایین 
جامعه که فاقد  خود رو هس��تند  از بازتوزی��ع، بیش از پیامد های 
منفی و غیرمستقیم افزایش قیمت بنزین منتفع می شوند . بنابراین 
مسئله این است که سیاستمد ار رضایت کد ام قشر را د نبال کند . 
اگر سیاستمد ار به کوتاه مد ت سیاسی خود  نگاه کند  )یعنی عد م 
افت محبوبیت یا عد م تش��د ید  افت محبوبیت(، باید  رضایت پنج 

د هک ب��اال را د نبال کند  اما اگر مصلحت کوتاه مد ت و بلند مد ت 
اقتصاد  را نگاه کند  باید  از خیر محبوبیت بگذرد .پنج د هک باالی 
 جامعه ایران صد ای بلند تری د ر رس��انه های رس��می )روزنامه ها 
 س��ایت ها ...( و رسانه های غیررسمی )تلگرام، ...( و حتی بیشتر 
د س��تگاه های د ولتی و حتی مراجع تصمیم گیری د ارند  و بیشتر 
و موفق تر از پنج د هک ضعیف می توانند  به مس��ئوالن فشار وارد  
کنند  و آن ها را به س��مت سیاست های ناظر بر منافع خود  سوق 
د هن��د . پنج د ه��ک پایین تر چون د ر اس��تان های د ورتر از مرکز 
هستند  و به رسانه های جمعی و د ستگاه های حاکمیتی د سترسی 
کمتری د ارند  فشار سیاسی کمتری وارد  مي کنند  تا سیاست های 

معطوف به فقرزد ایی و منافع آن ها د ر د ستور کار قرار گیرد . این 
مس��ئله یکی از د الیل اصلی عد م اصالح��ات اقتصاد ی د ر ایران 
است.ترد ید  نکنیم که تد اوم سیاست های اقتصاد ی موجود  سبب 

افت تد ریجی و پیوسته رفاه مرد م ایران مي شود . 
اگر نمی خواهیم به این مرگ تد ریجی تن بد هیم باید  به جراحی 
تن بد هیم. روش��ن اس��ت که جراحی د رد  و خونری��زی د ارد  اما 
منفع��ت هر بیم��اری از جمله اقتص��اد  بیمار ای��ران د ر جراحی 
اقتصاد ی اس��ت ن��ه ناد ید ه گرفتن، خود  را به ناد انس��تن زد ن یا 
به جاد و و جنبل متوس��ل ش��د ن. روشن است که این اصالحات 
اقتصاد ی د ر بس��تر اصالحات اقتصاد  سیاس��ی موفق می ش��ود  

یعنی نظام حکمرانی کش��ور باید  همزمان اصالح شود  تا سرمایه 
اجتماعی و اعتماد  عمومی برای همراهی با این اصالحات اقتصاد ی 
س��خت د وباره ایجاد  شود . همراهی جامعه با اصالحات اقتصاد ی 
مستلزم همراهي نهاد های حکمرانی با اصالحات بنیاد ین د ر نظام 
حکمرانی اس��ت. تنها د ست د ر د ست هم می توان از یک فرجام 
بد  به یک فرجام خوب منتقل ش��د . فراموش نکنیم که تقد یر ما 
و هیچ کشوری لزوما انحطاط تد ریجی نیست بلکه تد بیر جمعی 
است ما مسیر آیند ه ما را مشخص می کند . اصالحاتي الزم است 
که راه بد بختي را ناگزیر نس��ازند  تا مجب��ور به »مد یریت بهینه 

بد بختي« نشویم. علی سرزعیم

مد یریت بهینه بد بختی با بنزين

ماجرا خارج از حوزه اقتصاد  است!

بود جه 99، موضوعی اس��ت که م��ورد  انتقاد  فراوانی 
قرار گرفته و صحبت د رخصوص آن نقل محافل شد ه 
است.هرس��اله اواس��ط آذرماه وقت و زمان حساب و 
کتاب د خل و خرج کشور است و پروند ه بنفش الیحه 
بود جه از د ستان روحانی تحویل ریاست مجلس شد  
تا مشخص شود  د ولت تد بیر چه آشی برای سال 99 
برای مرد م پخته اس��ت.د ر این الیحه از کاهش سهم 
نفت تا معیشت مرد م و افزایش و کاهش د ستمزد ها  
و د رآمد ه��ای ج��اری و بود جه عمرانی آورد ه ش��د ه 
اس��ت.الیحه ای بالغ  بر 19۸۸ ه��زار میلیارد  تومان 
که نس��بت به س��ال جاری، 1۴ د رصد  افزایش نشان 
می د هد . همچنی��ن بود جه عمومی د ولت د ر س��ال 
آیند ه به ۵63 هزار میلیارد  تومان رس��ید ه که ۸.26 
د رصد  بیش از بود جه عمومی س��ال جاری اس��ت.د ر 
حالی که حس��ن روحانی د ر صحن مجلس از بود جه 
خوش��بینانه ای سخن می گفت که اجرای آن خیلی 
مشکل اس��ت. د ر بحث سیاست ها س��خنان ایشان 
س��خنان خوبی بود  چون اگر واقعا وابستگی به نفت 
حتی به حد اقل هم برس��د ، این خیلی خوب و مفید  
اس��ت یا اینکه افزایش 1۵ د رصد ی حقوق کارمند ان 
و همسان س��ازی بین بازنشس��تگان و کارمند ان نیز 
از جمل��ه کارهای خوبی اس��ت که اگ��ر بتوانند  اجرا 
کنند ، سیاس��ت های متناسبی اس��ت که البته مهم 

اجرا شد نش است اما برای اینکه این کار اجرا بشود ، 
بای��د  اعد اد  و ارقام یا به ق��ول خود مان د خل و خرج 
با ه��م بخوانند .الیحه بود جه س��ال آیند ه د ر بخش 
د رآمد ها نیز با چالش هایی روبه رو است که نمی توان 
به ساد گی از کنار آنها گذشت. د ر واقع تحقق برخی 
مناب��ع د رآمد ی با چالش  همراه خواهد  بود . به عنوان 
مثال د ر بود جه س��ال آیند ه د رآمد های مالیاتی 19۵ 
هزار میلیارد  تومان پیش بینی شد ه است. تحقق این 
میزان د رآمد  نیازمند  کاهش معافیت های مالیاتی یا 
افزای��ش پایه های مالیاتی جد ید  خواهد  بود  که البته 
این امر ممکن اس��ت با مقاومت هایی همراه باش��د ، 
مانن��د  آنچه د ر جریان مالیات س��تانی از پزش��کان و 
نصب کارتخوان فروش��گاهی رخ د اد .د ر بود جه سال 
آیند ه مالیات را نس��بت به د رآمد های مالیاتی س��ال 
9۸ خیلی بیش��تر کرد ه اند  و ای��ن د ر صورتی خوش 
بینانه است که وضعیت اقتصاد ی کشور آنچنان خوب 
شود  که بتوان این مقد ار مالیات را تامین کرد  د ر غیر 
این صورت تنها فشار ممکن به سمت بخش تولید  و 
مرد می اس��ت که به صورت ش��فاف مالیات پرد اخت 
م��ی کنند  و این نمیتواند  مطلوب باش��د .به نظر می 
رسد  بود جه سال آیند ه بد ون د ر نظر گرفتن تحریم ها 
و ش��رایط خاص اقتصاد ی کش��ور ارائه شد ه است و 
همین مس��ئله می تواند  د رد سرس��از باشد   چون این 

بود جه برای ش��رایط عاد ی کش��ور مفید  است نه د ر 
شرایطی که ایران د ر جنگ با تحریم هاست.

مع��اون رئیس جمه��وری و رئیس س��ازمان برنامه و 
بود جه کش��ور با بیان این ک��ه جبران کاهش قد رت 
خرید  مرد م یکی از سیاست های اصلی الیحه بود جه 
سال 1399 اس��ت گفت که د ر سال آیند ه هیچ نوع 
افزای��ش قیمتی د ر کااله��ا و خد مات اعمال نخواهد  
ش��د . بنابرای��ن طبق گفته ه��ای وی نبای��د  نگرانی 
د رخص��وص افزایش قیم��ت کاالها د اش��ت. البته از 
سوی د یگر حس��ن روحانی روز هنگام تقد یم الیحه 
بود جه سال 1399 کشور به مجلس شورای اسالمی 
د ر جمع نمایند گان با بیان اینکه بود جه س��ال آتی، 
بود ج��ه اس��تقامت و مقابل��ه با تحری��م خواهد  بود ، 
گفت: »طی 9 ماه گذش��ته و به رغم تشد ید  تحریم ها 
و فش��ارها، بود جه های ج��اری به موق��ع پرد اخت و 
3۴ ه��زار میلیارد  تومان بود ج��ه عمرانی نیز تاکنون 

پرد اخت شد ه است«.
بود جه اس��تقامتی عنوانی است که رئیس  جمهور بر 
روی الیحه س��ال آتی گذاش��ته و وقتی چنین نامی 
بر س��ر زبان می آید ، به نظر می رس��د  که سال آیند ه 
باید  منتظر فشار و د ش��واری هایی بود  اما اینکه تنها 
مرد م هس��تند  که باید  فش��ارها را تحمل کنند  و یا 
اینکه د ولت هم از تحمل سختی ها بی نصیب نمی ماند  

مسئله ای اس��ت که صاحب نظران نظرات متفاوتی را 
برای آن مطرح می کنند .برخی ها معتقد ند  که فشارها 
بی��ش از آنکه مرد م را نش��انه قرار بگی��رد ، د ولت را 
به چش��م هد ف می بیند  و د ر مقاب��ل برخی د یگر از 
کارشناسان بر این باور هستند  که مرد م تنها قربانیان 
بود ج��ه اس��تقامتی خواهند  بود  و د ولت��ی ها تنها با 
نام های سیاسی مشکالت را گوشزد  می کنند . از سوی 
د یگر برخی از تحلیلگران، گذاشتن نام های سیاسی بر 
روی پد ید ه های اقتصاد ی را امری بیهود ه د انسته که 
تنها آتش زیر خاکس��تر را شعله ورتر می کند  و نباید  

انتظار د یگری از این جریان د اشت.
س��خن معروفی اس��ت که می گوی��د : »چو د خلت 
نیس��ت، خرج آهس��ته تر کن...«، باید  از مسئوالن و 
متولی��ان بود جه ریزی ایران پرس��ید  ک��ه چه اتفاقی 
می افتد  که بود جه عمومی د ولت فقط د ر یک س��ال، 
۸ د رصد  رش��د  کرد ه و از ۴۴۸ ه��زار میلیارد  تومان 
به ۴۸۴ هزار میلیارد  تومان می رس��د ؟.به زبان ساد ه، 
سند  چند  صد  صفحه ای و پیچید ه ای با نام »بود جه« 
که هر س��ال فربه تر می شود  و فهم آن برای بسیاری 
از عامه مرد م د شوار است، امسال با ابهامات و چالش 
های بیشتری نس��بت به سال های قبل همراه است 
که با این تفاس��یر فقط می توان نشست و گفت خد ا 

به د اد مان برسد .

پاستوری ها خود  را به خواب زد ه اند ؟
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افزایش قیمت بنزین نیز همانند  سیاس��ت د الر ۴200 تومانی به 
شکل نامناسبی اجرا شد  و حواد ثی را پیش آورد  که بیش از پیش 
توانایی سیاست گذاران اقتصاد ی کشور را با شک و ترد ید  روبه رو 
ک��رد . همچ�ون د الر ۴200، افزایش قیمت بنزین نیز سیاس��تی 
غریبه برای مرد م و نظام اجرایی کشور نبود . د ر چند  د هه گذشته 
هر د و کاال به د فعات افزایش قیمت را تجربه کرد ند .  اما نه فساد  و 
سرد رگمی سیاست گذار پس از د الر ۴200 و نه چنین حجمی از 
اعتراض و نارضایتی نسبت به افزایش قیمت بنزین مشاهد ه نشد ه 
بود . ساد ه انگارانه خواهد  بود  اگر این اتفاقات را تنها د ر قالب نتیجه 
سیاست د الر ۴200 یا نتیجه افزایش قیمت بنزین یا حتی فراتر 
از آن نتیجه ناکارآیی مشهود  د ولت حاضر تحلیل کرد . اقتصاد  هر 
کشوری با مفاهیمی همچون نرخ رش��د ، نرخ تورم، نرخ بیکاری 
فق�ر و نابرابری را می توان به پاره ای از مس تشبیه کرد  که د ر زیر 
ضربه های چکش هنرمند ان مس��گر شکل می گیرد ؛ چکش هایی 
ک��ه با عناوینی چون نظام حقوقی، نظام سیاس��ی، نظام اد اری و 
اجرایی، روابط خارجی، توان کارشناسی، نظام تصمیم گیری و ... 
از زوایای متعد د  و با ش��د ت های متفاوت بر تن س��رد  این پاره از 
مس فرود  می آیند  و د ر نهایت مصنوعی را خلق می کنند  که باید  

ق��وت و غذای مرد م را د ر خود  ج�ای د هد . د ر کنار اس��تحکام و 
زیبایی این مصنوع، فضای د رونی یا مقد ار آب و غذایی که د رون 
آن جای می گیرد  از یکس��و نسبتی مستقیم با هنر هنرمند ان د ر 
تجسم مصنوعی که می خواهند  بس��ازند  د ارد  و از سوی د یگر به 
هنر هنرمند ان د ر هماهنگی و تناسب بین ضربه ها و چکش های 
متفاوت و متعد د ی بس��تگی د ارد  که بر بد ن��ه آن فرود  می آورند . 
بد ون ش��ک جامعه ای که به گواه رئیس جمه��ور آن، ۷۵ د رصد  
از خانوارهایش نیاز به کمک معیش��تی د ارند ، از هنر کافی برای 
ساخت مصنوعی متناسب با نیازهای خود  برخورد ار نبود ه است. 
باید  پذیرفت که هنوز بعد  از چند  د هه، سیاس��ت گذاران کش��ور 
نمی د انند  به د نبال ساخت چه مصنوعی هستند . این سرد رگمی را 
می توان به ساد گ�ی د ر تناقض بین گفتار و عمل و حتی د ر گفتار 
امروز و د یروز آنها د ید  و »خود  د رست پند اری« آنها د ر مواجهه با 
مش��کالت نیز شاهد ی د یگر از آن است.هنوز نمی د انند  که آیا به 
د نب�ال اقتصاد ی پویا هستند  که د ر آن تخصیص منابع بر مبنای 
رقابت صورت می گیرد  و با بازارهای جهانی تعامل د ارد  یا اقتصاد ی 
را می پسند ند  که د ر آن د ولت منابع را تخصیص می د هد  و سعی 
د ر تامین حد اق��ل مایحتاج م��رد م د ر د رون مرزهای خود  د ارد ؟ 

اگ���ر چه با تجربه د نیا د ر انته�ای قرن پیش د یگر کمتر کس��ی 
اس��ت که به صراحت از گزین��ه د وم جانبد اری کند ، اما همچنان 
سیاس��ت گذاری کشور بر مد ار اعمال گزینه د وم اما د ر لفافه قلب 
مفاهی��م گزینه اول می چرخ��د . خالی کرد ن واژه ه��ا از معانی و 
وف��اد ار نبود ن به اصول و تعاریف علمی با به کارگیری پیش��وند  و 
پسوند  های خود  ساخته و توسل به توجیه محد ود یت های زمانی و 
مکانی همه ابزارهایی هستند  که د ر جهت رنگ کرد ن گنجشک 
اقتص��اد  د ولتی و فروش آن به جای قناری اقتصاد  رقابتی صورت 
می گیرد  غافل از اینکه باالخره این گنجشک رنگ شد ه باید  بخواند  
و خرید ار نیز به تد ریج متوجه صد ای آن می ش��ود . فق�د ان طرح 
اولی�ه د ر س��اخت مصنوع، د ر کنار ناس��ازگاری و ناهماهنگی د ر 
شد ت و تعد اد  ضربه های چکش های متعد د  بر بد نه این پاره مس، 
اینک ظرفی مسین د ر مقابل جامعه قرار د اد ه است که نه زیبایی 
و ظرافت د ارد  و نه اس��تحکام و از هم��ه مهم تر گنجایش غذای 
م��ورد  نیاز این جامعه را نیز ند ارد . د ر حالی که نرخ فقر از نس��بت 
۵/2 د رصد  د ر س��ال 13۸۴ با جهش��ی ۷ برابری به 3۴/9 د رصد  
د ر س��ال 139۷ رس��ید ه اس��ت، نباید  تعجب کرد  که چرا مرد م 
افزایش قیمت بنزین را که د ر صالح آن ش��کی نیست، به راحتی 
برنتابند . د ر تمام پانزد ه س��ال گذش��ته نرخ تورم د و رقمی، کم و 
بیش، مهمان س��فره این مرد م بود ه اس��ت و آنه�ا با متوسط نرخ 
بیکاری 11 د رصد ی و کم کاری گسترد ه د ست به گریبان بود ه اند ؛ 

اما د ر تمام این د وران راهکار سیاس��ت گذار و پشتوانه فکری آن، 
تنها و تنها توزیع فق�ر بود ه است. راهکار افزایش قیمت د ر مقابل 
کمک معیشتی نیز د ر فقد ان سیاستی مشخص برای خلق ثروت، 
تنها توزیع فقر و تسهیم فقر فقیر با غیر فقیر است و فاقد  چشم 
اند ازی بلند مد ت از رفاه و توان اقتصاد ی برای مرد م اس��ت و البته 
آنه���ا نیز این را به فراس��ت د ریافته اند  که این قن��اری د ر اولین 
 باران رنگ می بازد  و از آن پس است که باید  به گنجشک بنگرند  

و صد ای او را گوش د هند .
سیاس��ت گذارانی ک��ه د رآمد های واف��ر نفتی د ه���ه ۸0 را اهرم 
گسترش فس��اد  قرار د اد ند  و مرد م را به نظاره وا د اشتند ، نباید  د ر 
د ه��ه 90 و به وقت کاهش د رآمد  نفت، از مرد م جز نظاره، انتظار 
د یگری د اشته باشند . سیاس��ت گذارانی که با انکار کسری بود جه 
هم��واره از گرد ن نهاد ن به انضباط پول��ی و مالی طفره رفته اند  و 
حت��ی د ر ظاهر هم حاضر به حذف یکی از صد ها رد یف بود جه ای 
بعضا غیرضروری نیس��تند ، نباید  انتظار د اشته باشند  که به وقت 
تنگنا، مرد م نیز با طیب خاطر سهمی د ر تامین بود جه را به عهد ه 
بگیرند . اگر سیاست گذار چشم به د رآمد های مالیاتی د ارد  باید  بد اند  
جریان د رآمد های مالیاتی تنها د ر مقابل ش��فافیت د ر هزینه ها و 
پاسخگویی سیاست گذار نسبت به انتخاب سیاست ها و به عبارت 
د یگر »تخصی��ص منابع« و همچنین انتخاب ب��د ون محد ود یت 
سیاس��ت گذاران جاری می ش��ود . آیا به واقع سیاست گذار حاضر 

به تامین ش��رایط جاری شد ن د رآمد های مالیاتی هست؟ که اگر 
نباشد  انتظار وی از د رآمد های مالیاتی نیز محقق نخواهد  شد . باید  
پذیرفت که فعال شد ن بیشتر سیاست گذار د ر تخصیص منابع به 
قیمت به انفعال کش��ید ن هر چه بیشتر مرد م و فعاالن اقتصاد ی 
به شکافی عمیق بین سیاست گذار و فعاالن اقتصاد ی منجر شد ه 
اس��ت که به تد ریج اجرای سیاست های مورد  نظر سیاست گذار را 
ب��ا عد م همراهی مرد م و فعاالن اقتص��اد ی مواجه می کند . رویای 
تخصیص کارآی منابع توسط د ولتی حتی با »یک د و جین عنوان 
مثبت« تنها رویایی ش��یرین است که د ر نهایت برای مرد م به جز 
مسینه ای کم حجم، س��نگین و با نشتی فراوان )رانت( چیزی به 

ارمغان نمی آورد . این مطلب را د کتر د اود  سوری نوشت.

د  ر د  و قرن گذش��ته، اقتصاد   بعضی از کش��ورها مثل 
ای��االت متحد  ه آمریکا، 60 تا ۷0 برابر رش��د   کرد  ه و 
مصرف روزانة مرد  م نیز بیش از ۴0 برابر ش��د  ه است. 
ام��ا د  ر برابر آن، کش��ورهای د  یگری نیز هس��تند   که 
اقتصاد   د  ر آن ها یا رش��د   چند  انی نکرد  ه یا اصاًل رو به 
افول رفته است. چرا بعضی کشورها چنین موفق شد  ه 
و برخی شکس��ت خورد  ه اند  ؟ آیا اس��تعمار و استثمار 
پاس��خ مسئله است؟ د  ارون عجم اوغلو، از مشهورترین 
اقتصاد  د  انان جهان،  استاد   اقتصاد   د  ر د  انشکد  ه کیلیان 
د  انش��گاه ام آی تی اس��ت، تمرکز او عمد  ت��اً بر اقتصاد   
سیاس��ی اس��ت. همچنین نویس��ند  ۀ چهار کتاب، از 
جمل��ه چرا ملت ها شکس��ت می خورند  ، ریش��ه های 
قد  رت، فقر و ش��کوفایی بود  ه است. نام عجم اوغلو د  و 
بار د  ر فهرس��ت صد   متفکر برتر جهانی نشریة فارین 
پالسی آمد  ه و جوایز متعد  د  ی از جمله جایزۀ »د  انش 
اقتص��اد  « را اخی��راً و د  ر س��ال 201۷ د  ریافت کرد  ه 
است. او این روزها، از د  ید  گاه ها و د  غد  غه هایش د  ربارۀ 

اقتصاد   جهان سخن می گوید  :
تم��ام اقتصاد  د  ان��ان ب��ر این نظ��ر تواف��ق د  ارند   که 
چنی��ن تحولی تماماً ناش��ی از د  گرگون��ی د  ر فناوری 
و س��رمایه گذاری د  ر س��رمایه های فیزیکی و انسانی 
اس��ت. اما سرمنش��أ حقیقِی آغاِز تحوالِت فناورانه و 
همة د  س��تاورد  های همراه آن کم��اکان د  ر پرد  ۀ ابهام 
اس��ت. ایجاد   محی��ط نهاد  ی موج��ود   د  ر مناطقی که 
م��ا اصطالح��اً آن را »غرب«  می نامی��م –بخش هایی 

از اروپ��ای غربی، ایاالت متح��د  ه و کاناد  ا- این امکان 
را ب��رای ش��هروند  ان ای��ن نواحی به وج��ود   آورد   که 
بی د  رد  س��ر روی فناوری ه��ای جد  ید   س��رمایه گذاری  
کنن��د  . این محیط نهاد  ی همچنی��ن به آن ها فرصت 
د  اد   تا بالفاصله و بد  ون مانع تراش��ی یا مزاحمت، این 
فناوری ه��ا و س��رمایه گذاری های جد  ی��د   را عملیاتی 
کنن��د  . این نهاد  ها، امنیت بازارهای مالی و بازار کار را 
نیز فراهم کرد  ند   تا از این رهگذر، امکان تأمین سرمایة 
الزم میس��ر ش��ود  ، به طوری که د  ر پی این نوآوری ها 
و س��رمایه گذاری ها و انطب��اق با فرآیند  ه��ای تولید  ، 
بهره وری نیز ارتقا یاف��ت. روی هم رفته اقتصاد   نهاد  ی 
به عنوان تکمیل کنند  ه و برطرف کنند  ۀ برخی ضعف 
های مکاتب گذشته مطرح شد  ه است.ایجاد   نهاد  های 
ب��از و پذیرا، یک فرآیند   اس��ت و از این رو مس��تلزم 
گذر زمان است.چنین سازوکاری یک شبه به فضایی 
باز و پذیرا منجر نمی ش��ود   که د  ر آن قد  رت سیاسی 
تقس��یم شد  ه باشد   و هنجارها و نهاد  های د  موکراتیک 
توس��عه یابد  . جنبة د  یگری که جیمز رابینسون و من 
بس��یار مورد   تأکید   قرار می د  هیم، مش��ارکت جامعة 
مد  نی اس��ت، که البته د  ر تضاد   با د  ی��د  گاه عوامانه ای 
اس��ت که د  ر ای��االت متحد  ه وج��ود   د  ارد  . وجه تمایز 
بیش��تر جوامعی که د  ارای مؤسس��ات سیاس��ی باز و 
پذیرا هس��تند  ، این اس��ت که آن ها واقعاً مرد  م را د  ر 
جریان امور سیاس��ی قرار می د  هند  . به همین سبب، 
ما نه طبقة خواص نی��از د  اریم، نه نخبگان اقتصاد  ی، 
نه نخبگان نظامی و نه نخبگان سیاس��ی؛ ما به جامعه 
نی��از د  اریم. ب��ه تود  ه ه��ای مرد  می ای ک��ه از طریق 
مجاری مختلفی چون رس��انه ها، سازمان های مد  نی، 
احزاب سیاس��ی، اعتراضات و راه های د  یگر برای ابراز 
نارضایتی خود   بس��یج ش��وند   و د  ر تصمیم گیری های 
سیاس��ی د  خیل ش��وند  . ایاالت متحد  ه، اروپا و به ویژه 
انگلس��تان و تا حد  ی فرانسه و هلند    د  ر برخی مقاطع 
و د  ر مس��یر حرکت به س��وی فراگیر ش��د  ِن نهاد  های 
اقتصاد  ی و سیاسی ش��ان مس��تعمرات خود   یا س��ایر 

نقاط جهان را اس��تثمار کرد  ه و از آن ها بهره برد  ه اند  ، 
د  ر حالی که همزمان، د  ر د  اخل کشورهایش��ان اقد  ام 
ب��ه ایجاد   ت��وازن و برابری می کرد  ن��د  . د  ر مقابل کرۀ 
جنوبی نخس��تین قد  م های خود   را د  ر نظامی بس��یار 
سرکوبگرانه برد  اشت که سیاست آن پایین نگه د  اشتن 
د  س��تمزد   کارگران تولید   بود   و زیر سلطة ژنرال پارک 
چانگ هی و د  یکتاتوری نظام��ِی تحت فرمان او قرار 
د  اشت، اما نهاد  های اقتصاد  ی و سیاسی کرۀ جنوبی د  ر 
گذر زمان به شکل روزافزونی باز و پذیرا شد  ند  ، آن هم 
نه تنها به واسطة چند   عامل س��اختارِی معد  ود  ، بلکه 
د  ر نتیجة فعالیت های سیاس��ی اقشار مختلف جامعه. 
به همین طریق، ملت ها نیز وقتی شکست می خورند   
که یک فرد   ی��ا یک گروه قد  رتمند   می ش��وند  ، اما به 
بهای تضعیِف د  یگران. این اتفاق مانع اید  ه های جد  ید   
می شود   .  گفتمان ها و وابستگی ها و عقاید   سیاسی بر 
تحقیقات اقتصاد  ی تأثیرگذار اس��ت و مسیر پژوهشی 
اقتصاد  د  ان��ان را مش��خص می کند  . اگر به چند   س��ال 
پی��ش یا یک د  هه قبل از بح��ران مالی برگرد  ید  ، وال 
اس��تریت و عالم سیاست بر بس��یاری از اقتصاد  د  انان، 

به ویژه اقتصاد  د  انان مالی تأثیرگذار بود  ه است. 
اگ��ر امروز نگاه��ی به نرخ بی��کاری د  ر ایاالت متحد  ه 
بیند  ازی��د  ، به این باور می رس��ید   که بازار کار عملکرد   
فوق العاد  ه ای د  ارد  . اما اگر نرخ عد  م اشتغال3 را د  ر نظر 
بگیرید  ، که منظور از آن جمعیت د  ر سن کاری است 
که د  ست از جستجوی شغل نیز کشید  ه است، اوضاع 
آنچنان هم بر وفق مراد   نیست. اگر به رشد   د  ستمزد  ها 
نگاه کنید  ، اوضاع وخیم تر هم می ش��ود  . بنابراین باید   
ک��د  ام ش��اخص ها را د  ر نظ��ر گرف��ت؟ همانطور که 
بنجامی��ن د  یزرائیلی می گوید  : »س��ه نوع د  روغ وجود   
د  ارد  : د  روغ، د  روغ لعنت��ی و آمار«. ش��ما می توانید   به 
هر صورتی که د  لتان می خواهد   از آمار استفاد  ه کنید  . 
اقتص��اد   د  ر ای��ن زمینه با معض��الت بزرگتری مواجه 
است تا علوم د  یگری همچون فیزیک.بااین حساب، به 
گمانم باید   تالش بیشتری کنیم تا حساب شارالتان ها 

را از متخصص��ان جد  ا کنیم. متخصص��ان هم باید   تا 
جایی که می توانند   با یک صد  ای مش��ترک، و شفاف 
بر س��ر موضوعات مورد   توافق گفتگ��و کنند  . تصورم 
بر آن اس��ت که نوعی س��رد  رگمی بزرگ وجود   د  ارد  . 
د  ر این بی��ن افراد  ی چون آمارتیا س��ن، برند  ۀ جایزۀ 
نوبل اقتصاد  ، از ش��اخص تولید   ناخالص د  اخلی انتقاد   
می کنند  . اما او د  ر این مورد   اش��تباه می کند  . هرگز بنا 
نبود  ه که تولید   ناخالص د  اخلی معیاری برای سنجش 
رف��اه باش��د  . تولید   ناخال��ص د  اخلی معی��اری کاماًل 

مشخص و د  قیق است. 
و ب��ه معن��ای ارزش فعالیت ب��ازار و کاالها و خد  مات 
مورد   اس��تفاد  ه د  ر بازار است. هیچ نظریه یا د  ید  گاهی 
وجود   ن��د  ارد   که تولی��د   ناخالص د  اخل��ی را به عنوان 
ش��اخصی برای س��نجش رفاه د  ر نظر بگیریم. تولید   
ناخالص د  اخلی ش��اخصی بسیار مفید   و آگاهی بخش 
است، به طورمثال همان طور که د  ر ابتد  ا گفتیم، ایاالت 
متحد  ه 30-۴0 برابر ثروتمند  تر ش��د  ه اس��ت.موارد  ی 
مثل آسیب های زیست محیطی، نابرابری د  ر بهد  اشت 
عمومی، آموزش، فرصت ها، و ش��کاف جنسیتی را د  ر 
ذهنتان مجس��م می کنید  ، خواهی��د   د  ید   که همة این 
موارد   با هم مرتبط هس��تند  . هیچ عقل سلیمی چنین 
موارد  ی را ناد  ید  ه نمی گی��رد  . اگر می خواهید   راند  مان 
اقتص��اد  ی را د  رک کنی��د  ، تولی��د   ناخال��ص د  اخل��ی 
نقطة ش��روع خوبی اس��ت. اگر قصد   د  ارید   آسیب های 
زیست محیطی را برآورد   کنید  ، به رد  پای خود   د  ر تولید   
گاز کربن نگاهی بیند  ازید  ، یا سراغ د  یگر عوامل آلود  گی 
بروید  . اگر می خواهید   رفاه عمومی را اند  ازه گیری کنید  ، 
به شکاف جنسیتی، و نابرابری ها د  ر فرصِت بهره مند  ی 
از بهد  اش��ت و د  یگر موارد   بپرد  ازید  . این مس��ائل فوق 
العاد  ه مهم هس��تند  . لذا نیاز اس��ت که مجموعه ای از 
ش��اخص ها را، مثل یک د  اشبورد  ، پیش رویتان د  اشته 
باش��ید  ، و د  ر عین حال هیچ کد  ام را با د  یگری اش��تباه 
نگیرید   و هر ش��اخص را بجا و مناسب استفاد  ه کنید  .

این مطلب را مرتضی امیرعباسی ترجمه کرد  .

د ر بره��ه اوایل انقالب، تصوی��ری که مرد م از 
عد الت اجتماعی د اش��تند ، بیش��تر جنبه  های 
هیجانی د اش��ت. واقعیت این است که د ر آن 
برهه برد اشت ها از عد الت، حالتی اید ه آل  گونه 
د اشت و چند ان با واقعیت های کشور و جامعه 
هم خوانی ند اش��ت. این موضوع به خصوص تا 
قبل از ش��روع جنگ کامال محسوس بود  و د ر 
جلسات برنامه ریزی کشور این موضوع کامال به 
چشم می آمد .د ر آن زمان تقسیم بند ی طبقات 
اجتماع��ی به ای��ن صورت بود  ک��ه ۴0د رصد  
جمعیت د ر فقر مطلق به س��ر می برد ند ، ۴0تا 
۵0 د رصد  طبقه متوسطی ها بود ند  و 10د رصد  
هم ثروتمن��د ان و مرفهان بود ند  که 60د رصد  
از د رآمد ه��ای کش��ور را ب��ه جی��ب می زد ند . 
البت��ه االن نیز کمابیش  همی��ن وضع برقرار 
اس��ت منته��ا با این تف��اوت که آم��ار و ارقام 
مربوط به فقر مطلق جمعیت بس��یار پایین تر 
اس��ت. به عبارت د یگر، چیزی که ما امروز د ر 
کشورمان د اریم، فقر نسبی است که علت آن 
تد ابیر و سیاس��ت   هایی است که برای مقابله با 
مشکالت اند یشید ه شد ه و از آن سو نیز مرهون 
عملکرد  سازمان های حمایتی نظیر بهزیستی و 
کمیته امد اد  است.د هه۵0 ما رفاه اجتماعی را 
با گفتمان خیریه ای ش��ناختیم و این گفتمان 
به تد ری��ج فراگی��ر ش��د  و حت��ی د ر نهایت تا 
تصویب قانون تامین اجتماعی د ر سال 13۵۴ 

هم بسط پید ا کرد .
د ر اوایل انقالب حضور جد ی تر س��ازمان های 
غیرد ولت��ی، مرد م نه��اد  و خیریه ها ب��ود  که با 
سیاس��ت گذاری های رفاهی و عملیاتی کرد ن 
اید ه ه��ای خود  به بهبود  ش��اخص های عد الت 
و رفاه اجتماعی کم��ک کرد . د ر این د وران ما 
ش��اهد  گفتمان رفاهی کامال متفاوتی نسبت 
به گذشته هستیم که بهترین خروجی هایش 
س��ازمانی  نظیر بهزیس��تی بود  که اس��اتید  و 
د انش��مند ان علوم اجتماعی پیش��نهاد  کرد ه 
بود ن��د  و ب��ا ورود  آن به عرص��ه حمایت های 

اجتماعی، اثر چش��مگیری بر بهبود  وضع رفاه 
مرد م د اشت.

حتی تش��کیل جهاد  س��ازند گی نیز محصول 
تد وام همین گفتمان های رفاهی بود .  هرچه از 
روزهای اولیه انقالب فاصله می گیریم، نهاد های 
حمایتی و سازمان های متولی امور رفاه به بلوغ 
و تکامل می رسند . نمونه بارز آن، کمیته امد اد  
امام خمینی اس��ت که د ر اوایل انقالب حالت 
سنتی د اش��ت و با اینکه د ر بسیاری از اوقات 
به مرد م کمک می کرد ، اما پوش��ش حمایتی 
چند انی ند اش��ت و به مرور با تربیت و آموزش 
مد د کاران، د ر بطن سیاس��ت های رفاهی قرار 
گرفت. با همه این ها مهم ترین تحولی که منجر 
به اهمیت یافتن مس��ائل رفاهی شد ، سرمایه 
اجتماعی کش��ور بود . ما تا این زمان س��رمایه 
اجتماعی چند انی ند اش��تیم، اما فضا و ش��ور 
و ش��وق انقالبی موجب ش��د  نوعی از سرمایه 
 اجتماعی شکل بگیرد  که مهم ترین مشخصه 

آن، د وستی و براد ری و اعتماد  متقابل بود .
همین سرمایه اجتماعی سبب شد  به یک باره 
حرکت وسیعی آغاز شود  و همه مرد م از همه 
طیف ها و گروه ها وظیف��ه خود  بد انند  به فقرا 
و نیازمن��د ان کمک کنند . این تغییر نگرش ها 
و ش��رایط جنگ، سبب شد  موضوعات مرتبط 
ب��ا رف��اه د ر کانون توج��ه هم��گان از جمله 
سیاس��ت گذاران قرار گیرد . البته ما تا سال ها 
حتی با واژه رفاه هم مشکل د اشتیم. گویی رفاه 
واژه ای ضد بشری بود . آن قد ر  بر سر این کلمه 
مناقشه ها باال بود  که ناچار شد یم نام سازمان 
رفاه را به بهزیستی تغییر د هیم. خاطرم هست 
آن زمان من د ر ش��ورای انقالب حاضر ش��د م 
و بعد  از صحبت های بسیار، پیشنهاد  د اد م نام 
س��ازمان رفاه به سازمان بهزیستی تغییر یابد . 
حتی آن موقع رش��ته رف��اه اجتماعی هم د ر 
د انشگاه هایمان ند اشتیم. موضوع را د ر شورای 
انقالب فرهنگی با د کتر عباس توسلی مطرح 
کرد م و همین شد  که رشته تعاون اجتماعی به 

تعاون و رفاه اجتماعی تبد یل شد . د ر سال۵2 
کنفرانسی به نام رفاه اجتماعی برگزار شد  که 
اکثر اساتید  و بزرگان د اخلی و بین المللی رفاه 

د ر آن حضور یافتند .
ماحص��ل ای��ن کنفرانس 9 گ��زارش علمی و 
تخصصی بود  که خروجی آن ها تاسیس وزارت 
رفاه بود . وزارت رفاه تا سال های پیش از انقالب 
به  د لیل وابس��تگی بیش از اند ازه سازمان های 
تابع��ه آن ب��ه د ربار، کاری از پی��ش نبرد  و به 
همین د لیل بعد  از انق��الب با تجمیع و اد غام 
هم��ه 1۴س��ازمان  زیرمجموعه آن، س��ازمان 
بهزیستی تشکیل ش��د  که به جرئت می توان 
گفت مهم ترین و اثرگذارترین اقد ام ساختاری 

با هد ف بهبود  شاخص های رفاهی بود .
س��ازمان تامین اجتماع��ی اما د ر ای��ن د وران 
وضعیتی خاص د اش��ت نام اولیه این سازمان 
د ر ابتد ا س��ازمان بیمه های کارگ��ری بود  و با 
تصویب قانون تامین اجتماع��ی هم تنها تابلو 
این سازمان عوض شد . سازمان تامین اجتماعی 
ثروت عظیمی د ر اختیار د اشت، اما فاقد  برنامه 
بود . به همی��ن د لیل د ر ابت��د ای انقالب تنها 
کاری که کرد ند  عوض کرد ن تابلو این سازمان 
بود . بعد  از انقالب بود  ک��ه برنامه اجرایی این 
س��ازمان تد وین شد . مش��کل بزرگ سازمان 
تامین اجتماعی این بود  که مس��ئوالن به این 
نهاد  به عن��وان نهاد  اقتصاد ی می نگریس��تند  
و هرکس��ی روی کار می آم��د  از امکان��ات آن 
ناخواس��ته  بنابراین  سوءاس��تفاد ه می کرد ند ، 
د ر حاش��یه سیاس��ت  های رفاهی قرار گرفت. 
مشخص اس��ت که د ر این د وران سازمان های 
حمایت��ی بار اصلی ارتقای رف��اه عمومی را د ر 
پیوند  ب��ا حرکت های مرد م��ی و گرایش های 
انسان د وس��تانه برعهد ه می گیرن��د  و مفاهیم 
رفاهی با کنشگری همد النه و مسئولیت پذیرانه 
س��رمایه های اجتماعی و همین طور تاسیس 
سازمان هایی نظیر بهزیس��تی، رفاه اجتماعی 
و مفاهیم��ی مانند  عد الت، نابراب��ری و توزیع 

عاد النه د رآمد  و… د ر کانون برنامه ریزی های 
توس��عه ای و د غد غ��ه  سیاس��ت گذاران ق��رار 
می گیرند . تا پیش از ش��روع جن��گ امکانات 
سازمان بهزیستی خوب بود  و مرتب شعبه های 
اقم��اری آن د ر کش��ور افتت��اح می ش��د  و د ر 
کوتاه ترین زمان ممکن ه��م فقر مطلق رو به 
کاهش گذارد  و بعد ها با سیاست توزیع کوپن 
به طور کامل از بی��ن رفت. حتی اگر به برنامه 
اول توس��عه کشور نگاه کنید  متوجه می شوید  
که س��هم رفاه اجتماعی د ر آن زیاد  است. قرار 
بود  منابع و س��رمایه های فراوان��ی د ر راه رفاه 
عمومی هزینه شود ، اما با شروع جنگ بسیاری 
از سیاست ها عملیاتی نشد ند . بعد  از د وره جنگ 
د وباره سیاست گذاران اقد ام به بازنویسی برنامه 
اول توس��عه کشور کرد ند . منتها شرایط عوض 
شد ه بود  و چون کش��ور د ر تنگنای مالی قرار 
د اشت و امکانات، محد ود  بود  و رویکرد  اصلی از 
شاخص های رفاهی به مسائل اقتصاد ی تغییر 
یافته بود ، عمال س��ازمان هایی نظیر بهزیستی 
ک��ه تا پیش از آن رابط��ه ای نزد یک با جامعه 
علمی و د انش��گاهی د اش��ت و سیاس��ت های 
مد ون��ی د ر زمینه بهبود  ش��اخص های رفاهی 
را طراحی و اجرا کرد ه بود ، د چار مش��کل شد  
ک��ه تا به امروز هم این مش��کل اد امه د ارد . د ر 

واقع ما هر زمان از سازمان بهزیستی که یکی 
از بازیگران اصل��ی د ر حوزه کاهش فقر و رفع 
نابرابری اس��ت، غفلت کرد ه ایم، زخم ها د وباره 
س��ر باز کرد ه اند . اساس��ا عد الت اجتماعی د ر 
کشور ما همیشه حالت سینوسی د اشته است. 
د ر عرص��ه اجتماع��ی نیز تا اوای��ل د هه۷0 به 
این د لیل که توقعات مرد م پایین بود ، کس��ی 
د ر کشور احس��اس بی عد التی نمی کرد . تغییر 
نس��ل  ها و به تب��ع آن مطالبه گری جوانان که 
امکانات بیش��تری را طلب می کرد ند  و همین 
طور ش��کل گیری طبقه مرفه جد ید  د ر تغییر 
فضا بسیار موثر بود . ما بعد  از این د وران است 
که ناتوان از سیاس��ت گذاری د رس��ت و علمی 
د ر حوزه عد الت اجتماعی ش��د ه ایم و می توان 
گفت د ر نوعی ضعف سیاست های اجتماعی به 
سر می بریم که تبعات آن د ر افزایش نرخ فقر 
 مطلق مشهود  است. وانگهی د ر بُعد  اجتماعی

عد الت س��خت تر به د ست می آید . واقعیت این 
است که سرمایه های اجتماعی را د ر چند  د هه 
اخیر تا حد ود  زیاد ی از د ست د اد ه ایم و جبران 
آن  سخت  اس��ت. ظاهرا ما فراموش کرد ه ایم 
که مرد م کش��ور د ر بزنگاه های حساس کشور 
چه فد اکاری هایی که از خود شان نشان د اد ه اند . 

این مطلب را عزت اهلل سام آرام نوشت.

تصمیم��ات تند  و س��ختگیرانه برای بخش خصوصی به معن��ای تحریم د اخلی 
اس��ت و بس��تن فضای د اخلی عواقب نگران کنند ه تری از تحریم های بین المللی 
د ارد . د ول��ت باید  از بخش خصوصی به عنوان برگ برند ه برای عبور از ش��رایط 
سخت و د شوار فعلی استفاد ه کند  نه اینکه با تحمیل مصوبات و افزایش قوانین 
و مقررات د س��ت و پاگیر حلقه محاصره بخش خصوصی را تنگ تر کند . از این 
سیاس��ت ها نه تنها چیزی عاید مان نمی ش��ود  بلکه اند ک منافذ اقتصاد  ایران را 
هم می بند یم. رئیس پیش��ین اتاق بازرگانی ایران د رباره شرایط امروز بنگاه های 
اقتصاد ی می گوید : »سیاس��ت های تعزیراتی همچنان اد امه د ارد . قیمت گذاری 
تش��د ید  ش��د ه و س��رک کش��ید ن به انبارها به بهانه احتکار بد تر از گذشته د ر 
جریان اس��ت. یارانه های نقد ی همچنان بد ون هد ف پرد اخت می ش��ود . قیمت 
حامل های انرژی کم و بیش تثبیت ش��د ه، افزایش پایه پولی و نقد ینگی تد اوم 
یافته و خبری از سیاس��ت های اصالحی نیست. تالش موثری برای حل و فصل 
ابرچالش های کشور صورت نمی گیرد  و برعکس، بذر شکل گیری ابرچالش های 

جد ید  هم کاشته می شود .«
اقتص��اد  مبتن��ی بر د رآمد  نفتی ممکن اس��ت عوارض منفی گوناگونی د اش��ته 
باش��د  اما بد ترین عارضه اش این است که منطق اقتصاد ی را د ر تصمیم گیری و 
سیاس��تگذاری های ما از بین برد ه است. وقتی منطق اقتصاد ی از تصمیم گیری 
د ور ش��ود  اقتص��اد  تغییر جهت می د ه��د  و انگیزه ها به مس��یر د یگری منحرف 
می شوند . مثاًل وقتی ساختار سیاسی اولویت اقتصاد  را اشتغال زایی بد اند  نتیجه 
با زمانی که س��اختار سیاس��ی اولویت را رش��د  اقتصاد ی اع��الم کند ، متفاوت 
می شود . اگر رشد  اقتصاد ی د ر اولویت قرار گیرد ، اشتغال هم حاصل می آید  اما 
اگر اش��تغال ماموریت اصلی باش��د ، لزوماً رشد  به د ست نمی آید . به هر حال به 
د الیلی که نمی تواند  چند ان غیرمرتبط با این استد الل باشد ، بنگاهد اری بخش 

خصوصی هم د ر ایران شکل نگرفته است. 

د لیلش این است که د ولت از گذشته تولید  کاالی خصوصی را د ر اختیار گرفته 
و از نقش آفرینی بخش خصوصی د ر تولید  کاالی خصوصی بی نیاز بود ه اس��ت. 
یعنی نفت به عنوان منبع بزرگ تامین مالی باعث بی نیازی د ولت ها از بنگاه های 
بخش خصوصی ش��د ه و د ر مقابل بنگاه های بخش د ولتی و ش��به د ولتی مجال 
رش��د  پی��د ا کرد ه اند . جز این، حکومت ها نیز د ر ای��ران همواره از قد رت گرفتن 
بخش خصوصی هراس د اش��ته اند  و ترجیحش��ان این بود ه که بخش خصوصی 
وابس��ته ای را ش��کل د هند . به همین د لیل د ر طول چند  د هه گذش��ته اقتصاد  
کشور با تقسیم منابع و پول پاشی اد اره شد ه است. بد یهی است اقتصاد ی با این 
مختصات اینرس��ی سنگینی به تمرکزگرایی د ارد  و اجازه نمی د هد  بنگاه بخش 
خصوصی شکل گرفته و بزرگ شود .ساختار سیاسی مبتنی بر نفت، این مشکل 
د ر ذات س��اختارهای سیاسی مبتنی بر د رآمد  منابع طبیعی است. سیاستمد ار 
د ر این اقتصاد ها خود  را مسوول توزیع د رآمد های ناشی از فروش منابع می د اند . 
او می آی��د  ک��ه منابع را توزیع کند  و اصوالً بلد  نیس��ت کی��ک اقتصاد  را بزرگ 
کند . پس این مش��کل د ر ذات این ساختار وجود  د ارد . به همین د لیل است که 
اقتصاد  ما بیشتر یک »اقتصاد  توزیعی« است. د ر اقتصاد  توزیعی حق نسل آیند ه 
گرفته می شود  تا نس��ل فعلی به رفاه برسد .مرد م ما قبل از اعمال سیاست های 
توزیعی، س��خت کوش بود ند . به س��ختی تالش می کرد ند  و از منابع و د رآمد ی 
که خلق می ش��د ، مالیات می د اد ند  و د ر اد اره کش��ور سهیم بود ند . پایه تخریب 
منابع از زمانی گذاش��ته ش��د  که د ولت ها با اس��تفاد ه از ثروت نفت و برد اشت 
بی رویه از منابع زیرزمینی، همه امور را د ر د ست گرفتند  و همه چیز را به خود  
و به نفت وابس��ته کرد ند . متاسفانه سیاستمد اران نیز منابع را به ابزارهایی برای 
خرید  محبوبیت و کس��ب رای بد ل کرد ند .این اتفاق سبب شد  ما د ر چند  د هه 
گذش��ته روزبه روز از واقعیت های اقتص��اد ی فاصله بگیریم و بخش خصوصی را 
که پایه افزایش تولید  و خلق ثروت بود  به حاشیه برانیم و به جای افزایش منابع 
اقتصاد ی به س��مت توزیع منابع اند ک موجود  بروی��م. چنین اقتصاد ی نیاز به 

بنگاه بخش خصوصی ند ارد .
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تغیی��ر چند انی د ر نگاه سیاس��تمد اران ما به وجود  نیامد ه. اش��تباهاتی که د ر د هه 60 
د ر سیاس��تگذاری وج��ود  د اش��ت، همچنان وج��ود  د ارد . د ولت خ��ود  را متولی تولید  
کاالی خصوص��ی می د ان��د  و نگران کیفی��ت کاالی عمومی نیس��ت. کاالی عمومی را 
بای��د  د ول��ت تولید  کن��د  و کاالی خصوص��ی را بخش خصوصی. د ر ح��ال حاضر بنگاه 
ایرانی با تهد ید های زیاد ی مواجه اس��ت و هرچه جلوتر می رویم، بنگاه های د رس��تکار 
که می خواهند  د ر فضای رقابتی و س��الم کار کنند ، عرصه را بیش��تر از گذش��ته تنگ و 
تاریک می بینند . برای ملموس ش��د ن اهمیت فضای اقتصاد ی می توان به نحوه فعالیت 
د و نف��ر از ثروتمند ترین اف��راد  جهان نگاه کرد ؛ یکی بیل گیت��س د ر آمریکا و د یگری 
کارلوس اس��لیم د ر مکزیک. تفاوت این د و فرد  این است که بیل گیتس د ر یک فضای 
رقابتی و مناس��ب کس��ب وکار با نوآوری و ابتکار، خلق ثروت کرد ه، ولی کارلوس اسلیم 
د ر یک اقتصاد  بس��ته و فضای رانتی کس��ب ثروت کرد ه اس��ت. مطمئناً اگر جای این 
د و ثروتمن��د  و س��رمایه گذار را با هم عوض کنند ؛ بی��ل گیتس را به مکزیک و کارلوس 
اس��لیم را به آمری��کا ببرند ، هیچ کد ام از آنها نمی توانن��د  کار کنند  چون روش فعالیت 
د ر فضای اقتصاد  آزاد  س��الم و رقابتی با کار د ر فضای رانتی کاماًل متفاوت اس��ت. اصوالً 
فضای رانتی فضای آلود ه ای اس��ت که همه را مس��موم می کند  و هر کس بخواهد  سالم 
کار کند ، او را ناخواس��ته از آن فضا بیرون می کنند . فضای س��الم هم فضایی اس��ت که 
نمی توان د ر آن کار و کس��بی را که متکی بر رانت اس��ت پیش برد .د ر طول این سال ها 
اقتصاد  رانتی و توزیعی باعث ش��د ه بنگاه های س��الم روزبه روز ضعیف تر ش��وند  و قشر 
بازاری قد یمی که با اخالق و الگوهای س��الم کس��ب وکار د ر بازار فعالیت می کرد ند ، به 
 تد ریج کم ش��وند . د ر نتیجه امروز کس��انی که با استنش��اق از هوای رانتی پا گرفته اند ، 
فضای اقتصاد  ما را پر کرد ه اند  و این نگرانی جد ی وجود  د ارد  که با این شرایط بنگاه های 
س��الم نتوانند  د وام چند انی د اش��ته باشند . راه حل این مساله هم تنها این است که ریل 
اقتصاد  کش��ورمان را از مس��یر رانت و اقتصاد  د ولتی و توزیعی به مس��یر رقابت تغییر 
د هیم.بای��د  این اقتصاد  را از تله تیولد اری برهانیم. ترتیبات نظام تیولد اری باعث ش��د ه 
سیاس��تمد اران، بنگاه اقتصاد ی را د ر تیول خود  ببینند  و به قول د کتر نیلی بنگاهد اری 
اقتص��اد ی به عنوان پایه های نظام خلق ثروت د ر تمل��ک نظام خلق قد رت قرار گرفته 
اس��ت. بد یهی اس��ت که هرچه بنگاهد اری به سیاست نزد یک تر ش��ود ، سیاستمد ار از 
 پاکد س��تی د ورتر خواهد  شد  و هرچه سیاست به بنگاهد اری نزد یک تر شود ، بنگاهد اری 

از کارایی فاصله خواهد  گرفت.
فعالیت بنگاه باید  تبد یل به مازاد  اقتصاد ی ش��ود . کاال یا خد ماتی که تولید  می ش��ود  یا 
د ر بازار د اخل مش��تری د ارد  یا ممکن اس��ت صاد ر ش��ود . اگر بازار به د رستی کار کند  
و تقاضایی وجود  د اش��ته باش��د ، بنگاه های تولید ی می توانند  از طریق فروش محصول، 
مازاد ی ایجاد  کنند  که با این مازاد ، هم مالیات بپرد ازند  و هم برای تامین زیرساخت های 
مورد  نیاز خود  منابع ذخیره کنند . اما فضای کسب وکار مساعد  نیست و بنگاه نمی تواند  
مازاد  ایجاد  کند  که این مازاد  به س��رمایه گذاری تبد یل ش��ود .د ر نظر د اشته باشید  که 
فعالی��ت بنگاه یا وابس��ته به صاد رات اس��ت که این روزها به خاطر تحریم و نامس��اعد  
بود ن فضای کسب وکار و سیاستگذاری ناد رست صاد راتش به مشکل خورد ه یا محد ود ه 
فعالیتش بازار د اخل است که به د لیل کاهش تقاضا با مشکل مواجه شد ه است. این د و 
عامل باعث افت تولید  بنگاه ش��د ه و د ر نتیجه بنگاه بد هکار نظام بانکی ش��د ه و به تبع 
آن توان بانک هم د ر پرد اخت تس��هیالت برای سرمایه د ر گرد ش بنگاه ها کاهش یافته 
اس��ت. نتیجه اینکه ورود ی سرمایه به بنگاه مختل شد ه و نه تنها سرمایه گذاری صورت 

نگرفته که حتی تامین سرمایه د ر گرد ش هم د شوار شد ه است.

نشست آسیب شناسی زباله گرد ی د ر پایتخت به محل طرح مسائل جالبی 
تبد یل ش��د  از جمله :فعالیت د ند انپزش��ک به عنوان پیمانکار جمع آوری 
زباله یا افراد ی که د ر این عرصه مش��غولند  و باد یگارد  استخد ام کرد ه اند .

یکی از ش��رکت کنند گان د ر این نشس��ت که به هم��ت مرکز مطالعات و 
برنامه ریزی شهر تهران د ر محل د انشکد ه علوم اجتماعی د انشگاه عالمه 
طباطبائی برگزار ش��د  به س��ود  باالی این کار اشاره و تاکید  می کند  یکی 
را می شناسد  که د ند انپزش��ک است، یک خانه سالمند ان هم د ارد  اما د ر 
عی��ن حال از جمل��ه فعالیت های اصلی او پیمان��کاری جمع آوری زباله 
است.همچنین برخی پیمانکاران زباله به گفته کارشناسان شرکت کنند ه 
د ر این نشس��ت باد یگارد  اس��تخد ام کرد ه ان��د  و د رآمد های میلیارد ی به 
جی��ب می زنند ؛ آن ه��م د ر نتیجه فعالیت زبال��ه گرد هایی که برخی از 
آنان کود کان و نوجوانانی هستند  مثل »احد  و صمد «.احد  و صمد  بهرامی 
2کود ک ۷ و ۸ ساله بود ند  که همانند  هزاران کود ک د یگر د ر خیابان ها و 
کارگاه های ایران کار می کرد ند  و پول به خانه می برد ند ؛ سال 9۵ هنگامی 
که ضایعات جمع شد ه از سطل های زباله را به کارگاه بازیافت د ر غنی آباد  
یافت آباد  تحویل د اد ند  با انفجار کپس��ول گاز د ر اتاق کوچک کارگاه، د ر 
آتش سوختند  و جان خود  را از د ست د اد ند .احد ها و صمد ها نمونه هایی 
هستند  از چهار هزار و ۷00 کود کی که براساس آمارها به طور روزانه د ر 
ش��هر تهران به زباله گرد ی مشغولند ؛ کود کانی که روزانه د ر کنار مخزن 
های زباله د ید ه می شوند  و تالش د ارند  با جمع آوری زباله هایی که مورد  
نظر پیمانکاران اس��ت، لقمه نانی بر س��ر سفره خود  و خانواد ه شان ببرند .

ش��غلی که به طور غیررس��می آن را انتخاب کرد ه اند  و برای اد امه مسیر 
مجبور به ترک تحصیل می ش��وند  و به اجبار به د نبال آرزوهای خود  د ر 

مخزن های فلزی زباله د ر کوچه ها و محالت پایتخت هستند .
آرزوهایی د ر س��طل های زباله: فاطمه خاوری فعال مد نی  و مد یر مد رسه 

کود کان جویند گان د انش د ر منطقه ۵ شهرد اری تهران که کود کان زباله 
گرد  د ر آن تحصیل می کنند  نیز د ر این نشس��ت، این مد رسه را مد رسه 
خد اگرد ان توصیف کرد  و گفت: هفت هزار و ۵00 کود ک د ر این مد رسه 
آم��وزش و مهارت د ی��د ه اند  و اغلب آنان ک��ود کان بازماند ه از تحصیل و 
مش��غول به کار بود ند .  این کود کان اغلب از نظر هویتی د ارای مشکالتی 
هس��تند ؛ احد ها و صمد هایی هس��تند  که بهترین روزه��ای عمر خود  را 
د ر کار زبال��ه گرد ی مش��غول هس��تند  و آیند ه خود  را ب��رای یافتن یک 
لقمه نان د ر س��طل زباله می ریزند .این افراد  وقتی د ست هایشان را بیرون 
می آورند  ش��اهد  زخم های روی پوستشان هستیم؛ وقتی از آرزوهایشان 
می گویند  می بینیم که می گویند  د وس��ت د ارند  ماد رشان را ببینند  و این 
نشان می د هد  زخم های قلبشان از زخم های جسم شان عمیق تر و بیشتر 
اس��ت.آنان به جای کوله مد رس��ه،  کوله های بزرگ زباله  حمل می کنند  
و این موضوع د ل انس��ان را ب��ه د رد  می آورد .ابتد ا موض��وع زباله گرد ی 
برای جمع آوری وس��ایِل قابل اس��تفاد ه بود  اما بعد ها با اجرای طرح های 
بازیافت این موضوع به ش��غل تبد یل ش��د .آمار غیررسمی از حضور چهار 
ه��زار و ۷00 ک��ود ک زباله گ��رد  خبر می د هد  ک��ه ۴0 د رصد  آنان تنها 
نان آور خانه هس��تند  و بین 10 تا 1۵ سال سن د ارند .سازمان های مرد م 
نه��اد  و اد اره هایی که د ر این ح��وزه فعالیت می کنند ، می توانند  موضوع 

زباله گرد ان و فعالیت کود کان د ر این حوزه را ساماند هی کنند .
پس��ماند ؛  پیمان��کار د ند انپزش��ک د ارد  :خال��د  کریمی جامعه ش��ناس و 
پژوهشگر ش��هری نیز د ر این نشست اظهار د اش��ت:  موضوع پیمانکاران 
پس��ماند  پیچید ه اس��ت؛ گاهی برخی از آنان ماهان��ه پنج میلیون تومان 
می د هند  تا د ر منطقه ای بگرد ند  و زباله جمع کنند .وقتی افراد  از کود کی 
به این کار مش��غول هستند  د ر بزرگسالی هم آن را اد امه می د هند  و کم 
کم کامیون می خرند  و خود ش��ان پیمانکار می ش��وند .افراد  د ر این حوزه 

بد ون د اشتن مهارت کار انجام می د هند  و پول خوبی به د ست می آورند  
و این موضوع موجب می شود  که اغلب ترک تحصیل کنند ، بد ون اینکه 
هیچ آیند ه ای د اشته باشند .بسیار از افراد ی که د ر این حوزه کار می کنند ، 
د ارای مش��کالت و بیماری های خاصی هستند .وقتی می خواهیم د ر این 
حوزه کار کنیم می گویند  محرمانه اس��ت، ام��ا وظیفه د اریم د اد ه خام را 
به ش��ما بد هیم و پرد ازش د اد ه ها با شماس��ت.فرد ی را می شناس��م که 
پیمانکار این حوزه و د ند انپزش��ک اس��ت که خانه سالمند ان نیز د ارد  اما 
د ر ای��ن حوزه پیمانکاری می کند .د ر یک مورد  باید  بگویم هزینه س��االنه 
ش��هرد اری یک منطقه ۷0 میلیارد  تومان اس��ت که ماهانه یک پیمانکار 
سه میلیارد  تومان به شهرد اری می د هد  و می توان گفت نیمی از هزینه 
ش��هرد اری ماهانه یک منطقه توسط پیمانکار پسماند  تامین می شود . د ر 
این حوزه آس��یب های بسیاری وجود  د ارد ؛ آد م می ُکشند ، گوش می برند  

و برخی از آنها همراه خود  باد یگارد  د ارند .

 زباله جمع کن های د ند انپزشک 
و د ارای باد یگارد 

اشتباهات د هه ۶۰ همچنان اد امه د ارد ...

  اُتريش خواهان حفظ  »برجام« است 
اشتفان ُشلتس سفیر اتریش د  ر ایران د  ر حاشیه بازد  ید   از سایت بازیافت زباله کرمانشاه 
د  ر جمع خبرنگاران بر حمایت این کش��ور از حفظ و استمرار برجام تاکید   کرد   و گفت: 
تالش د  اریم هم به لحاظ اقتصاد  ی و هم از نظر اجتماعی از ایران حمایت کنیم تا گامی 

د  ر جهت حفظ برجام باشد  .
اتریش خواهان حفظ و اس��تمرار برجام اس��ت و به همین منظور س��فرهای استانی را 
د  ر ایران د  اش��ته ام و امروز هم د  ر کرمانش��اه هس��تم. تالش ما این است هم به عنوان 
عض��وی از اتحاد  یه اروپا و هم به عنوان کش��ور اتریش بتوانیم از نظر اقتصاد  ی و هم از 
نظر اجتماعی مرد  م ایران را حمایت کنیم و این حمایت ها بتواند  گامی د  ر راستای حفظ 

برجام باشد  .
س��فیر اتریش د  ر اد  امه از پروژه بازیافت زباله اس��تان کرمانش��اه به عنوان پروژه ای بی 
نظی��ر د  ر زمینه بازیافت زباله یاد   کرد   وافزود  : این پروژه به واقع یک پروژه الگو و نمونه 

د  ر حوزه بازیافت کشور ایران است.
وی با تقد  یر از زحمات د  کتر هاید  ه ش��یرزاد  ی و شهرد  اری کرمانشاه د  ر راه اند  ازی این 
پروژه گفت: این پروژه هم یک کار اجتماعی محس��وب می ش��ود   چرا که اثرات زیست 
محیطی د  ارد   و هم یک کار اقتصاد  ی مهم برای اس��تان و ش��هر کرمانش��اه محس��وب 

می شود  .
ش��لتس با اشاره به همراهی رایزن بازرگانی اتریش د  ر این سفر گفت: تمام تالش خود   
را به کار خواهیم گرفت تا هم از طرف کشور اتریش و هم از طرف اتحاد  یه اروپا بتوانیم 
کمک هایی را برای حفظ و اس��تمرار این پروژه جذب کرد  ه و د  ر اختیار این پروژه قرار 
د  هیم.معتقد  یم محیط زیس��ت و حفاظت از آن نباید   قربانی تحریم ش��ود  .اینکه چنین 
پروژه ای د  ر شهر کرمانشاه راه اند  ازی شد  ه نشان از رشد   و بلوغ فکری مرد  م و شهرد  اری 
کرمانش��اه د  ارد   که این س��ایت توانسته تا به امروز اس��تمرار د  اشته و به کار خود   اد  امه 
د  هد  .طی تباد  ل نظری که با معاون خد  مات ش��هری ش��هرد  اری کرمانشاه د  اشتم تحت 
تاثیر نگاه عمیق و توس��عه یافته ش��هرد  اری کرمانشاه به مسئله محیط زیست شد  م که 

جای تقد  یر د  ارد  .

مهم تری��ن د س��تاورد  د ول��ت روحانی، ثبات بخش��ی 
به محی��ط اقتصاد  کالن بود ه اس��ت. این د س��تاورد  
اما ب��ه د الیل مختلف د ر د ول��ت د وازد هم د ر حال از 
د ست رفتن اس��ت. تنها بازگشت تورم د ورقمی برای 
بی ثب��ات ک��رد ن اقتصاد  ای��ران کافی اس��ت. د ر اثر 
ناامن ش��د ن محیط اقتصاد  کالن، انگیزه س��ود اگری 
د ر بازارها تش��د ید  ش��د ه که نتیجه اش کاهش انگیزه 
برای س��رمایه گذاری بلند مد ت اس��ت. د ر حال حاضر 
حاش��یه سود  تولید  به ش��د ت پایین آمد ه و د ر مقابل 
بر جذابیت سود اگری و واسطه گری افزود ه شد ه و د ر 
نتیجه انگیزه س��رمایه گذاری د ر تولی��د  از بین رفته 

اس��ت.از آن طرف تعمیق ش��کاف می��ان د رآمد ها و 
هزینه های د ولت خیلی نگران کنند ه است. د ولت سال 
آیند ه احتماالً بیش از ۴۴0 هزار میلیارد  تومان هزینه 
د ارد  د ر حالی که د رآمد هایش د ر بهترین حالت، بیشتر 
از 360 هزار میلیارد  تومان نیس��ت. این شکاف منجر 
به افزایش تورم خواهد  شد .مس��اله ساد ه است؛ د ولت 
می خواهد  به گونه ای برنامه ریزی کند  که د ر تنگنای 
پیش رو، کشور د چار کمبود  ارز و د یگر منابع مورد  نیاز 
نشود . به همین د لیل این تفکر د ر میان سیاستمد اران 
ما ریش��ه د واند ه که قیمت گذاری چاره کار است. این 
بزرگ ترین خطای سیاس��تگذار د ر مقطع فعلی است 

که منجر به اتفاقات نگران کنند ه د ر کش��ور می ش��ود  
و عواق��ب زیانباری به د نبال خواهد  د اشت.مش��کالت 
ابتد ا از کس��ری بود جه شروع شد ه اس��ت. یعنی اگر 
هیچ تحریم��ی هم د ر کار نبود ، قطع��اً کار د ولت باز 
هم پیچید ه می ش��د . کس��ری بود جه و فش��ار باالی 
نقد ینگی باعث افزایش تورم شد ه است. د ولت به جای 
اینکه فکری به حال کسری بود جه کند  و مکانیسمی 
برای حل مش��کل نقد ینگی بیابد ، سرکوب بازار را د ر 
د س��تور کار قرار د اد ه و سیاس��ت کنترل قیمت ها را 
کلید  زد ه اس��ت. بعد  از مد تی ناچار می ش��ود  کاالها 
را د ونرخ��ی و س��همیه بند ی کند . ب��ه محض اجرای 
این سیاست، بازارهای غیررس��می زیاد ی د ر اقتصاد  
ش��کل می گیرد  که نمونه اش را د ر ب��ازار ارز د ید یم و 
نتایج زیانبارش را با تمام وجود  احساس کرد یم. از آن 
ط��رف بنگاه بخش خصوصی به اعتراض برمی خیزد  و 

می گوید  چطور اس��ت که قیمت مواد  اولیه، د ستمزد  
تامی��ن مالی و خالصه همه چیز افزایش یافته اما چرا 
قیمت کاالی تولید ی من افزایش پید ا نکند ؟ بنابراین 
از د ولت می خواهد  که امتیازاتی به او بد هد . اینجاست 
که زمینه چانه زنی بنگاه با سیاستمد ار شکل می گیرد  
که یکی از مهم ترین بس��ترهای ش��کل گیری فس��اد  
اس��ت. اصلی ترین د لیل ترویج فس��اد  و بی اخالقی د ر 
جامع��ه د رجه باالی تمرکز و د خال��ت زیاد  د ولت د ر 
اقتصاد  است. د ر نتیجه این د خالت ها و سیاستگذاری 
ناکارآمد ، بنگاه های ما امروز به شد ت آلود ه شد ه اند  و 
د ر نتیجه اخالق از بازارهای ما رخت بربس��ته اس��ت. 
س��اختار فعلی مد ام د ر حال تولید  رانت است و تالش 
برای ش��فافیت آن نتیجه بخش نیس��ت چون اقتصاد  
د ولت��ی اص��الح ناپذیر اس��ت.این مطلب را محس��ن 

جاللپور ، کارآفرین برتر نوشت.

اقتصاد  د ولتی اصلاح ناپذیر است

رفیقی که اخیرا به کاراکاس سفر کرد  ه بود   تعریف می کرد   بصورت حیرت 
انگیزی ش��اهد   افزایش نه روزافزون بلکه ساعتی قیمت کاالها بود  ه است. 
می گفت همه فروشند  گان لیستی از کاالها د  ر د  ست د  ارند   و برای فروش 
، اول به لیست نگاه می کنند   که گویا قیمت د  الری کاال د  ر آن د  رج شد  ه 
و سپس به سایتی که قیمت آنالین د  الر را مشخص می کند   و د  ر طول 
روز د  هها بار تغییر می کند   نگاه می کنند   و با یک ضرب و تقسیم قیمت 
لحظه ای کاال را به مشتری اعالم می کنند  .وخامت اوضاع به حد  ی است 
ک��ه قیمت یک وعد  ه غذای معمولی حاال معاد  ل یک ماه حقوق یک فرد   
عاد  ی است و این د  ر حالی است که این کشور صاحب بزرگترین منابع و 
ذخایر نفتی کشف شد  ه جهان است.جهت اطالع ونزوئال صاحب بزرگترین 
معاد  ن طال ، الماس و س��نگ آهن د  ر د  نیاس��ت.این روزها که د  وس��ت و 
د  شمن خطر ونزوئالیی شد  ن اقتصاد   ایران را گوشزد   می کنند   نه از بابت 
احتمال نزد  یک شد  ن میزان تورم ایران به ونزوئالست بلکه از بابت وجود   
شواهد  ی عینی و عجیب از شباهتهای رویکرد  های اقتصاد  ی د  ولتمرد  ان 
د  و کش��ور است که خود   به اند  ازه کافی خطرناک و د  لهره آور است.اینکه 
م��ا با تحریم های نفتی به این میزانی که مش��اهد  ه می فرمایید   تغییر و 
تحوالت د  ر وضعیت اقتصاد  ی مان د  اریم خود   نشان د  هند  ه شباهت هایی 
د  ر نحوه اد  اره د  و کشور است و این موضوع قابل نفی نیست .شباهت هایی 

از این قبیل :
 ما هم مانند   آنها استاد   خرج کرد  ن منابع بود  ه ایم و نه ساختن ظرفیت 

های مولد   و ساختار اد  اری کارآمد  
 ما هم عینا چنان تک محصولی و وابسته به نفت بود  ه ایم که با تحریم 

آن ، چنین د  ر التهاب هستیم .
 ما هم مثل آنها د  ولتی د  اریم با کسری بود  جه فزایند  ه که اصوال ویژگی 
د  ولتهای قبلی هم بود  ه است و این د  ولت و آن د  ولت ند  ارد   و با وعد  ه هایی 
به مرد  م منجر به افزایش هزینه ها ش��د  ه و نهایتا با توجه به نحوه تامین 

مالی د  ولت ، اقتصاد   را د  ر برابر شوک ها آسیب پذیر کرد  ه است.
 م��ا هم ذخایر ارزی را برای اهد  افی از قبی��ل وام ارزان ، وارد  ات رانتی  

انرژی تقریبا رایگان عینا مانند   آنها به باد   د  اد  ه ایم
 ما هم ایضا فکر کرد  یم قیمت ها را می شود   با ضرب و زور پایین نگه 
د  اشت . س��ازمان های عریض و طویل ساختیم با مد  یرانی آنچنانی برای 

تثبیت و کنترل قیمت ها و البته بال اثر !
  ما هم مانند   آنها هرگز بانک مرکزی چند  ان مس��تقلی ند  اش��ته ایم و 
سیاست های بانک مرکزی ما هم ذیل سیاست های کالن د  ولت ها انجام 

وظیفه کرد  ه اند  .
  و ما هم د  رس��ت مثل آنها روابط خارجی با د  یگر کش��ورها به هد  ف 

توس��عه تجارت و بهبود   شرایط س��رمایه گذاری از اولویت اول برخورد  ار 
نبود  ه است . ما هم اولویت های مهمتری د  اشته ایم…

از ح��اال به بعد   چه اتفاق جد  ید  ی خواهد   افتاد  ؟:رویترز می گوید   صاد  رات 
نفت ما حاال به چهارصد   هزار بش��که د  ر روز رس��ید  ه است که یک ششم 
ش��رایط عاد  ی است .از آنس��و ش��واهد   تایید   می کند   حتی یک ریال از 
هزینه های پیش بینی ش��د  ه و پیش بینی نش��د  ه ما د  ر بود  جه کم نشد  ه 
اس��ت.همچنین به علت رکود   سنگین امکان حصول و وصول د  رآمد  های 

مالیاتی پیش بینی شد  ه عمال غیر ممکن است.
میلی��ارد    ه��زار  پنج��اه  الذک��ر   ف��وق  م��وارد    هم��ه  ب��ه 
س��ال ابت��د  ای  د  ر  س��یل  از  حاص��ل  زی��ان  و  ض��رر   توم��ان 

 د  هه��ا هزار میلی��ارد   تومان تعه��د  ات غیرممکن خود  روس��ازان به مرد  م 
د  هها هزار میلیارد   تومان بد  هی بانکها ، و علی الحساب یک میلیارد   د  الر 
ارزی و د  هها هزار میلیارد   تومان منابعی که برای مبارزه با سونامی بیکاری 
حاصل از رکود   بی سابقه د  ر کشور د  ر سال جاری که باید   از جایی تامین 
شود   را اضافه کنیم تا د  رک د  قیق تری از عد  م وجود   توازن د  ر د  رآمد  ها و 
هزینه های کشور د  اشته باشیم .د  ر این هنگامه د  ستگاه چاپ پول شاید   از 
محد  ود   د  ستگاههای باشد   که بر خالف بسیاری از د  ستگاهها د  ر کشور از 
کار نیفتد   و حتی سریعتر و روانتر و بهتر کار کند  !پیش گویی ، البته کار ما 
نیست اما پیش بینی ها می گوید   با همین د  ست فرمان پیش برویم سال 
آیند  ه مفتخر به کس��ب مقام نایب قهرمانی جهان د  ر تولید   تورم خواهیم 

شد  . این مطلب را  حامد   پاک طینت ، اقتصاد  د  ان  نوشت.

عجیب نیست این همه شباهت ؟!

به جز د  وره های کوتاهی، سیاس��ت گذاری اجتماعی فاقد   گفتمان روشنفکری 
بود  ه است و به همین علت، عمل ازنظر بسیار پیشی گرفته است و آنچه رخ 
می د  هد   د  ر س��پهر اقد  امات د  ولت است تا از شد  ت مشقات مرد  م و مشکالتی 
که به طور اجتناب ناپذیری د  رگیر آن هس��تند   بکاهد  . مهم ترین مشکل فعلی 
کش��ور بروز پد  ید  ه »نابرابری اجتماعی« اس��ت؛ اما چرا این پد  ید  ه مهم ترین 
مش��کل کشور است؟ و اگر مهم ترین مس��ئله کشور است چرا روشنفکران و 

د  انشگاهیان د  ر مورد   آن وفاق ند  ارند  ؟
یکی از پیامد  های انقالب اس��المی تغییر د  رک مرد  م از نابرابری بود  . برخالف 
د  وران قبل از انقالب که تا حد   زیاد  ی د  رک مرد  م از نابرابری براس��اس د  رک 
نوعی قش��ربند  ی بسته اجتماعی قرار د  اش��ت، بعد   از انقالب به تد  ریج مرد  م 
به نوعی د  رک قش��ربند  ی باز معتقد   ش��د  ه اند  . این تغیی��ر را می توان با توجه 
به تحقیقات مختلفی که د  ر مورد   رفتار فرهنگی ایرانیان انجام ش��د  ه اس��ت 
د  ریافت.قب��ل از انقالب مرد  م فک��ر می کرد  ند   منزلت اجتماع��ی باال متعلق 
به اصطالح به »هزار فامیل« اس��ت و نمی توانند   د  ر آن میان جای گیرند  . لذا 
تالش��ی برای د  ستیابی به فرصت های اجتماعی، به ویژه فرصت های آموزشی 
ند  اشتند   و سیاست های اجتماعی ازجمله سیاست آموزش عالی که می تواند   
جایگاه اجتماعی افراد   را تغییر د  هد  ، بر اس��اس این د  رک از نابرابری، تمامی 
مرد  م را د  ربر نمی گرفت.بعد   از انقالب شاهد   چند  ین تحرک اجتماعی شد  ید   
بود  یم که ناشی از تغییر این د  رک بود  . اوالً، گروهی که جایگزین طبقه حاکم 
قد  یم شد  ند  . ثانیاً، سیاست های اجتماعی برای د  ستیابی به فرصت های جد  ید   
اجتماعی، زند  گی بس��یاری را تغییر د  اد  ؛ اما این تحرک اجتماعی باز نایستاد   
و د  ر تمام��ی د  وره های س��ال های بعد   از انقالب اد  امه یافته اس��ت.گروه های 
مختلفی جزو قش��رهای مختلف فرهنگی، سیاس��ی و اقتصاد  ی طبقه حاکم 
می شوند   و بعد   از چند   وقت جای خود   را به گروه های د  یگر می د  هند  . د  ر سایر 

قش��رهای جامعه نیز چنین تغییراتی د  ائماً ص��ورت می گیرد  . به عبارت د  یگر 
سیاس��ت های اقتصاد  ی و فرهنگی که نابرابری را نشانه رفته خود   بر تحرک 
اجتماعی اس��توار اس��ت و این تحرک اجتماعی خ��ود  ش د  ر چرخه ای د  یگر 
نابرابری اجتماعی را تشد  ید   می کند  .البته روشن است که نوع واضح نابرابری 
اجتماع��ی، اختالف د  رآمد  ه��ا بین گروه های مختلف مرد  م اس��ت که بازهم 
تح��رک اجتماعی باال نه تنه��ا متوقفش نمی کند   بلکه ب��ه آن د  امن می زند  . 
اگرچه همان طور که گفته ش��د   اس��اس همه این ها این تغییر د  رک مرد  م از 
نابرابری اس��ت که می توانند   جایگاه اجتماعی ش��ان را تغییر د  هند  . لذا جای 
تعجب نیس��ت که به طور مثال، کمیته امد  اد   به خانواد  ه های تحت پوش��ش 
وام کمک تحصیل د  ر آم��وزش عالی می د  هد   چون این خانواد  ه ها نیز انتظار 
تغییر جایگاه اجتماعی ش��ان را د  ارند   و د  رک کرد  ه اند   که از طریق تحصیالت 
عالی می توانند   جای خود   و خانواد  ه ش��ان را تغییر د  هند  .اگر نابرابری ناشی از 
تحرک اجتماعی مهم ترین مسئله کشور است چرا روشنفکران و د  انشگاهیان 

د  ر مورد   آن وفاق ند  ارند  ؟
سیاس��ت گذاری اجتماعی، علمی که به موضوع نابرابری می پرد  ازد  ، د  ر ایران 
ناش��ناخته اس��ت. اوالً د  ر تعریف این موضوع بین روشنفکران و د  انشگاهیان 
اختالف نظر وجود   د  ارد  . اگرچه باید   گفت که این عد  م وفاق و ناشناختگی مانع 
سیاس��ت گذاری د  ولت نمی شود   و تقریباً د  ولت باید   اقد  امات و سیاست هایی 
برای کاهش نابرابری د  ر جامعه د  اش��ته باش��د  .بعد   از انقالب این سیاست ها 
وجود   د  اش��ته و اس��تمرار هم د  اشته اس��ت اما به د  لیل همان ناشناختگی از 
اصول سیاس��ت های اجتماع��ی نه تنها به هد  فش که کاهش نابرابری اس��ت 
نرس��ید  ه بلکه همان طور که گفته ش��د   به د  لیل اثراتش د  ر تحرک اجتماعی 
باال از اهد  افش د  ور هم ش��د  ه است.تعد  اد   بی ش��مار صند  وق های رفاهی، اعم 
از بنیاد  ه��ای م��وازی د  ول��ت و د  ولت��ی و برنامه های کاهش فق��ر و بیکاری 

نتوانس��ته اند   میزان نابرابری را کاهش د  هند  . ثانیاً، نه تنها وفاق و ش��ناختی 
د  ر مورد   سیاس��ت گذاری اجتماعی نیس��ت، بلکه گفتمان روش��نفکری که 
ب��ه وفاق و ش��ناخت کمک می کند   نیز وج��ود   ند  ارد  .بنابراین، اگرچه تمامی 
سیاس��ت های د  ولت د  ر مورد   نابرابری اس��ت اما جامعه علمی و روشنفکری 
و بالطبع، گروه های سیاس��ی، موضوع گفت و گوی شان ارزیابی فالن سیاست 
مس��کن، یا سیاست بهد  اش��ت و د  رمان نیست تا مشخص شود   سیاست های 
د  ولت که برای خواسته های روزمره مرد  م تد  وین می شود   به کاهش نابرابری 

و تغییر زند  گی مرد  م انجامید  ه است یا نه. 
د  رحالی ک��ه د  ر کش��ورهای توس��عه یافته رفاهی، سیاس��ت گذاری اجتماعی 
د  ولت از د  ل گفتمان روش��نفکری و اید  ئولوژی های سیاس��ی بیرون می آید  . 
مس��لم اس��ت که د  ر ایران افراد  ی ب��ا تفکرات چپ یا راس��ت گرایانه وجود   
د  ارند   اما مواضع اجتماعی مش��ترکی د  ارند  .به طور مث��ال، معموالً حمایت از 
رشد   سازمان های غیرد  ولتی برای حمایت های اجتماعی، تفکری برخاسته از 
اید  ئولوژی لیبرالی است که بر مسئولیت افراد   جامعه تأکید   د  ارد   تا بر تحقق 
حقوقش��ان ازطریق د  ولت. اما د  ر ایران بسیاری چپ گرایان خود  شان فعاالن 
س��ازمان های غیرد  ولتی رفاهی هستند  .سیاست گذاری اجتماعی براساس هر 
اید  ئولوژی، روی طیف د  ید  گاه های مختلف سیاسی، ابعاد  ی د  ارد  . هنگامی که 
د  ید  گاهی چپ گرایانه اس��ت، گروه یا فرد   حام��ی آن ضمن آنکه حس تعلق 
ب��ه این د  ی��د  گاه د  ارد   و هویت فکری خ��ود   را از آن می گیرد   و به آن افتخار 
ه��م می کند  ، بع��د   گفتمانی – چه تلقی رفاه به مثابه یک حق یا مس��ئولیت 
اجتماعی فرد   – بعد   ارزشی، چه برابری و مساوات طلبی و چه انصاف و آزاد  ی 

د  ر انتخاب –روشن است.
ب��ر اس��اس همی��ن د  ید  گاه ها مکانیس��م سیاس��ت های اجتماع��ی مختلف 
پیشنهاد  شد  ه و از آن د  فاع می شود  . سازمان تولید   رفاه، مصرف رفاه و توزیع 

رف��اه د  ر چنین جوامعی بر اس��اس چنین د  ید  گاه هایی ش��کل گرفته اس��ت. 
بی د  لیل نیس��ت که کشوری چون امریکا برای برخی سیاست های اجتماعی 
بر حق انتخاب تأکید   می کند   و بیش��تر کش��ورهای اروپای��ی به ویژه اروپای 
ش��مالی بر اصول برابری. مس��لماً چنین گفتمانی د  ر ایران نیس��ت. سازمان 
تولی��د  ، مصرف و توزیع رف��اه د  ر ایران د  ر گذر نزد  یک ب��ه یک قرن حاصل 

کم وبیش اقد  امات د  ولت یا گفتمان رسمی بود  ه است.
به جز د  وره های کوتاهی، سیاس��ت گذاری اجتماعی فاقد   گفتمان روشنفکری 
بود  ه اس��ت و به همین علت، عمل ازنظر بس��یار پیش��ی گرفته است و آنچه 
رخ می د  ه��د   د  ر س��پهر اقد  امات د  ولت اس��ت تا از ش��د  ت مش��قات مرد  م و 
مش��کالتی که به طور اجتناب ناپذیری د  رگیر آن هس��تند   بکاهد  . د  ولت، چه 
این را به عنوان یک ض��رورت اخالقی انجام د  هد  ، چه برای کنترل اجتماعی 
جامعه روش��نفکری ای��ران د  ر آن مد  اخله  ای ند  ارد  .به تعبی��ر فوکو، وقتی از 
سیاس��ت گذاری اجتماعی، مانند   سیاست های مربوط به هوا، مسکن، کاهش 
فقر، بهد  اش��ت و د  رمان د  ر میان روشنفکران س��خن می گوییم به جای آنکه 
سخن شما را د  ر بر گیرد   شما باید   رشته سخن را به د  ست گیرید  . سخن شما 
د  ر سیاس��ت گذاری اجتماعی صد  ایی اس��ت که شبیه به آن هیچ گاه پیش از 

شما شنید  ه نشد  ه است. 
گویی شما عبارتی جد  ید   را شروع می کنید   نه د  نبال آنچه قباًل گفته اند  . آنچه 
د  ر باره سیاس��ت اجتماعی می گویید   نظر شماست. شما باید   بازی جد  ید  ی را 
آغاز کنید   که معلوم نیس��ت کس��ی میلی به شرکت د  ر آن د  اشته باشد  . اگر 
روش��نفکران سخن سیاست گذاری اجتماعی را آغاز نکرد  ه باشند  ، آغاز کنند  ه 
س��خن تنها با رویه طرد   و کنار گذاری سخنانش روبه رو می شود  . همان طور 
که د  ر مورد   این نوش��تار نیز ممکن است چنین شود  .این مطلب را علی اصغر 

سعید  ی جامعه شناس د  ر روزنامه ایران نوشت.

نابرابری اجتماعی و �حرک اجتماعی
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یکی از د  غد  غه های همیشگی من د  ر زند  گی این بود  ه است 
که چرا ما، خود  مان را نمی فهمیم! و چرا فهم د  رس��تی از 
محیط پیرامون خود  مان ند  اریم و چرا ارتباط های انسانی 
ما به پایین ترین ش��کل ممکن خود  ، کاهش یافته است و 
چرا از کنار موضوع های بس��یار مهم زند  گی، به ساد  گی و 
ب��ا بی تفاوتی خاصی، عبور می کنی��م، ولی موضوع های 
ناچی��ز و کم اهمیت را، به بزرگترین چالش زند  گی خود   و 
د  یگران تبد  یل می نماییم و اینکه چرا بی اعتماد  ی نسبت 
به محیط پیرامون و س��اختار حاکم، بر کشور ایران سایه 
افکند  ه اس��ت و هر لحظه د  ر حال گسترد  ه تر شد  ن است 
و خیلی چراهای د  یگر… ولی شاید   د  لیلش را د  ر بهترین 
کش��ف بشری - البته به باور نویس��ند  ه - ،  یعنی گفت و 
گ��و بیابیم که جامعه را به جایگاه برتری س��وق می د  هد   
ولی متاس��فانه، به گمش��د  ه فراموش شد  ه ما تبد  یل شد  ه 
است. چرا گفت وگو را ، یاد  مان ند  اد  ه اند   و از آن بد  تر این 
که، چرا خود  مان نیز، تالشی هد  فمند   برای  یاد  گیری آن، 

از خود   نش��ان ند  اد  ه ایم!.ریش��ه این مشکل را می توان د  ر 
ساختار آموزشی ایران که شامل خانواد  ه، مد  رسه، د  انشگاه، 
جامعه و صد   البته، صد  ا و س��یمای موجود   می باش��د  ، که 
تالش م��ی نماید   تا مرد  م را به س��مت و س��وی خاصی، 
س��وق د  هد جس��تجو نمود  . یاد  م نمی رود   وقتی که سال 
اول د  بیرس��تان از معلم کتاب تعلیمات اجتماعی! )کتاب 
تعلیمات غیر اجتماعی( خواستم که آد  اب ارتباط و گفت 
وگوهای انسانی را به ما بیاموزد   و آن ها را د  ر کالس تمرین 
نماییم تا به یک مهارت مهم برای ما تبد  یل شود  ، گفت: ما 
وقت این کارها را ند  اریم، و باید   برای امتحان آماد  ه ش��ویم 
د  ر غیر این ص��ورت، نمره معد  ل که بعد   از کفش،لباس و 
غذا، بزرگترین د  غد  غه ما بود  ، پایین خواهد   آمد  . راست می 
گفت! یکی از چالش های اساسی ما ایرانیان، کمبود   وقت 
است، ولی نمی د  انم، وقتمان را برای چه چیزهایی هزینه 
می نماییم و چرا روی��د  اد   مثبت و غرورآفرینی د  ر زند  گی 
م��ا، رخ نمی د  ه��د   و از کل د  وران تحصیل، برای ما فقط 

یک نمره، باقی ماند  ه اس��ت و د  یگر هیچ!!، همه چیز، برای 
هیچ!!!!.نمی د  انم چه باید   شود   و چه مد  ت زمانی باید   بگذرد   
تا بفهمیم که گفت وگو و ارتباط س��ازند  ه، نقش��ی بسیار 
مهم د  ر تبد  یل ما به آنچه که باید   باشیم، بازی می نماید   و 
جامعه ای که د  ر آن گفت وگو، جایگاهی ند  ارد  ، عقالنیت و 
تفکر نیز جایگاهی نخواهند   د  اشت و جامعه به جای حرکت 

به سمت یکرنگی! و شفافیت، به سوی تکرنگی حرکت می 
نماید   و جامعه ای که تکرنگی را ارزش بد  اند  ، نیاز به گفت 
وگو را هیچگاه  نخواهد   فهمید  ، ولی، ش��اید   می فهمند   و 
آن کار د  یگر می کنند  !!!!.  وقتی که س��اختار حاکم بر یک 
جامعه، به د  نبال گفت و گو باشد  ، مرد  مانش نیز اهل گفتگو 
می شوند   و ملتی که اهل گفت وگو باشد  ، مطالبه گر می 

شود   و س��اختار حاکم نیز از این مطالبه گری مرد  مانش، 
می تواند   برای ترمیم خود  ش اس��تفاد  ه نمایید   و این گونه 
است که جامعه به سوی پیشرفت و توسعه، گام بر می د  ارد   
و د  ر د  نیا جایگاهی کسب می نماید   و اگر می بینیم که د  ر 
د  اخل و خارج، جایگاهی ند  اریم به این خاطر است که اهل 

گفت و گو نیستیم.
 ملتی که آیند  ه اش، از گذشته اش عقب تر است!

و مرد  مانش، از عقاید  شان عقب ترند  !
و تصمی��م گی��ران، تصمی��م س��ازان و قانونگذاران��ش از 

مرد  مانش، عقب ترند  !
نیاز به گفت و گو را، هیچ گاه نخواهد   فهمید  .

گفتگو مانند   آب است، پویا که باشد   روشن کنند  ه و زند  گی 
بخش خواهد   بود  .

 ب��ه قول فروغ فرخ زاد   که می گوید  :"د  ر حیرتم از” خلقت 
آب”،اگر با د  رخت همنشین شود  ، آن را شکوفا می کند  ،اگر 
با آتش تماس بگیرد  ، آن را خاموش می کند  ،اگر با ناپاکی ها 
برخ��ورد   کند  ، آن را تمیز می کند  ،آگ��ر با آرد   هم آغوش 
شود  ، آن را آماد  ه طبخ می کند  .اگر با خورشید   متفق شود 
رنگین کمان ایجاد   می ش��ود  .و اگر تنها بماند  ، رفته رفته 

گند  آب می گرد  د  ."
د  ل ما نیز بس��ان آب اس��ت، وقتی با د  یگران است، زند  ه و 
تاثیر پذیر اس��ت و د  ر تنهایی مرد  ه و گرفته است.“با هم” 

بود  ن هایمان را قد  ر بد  انیم.   
هر ملتی که می خواهد   د  ر مس��یر پیش��رفت گام برد  ارد   
باید   فضا را برای فکر ها، اند  یش��ه ها، ن��گاه ها ،کالم ها و 
رن��گ های گوناگون باز نماید   تا گفت وگوی س��ازند  ه، د  ر 
جامعه نهاد  ینه گرد  د   و د  ر سایه این گفت وگو ها، گام های 
اس��تواری را به سوی آیند  ه ای د  رخشان برد  ارد  . نمی توان 
با نگاه د  ش��من هراس��انه، فضای گفت وگ��و را د  ر جامعه 
محد  ود   نمود   و د  رها را بس��ته نگه د  اش��ت یا د  ور خود  مان 
د  یوار بکش��یم. اگر فضا باز باش��د  ، مرد  مان، به بلوغ فکری 
می رس��ند   و قد  رت تش��خیص د  رس��ت از ناد  رست را، به 
د  ست می آورند  . ولی اد  امه وضع موجود  ، نگرانی و ترس مرا 
بیشتر می نماید   و اینکه تا حاال شد  ه از خود  مان بپرسیم، 
نسل های بعد  ی، د  رباره ما، چه فکری خواهند   کرد  !!!!.پایان 
سخن، این که، شاید   نشود   گذشته را جبران نمود  ، ولی با 
 گفتگو، می توان آیند  ه بهتری را رقم زد  .د  رود   بر گفتگو!…

این مطلب را جواد   جوکار نوشت.

»نمی شود   که خانه د  ار شویم و به خود  مان فشاری نیاوریم. ما هم مثل مرد  م 
عاد  ی به خود  مان فش��ار آورد  یم تا خانه د  ار ش��د  یم.« این جمالت را محمد   
اس��المی، وزیر راه وشهرس��ازی د  یروز د  ر حاش��یه امضای تفاهمنامه مسکن 
ملی برای فرهنگیان گفته اس��ت. نگاهی به قیمت های فعلی بازار مس��کن 
نشان می د  هد   که اگر د  هک های پایین جامعه یا همان جامعه کارگری تمام 
حقوق ش��ان را پس اند  از کنند  ، بعد   از ۷0 س��ال انتظار می توانند   صاحب یک 
خانه 100متری د  ر تهران شوند  . البته این مد  ت انتظار برای کارمند  ان حد  ود   
36 س��ال و برای مد  یران حد  ود   10سال خواهد   بود  . این موضوع د  رحالی رخ 
می د  هد   که مد  ت زمان انتظار برای خانه د  ارش��د  ن د  ر کش��ورهای پیشرفته 
تنها بین ۵ تا ۷ س��ال اس��ت و البته با این شرط که شهروند  ان این کشورها 
یک سوم د  رآمد  شان را پس اند  از کنند  . د  ر ایران چیزی حد  ود   60 تا ۷0 د  رصد   
هزینه های س��اخت مسکن مربوط به قیمت زمین است برخالف کشورهای 
اروپای��ی، مالیات��ی با عنوان »مالیات بر ارزش زمین« جد  ی گرفته نش��د  ه و 
سال هاس��ت د  الالن زمین د  ر خأل این بند   قانونی بازار مسکن ایران را زیربار 
فشار سود  اگری های خود   گذاشته اند  .اگر بخواهیم یک سوم د  رآمد   شهروند  ان 
ایرانی را برای خانه د  ارشد  ن شان پس اند  از کنیم، طول زمان خانه د  ار شد  ن 
اقشار مختلف به زمان های قابل توجهی می رسد  .  بر این اساس ،یک خانواد  ه 

کارگر با حد  اقل مزد   مصوب  امسال یعنی یک میلیون و ۵00 هزار تومان ساالنه 
چیزی حد  ود   1۸ میلیون تومان د  ستمزد   می گیرد   . د  ر واقع با کسر هزینه های 
جاری و اختصاص یک سوم د  رآمد   برای مسکن، یک کارگر د  ر شرایط فعلی 
می تواند   ساالنه 6 میلیون تومان برای خرید   خانه پول کنار بگذارد  . یک کارگر 
برای خرید   واحد   مس��کونی 100متری )بر اس��اس ش��اخص های استاند  ارد   

جهانی( پس از 211 سال قاد  ر به خرید   خانه د  ر پایتخت خواهد   بود  . 
به این ترتیب طول انتظار جامعه کارگری ایران برای خانه د  ار شد  ن بیشتر از 
3۵برابر ش��هروند  ان کشورهای پیشرفته )با فرض مد  ت زمان انتظار 6ساله(  

است.
ط��ول انتظ��ار کارمن��د  ان  و مد  یران ب��رای خان��ه د  ار ش��د  ن:آخرین وضع 
پرد  اختی های حقوقی د  ولت که د  ر اسفند   پارسال منتشر شد  ، حکایت از این 
د  ارد   که هم اکنون د  ولت چهارمیلیون و ۷۴۷ هزار کارمند   و بازنشس��ته د  ارد   
که به طور متوس��ط مبلغ د  ومیلیون و ۸6۷ هزار تومان د  ریافت می کنند  . این 
آمارها نش��ان می د  هد   که اگر کارمن��د  ان د  ولت تمام حقوق خود   را پس اند  از 
کنند  ، تقریبا بعد   از مد  ت 36 سال رویای خانه د  ارشد  ن آن به واقعیت تبد  یل 
می شود  ، البته اگر قرار باشد   طبق استاند  ارد  های جهانی یک سوم د  رآمد  شان 
را ب��رای خانه کنار بگذارند  ، زمان انتظارش��ان به حد  ود   10۸س��ال افزایش 

می یابد  ، اما مد  یران ش��رایط بهتری نسبت به کارمند  ها و کارگرها د  ارند  . د  ر 
واقع اگر د  ریافتی آنها را براس��اس اد  عای س��ازمان امور اد  اری و استخد  امی 
چی��زی حد  ود   10 میلیون تومان د  رنظر بگیریم، می ت��وان زمان انتظار برای 

خانه د  ارشد  ن آنها را  بر اساس کل د  رآمد  شان حد  ود   10 سال  تخمین زد  .

شهرد  ار منطقه 11 تهران از راه اند  ازی و احد  اث خانه های »همد  م« د  ر محد  ود  ه شمال و غرب راه 
آهن خبر د  اد   و گفت:موضوع خانه های همد  م د  ر راستای سیاست تسهیل ازد  واج آسان جوانان 
برای اقشار کم د  رآمد   است.شهرد  اری تهران د  رصد  د   است تا برای تسهیل ازد  واج آسان جوانان 
امکاناتی را برای کسانی که مشکالت مالی د  ارند   فراهم کند   و بد  ین منظور از ظرفیت های مناطق 
مختلف پایتخت استفاد  ه شود  . شهرد  اری از سازمان فرهنگی هنری و همینطور معاونت فرهنگی 
خواست تا د  ر اجرای این طرح مشارکت د  اشته و پیگیری نمایند  .د  رصد  د   هستیم د  ر منطقه 11 
با توجه به زیرساخت هایی که وجود   د  ارد   به عنوان پایلوت این امر را ترویج د  هیم و با شناسایی 
و د  رخواست ها امکاناتی برای اقشار کم د  ر آمد   فراهم کنیم.جوانانی که د  ر شرف ازد  واج هستند   
یا زوج های جوان می توانند   با حضور د  ر کالسهایی که به این منظور برگزار می شود   از تسهیالتی 

که برای ازد  واج آسان جوانان وجود   د  ارد   بهره مند   شوند  .

واتس��الو هاول د  ر کتاب “قد  رت بی قد  رتان” که خواند  ن آن را به همه توصیه میکنم د  ر وصف 
حکومت های توتالیتر) او با مفهوم پسا توتالیتر از آن حرف می زند  (معتقد   است این حکومتها 
چون د  ر همان آغاز همه نیروهای سیاسی مخالف را از بین می برند   مجبورند   د  ر مرحله بعد   به 
زند  گی روزمره مرد  م تجاوز کنند   و با د  ر اختیار گرفتن ابعاد   متفاوت زند  گی روزمره مرد  م بر آنها 
اعمال قد  رت کنند  .هاول معتقد   است د  ر اینجا سیاست تبد  یل به منازعه میان د  و برد  اشت مختلف 
از زند  گی می شود  :زند  گی د  ر د  ایره حقیقت یا زند  گی د  ر د  ایره ریا و د  روغ و سکوت.به باور هاول 

رژیم های توتالیتر زند  گی روزمره مرد  م را تبد  یل به زند  گی د  ر ریا و د  روغ و سکوت می کنند  .
ازاینرو،هاول معتقد   اس��ت قد  رت اصلی یک نظام توتالیتر س��ربازان و اسلحه ها و باتوم های آن 
رژیم نیستند  .برعکس،قد  رت اصلی این نظام های سیاسی مرد  می هستند   که به زند  گی د  ر د  ایره 
ریا و د  روغ اد  امه می د  هند  .به باور هاول قد  رت واقعی یک نظام سیاسی توتالیتر ریشه د  ر جامعه 
ای د  ارد   که از اخالق د  ل برید  ه اس��ت.او از سبزی فروشی حرف می زند   که بی هیچ اعتقاد  ی به 
نظام سیاسی همه آنچه از او می خواهند   را انجام می د  هد   تا به د  یگران بگوید   “من سبزی فروش 
که اینجا زند  گی می کنم می د  انم چه باید   کرد  .رفتارم طبق انتظاری است که از من د  ارید  .قابل 
اعتماد   هستم و مو الی د  رز کارهایم نمی رود  .هر چه گفته اند   کرد  ه ام و حق د  ارم د  ر صلح و صفا 
زند  گی کنم”.هاول اخالق این سبزی فروش را اخالق جامعه و مرد  مانی می د  اند   که د  ر د  ایره ریا 
و د  روغ زند  گی می کنند   و به جامعه خود   تعرض و تجاوز می کنند  . به باور هاول،د  ر این وضعیت 
مهمترین خطری که نظام توتالیتر از آن می ترسد   مرد  مانی هستند   که به د  فاع از حقیقت می 
پرد  ازند   و با صد  اقت و ش��جاعت از د  روغ فاصله می گیرند  .از اینرو،هاول معتقد   است یگانه نقطه 
شروع برای رسید  ن به یک  سرنوشت محترمانه تر خود   انسان ها هستند  .انسانهای صاد  ق هستند   
که نش��ان می د  هند   پاد  ش��اه لخت است.او د  ر جمله ای بی نظیر می نویسد  :”تالش برای اصالح 
سیاسی علت بید  اری جامعه نیست،بلکه به عکس،اصالح سیاسی نتیجه نهایی آن بید  اری است. 

این مطلب را  د  کتر مصطفی مهرآیین نوشت.

تعرض جامعه به خود ش

»کورعلمی«، »پوش��اند  ن قب��ای عالمان��ه« و »د  انایی 
س��لیقه ای و مقطعی« س��ه ش��کل رابطه می��ان نظام 
سیاستگذاری و علم د  ر ایران است.بنیان د  انِش تحلیل 
سیاس��ت بر د  س��تیابی به اهد  اف مطلوب و شناس��ایی 
موانعی اس��توار اس��ت که س��د   راه تحقق ای��ن اهد  اف 
هس��تند  . اهد  اف مطلوب د  ر پی ایجاد   عد  الت اجتماعی 
رفاه و بهزیستی شهروند  انی است که نظام  سیاسی آنها 
خرد  مند  انه د  ر پی حل مس��ائل یا کاستن از پیامد  های 
ناگوار یک سیاس��ت اس��ت. چنانچه گفته می شود  ، هر 
د  ولتی که به سیاست اجتماعی و د  انِش تحلیل سیاست 
به منظور ایجاد   بهزیس��تی عمومی و رفاه شهروند  انش 
توجه نکند  ، د  ولتی اس��ت که یا از راه زور، فریب، ارعاب 
و حذف با مس��ائل روبه رو می شود   یا اساساً د  ر پی حل 
مسائل آن جامعه نیس��ت. برعکس، نظام های سیاسی 
خرد  مند   و عقالنی بس��ترهای الزم ب��رای انتقال د  انایی 
د  ر سیاس��ت گذاری را هموار می کنن��د  . اما این نظام ها 
پی��ش از آن امکان بد  ه بس��تان های علم��ی د  ر محافل 
پژوهش��ی و آکاد  میک را فراهم کرد  ه و پژوهش��گران و 
د  انشمند  ان آزاد  انه اند  یش��ه ها و آخرین یافته های خود   
را که برخاس��ته از د  انش تجرب��ی و تحلیل های علمی 
اس��ت، ارائه می د  هند   و این مشتریان )عمد  تا د  ولت ها( 
هستند   که نتایج این پژوهش ها را د  ر قالب توصیه های 
سیاستی انتخاب می کنند   و پی می  گیرند  .  پژوهشگران 
علوم اجتماعی همواره و به  ویژه د  ر چند   د  هه گذش��ته 
موضوعات و مس��ائل مختلفی را د  ستمایه پژوهش قرار 
د  اد  ه و برخ��ی از آنها با هد  ف حل مس��ائل اجتماعی و 
بهبود   ش��رایط زیست اجتماعی، یافته های خود   را ارائه 
کرد  ه اند  . اما نظام سیاست گذاری و تصمیم گیری نسبت 
به یافته های پژوهش��ی و اساس��اً د  انایی به ش��یوه های 

مختلف عمل می کند  :

1. یک شیوه که آن را »کور علمی« د  ر سیاست گذاری 
می نام��م. د  ر این ش��یوه نظام سیاس��ت گذاری بی اعتنا 
ب��ه یافته های پژوهش��ی و به ویژه یافته هایی اس��ت که 
تصوی��ری د  قی��ق از وضعیت مس��ائل اجتماع��ی ایران 
ارائه می د  هند  . د  ر اینجا نظام سیاس��ت گذاری بی توجه 
به انتقال د  انایی به سیاس��ت گذاری اس��ت و اساس��ا به 
پژوهش��گران و تحلیلگرانی که د  رباره مس��ائل مختلف 
می نویسند   و قصد   د  ارند   صد  ای خود   را به سیاست گذار 
برسانند  ، توجهی نمی کند  . پس شکافی عمیق بین نظام 
علم و د  انش��گاه و پژوهش و پژوهش��گر با سیاست گذار 
و سیاس��ت گذاری وجود   د  ارد  . ای��ن کور علمی به چند   
د  لیل رخ می د  هد  ؛ یا ناش��ی از ناتوانی سیاس��ت گذار د  ر 
فهم و کاربس��ت یافته های علمی اس��ت، یا برخاس��ته 
از ناد  انی نظام تصمیم س��ازی نس��بت به توانایی خرد   و 
د  انایی د  ر حل مس��ائل اس��ت و د  لیل د  یگر اینکه نظام 
سیاس��ت گذاری و تصمیم س��ازی اساس��ا قصد  ی برای 
حل مسائل ند  ارد  . نتیجه این شیوه برخورد  ، رهاشد  گی 
و انباش��ت مس��ائل اجتماع��ی و قاعد  ت��ا کنارگ��ذاری 
سیاس��ت های اجتماعی اس��ت یا د  ر خوش��بینانه ترین 
حالت، تصمیم گیری های روزمره و سلیقه ای و پسینی.

2.ش��یوه د  یگر برخورد   گزینش��ی با یافته های علمی و 
د  انش د  ر سیاست گذاری و »پوش��اند  ن جامه عالمانه« 
ب��ه سیاس��ت های اید  ئولوژی��ک اس��ت. د  ر این ش��یوه 
سیاس��ت گذار یا یافته های علمی را مصاد  ره به مطلوب 
ک��رد  ه یا بخش��ی از یافته های یک د  ان��ش را که تصور 
می کند   پاس��خ گوی س��الیق و منویات اوست، انتخاب 
می کند  . د  وگانگی اعتماد   و کاربس��ت یافته های علمی 
یک��ی از تناقضاتی اس��ت که د  ر این ش��یوه برخورد   با 
د  انایی د  ر سیاست گذاری رخ می د  هد  . چنان که می توان 
گفت برخورد   د  وگانه با یافته های علمی و کاربست آنها 

از ویژگی های سیاست گذاری های غیرعلمی و نابخرد  انه 
اس��ت. به طور نمونه، مطالعات ح��وزه جمعیت همواره 
موضوعات��ی از جمل��ه، تولد  ، مرگ، مهاج��رت، پیری و 
جوانی جمعیت، تحوالت خانواد  ه )ازجمله کوچک شد  ن 
خان��واد  ه( و… را د  ر ای��ران پوش��ش د  اد  ه و یافته های 
جمعیت��ی را د  ر اختیار سیاس��ت گذاران قرار می د  هند  . 
نظام سیاس��ت گذاری با این یافته ها و نتایج تحلیل های 
علمی برخورد   یکسانی ند  ارد  ، گاه د  ر پی برجسته سازی 
برخ��ی یافته ها به منظور سیاس��ت گذاری های مطلوب 
خوی��ش اس��ت و گاه همی��ن نظام سیاس��ت گذاری با 
برخ��ی یافته های علمی برخورد   سیاس��ی می کند  .الزم 
اس��ت از سیاس��ت یک بام و د  وهوا د  ست برد  اشت و به 
این د  اد  ه ها به عنوان حاصل مطالعات جمعیت شناس��ی 
ایران توجه د  اش��ت. ممکن اس��ت یافته های متفاوت و 
گاه متناقضی از س��وی د  و د  س��ته از پژوهشگران تولید   
ش��ود   و نظام سیاس��ت گذاری یافته ه��ا و تحلیل هایی 
را ک��ه حامی نگرش، خواس��ته ها و سیاس��ت های خود   
نمی د  اند  ، کنار گذاشته و آنها که همسو با منویات خود   
می د  اند   را د  نبال کند   و با استناد   به یافته های پژوهشی 
سفارش��ی و تأیید  کنند  ه خود   باز هم به سیاست هایش 
»قبای عالمانه« بپوش��اند  .د  ر این شیوه گاه حتی برای 
به کرسی نش��اند  ن سیاس��ت های مطلوب به یافته های 
موافق استناد   و با یافته های ناهمسو برخورد   غیرعلمی 
و سیاس��ی می ش��ود  . این ش��یوه برخورد   ب��ا د  انایی د  ر 
سیاس��ت گذاری، خود   تقویت کنند  ه د  وگانه پایبند  ی به 
شرافت علمی د  ر مقابل وفاد  اری گفتمانی است که هم 
نظام سیاس��ت گذاری و هم نظام علم را د  ر ایران تحت 
تأثی��ر قرار می د  هد  .برخورد   س��لیقه ای با پژوهش��گران 
و یافته های علمی و تحلیل ه��ای آکاد  میک نه فقط راه 
را ب��ر تولید   علم هنجارمند   و توضی��ح واقعیت آن گونه 

که هس��ت می بن��د  د  ، بلکه زمینه را ب��رای تولید   د  انش 
بی اعتبار، ناراست و س��اختگی بازمی گشاید  ؛ علمی که 
به جای توضیح و تحلیل واقعیت، وارونه س��ازی می کند  . 
بنابراین روبه روش��د  ن با تناقض ه��ا و یافته های علمی 
د  رباره یک پد  ید  ه اجتماعی نظیر جمعیت، فقر، محیط 
زیست، کود  کان کار و…  باید   د  ر خود   فضای د  انشگاهی 
به بحث گذاشته شود   و نه اینکه پژوهش و پژوهشگران 
خود   را د  ر مید  ان د  ستگاه های غیرعلمی و روزنامه هایی 
با  گرایش های خاص سیاسی بیابند  . اجتماع علمی خود   
می د  اند   چگونه پژوهشگرانی که بی طرفانه واقعیت های 
اجتماعی را  مطالعه  کرد  ه و تصویری از واقعیت موجود   
ارائه می د  هند   و نیز پژوهشگرانی که با سوگیری خاص 
یا از س��ر پیگیری منافع س��ازمانی و وفاد  اری سیاسی 
خود   آنچه را به مذاق سیاس��ت گذار خوش می آید   ارائه 

می د  هند   را د  اوری کند  .
3.شیوه برخورد   د  یگر با انتقال د  انش به سیاست گذاری 
را »د  انایی سلیقه ای و مقطعی« می نامم. د  ر موارد   بسیار 
معد  ود  ی نظام سیاست گذاری با د  عوت از پژوهشگران و 
د  انشگاهیان د  ر حل مسائل جامعه یا آنچه خود   چالش و 
ابرچالش می نامد  ، قصد   تزریق د  انایی به سیاست گذاری 
را د  ارد   و البت��ه د  ر پاره ای موارد   نیز موفق عمل می کند 
اما همیشه این گونه نیست زیرا تصمیم سازی خرد  مند  انه 
جزئی از واقعیت سیستم سیاست گذاری تعریف نشد  ه و 
فقط متکی به فرد   )سیاست گذار صاحب قد  رت و اختیار 
تصمیم گیری( و مقطعی است.برای بهره مند  ی از د  انایی 
د  ر سیاس��ت گذاری و حل مسائل و د  ستیابی به اهد  اف 
مطلوب، پیش از آنکه پژوهش��گران را از برچس��ب های 
سیاس��ی ترس��اند  ، باید   راه را برای تولی��د   د  انش معتبر 
فراهم کرد   و سیاس��ت گذاری را بر اس��اس خرد  مند  ی 

پیش برد  . معصومه قاراخانی د  ر شرق نوشت.

لیال ارش�د   ، مد  یر خانه خورشید   : خرید   و فروش 
ن��وزاد  ان د  ر بس��یاری از نق��اط ص��ورت می گیرد  . د  ر 
ش��رایطی که د  ر یکی د  و س��ال اخیر رسانه ای شد  ن 
م��وارد  ی از خرید   و فروش نوزاد  ان حساس��یت ها د  ر 
این زمین��ه را افزایش د  اد  ه، س��ازمان های مرد  م نهاد   
را موفق د  ر ایجاد   این حساس��یت م��ی د  اند  .« خرید   
و ف��روش نوزاد  ان به عنوان یک آس��یب اجتماعی تلخ 
باعث ش��د  ه از طرفی وزارت بهد  اش��ت نظارت ها را د  ر 
مورد   تولد   کود  کانی که م��اد  ران معتاد   د  ارند  ، افزایش 
د  هد   و از ط��رف د  یگر مجلس طرح��ی را به تصویب 
رس��اند   که بر اساس آن مجازات 1۵ سال حبس برای 
این موضوع د  ر نظر گرفته ش��د  ه اس��ت. با وجود   این 

همچنان مباد  رت به این اقد  ام خالف قانون به ویژه د  ر 
پاتوق های معتاد  ان اد  امه د  ارد  .د  ر ماد  ه سه قانون13۸1 
مجلس آمد  ه اس��ت:  هرگونه خرید  ، فروش، بهره کشی 
و به کارگیری کود  کان به منظور ارتکاب  اعمال خالف 
از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد   عالوه بر 
جبران خس��ارات وارد  ه  به شش ماه تا یک سال زند  ان 
و به ج��زای نقد  ی از 10 میلیون ری��ال تا 20 میلیون 
ریال محکوم خواهد   ش��د  . برخی صاحب نظران نسبت 
ب��ه عد  م بازد  ارند  گی این قانون از خود   واکنش نش��ان 
د  اد  ه ان��د  . همچنی��ن اخبار متعد  د   از کود  ک فروش��ی 
موجب ش��د   که نمایند  گان مجلس خواهان تش��د  ید   
مجازات کود  ک فروشی شد  ند  . معضل خرید   و فروش 
نوزاد   مد  ت هاس��ت که انجام می ش��ود  ، اما اولین بار 
توسط فاطمه د  انشور، عضو شورای شهر چهارم مطرح 
شد   و د  ر زمان خود   به حد  ی خبرساز شد   که مسئوالن 
را از خواب غفلت بید  ار کرد  . با وجود   این، د  ر بازار سیاه 
فروش نوزاد  ان افراد  ی به این کس��ب و کار مشغولند   
ک��ه باید   با اعمال قوانین س��ختگیرانه مانع از تجارت 
پرد  رآمد   آنها شد  ، چراکه برخی ماد  ران معتاد   به حد  ی 
د  رماند  ه هس��تند   که با قیمت ناچیز نوزاد  ان خود   را به 
د  الالن می فروشند   و سود   اصلی به جیب فرد   د  یگری 

م��ی رود  . البته د  ر این معضل برخ��ی خانواد  ه ها نیز 
آگاهانه و با نیت قبلی به فرزند  آوری روی می آورند   تا 

با فروش آن امرار معاش کنند  . 
کورش محمد  ی ،رئیس انجمن آس�یب  شناسی 
ای�ران: معض��ل خرید   و ف��روش ن��وزاد  ان به کاهش 
منزلت انسانی و پایین آمد  ن میانگین اخالق د  ر جامعه 
برمی گرد  د  ، تا جایی که روابط انسانی د  ر خانواد  ه از د  و 
د  هه پیش رو به افول رفت و افت محسوسی پید  ا کرد  . 
نتیجه این ش��د   که با افزایش ط��الق، اعتیاد  ، خیانت 
خانواد  گی و خرید   و فروش نوزاد  ان روبه رو شد  یم.البته 
خرید   و ف��روش نوزاد   یک پیوند   عجین ش��د  ه با فقر 
و بی��کاری د  ارد   و افراد   تحت تاثیر مس��ائل اقتصاد  ی 
خیلی راحت به این آسیب گرفتار می شوند  . محمد  ی 
اظهار می کند  : وقتی ب��ه کلیت ماجرا نگاه می کنیم 
برخ��ی خانواد  ه ها برای امرار معاش به فروش نوزاد  ان 
خ��ود   می پرد  ازند   و مرتبا س��الی یک ن��وزاد   پرورش 
می د  هن��د  . این د  ر حالی اس��ت که حتی ن��وزاد  ان د  ر 
م��وارد  ی پیش فروش هم می ش��وند  . این همان نگاه 
غیراخالقی اس��ت که د  ر جامعه پد  ید  ار ش��د  ه اس��ت. 
از س��وی د  یگ��ر، قوانین نیز خود   به خ��ود   به خرید   و 
فروش نوزاد  ان کمک می کنند  . برای مثال قوانینی د  ر 

مجلس تصویب می ش��ود   که به موج��ب آن ازد  واج با 
فرزند   خواند  ه مجاز شمرد  ه می شود  . همین قانون بار 
غیراخالق��ی را به جامعه تحمیل م��ی کند  . البته اگر 
ب��ه محتوای برخی قوانین خوب نگاه کنیم د  ر تقویت 

آسیب ها گام برمی د  ارند  . 
هر آس��یبی د  ر مراحل اولیه به صورت پنهان اس��ت و 
خیلی ها متوجه آن نمی ش��وند  ، مگر اینکه افراد  ی از 
آن آسیب متضرر یا منتفع شد  ه باشند  . بنابراین وقتی 
یک آس��یب از خطوط قرمز، مرز و میانگین منطقه ای 
و جهانی عبور می کند   د  ر چنین ش��رایطی رس��انه ها 
موجب روشن سازی موضوع می شوند  . سازمان های 
غیرد  ولت��ی حساس��یت را د  ر جامعه برم��ی انگیزانند   
اما نمی توانند   آس��یب را کاه��ش د  هند  ، چرا که آمار 
معضل خرید   و فروش ن��وزاد  ان نه تنها کاهش نیافته 
بلکه رو به افزایش اس��ت، حتی ب��ا انواع مختلف این 
معضل نیز روبه رو هس��تیم. بنابراین می توانیم بگوییم 
که رسانه و س��ازمان های غیرد  ولتی د  ر شفاف سازی 
و آسیب شناس��ی معضالت موثر هس��تند   که آن هم 
د  ر جای خود   س��تود  نی اس��ت و کم��ک می کند   که 
د  ر جامعه حساس��یت ایجاد   شود  ، ولی د  ر کاهش آن 

قوانین اصالح شد  ه تاثیرگذار است. 

امرارمعاش با فروش نوزاد ان 

وزیر راه و شهرسازی: به ما هم فشار آمد   �ات خانه د  ار شد  یم!!

شرافت علمی یا سوگیری اید  ئولوژیک

چرا ما، خود  مان را نمی فهمیم!

احم��د   حاجب��ی، مد  ی��رکل د  فتر س��المت 
روان��ی، اجتماعی و اعتیاد   وزارت بهد  اش��ت، 
با بیان اینکه آمار خود  کش��ی د  ر ایران نصف 
متوس��ط جهانی اس��ت، 6 اس��تراتژی طرح 
ملی پیش��گیری از خود  کشی را تشریح کرد  .

ارتقای کمی و کیفی خد  مات ارائه ش��د  ه د  ر 
این برنامه یکی از مهم ترین موارد  ی است که 
بر آن تاکید   د  اری��م. افزایش روایی د  اد  ه های 
ثبت ش��د  ه، کاهش انگ اجتماعی مرتبط با 
اطالع رسانی، مد  یریت انعکاس اخبار، کاهش 
د  سترس��ی به روش های خود  کشی و تقویت 
پژوهش های مرتبط با موضوع خود  کش��ی، 
سایر موارد   این استراتژی ها هستند  .  عملکرد   
د  انش��گاه علوم پزشکی لرس��تان د  ر کاهش 
آمار خود  کشی نسبت به گذشته قابل تقد  یر 
است. خوشبختانه اس��تان لرستان از استان 
های بحرانی د  ر آمار اعالم شد  ه فاصله گرفته 
است که نشان از انتخاب د  رست برای پایلوت 

شد  ن طرح ملی پیشگیری از خود  کشی د  ارد  . 
با توجه به نقش مهم اخبار منتش��ر شد  ه د  ر 
خصوص خود  کش��ی بر تهییج موارد   مش��ابه 
و عموم��ی، باید   برنامه ه��ای توجیهی برای 
رسانه ها د  ر مورد   کیفیت انتشار اخبار تد  وین و 
اجرا شود  . حلقه آویز کرد  ن، استفاد  ه از حشره 
کش ها و س��ایر سموم رایج ترین روش های 
خود  کش��ی د  ر کشور هس��تند  ،: نقش سایر 
د  ستگاه های اجرایی به ویژه جهاد  کشاورزی 
د  ر کاهش آمار خود  کشی بسیار حائز اهمیت 
اس��ت. متأسفانه گروه س��نی 1۵ تا 2۴ سال 
بیش��ترین آمار اقد  ام به خود  کشی د  ر جهان 
و کشور هس��تند  . آموزش و پرورش و وزارت 
علوم، برای پیش��گیری و مقابله با این پد  ید  ه 
باید   وزارت بهد  اشت را همراهی کنند  . هر چند   
آمار ما از متوسط جهانی کمتر است، اما حتی 
یک مورد   از این پد  ید  ه نیز قابل قبول نبود  ه و 

باید   برای جلوگیری از آن اقد  ام کرد  .

شايع ترين روش های خود کشی د ر کشور

خانه های »همد م« احد اث می شود 

به قول بعضی ها



ماهنامه 
خوش اخالق ها 
و خوش ذوق ها 
در حوزه اجتماعی و اقتصادی

ماهنامه اقتصاد ی و اجتماعی- سال پنجم -  شماره 47 - آذر ماه 1398 7
مهد  ی آخوند  ی، فرزند   وزیر س��ابق روحانی به اتهام »فس��اد   مالی« بازد  اشت شد  .عباس 
آخوند  ی از س��ال 92 تا 9۷ د  ر هر د  و د  وره ریاس��ت جمهوری حس��ن روحانی وزیر راه 
ب��ود  ه اس��ت.مهد  ی آخوند  ی، فرزند   این وزیر س��ابق "متهم ب��ه کارچاق کنی و د  ریافت 
مبالغی د  ر وزارتخانه مربوطه بود  ه و به همراه یکی از مش��اوران وزیر س��ابق بازد  اش��ت 
ش��د  ه اس��ت."مهد  ی آخوند  ی و یک فرد   د  یگر متهم ش��د  ه اند   که "با د  ریافت مبالغی از 
بعضی پیمانکاران برای آنها د  ر وزارتخانه د  س��تور گرفته یا کارس��ازی کرد  ه اند  ".این د  ر 
حالی اس��ت که باشگاه خبرنگاران، وابسته به صد  اوسیما، به نقل از "یک منبع آگاه" از 
بازد  اش��ت پسر یکی از وزرای سابق خبر د  اد  ه بود   و گفته بود  : "اتهام این فرد   د  ر ارتباط 
با مفاس��د   اقتصاد  ی اس��ت."، البته نامی از این وزیر برد  ه نشد  .د  ر این خبر آمد  ه بود   این 

وزیر سابق د  ر د  ولت یازد  هم و د  وازد  هم فعالیت د  اشته است.

ساشا ایبلینگ استاد   پژوهش های باستان شناسی موسسه 
شرق شناسی د  ر د  انش��گاه شیکاگو معتقد   است که نظام 
سیاس��ی هخامنش��یان، الگوی��ی ب��رای انعطاف پذیری  
چابک ب��ود  ن و قاطعیت د  ر نظام سیاس��ی بود  .هگل د  ر 
د  رس گفتارهای مش��هور 1۸20، می گوید   تاریخ با ایران 
آغاز می ش��ود   و ایرانیان نخستین قومی بود  ند   که د  ولت 
و مل��ت را به مفهوم مد  رن و امروزی��ن آن ایجاد   کرد  ند  . 
د  رواقع ایرانیان توانستند   با تثبیت خاطره تاریخی، حافظه 
تاریخی خود   را بس��ازند   و پ��س از آن، همواره خود   را به 
عن��وان یک ملت کهن تثبیت کنند  .د  ر واقع هگل معتقد   
بود   که پیش از تش��کیل د  ولت، زمان د  ر استبد  اد   منجمد   
ش��د  ه بود   و د  ر اس��تبد  اد  ، تاریخ وجود   ند  ارد   و به همین 
س��بب، همواره خود  آگاهی ملی ایرانیان را مورد   ستایش 
قرار می د  اد  . ش��لینگ، د  یگر فیلس��وف برجسته معاصر با 
هگل نیز، ایران را وحد  ت کثرت ها می د  انست که همواره 
اق��وام مختل��ف د  ر آن، د  ر ذیل نظ��ام وحد  ت ملی عمل 
کرد  ه اند  .بخ��ش مهم��ی از حافظه تاریخ��ی ایرانیان که 
بنیان های وحد  ت کثرت ها د  ر د  وران 2۷00 س��اله وجود  ِ 
د  ولت را به نمایش گذاشت، به شاهنشاهی هخامنشیان 
بازمی گ��رد  د   که همواره با عالقه عمومی مرد  مان ایران به 
کوروش کبیر و د  اریوش بزرگ همراه اس��ت و تا امروز به 
عنوان، ناحیه ای همواره به یاد   ماند  نی د  ر حافظه تاریخی 
ایرانیان برجای ماند  ه است.اینک به مناسبت قرار گرفتن 
د  ر د  و مناسبت، بازگشت الواح تاریخی به میهن و هفته ای 
که از س��وی د  ولت به عنوان هفت��ه تاریخ و تمد  ن ایرانی 
نامید  ه ش��د  ه اس��ت، گفتگوی ایلنا با پروفس��ور »ساشا 
ایبلینگ« اس��تاد   پژوهش های باستان شناسی د  پارتمان 
شرق شناسی د  انشگاه ش��یکاگو، پیرامون تاریخ  سیاسی 
ایران و مس��ائل اجتماعی د  وران یاد   شد  ه، شاید   به مثابه 
بازخوانی یک روح پیوسته تاریخی باشد  ،عصر شاهنشاهی 
هخامنش��یان به عنوان د  وره ای زرین د  ر تاریخ سیاس��ی 
نظریه های د  ولت به ش��مار می آید  . علت این خوش نامی 
تاریخی چیس��ت و چه وجه تمایزی، د  ولت هخامنشی را 

هم��واره به عنوان یک نظام سیاس��ی با مطلوبیت باال د  ر 
نظریه های د  ولت مجسم می کند  ؟د  ولت هخامنشیان پس 
از اینک��ه د  ر د  وران ماد  ها، تمام س��رزمین ایران یکپارچه 
شد  ، توانستند   با شکست د  اد  ن حکومت های بابل و لید  ی 
و فینیقیه، عالوه بر گسترش قلمرو سیاسی خود   به غرب 
رود   فرات، با ش��کل د  اد  ن به نظام حقوق بش��ری جد  ید   
)منش��ور حقوق بشر کوروش( و ایجاد   نظام پولی مبتنی 
بر طال � که تا چن��د   د  هه پیش به عنوان پرکارکرد  ترین 
نظام پایه پولی جهان ش��ناخته می شد   .نظم جد  ید  ی د  ر 
را د  ر سیس��تم حکمرانی د  ر جهان ایجاد   کنند  . گسترش 
د  امنه امپراتوری هخامنشیان به هند   د  ر شرق و از شمال 
به س��مت سکاها )جنوب روسیه کنونی( و سپس مصر و 
یونان، باعث ش��د   تا هخامنشیان عالوه بر آشنایی با تمام 
فن��ون حکمرانی ملل عمد  ه د  ر آن زمان، نظام سیاس��ی 
انعطاف پذیری را ایجاد   کرد  ند   که نکات برجسته حکمرانی 
د  ر تمامی این سرزمین ها را از آن ها آموختند   و با سرعت 
بسیار زیاد  ی با بنیان های نظام سیاسی خود   تلفیق کرد  ند  .

این موضوع عالوه بر قد  رت نظامی قابل توجه آن روزهای 
ایران و سیستم اد  اری یکپارچه، باعث شد  ه بود   تا ایرانیان 
بتوانند   بر بیش از پنجاه د  رصد   سرزمین های شناخته شد  ه 
آن روزگار، به مد  ت بیش از د  و نیم قرن حکومت کنند   و 
شاید   راز مطلوبیت نظام حکمرانی هخامنشیان د  ر جمع 
میان این موارد   باشد  .عالوه بر شکل د  هی به ساتراپی های 
2۸ گانه، چه نکته مهمی د  ر فرآیند  های سیاسی و امنیتی 

حکومت هخامنشیان د  ارای مطلوبیت بود  ه است؟
نظام سیاسی انعطاف پذیر: د  ر واکنش سریع به مسائل 
امنیتی ساتراپ ها، استاند  ارانی با اختیارات باال بود  ند   که به 
اند  ازه اختیاراتشان، موظف به پاسخگویی به شخص شاه 
بود  ند  . چشم و گوش های شاه )چشم های گارد   جاوید  ان( 
تمامی کاهلی ها یا س��خت گیری های مالیاتی، س��رعت 
انج��ام پروژه های عمران��ی، می��زان رضایت مند  ی مرد  م 
نظارت بر عد  م ضرب س��که توسط ساتراپ ها یا محد  ود  ه 
حکمرانی آن ها و موارد  ی از این د  س��ت باعث می شد   که 

نظام سیاسی بتواند   د  ر عین حفظ انعطاف پذیری، توانایی 
واکنش سریع به مسائل امنیتی د  ر د  رون نظام حکمرانی 
خود   را د  اشته باشد  .برقراری سیستم یکپارچه حمل و نقل 
از طریق ایجاد   راه ش��اهی که مراکز ساتراپی ها را به هم 
متصل می کرد   نکته بسیار مهم د  یگری بود   که آمریکایی ها 
پس از اتحاد   می��ان ایاالت د  ر پایان جنگ های انفصال با 
الگ��وی راه آهن سراس��ری آن را د  نبال کرد  ند   و ش��بکه 
یکپارچه راه آهن ایجاد   کرد  ند  .توزیع پایتخت سیاسی د  ر 
میان چهار ش��هر مهم )شوش، پاس��ارگاد  ، اکباتان، بابل( 
برای پایش سیاس��ی اوضاع مناطق مختلف کشور توسط 
شاهان، یکی از مهم ترین د  رس های حکمرانی سیاسی د  ر 
نحوه توزیع متوازن قد  رت میان ایاالت مد  عی ست. ایجاد   
سیستم چاپارخانه و شبکه ملی پست د  ر آن د  وران، باعث 
تس��ریع د  ر فرآیند   انتقال د  اد  ه ه��ا د  ر میان نقاط مختلف 
س��رزمین ایران می شد  .پژوهش های ش��ما بر الواح گلی 
د  وران هخامنشیان، چه تصویری از نظام حقوقی و قضایی 

آنها برسازی می کند  ؟
 د  س�تگاه قضایی کارآمد  : د  س��تگاه قضایی د  ر د  وران 
هخامنش��ی د  ارای ویژگی ه��ای جالب��ی ب��ود  . فرد  ی به 
نام د  اد  س��تان، د  ر ش��وش که مرکز قضایی حکومت بود   
حضور د  اش��ت و قاضی هایی را د  ر سراسر کشور منصوب 
می کرد   که به آن ها د  اد  یار می گفتند   و وظیفه د  اشتند   تا 
تمام پروند  ه های مرتبط ب��ا مالیات و خراج، طغیان های 
شورش��یان، تحرکات حاکم��ان د  ر ارتباط��ات بیرون از 
چارچ��وب با بیگان��گان، تملک د  ارایی هایی کش��اورزان 
خارج از چارچوب ، گران فروشی، کم فروشی و موارد  ی از 
این د  ست توسط د  اد  یارها مورد   پیگیری قرار می گرفت. 
حتی بس��یاری از شورش��یان هم، به رغم اینکه شورش 
ک��رد  ه بود  ند  ، د  ر د  اد  گاه مورد   محاکم��ه قرار می گرفتند   
و این د  اد  گاه ها معموال د  ر محوطه های روباز آتش��کد  ه ها 
به ش��کل علنی برگزار می ش��د   و جالب است بد  انید   که 
صف��وف اولیه حاض��ران د  ر د  اد  گاه را کود  کان تش��کیل 
می د  اد  ند   تا از نزد  یک با د  اد  رسی و لزوم راست گویی آشنا 

شوند  .د  اد  س��تان تا پایان عمر خود   د  ر این سمت می ماند   
و یکی از هفت تن رایزن و مش��اور هر ش��اه بود  . د  ر این 
د  وران تفسیر حقوقی از اوستا )وند  ید  اد  ( صورت پذیرفت 
و البته باید   یاد  آوری کنم که با د  اد  یاران و د  اد  ستان هایی 
که رش��وه می ستاند  ند  ، به شد  ید  ترین شکل ممکن مورد   

مجازات واقع می شد  ند  .
نظ�ام اقتصاد  ی و تجاری پرس�ود  : ای��ران به عنوان 
سرزمین خش��کی که د  سترس��ی چند  انی به منابع آب 
ش��یرین ند  اش��ت. به همین د  لیل تجارت د  ر د  ستور کار 
مرد  م ایران قرار گرفت. تجارت د  ر ایران به علت وس��عت 
بس��یار زیاد  ی که د  اش��ت و نقطه تالقی س��ه قاره اروپا، 
آس��یا و آفریقا بود  ، بس��یار رونق د  اش��ت.تجارت شامل 
پارچه، ابریش��م، غالت، خرما، فلزات گرانبها و جواهرات 
زینتی، اد  ویه جات و عطرها، س��نگ های س��اختمانی و 
مرمر و رخام، بس��یاری از خش��کبار که از ابتکارات خود   
ایرانی ها ب��ود   و برخی از میوه ها مثل ان��ار، زرد  آلو، هلو، 
گری��پ ف��روت، انجیر و خرب��زه را به کش��ورهای د  یگر 
ص��اد  ر می کرد  ند  .آبزی��ان ایرانی و زعف��ران و فرش هم 
متقاضیان بس��یاری د  ر چین و آفریقا و اروپا د  اش��ت که 
همیشه با باالترین قیمت ممکن، خرید   این کاالها را به 
همراه ابریش��م و خرما د  ر د  س��تور کار قرار می د  اد  . البته 
کش��اورزی د  ر میان ایران، به مثابه د  ستوری از اهورامزد  ا 
تلقی می ش��د   و کش��اورزی را به عنوان یک وظیفه ملی 
و البته د  ینی همواره انجام می د  اد  ند   و کش��اورزان بزرگ 
ایرانی )د  هقانان( را همیش��ه به عنوان افراد   مورد   تایید   و 
برکت د  اد  ه شد  ه از جانب اهورامزد  ا می د  انستند  .قانونی د  ر 
د  وران د  اریوش هخامنشی وجود   د  اشت که ایرانیانی که 
زمینی بایر را آباد   می کرد  ند  ، تا پنج نس��ل، با حواله مهر 
از جانب ساتراپ منطقه خود  شان، از د  اد  ن مالیات معاف 
بود  ند  . اثر این پیوس��تگی تاریخی ایرانیان با کش��اورزی 
را می توانید   د  ر تقویمش��ان هم به خوبی مشاهد  ه کنید   
 که ن��ام ماه ها با موضوع��ات جوی پیرامون کش��اورزی 

ارتباطی گسترد  ه د  اشت.

پسر وزير سابق الگو برد  اری آمریکاییی ها از هخامنشیان 
به اتهام فساد  مالی بازد اشت شد 

اصالح طلبان کارکرد   خود   را از د  ست د  اد  ه اند  
عض��و فراکس��یون امید   مجلس معتقد   اس��ت که 
اصالح طلبان د  ر چند   سال گذشته کارکرد   اصلی 

خود   را از د  س��ت د  اد  ه و د  ر سیس��تم فعلی 
جذب ش��د  ه اند  .این که گفته می ش��ود   د  ر 
چند   س��ال گذش��ته جریان های سیاسی 

به ویژه اصالح طلبان کارکرد   خود   را از د  س��ت 
د  اد  ه اند   بحث د  رستی اس��ت، ذات اصالح طلبی این است که قد  رت را 

برای اصالح  می خواهد   اما د  ر ش��رایط فعل��ی برخی اصالح طلبی را برای 
ق��د  رت می خواهند   که به نوع��ی جابه جایی د  ر اهد  اف رخ د  اد  ه اس��ت.باید   افراد  ی را که 
د  ر جامعه د  ارای مراتب علمی  و د  انش باال بود  ه و به د  لیل برخی ش��رایط شناخته ش��د  ه 
نیستند   شناسایی و وارد   چرخه مد  یریتی کشور کنیم تا از طریق وارد   کرد  ن اید  ه جد  ید   
به سیس��تم مد  یریتی کشور مش��کالت فعلی را که اعم از اقتصاد  ی، سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی اس��ت مرتفع کنیم. امروز کش��ور د  ر شرایطی قرار د  ارد   که باید   برای غلبه بر 
مش��کالت، همه وارد   شوند  ، با حرف و ش��عار نمی توان کشور را اد  اره کرد   قطعاً مجلس 

کارآمد   با شایسته ساالری و اید  ه محوری شکل می گیرد  .

برای رسید  ن به جامعه ای سالم و سامان 
گرفته نیاز به کسب هویت د  اریم؛ هویتی 
که باعث می ش��ود   افراد   د  ارای شخصیت 
باش��ند   و این انباش��ت ش��خصیت باعث 
انباشت تجربه ملی می شود  . این انباشت 
سبب می ش��ود   که کشور به سوی ترقی 
و پیش��رفت حرکت کن��د   اگر هویت یک 
جامعه قوی و پرتوان باشد   از زیست های 
مبت��ذل که از آن س��وی مرزه��ا می آید   

مقابل��ه می کند   و باع��ث آگاهی ملی د  ر 
کش��ور می گ��رد  د   هویت ملی اس��ت که 
باعث می ش��ود   یک مای جمعی ش��کل 
گیرد  . مای��ی که باعث می ش��ود   مفهوم 
شد  ن و بود  ن د  ر جامعه شکل گیری گید  ا 
کن��د  . فرهنگ ایرانی ک��ه قد  متی به عمر 
تاری��خ د  ارد   و همیش��ه فرهنگی خالق و 
مولد   بود  ه اس��ت بویژه پس از ورود   اسالم 
به ایران و آشنایی ایرانیان با اهل بیت این 

د  س��تگاه فکری هویت ساز تجلی فراوانی 
کرد  ه اس��ت اما از همان د  یرباز بس��یاری 
از اف��راد   خواهان زد  ود  ن قس��متی از این 
فرهن��گ و ناد  ید  ه انگاش��تن آن بود  ه اند  . 
به عنوان مثال اف��راد  ی مانند   آخوند  زاد  ه 
س��عی د  ر تحقیر د  ین اسالم د  اشتند   تا با 
نگاهی به ایران قبل اسالم بتوانند   هویت 
جد  ید   بر پایه باس��تان گرای��ی برای این 
کشور پی ریزی کنند  . می توان به جرئت 
گفت این اند  یش��ه به پهل��وی اول و د  وم 
نیز س��رایت کرد   تا هویت س��ازی نوین 
بر پایه اند  یش��ه ایران قبل اس��الم شکل 
بگیرد  . اما این راه��ی نبود   که تمام افراد   
د  ر این مس��یر گام برد  ارند   مصد  ق یکی از 
اف��راد  ی بود   که با نقد   این جریان س��عی 
د  ر هویت بخشی بر مبنای عنصر ایرانیت 
و اس��المیت د  اش��ت. مصد  ق با تاسی به 
شاعر بزرگ ایران زمین و فرزند   راستین 
خراس��ان بزرگ، فرد  وسی با ترکیب خرد   

اسالمی و اس��طوره ایرانی هویت مذهبی 
خالقی به جنبش ملی ش��د  ن نفت ایران 
د  اد  . نگاه��ی ب��ه کارنامه د  وران نخس��ت 
وزیری د  کت��ر مصد  ق به وی��ژه د  فاعیات 
او د  ر بی��د  اد  گاه پهل��وی این موضوع را به 
خوبی نش��ان می د  ه��د   راهی که مصد  ق 
طی می کند   ایرانیت و اس��المیت است. 
مصد  ق این د  و بال را به پرواز د  ر می آورد   
تا بتواند   به س��وی قله ه��ای آزاد  ی پرواز 
کند  . اما متاس��فانه به عل��ت کود  تای 2۸ 
مرد  اد   این هویت سازی فراموش می شود   
و هویت س��ازی الییک بر مبنای فرهنگ 
باس��تان گرایی ک��ه آن هم ش��الود  ه ای 
مبتنی بر اس��تبد  اد   اس��ت جایگزین آن 
می ش��ود  . ع��د  م توجه به هوی��ت ملی یا 
هوی��ت مذهب��ی باعث صد  م��ات جبران 
ناپذیری برای کش��ور می ش��ود   بویژه د  ر 
ش��رایط فعلی کشور که د  شمن د  ر پشت 
د  روازه به قصد   هجوم ایس��تاد  ه اس��ت تا 

قس��متی از این خطه اهورایی را از د  امان 
این مرز پرگهر جد  ا س��ازد  . تاکید   توامان 
بر هویت ملی و مذهبی باعث می ش��ود   
بزرگ مرد  ی مانند   س��هرورد  ی با نگاهی 
به فلس��فه ایران باس��تان و ترکیب آن با 
د  ستگاه فکری خالق اسالم فلسفه اشراق 
را به د  ید   چهانیان نمایان کند  . بی توجهی 
به هر ی��ک از این د  و جنبه هویت بخش 
باعث صد  مات جبران ناپذیری به فرهنگ 
ایران زمین می شود   و این مسئله ای بود   
که مص��د  ق با د  رک ف��راوان خود   به این 
مس��ئله پی برد   و سعی کرد   تا با نزد  یکی 
با روحانیان از این پتانسیل استفاد  ه نماید   
و این پتانس��یل د  ر تظاه��رات 30 تیر به 
خوبی خود   را نش��ان د  اد  . حال د  ر شرایط 
فعلی کشور و پس از گذشت بیش از نیم 
قرن از نهضت ملی ش��د  ن نف��ت ایران و 
۴0سال از انقالب اس��المی بر ما جوانان 
این خاک و بوم اس��ت که با اس��تفاد  ه از 
تجرب��ه تاریخی خود   به هویت س��ازی و 
هویت بخش��ی پرد  اخته ت��ا ایرانی آباد   و 
سرافراز برای آیند  گان به ارمغان بگذاریم.

این مطلب را احسان عزیزی نوشت.

مصد  ق و راه های نرفته  اش

نطق پایانی پروانه سلحشوری نمایند  ه تهران د  ر مجلس د  ر پی اعتراضات 
آبانماه با حواش��ی همراه ش��د  . پروانه سلحشوری د  ر جریان نشست علنی 
مجلس و حین ایراد   آخرین نطقش از ش��رایط امروز جامعه انتقاد   کرد  .او 
به اعتراضات آبان 9۸ اش��اره کرد   و از ماد  ران د  اغد  ار د  ر این حواد  ث گفت. 
سلحش��وری د  ر بخش��ی از نطق خود   گفت: ما پاسخگوی ماد  ران د  اغد  ار و 
پد  ران رنج کشید  ه که شرمسار فرزند  انشان هستند  ، باید   باشیم؛ اگر خد  اوند   
و ملت اقتد  اری به ما د  اد  ه اس��ت، این اقتد  ار نباید   د  ر جهت اعمال سلیقه 
خود  مان باش��د  . صحبت های سلحش��وری به پایان نرسید  ه بود   که کم کم 
تحرکات برخی چهره های تند  رو د  ر اعتراض به او ش��روع شد   ابتد  ا حاجی 
د  لیگانی و علیرضا سلیمی شروع به انتقاد   کرد  ند  ، د  قایقی بعد   نیز سامری 
از مجم��ع نمایند  گان خوزس��تان که د  ر جری��ان رای اعتماد   به ظریف به 

وزیرخارجه ناسزا گفته بود  ، شروع به فریاد   زد  ن کرد   و خواستار آن شد   که 
میکروفن سلحشوری خاموش شود  .

د  اد   و بید  اد  ه��ای نمایند  گان طیف تند  رو مجلس به همین جا ختم نش��د   
و وقتی سلحش��وری نطقش به پایان رس��ید   سامری خود   را به او رساند   و 
فریاد  ش را اد  امه د  اد   و گفت: »کسی که خود  ش د  ر انتخابات ثبت نام نکرد  ه 
است تمام مقد  سات نظام را زیر سوال می برد  .« د  ر همین لحظه نمایند  گان 
د  یگری از جمله کوهکن خود  شان را به این جمع رساند  ند   تا غائله را آرام 
کنند  . کوهکن خطاب به س��امری گفت: »ما د  ر مجلس شش��م نطق های 

تند  تر از این د  اشتیم، آرام باشید  .« 
د  ر نهایت و با اینکه زنگ پایان جلسه به صد  ا د  رآمد  ه بود   اما جد  ال همچنان 
اد  ام��ه د  اش��ت حتی وقتی که سلحش��وری صحن مجل��س را ترک کرد  ه 

بود  ، نص��راهلل پژمانفر ب��ا فریاد   
می گفت: »نمی شود   هر کسی 

 ه��ر غلطی د  لش خواس��ت 
انجام بد  هد  .« 

د  ر همی��ن لحظ��ه یک��ی 
نماین��د  گان  از  د  یگ��ر 
اصولگرا خط��اب به پروانه 
سلحش��وری د  اد   زد  : »ب��ه 
جهنم که ثبت نام نکرد  ه 
اس��ت نمی ش��ود   که به 

بقیه توهین کند  . «

د  کتر ه��اد  ی خانیکی مد  یرگروه ارتباطات د  انش��گاه 
عالمه طباطبائی با بیان اینکه من مس��افر گفت و گو 
هس��تم و هر جایی که امکان گفت و گو باش��د   از آن 
اس��تقبال می کنم،  گفت: منش��ور حقوق شهروند  ی 
و ارتباط��ات د  ر ی��ک پیوند   د  وگانه ب��ا همد  یگر قرار 
می گیرند  ، نقش رسانه ها د  ر اجرای این حقوق بسیار 
مهم اس��ت و ب��ه نظر من می توان از منش��ور حقوق 
شهروند  ی به عنوان یک زمینه مثبت برای باال برد  ن 
فضای رس��انه ای و مطبوعاتی اس��تفاد  ه کرد  .حساس 
کرد  ن جامعه نس��بت به یک مسئله یا موضوع، یک 
نقش رسانه ای موثر و از مهم ترین انتظاراتی است که 
می شود   از رسانه ها د  اشت. می توان د  ر اینجا این بحث 
را که رسانه ها به موضوع حقوق و تکالیف شهروند  ی 
پرد  اخته اند   ی��ا باید   بپرد  ازند  ، مطرح ک��رد  .د  ر مقابل 
زمانی که جامعه نسبت به حقوق شهروند  ی و مطالبه 
آن حساس می شود   یک محرکه ای د  ر زمینه توسعه 
رخ می د  هد  . نفس س��وال کرد  ن و حس��اس ش��د  ن 
پرس��ش های زیاد  ی را مطرح کرد  ه و کار را س��خت 

می کند   اما به نظر من رابطه بین رس��انه ها و منشور 
حقوق ش��هروند  ی همین رابطه بین حساس کرد  ن و 
برجسته کرد  ن مسائلی است که اگرچه ممکن است 
به ص��ورت روزمره هم مطرح ش��ود   ام��ا بخش های 

مختلف جامعه را نسبت به آن حساس کند  .
 ماد  ه 13منشور حقوق شهروند  ی به حوزه ارتباطات و 
رسانه مرتبط است.اغلب اوقات پیش فرض های ما، ما 
را از مطالعه این حقوق منصرف می کند   بنابراین بهتر 
اس��ت د  ر حوزه ارتباطات به عنوان معلم و یا د  انشجو 
و د  ست اند  رکار حرفه ای این منشور را خواند  ه و نقاط 
قوت و ضع��ف آن را بیابیم.اولین حق، حق کرامت و 
برابری انسانی است که وظیفه ای را هم برای رسانه ها 
تعیین می کند   به این معنا که باید   برای حفظ حیثیت 

و اعتبار شهروند  ان، حساس باشند  . 
ماد  ه 9 حیثیت و اعتبار ش��هروند  ان مصون از تعرض 
اس��ت. هیچ شخص، مقام یا رسانه ای به ویژه آن هایی 
که از بود  جه و امکانات عمومی استفاد  ه می کنند   نباید   
ب��ا رفتار یا بیان اهانت آمیز نظی��ر هجو و افترا، حتی 

از طری��ق نقل قول، به اعتبار و حیثیت د  یگران لطمه 
وارد   کند  . به طور مستقیم به این موضوع می پرد  ازد  .

ما تبعات ناد  ید  ه گرفت این حق را د  ر مسائل مذهبی 
قومی و جنس��یتی د  ید  ه ایم به گون��ه ای که حتی د  ر 
مواقع��ی جامع��ه را نیز د  چار ناامنی کرد  ه اس��ت. د  ر 
جامعه به میزانی که شهروند  ان د  چار احساس حقارت 
یا ناد  ید  ه گرفتن  شوند   د  ر جهت اثبات د  ید  ن خود   که 
حتی منجر به تنش هم می ش��ود   برمی آیند   بنابراین 

این حق، حق مهمی است.
د  ر ماد  ه 16 ش��هروند  ان برای مش��ارکت و نظارت د  ر 
فرآیند   انتخابات، برخ��ورد  اری از امکانات و امتیازات 
د  ولتی از جمله یارانه، تبلیغ��ات راد  یویی، تلویزیونی 
و مانن��د   این ها، بهره من��د  ی از کمک ه��ای مرد  می 
و س��ایر روش ه��ای تأمی��ن هزینه ه��ای انتخاباتی 
ش��کایت و اعتراض به تخلفات انتخاباتی نزد   مقامات 
صالحی��ت د  ار، از حق��وق براب��ر برخورد  ارن��د  . ح��ق 
مشارکت د  ر تعیین سرنوشت همان چیزی است که 
جامعه ای را به سمت اصالح، تغییرات مبتنی بر قانون 
و مس��المت آمیز پیش می برد  . به میزانی که این حق 
ناد  ید  ه گرفته  شود   به همان میزان جامعه از وضعیت 
تعاد  ل خود   خارج می شود  .س��ومین حق، حق آزاد  ی 
است که به طور خاص بر شبکه های اجتماعی مجازی 

تأکید   می کند  ، زمینه این حق د  ر همه جا د  ولت است 
یعنی د  ولت به عنوان سیاس��ت گذار وظایفی را برای 

خود   تعیین می کند  . 
د  ر م��اد  ه 26 ه��ر ش��هروند  ی از ح��ق آزاد  ی بی��ان 
برخ��ورد  ار اس��ت. این حق بای��د   د  ر چارچوب حد  ود   
مق��رر د  ر قانون اعمال ش��ود  . ش��هروند  ان حق د  ارند   
نظ��رات و اطالعات راجع ب��ه موضوعات مختلف را با 
استفاد  ه از وسایل ارتباطی، آزاد  انه جستجو، د  ریافت 
و منتشر کنند  . د  ولت باید   آزاد  ی بیان را به طور خاص 
د  ر عرصه های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای 
مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، س��ینما، راد  یو 
تلویزیون و ش��بکه های اجتماعی و مانند   این ها طبق 
قوانین تضمین کند  . وسایل ارتباطی و فضای مجازی 

فضای تضمین آزاد  ی بیان محسوب می شود  .
 ماد  ه 2۷ که به ح��ق آفرینش فکری، اد  بی و هنری 
و م��اد  ه 29 که به اس��تقالل، تکثر و تنوع رس��انه ها 
می پرد  ازن��د   د  ر زمین��ه حق آزاد  ی بی��ان و د  ر اصول 
 اخ��الق و مس��ئولیت حرف��ه ای و د  ر ح��وزه نظری 
ارزش ها و هنجارها مطرح هس��تند  .حق بعد  ی، حق 
د  سترس��ی ب��ه اطالعات اس��ت که اگرچ��ه به طور 
مس��تقیم به رسانه اشاره نمی کند   اما معلوم است که 

یکی از تقاضاهای اطالعات نشر، رسانه ها هستند  . 

ماد  ه 30 حق د  سترس��ی به اطالعات د  ر موسس��ات 
عموم��ی و خصوصی و م��اد  ه 31 حق ش��هروند  ان 
و د  سترس��ی ب��ه اطالع��ات ش��خصی خ��ود   که د  ر 
د  س��تگاه های رس��می یا د  ولتی از آن بهره می برند   
را مطرح می کند  .حق د  سترسی کود  کان به محتوای 
مناس��ب، یعنی کود  کان نباید   د  ر معرض اطالعاتی 
ق��رار گیرند   که آنها را با خش��ونت های جس��می و 
روانی مواجه می سازد  . ظرفیت های قانونی و حقوقی 
از جمله عواملی اس��ت که می توان��د   یک جامعه را 
د  ر کن��ش مد  نی یا ارتباط��ی اش پیش ببرد  . یکی از 
ضعف ه��ای کنش های سیاس��ی و مد  ن��ی د  ر ایران 
عد  م اش��راف و همچنین ناتوانی د  ر ارجاع به قانون 
و حقوق و استفاد  ه از حقوق است.حق د  سترسی به 
فضای مجازی د  ر ماد  ه 33، حق امنیت س��ایبری د  ر 
م��اد  ه 3۵، حق حریم خصوص��ی د  ر ماد  ه 3۷ و ۴2 
ح��ق د  اد  خواهی عاد  النه د  ر م��اد  ه 61، حق مالکیت 
فکری د  ر ماد  ه ۷6، حق مش��ارکت فرهنگی د  ر ماد  ه 

9۵ و 9۷ و حق آموزش و پژوهش د  ر ماد  ه 110.
این حقوق از جمله زمینه های حقوقی هس��تند   که 
می ش��ود   ارتب��اط بین آنها را با رس��انه ها و نوع آنها 
تعیین کرد  . متناسب با هر کد  ام از این حقوق، بعضی 
از آنه��ا از یک منظومه رس��انه ای و ارتباطی، نیاز به 

منظوم��ه را مط��رح می کنند  ، یعنی همه رس��انه ها 
اعم از راد  یو، تلویزیون، مطبوعات و ش��بکه ها را د  ر 
برمی گیرد   ولی آنچه که د  ر نهایت مطرح می ش��ود   
این اس��ت که د  ر واقع رسانه ها می توانند   شهروند  ان 

را نسبت به حقوق و تکالیف خود   آگاه کنند  .
منش��ور حقوق ش��هروند  ی به میزان زی��اد  ی راه را 
برای مطرح کرد  ن حق��وق باز می کند   و به نظر من 
رس��انه ها می توانند   از طریق آم��وزش و پژوهش و 
حرفه  خود   به س��مت حس��اس کرد  ن جامعه بروند  . 
این تجربه را می توان د  ر جوامع آفریقایی و اروپایی 
نیز د  نبال کرد   که چطور حس��اس کرد  ن نس��بت به 
جامعه توانسته است پیش برود   یا یک ضعف حقوقی 
د  یگر را مطرح کند  .آنجا که به مس��ئولیت اخالقی و 
به سمت آشکارس��ازی و د  فاع از آشکارسازی است 
مسئولیت د  ولت س��نگین می شود   اما مسئله د  یگر، 
نقش خود   رس��انه ها اس��ت مثاًل د  ر ترکیه رسانه ها 
نتوانس��تند   با پشتوانه مد  نی و اجتماعی گره بخورند   
و بنابرای��ن د  ر موج��ی از اش��اعه خبره��ای د  روغ 
افتاد  ن��د   و به تنف��ر و چند  گانگی د  امن زد  ند  . به نظر 
من می توان از منش��ور حقوق ش��هروند  ی به عنوان 
 یک زمین��ه مثبت برای باال برد  ن فضای رس��انه ای 

و مطبوعاتی استفاد  ه کرد  .

قضیه د  رگیری د  رمجلس 

نقش رسانه ها 

آگاهی مرد م از حقوق شهروند ی

وقتی »جهل« جنبه الکچری به خود   می گیرد  
س��یامک صد  یقی رئیس س��ابق بنی��اد   ملی خان��واد  ه: د  ر حال حاض��ر جامعه هد  ف 
د  عانویس��ی و رمالی تغییر کلی کرد  ه و گاه به��ای هر فالگیری به چند   میلیون تومان 
می رسد  .همه ما انسان ها ناخواسته جذب افراد  ی می شویم که اطالعاتی هرچند   کم و 
حتی ناد  رس��ت از زند  گی خصوصی آد  م بد  هند  . فالگیری و د  عانویسی هم از آن د  سته 
موارد  ی اس��ت که د  ر گذشته بیش��تر رواج د  اشت.اما این روزها د  یگر از آن زنان چاد  ر 
رنگی که از طبقه متوسط و پایین بود  ند  ، خبری نیست بلکه زنان و مرد  انی جای آن ها 
را گرفته ان��د   که همگی د  ارای زند  گی های مرفهی هس��تند  .فالگیری هم مد  رن، کتابی 
و رس��انه ای شد  ه اس��ت.پیش از ورود   به این موضوع ابتد  ا باید   تأکید   کرد   که فالگیری 
و جاد  وگری، فن یا د  انش��ی رمزآلود   اس��ت که همیشه از گذشته تاکنون عالقه مند  ان 
بس��یاری د  اشته و اقبال به آن همیشگی بود  ه است؛ اما د  ر د  وره جد  ید  ، نه تنها جامعه 
هد  ف آن تغییر کلی کرد  ه که فالگیری هم مد  رن، کتابی و رسانه ای شد  ه است.گرایش 
ب��ه فالگیر یا جاد  وگر عمد  تاً به د  لیل یافتن د  س��تاویز ب��رای اتصال به یک قد  رت برتر 
صورت می گیرد   تا از این راه، فرد   با اتکاء به این قد  رت به یک هد  ف برس��د   یا موجب 
برون رفت از یک معضل شود  . د  رواقع ما د  ر این زمینه با سه وجه روبرو هستیم؛ جهل 
خرافات و تس��هیلگر برای خروج از مشکل یا رسید  ن به یک آرزو و هد  ف.نقطه تالقی 
پیشگویی و فالگیری با مذهب و باورهای د  ینی را باید   د  ر توسل به قد  رت برتر جستجو 
ک��رد  . به بیان د  یگر، فالگیر، جاد  وگر، رمال یا پیش��گو، تالش می کند   خأل قد  رت برتر و 

د  انای کل بود  ن را با پیوند   به ماوراءالطبیعه و مذهب پر کند  .
رمال ها، عمد  تاً د  ر کالم و رفتارش��ان، یا از ارتباط با متافیزیک می گویند   تا متوسل به 
آیات و احاد  یث می ش��وند   و د  رنهایت »تفس��یر فرد  ی« از د  ین ارائه می د  هند  ؛ نگاهی 
ک��ه موجب ترویج خرافات می ش��ود  .ضلع د  وم این مثلث را عمد  تاً باید   د  ر فش��ارها و 
محرومیت ها یافت. بن بس��ت هایی که ش��خص می پند  ارد   برای برون رفت از آن نیاز به 
نیرویی ورای نیروی انسانی و طاقتی افزون تر از توان بشری نیاز است.اما این پرسش 
که چرا جامعه هد  ف مراجعان به فالگیر و باز کرد  ن س��ر کتاب و... عوض ش��د  ه، این 
موضوع را د  ر نوع »جهل« به عنوان ضلع س��وم این مثلث باید   مورد   بررس��ی قرار د  اد  .

زمانی جامعه ایران همان گونه که د  ر س��خن منتس��ب ب��ه آغامحمد  خان قاجار آمد  ه 
شرط تد  اوم حکومت، گرسنه و بی سواد   نگه د  اشتن مرد  م بود  .د  ر آن د  وران، بی سواد  ی 
و جهل جبری از س��وی حکومت از یکس��و و فقر و ناامید  ی از سوی د  یگر باعث شد  ه 
بود   بس��یاری از مرد  م به ویژه زنان د  ر خانواد  ه های ضعیف، به امید   روزهای بهتر، اسیر 

وعد  ه های شیرین فالگیرها و رمال ها شوند  .
تصوی��ر کلی ما از ای��ن فالگیرها، خانه های محقر، د  ست نوش��تی از برخی آیات قرآن 
کتاب ه��ای خاک گرفته و زنان برقع پوش��ی اس��ت که به آن ها مراجع��ه می کرد  ند  .

ام��ا تصویر ای��ن روزها از فالگیرها، هیچ نس��بتی با ذهنیت پیش��ین ن��د  ارد  ؛ جامعه 
ه��د  ف به کل تغییر ک��رد  ه و بهای هر بار د  ی��د  ن فالگیر، گاه به چن��د   میلیون تومان 
می رس��د  .د  ر د  وره مد  رن، فشارها و نیاز به تسهیلگر همچنان باقی است، اما نوع جهل 
تغیی��ر کرد  ه اس��ت؛ به بیان د  یگر ما امروز با جهلی روبرو هس��تیم ک��ه حاصل تزریق 
و تبلی��غ رس��انه و متکی به کتاب هایی با برد  اش��ت های فرد  ی از روانشناس��ی مد  رن 
اس��ت.امروز، فضای مجازی، برخی ش��بکه های ماهواره ای و حتی تبلیغ مس��تقیم و 
غیرمس��تقیم فالگیری د  ر س��ریال های د  اخلی و خارجی، باع��ث گرایش د  وباره مرد  م 
ب��ه این پیش��گویی ها ش��د  ه اس��ت.امروز جهلی که از طریق رس��انه ب��ر روی جامعه 
می ب��ارد  ، کلی��د   همه مس��ائل از جمل��ه جذب محبت همس��ر، مشکل گش��ایی، رفع 
 موان��ع و... را د  ر م��اوراء می د  ان��د   و تنه��ا یک فرد   از ک��ه از این رم��وز آگاهی د  ارد  ؛ 

فالگیِر مد  رن.
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مراجعه فرمایید .

خد  مت  خوانند  گان محترم و س��روران  مش��ترک و غیر مش��ترک که به نوعی 
پولی یا مجانی هر ماه یک نس��خه جرید  ه  ما را د  ریافت می کنند   , عارضم که 
این قضیه بر قاریین معظم پوشید  ه و مخفی نیست که د  ر این د  وران وانفسای 
گران��ی کاغذ وس��رانه  مطالعه یک ص��د  م ثانیه د  ر روز  هموطن��ان فرهیخته  
جیگر ش��یر و سر پر س��ود  ا می خواهد   که جرید  ه د  اری کنی. اوضاع ما به مثل 
مستاجری می ماند   که هر ماه رویش را برنگرد  اند  ه آخر ماه می شود   و خستگی 
کار از یک طرف و چمچاره پرد  اخت هزینه های اصلی و فرعی  و بالخص چک 
چاپخانه از طرف د  یگر روزها و ماهها و سالهای آیند  ه را چون زهر بر ما کوفت  
و خواب به چش��مانمان حرام می کند  .منظور این است که با تمام این وزاریات 
س��عی کرد  یم از قلم نویس��ند  گان زبرد  ست آب زیرکاه و طنزیم کنند  گان نامی 
د  یروز و امروز که کم  هم الکی نیستند   مستفیضتان کنیم. نتیجه اینکه جرید  ه 
ای که به طبع و نظرتان می رسد   یکی از هزاران نبوغ نهانی ماست که بعضی ها 
می د  انند   و به روی مبارکش��ان نمی آورند   آن هم به د  الیلی که ما می د  انیم و 

شما  نمی د  انید    و بهتر است خود  تان را د  رگیر مشکالت  ما نکنید  . 
ب��ه قول قضیه تق ریز نومچه هد  ایت خان   عزیز که اگر می د  انس��ت هواخواه 
پ��ر و پ��ا قرصی چون ما د  ارد    هر گز از افس��رد  گی د  ر عنفوان جوانی د  ر غربت 
خود  کشی نمی کرد   ,خوش��بختانه بر عکس خیلی از سایر همکاران یک کلمه 
از جاه��ای د  یگر ب��د  ون ذکر منبع د  زد  ی نکرد  ه ایم و اصل��ن احتیاج به چنین 
عملی ند  اش��تیم .  و اما قضیه رنگ عوض کرد  نمان را به پای قضیه ماجراهای 
آقای ملون نگذارید   . بلکه بد  لیل پاره ای  منظور بعضی مشکالت  فنی د  ر چاپ  
هیئت تحریره تصمیم به د  ورنگی گرفتند  , س��و تفاهم  نباش��د  ،  منظور همان  
چاپ د  و رنگ بود   که مالحظه می فرمائید  .  وایضا  بقول قضیه وای بحال نومچه 

صاد  ق خان , جونم واسه شما بگه آقام که شما باشید   :
وای بحال آن کس��ی که از س��بک و س��یاق تک و آس ما  کپی برابر اصل کند   
و ما خبرد  ار ش��ویم که وا مصیبتا به حالش , آن س��رش ناپید  ا که اگر کسی پا 

روی کفش ما بگذارد  .
وای بحال آن کسی که اقد  ام به انتشار مطالب ما بد  ون ذکر منبع  کند  .

وای بحالش اگر از ما  و نویس��ند  گان ما بد   بگوید   , انتقاد   کند   , نطق و مسخره 
کند    که رسواش می کنم من .

و ایضا بقول قضیه جایزه نومچه د  وست بزرگوارمان  , د  ر پیشگاه اد  با و فضالی 
جلیل القد  ر و ارباب علم و د  انش پوشید  ه  و مخفی نماناد   که اینجانبان تصمیم 
قطع��ی گرفتی��م که هرکس کم��ر همت بر میان بند  د   و به  م��ا آگهی د  هد    و 
مشترک شود  , ما را د  ر امر خیر ی که گفتیم  یاری نماید   عالوه بر سهیم شد  ن 
د  ر ث��واب آن  به عنوان اسپانس��رینگ و حامی د  ر تم��ام صفحات با د  رج لوگو 
تجلیل و قد  رد  انی می گرد  د   .باش��د   که اش��خاص د  یگر تشویق شوند    و عبرت 
س��ایرین گرد  د   . البته نه اینکه کار و بار زند  گی خود  ش��ان را ول کنند   و فقط 

سنگ ما را به سینه بزنند   .د  ر پایان به قول تقد  یم نومچه هد  ایت : 
ای خوانن��د  گان معظم و گرامی ! ما این جرید  ه را با کمال احترام , د  و د  س��تی  
تقد  یم می کنیم به شما .خد  اوند   حامیان و تعریف کنند  گان ما را توفیق و پول 

عنایت فرمایاد  !

ته مقاله
مد    یر مسئول

هرچند  وقت یک بار سایت های ترویج چند  همسری 
آماری منتشر می کنند   که مد  عی است تعد  اد   زنان 
مج��رد   و بی ش��وهر د  وبراب��ر مرد  ان مجرد   اس��ت 
و راه حل��ی نیس��ت جز اینک��ه زنان فاقد   ش��وهر 
همس��ر د  وم مرد  ان باش��ند  . نگاهی به آمار رسمی 
جمعیت و نتایج سرش��ماری های عمومی نش��ان 
می د  هد   این اد  عا بی اس��اس اس��ت.بنا بر د  اد  ه های 
سرش��ماری س��ال139۵، جمعیت کش��ور ایران 
شامل ۴0۴9۸ هزار مرد   و 39۴2۸ هزار زن است. 
یعن��ی به طورکلی، جمعیت م��رد  ان یک میلیون و 
۷0هزار نفر بیشتر از زنان است.د  ر جمعیت باالی 
د  ه سال کش��ور، 11۵۵۷ هزار مرد   و ۸۵96 هزار 
زن مجرد   هس��تند   و تا به امروز ازد  واج نکرد  ه اند   و 
ب��ا تفریق این د  و رقم، د  رمی یابیم جمعیت مرد  ان 
مجرد   ایرانی س��ه میلیون نفر بیش��تر از جمعیت 
زنان مجرد   ایرانی اس��ت.اما تعد  اد  ی از افراد  ی که 
پی��ش از این ازد  واج کرد  ه بود  ند  ، به د  لیل طالق و 

فوت همس��ر وارد   جمعیت افراد   د  ر معرض ازد  واج 
می ش��وند   که با احتس��اب آنها، جمعی��ت مرد  ان 
فاقد  همس��ر به رق��م 12303هزار نفر می رس��د   و 
جمعی��ت زنان فاقد  همس��ر به رق��م 11۷1۸هزار 
نفر.یعنی، اگر د  قیقا همه مرد  ان فاقد  همسر باالی 
د  ه  سال کش��ور با همه زنان فاقد  همسر باالی د  ه 
سال کش��ور ازد  واج کنند  ؛ همچنان ۵9۴هزار مرد   
بد  ون همس��ر می مانند  . این ارق��ام اد  عای تفاوت 
نس��بت جمعیت زنان و مرد  ان فاقد  همسر را باطل 
می کند  .این سوال پیش می آید   که اگر تعد  اد   زنان 
فاقد  همسر از تعد  اد   مرد  ان فاقد  همسر کمتر است 
پس چرا معضل اجتماعی زنان سرپرس��ت خانوار 
فقیر وجود   د  ارد  ؟ پاس��خ این است که بیشتر زنان 
به د  لیل فوت همسر، سرپرست خانواد  ه شد  ه اند   و به 
د  لیل سن باال و د  اشتن فرزند  ، امکان ازد  واج ند  ارند  .

گذش��ته از این ارزش های فرهنگی مرد  س��االرانه 
مضیقه ازد  واج زنان را تش��د  ید   می کند  . بر اساس 

سرش��ماری س��ال139۵، جمعیت مرد  ان مطلقه 
بد  ون همسر کش��ور ۴00هزارنفر بود  ؛ د  رحالی که 
جمعیت زنان مطلقه بد  ون همس��ر ب��ه ۷13هزار 
نفر می رس��ید  .مرد  ان مطلقه و همس��ر فوت کرد  ه 
حت��ی د  ارای فرزند   از بین زن��ان مجرد   کوچک تر 
از خود   همس��ر انتخاب می کنن��د  ؛ د  رحالیکه زنان 
مطلق��ه و بی��وه باالی 3۵س��ال، ش��انس اند  کی 
ب��رای ازد  واج مجد  د   د  ارن��د  . مضیق��ه ازد  واج این 
زنان فرهنگی اس��ت؛ نه ناشی از تفاوت جمعیت.

د  ر ح��ال حاضر، حتی زنان مجرد   باالی 3۵س��ال 
به د  لیل کم ش��د  ن احتمال ب��ارد  اری و محد  ود  یت 
فرزن��د  آوری، مطلوبی��ت کمتری د  ر ب��ازار ازد  واج 
د  ارند  . اگر د  ختران مجرد   میانسال می بینید  ؛ به این 
د  لیل است که مرد  ان مجرد   میانسال را نمی بینید  !.

چ��ون این فرض وجود   د  ارد   هیچ وقت برای ازد  واج 
مرد  ان د  یر نیس��ت، معموال فراموش می ش��ود   که 
مرد  ان نیز مرز س��ن باروری د  ارند   و باالی ۴۴سال 

سطح باروری پایین تری د  ارند   و ژن های مطلوب 
کمتری را به فرزند  انشان منتقل می کنند  .از سوی 
د  یگ��ر، مرد  ان عالقه د  ارند   با زنانی که چند   س��ال 
از آنها کوچکترن��د  ، ازد  واج کنند   و این نکته مهم 
مغفول می ماند   که اختالف س��نی بیش از د  ه سال 
زوجی��ن، احتمال طالق و ناس��ازگاری را بیش��تر 
می کند  .سیاس��ت تس��هیل ازد  واج بای��د   به تغییر 
ارزش ه��ای همس��رگزینی مرد  ان معطوف باش��د 
مرد  ان مجرد   و مطلقه را مجاب س��ازد   که با زنان 
همس��ن خود   و د  ارای شرایط مشابه ازد  واج کنند  .

جایی که مرد   پنجاه س��اله مطلقه ازد  واج با د  ختر 
مجرد   3۷ ساله را رد   می کند  ؛ سخن گفتن از ترویج 
چند  همسری اسالمی و ثواب ازد  واج د  وم بیجاست.

راه حل مس��اله اجتماعی زنان سرپرست خانوار یا 
افزایش حمایت ه��ای اجتماعی  خود  سرپرس��ت، 
د  ولتی و توانمند  س��ازی این زنان است؛ نه تالش 
برای ش��وهر د  اد  ن آنها به مرد  انی که برای ازد  واج 
د  وم و سوم خود   هم به سراغ زنان جوان تر و مجرد   
می روند  ، ن��ه بیوه ای با چن��د   فرزند  .این مطلب را 

زنان امروز نوشت.

افسانه زنان مجرد   نیازمند   شوهر

طرح: کامبیز د   رمبخش

براس��اس آمار های اطلس وضعیت زنان و خان��واد  ه، باالترین د  رصد   مرد  انی که بیش از 
یک همسر د  ارند   متعلق به استان سیستان و بلوچستان است.

نگاه��ی ب��ر آمار های اطل��س وضعیت زن��ان و خانواد  ه ک��ه بر مبنای س��ال 9۵ تهیه 
ش��د  ه، نش��ان می د  ه��د   باالتری��ن د  رص��د   زنانی ک��ه همسرش��ان بی��ش از یک زن 
 د  ارن��د  ، متعلق به اس��تان »سیس��تان و بلوچس��تان« و کمترین این زن��ان متعلق به 

استان »سمنان« هستند  .
به طوریکه 1۴.9 د  رصد   زنان اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان شوهرشان بیش از یک 

همسر د  ارد  ، پس از آن استان هرمزگان با نرخ ۷.03 د  رصد   نسبت به سایر استان ها د  ر 
رتبه د  وم قرار گرفته است. 

زن��ان  د  رص��د     0.۸1 و  س��منان  اس��تان  زن��ان  د  رص��د     0.69 می��ان  ای��ن  د  ر 
مازن��د  ران همسرش��ان بی��ش از ی��ک زن د  ارن��د   که نس��بت به س��ایر اس��تان ها به 
 ترتی��ب رتب��ه 31 و 30 را ب��ه خ��ود   اختص��اص د  اد  ه ان��د   و د  ر وضعی��ت بهت��ری 

قرار د  ارند  .
این مطلب را  رکنا نوشت.

استانهای  رکورد  د  ار چند  همسری 

ش��هیند  خت موالورد  ی حقوق��د  ان و د  بیرکل جمعیت 
حمایت از حقوق بش��ر زنان شخصیت اعظم طالقاني 
را اینگونه تعریف می کند  : شخصیتي چند   وجهي بود  . 
او را باید   یک ش��خصیت مستقل شناخت و تالش کرد   
زیر س��ایه پد  ر و خانواد  ه تعریف نک��رد  ، چنانکه او نیز 

چنین زیست. 
اعظم طالقاني، مراحل فرآیند   توانمند   سازي شخصیت 
یک زن را به د  رستي طي کرد  . طي این فرآیند  ، زنان از 
نیازها و خواس��ت هاي خود  شان آگاه مي شوند   و جرأت 
اقد  ام پید  ا ک��رد  ه و نهایتا توانمند   مي ش��وند  . وقتي به 
تاریخچه زند  گي او مي نگریم، به چند   شاخصه مهم د  ر 

این شخصیت و فعالیت هایش برخورد   مي کنیم. 
اول: حیات سیاسي و اجتماعي اوست. حیات سیاسي 
اعظم طالقاني، قبل از انقالب شروع شد  . یعني زمانه اي 
که خانواد  ه هاي مذهبي کمتر چنین ش��أني براي زنان 
قائ��ل بود  ند  . او به صورت چن��د   وجهي فعال بود  . وقتي 
مد  یر مد  رسه بود  ، فعالیت سیاسي هم د  اشت. همزمان 

د  ر خیر جمعي و امور خیریه مشارکت د  اشت و سپس 
بعد  ها نمایند  ه مجلس ش��د  . د  ر س��ال ۷1 جامعه زنان 
اس��المي را به صورت رسمي تأسیس کرد  . اهمیت این 
موضوع را با توجه به ش��رایط همان زمان باید   سنجید  . 
بعد   هم نش��ریه پیام  هاجر را منتشر کرد   که متأسفانه 

مورد   بي مهري قرار گرفت. 
د  وم: شخصیت پیشرو اعظم طالقاني است. شخصیتي 
پیش��رو که تک رو نبود  . اما همواره نگران از د  ست رفتن 
فرصت و زمان بود  . او منتظر نمي ماند   و پیشقد  م مي شد   

تا مید  ان عمل را بگشاید  . 
سوم: د  ر تمام این فعالیت ها، یکي از د  غد  غه هاي جد  ي 
اعظم طالقان��ي، توانمند  ي اقتصاد  ي و سیاس��ي زنان 
ایراني بود  . ما د  ر سیر زند  گي او، هیچ زماني را نمي بینیم 
که از انواع فعالیت هاي اقتصاد  ي، سیاس��ي، فرهنگي و 
مد  ني د  س��ت کشید  ه باشد  . اینگونه است که او مراحل 

فرآیند   توانمند   سازي را به د  رستي طي مي کند  . 
چه�ارم: اعظم طالقاني، زماني ک��ه آقازاد  گي مد   نبود 

آق��ازاد  ه بود  ، اما ب��د  ون برخ��ورد  اري از مواهب و رانت 
آقازاد  گي و ویژه خواري که ریشه د  ر اصالت خانواد  گي و 

زن بود  نش د  اشت. 
پنجم: او سیاس��ي ترین فرزند   آیت ا... طالقاني بود  . اوج 
فعالیتش د  ر کاند  ید  اتوري ریاس��ت جمهوري اس��ت و 
یکي از د  غد  غه هاي مهمش، شفاف سازي عبارت »رجل 
سیاس��ي« مند  رج د  ر قانون اساس��ي بود  . او به تفسیر 
مرد  انه و ناعاد  النه از این عبارت معترض بود   و مي گفت 
تا زند  ه هس��تم د  ر انتخابات ریاس��ت جمهوري کاند  ید  ا 
مي ش��وم. اینگونه رفتارها، نشانگر شجاعت و پافشاري 
او ب��ه عقید  ه برحقش بود  . س��ال 96 وقت��ي با واکر د  ر 
انتخابات ریاست جمهوري ش��رکت کرد  ، نشان د  اد   که 
ثبات قد  مش براي تعیین تکلیف واژه »رجل سیاسي« 
ام��ري تظاهري و زمان برد  ار نیس��ت. پیام این حرکت 
خانم طالقاني آن بود   که او تش��نه قد  رت نیس��ت، زیرا 
نیام��د  ه بود   که بمان��د  . او آمد  ه بود   تا قد  رت عش��ق و 
حق خواهي را به رخ بکش��د  . پیام د  یگر او به زنان امروز 

و نس��ل فرد  ا، آن بود   که براي تحقق شایسته ساالري، 
هرگز نباید   از پا نشست، حتي اگر پاهایتان یاري نکند  . 

پیام اصلي او امید   بود  .

اعظم طالقانی د  ر آس��تانه انتخابات ریاست جمهوری س��ال96 گفتاری را 
د  رباره مفهوم رجل سیاس��ی و جایگاه زنان د  ر جمهوری اسالمی د  ر اختیار 
همشهری قرار د  اد   که به د  الیلی د  ر آن مقطع مجال انتشار پید  ا نکرد  . این 

گفتار پیش روی شماست:
س��ؤال این اس��ت که موقعیت زنان د  ر جامعه ایران چگونه اس��ت؟ پیش 
از انق��الب عد  ه ای از زنان که با حاکمیت وق��ت هماهنگ بود  ند   از زند  گی 
مطلوبی برخورد  ار بود  ند   اما پس از انقالب، ما ش��اهد   فراز و نشیب هایی د  ر 
موقعی��ت زنان بود  یم که تا حد  ود  ی مرتبط با جایگاه جریان های سیاس��ی 
بود  ه اس��ت. نکته  مهم این است که نگاه حاکمیت نسبت به انسانی به نام 
زن، د  قیق و حساب شد  ه نیست. به نظر می آید   این نگرانی د  رباره زنان وجود   
د  ارد   که اگر آنها رشد   کنند   و توانمند   شوند  ، ممکن است موقعیت حاکمیت 
مرد  ان را به تزلزل بکشانند  ؛ د  رحالی که نه زنان و نه مرد  ان به تنهایی قاد  ر به 
اد  اره جامعه نیستند   و ایجاد   آرامش و همبستگی د  ر جامعه د  ر گرو حضور 
زنان و مرد  ان اس��ت. باید   توجه کنیم د  ر گذش��ته و د  ر طول تاریخ هم، اگر 
مرد  ان و بزرگمرد  انی د  ر زند  گی خود   توفیقاتی د  اشته اند  ، بخش عظیمی از 
این توفیقات، مرهون همراهی و همد  لی زنان آنها بود  ه است. این موضوعی 
اس��ت که امکان ناد  ید  ه گرفتن و انکار آن وجود   ن��د  ارد  . هم اکنون هم این 
نس��بت به موفقیت های مرد  ان و همراهی همس��ران آنها وجود   د  ارد  . بند  ه 

بسیار شاهد   بود  م که بسیاری از بانوان د  ر فراز و نشیب زند  گی همسرانشان 
با آنها همراهی و فد  اکاری و از آنها حمایت کرد  ند  .

ام��روزه قد  رد  انی از زنان با آن س��بک س��نتی نظیر اس��تفاد  ه از واژه هایی 
مانن��د   ضعیف��ه و... همخوانی ند  ارد  . ای��ن قد  رد  انی ها حتی با اس��تفاد  ه از 
واژه ه��ای پرطمطراق ه��م همخوانی ن��د  ارد  . مرد  ان حاک��م، حاضر نبود  ه 
و نیس��تند   که اگر مثال د  ر ی��ک زمینه ای مرد  ان از تد  بی��ر امور، توانایی ها 
و د  رای��ت و معلومات الزم بهره ند  اش��تند  ، خود  خواهی را کنار گذاش��ته و 
نقش زنان��ی را که از این توانایی ها، د  رایات و معلومات برخورد  ار هس��تند   
بپذیرند  . اگر علما نقش زنان را بپذیرند  ، حق این است زنانی که د  ر جامعه 
د  اری��م و از توانایی ه��ای الزم برای تد  بیر امور برخورد  ار هس��تند  ، برگزید  ه 
ش��وند   و د  ر مصد  ر امور ق��رار بگیرند  . اینکه زن��ان د  ر اموری تخصص الزم 
را د  اش��ته باش��ند   و اما به آنها اجازه د  اد  ه نش��ود   که د  ر آن زمینه ها ایفای 
نقش کنند  ، نزد   خد  ا قابل قبول نیست. محروم کرد  ن جامعه از توانایی های 
زنان به هیچ وجه قابل پذیرش نبود  ه و برخالف عد  الت اس��ت. بی عد  التی و 
 اعم��ال تبعیض د  ر حق زنان به ش��کل گیری یک جامعه غیرعاد  النه منجر 

خواهد   شد  .
نگاه تبعیض آمیز و جنسیتی به زنان، الجرم یک جریان مبارزه با تبعیض را 
شکل خواهد   د  اد   که این مبارزه د  ر مواقعی ممکن است شرایط ناگواری را 
هم برای این مبارزان و هم جامعه رقم بزند   و گاهی اوقات به سلب امنیت از 
وا ِمْن أَبْصارِِهْم  آنها بینجامد  . چنان که قرآن می فرماید  : »ُقْل لِلُْمْؤِمِنیَن یَُغُضّ
َو یَْحَفُظوا ُفُروَجُهْم ذلَِک أَْزکی  لَُهْم إِنَّ اهلل َخِبیٌر بِما یَْصَنُعوَن« )آیه30 سوره 
ن��ور( خطاب به مرد  ان می گوید   نگاه های خود   را پاک کرد  ه و د  امن خود   را 
حفظ کنید  . آیه بعد  ی خطاب به زنان است که می فرماید  : »و قل للمؤمنات 
یغضض��ن من ابصارهن...« زنان هم باید   نگاه های خ��ود   را پاک کنند   و به 
طرف مقابل خود   به عنوان انس��ان ش��ریفی که خد  ا خلق کرد  ه است، نگاه 
کنند  . متأسفانه د  ر جامعه ما به د  لیل آموزه هایی که ارائه می شود  ، نگاه های 

جنس��یتی، شهوانی و مفسد  ه آمیز بسیار رش��د   کرد  ه و تقویت شد  ه است؛ 
یعنی به جای اینکه به اند  یشه و تفکر و توانایی های یک انسان توجه شود  ، 

جنسیت آنها )چه مرد   و چه زن( مورد   ارزیابی قرارمی گیرد  .
این اش��کال بزرگی است که متأسفانه د  ر جامعه ما شاهد   هستیم؛ بنابراین 
آنچه مهم اس��ت این اس��ت که این ش��کل نگاه به زن و مرد   باید   اصالح 
شود  . مسئله بعد  ی، بحث »رجال« است که اغلب د  ر حذف زنان از مصاد  ر 
سیاس��ی مورد   استناد   قرار می گیرد  . براساس تحقیقاتی که د  ر قرآن کرد م 
د  ریافتم که د  ر ارتباط با رجال بیش از 1۵مورد   اصطالح وجود   د  ارد   که د  ر 
موارد  ی به معنای مرد   یا مرد  ان به کار رفته است اما د  ر خیلی از موارد   د  یگر 
به شخصیت ها، نخبگان و کسانی که د  ر جامعه از استعد  اد  های به خصوصی 
برخورد  ار هستند  ، د  اللت د  ارد  . انتقاد   من به این مسئله است که چرا عد  ه ای 
از »الرجال« تفسیری ارائه می کنند   که باعث سلب زنان از حقوق اجتماعی 
برابر با مرد  ان می شود  . پاسخ این عد  ه اشاره به آیه شریفه: »الرجال قوامون 
علی النساء« است؛ د  رحالی که د  ر اد  امه این آیه آمد  ه است: »َو بِما أَنَْفُقوا ِمْن 
أَْموالِِهْم«. این مسئله د  رواقع یک بحث خانواد  گی است به د  لیل اینکه مرد  ان 
به زنان نفقه می د  هند   و اد  اره اقتصاد  ی خانواد  ه بر عهد  ه مرد  ان است. اما اگر 
مد  یریت اقتصاد  ی خانواد  ه بین زنان و مرد  ان برابر باشد   و زن و مرد   هر د  و 
شاغل باشند  ، تفسیر رایج از این آیه نمی تواند   مورد   استناد   قرار بگیرد  . باید   
توجه ش��ود   که امروزه حتی خانه د  اری یک شغل و فعالیت اقتصاد  ی تلقی 
می ش��ود  . بر همین اساس اس��ت که چیزی به عنوان »اجرت الِمثل« برای 
زنان د  رنظر گرفته ش��د  ه اس��ت. این د  رواقع موید   نقش زنان د  ر خانواد  ه و 
جامعه است. اما د  ر بُعد   اجتماعی، خد  اوند   هیچ گونه برتری برای مرد  ان قائل 
نشد  ه است؛ به همین جهت یک مرد   فیزیکد  ان هیچ ارجحیتی بر یک زن 
فیزیکد  ان ند  ارد   و باید   براساس میزان د  انش، تخصص و توانایی های خود   از 
حقوق برابر برخورد  ار باش��د  . د  ر غیر این صورت عد  الت د  ر حق جامعه اجرا 

نشد  ه است.

از خواسته های زنان معترض لبنان اصالح قانون شهروند  ی است. براساس 
قوانین لبنان حق تابعیت زنان لبنانی به فرزند  ان آنها منتقل نمی شود  .

خبرگزاری فرانس��ه د  ر گزارش��ی به نقش زنان د  ر تظاه��رات اخیر لبنان 
پرد  اخت و از د  رخواس��ت های آنها برای رفع تبعیض های جنسیتی د  ر این 
کشور خبر د  اد  .  تظاهرات لبنان د  ر اواخر ماه مهر و به د  لیل  وضع مالیات 
ب��ر مکالمات تلفنی "واتس آپ" آغاز ش��د  .زنان لبن��ان از تاریخ 1۷ اکتبر 

)2۵مهرماه( به طور گس��ترد  ه وارد   خط مقد  م تظاهرات گسترد  ه و خیابانی 
لبنان ش��د  ند  . آنها خواهان بازنگری و احیای سیستم سیاسی بی کفایت و 
فاس��د   این کشور هستند  .زنان نیز مانند   مرد  ان این کشور ناتوانی د  ولت د  ر 
کاهش مش��کالت، فساد   اقتصاد  ی، آب ناسالم و قطع مکرر برق را محکوم 
کرد  ه اند  .لبنان یکی از لیبرال ترین کش��ورهای منطقه به ش��مار می آید   اما 
زن��ان آن علیه قوانین تبعیض آمی��ز و حکمرانی د  اد  گاه ها و قوانین مذهبی 

د  ر زند  گ��ی خود   فریاد   می زنند  .د  ر کش��وری که از ابتد  ای س��ال 201۸ تا 
کنون 3۷ زن جان خود   را به د  لیل خشونت خانگی از د  ست د  اد  ه اند  ، زنان 
معترض خواستار قوانین پیشگیرانه و ابزارهای اجرایی برای محافظت بیشتر 
و قانونی از زنان هس��تند  . آنها همچنین خواس��تار ابزار های قد  رتمند   برای 
اجرایی کرد  ن مصوبه قانونی سال 201۴ د  ر جهت تنبیه متخلفان و عامالن 

ضرب و جرح علیه زنان شد  ه اند  .

پيام اصلی او اميد   بود  

رجال و حقوق اجتماعی زنان

انقلاب ما فمینستی است 

قد  رت گفتمان سازی با مرد  م از د  ست رفته
حس��ین یکتا مس��ئول بنیاد   فرهنگی خاتم االوصیاء د  ر همایش »یک سال پس از زلزله 
کرمانش��اه: تجربه و سیاست ها گفت: یک لش��کر عظیم از مرد  م برای کمک به مناطق 
زلزل��ه زد  ه آم��د  ه بود  ند  ، این مل��ت، این نیروی خود  ج��وِش انقالبِی مؤمِن حق پرس��ِت 
میهن خواِه د  رد  ِ مرد  م د  ار به منطقه آمد  ند   که تأثیر بسیاری بر روح و روان مرد  م زلزله زد  ه 
د  اش��ت.د  ر سال 1360 که اول د  بیرستان بود  م با د  س��ت کاری د  ر شناسنامه ام توانستم 
به عنوان امد  اد  گر، وارد   جبهه شوم و به سرپل ذهاب بروم، گلوله ها وسط شهر می آمد  ند  ، 
مرد  م شهر، خانه و زند  گی خود   را رها کرد  ه و همه رفته بود  ند  ، یاد  م می آید   د  ر آن زمان 
وارد   س��اختمان د  رمانگاهی شد  یم که س��ه خانم پرستار زیر آتش گلوله د  ر حال کمک 
به بیماران بود  ند   که این صحنه من را خیلی متعجب کرد  .چهل س��ال گذش��ته است و 
ما د  وباره به س��رپل ذهاب رفتیم، زلزله سرپل ذهاب د  قیقاً صحنه  همان روزهای جنگ 
را تد  اع��ی می کرد  ، اینکه خانم کاظمیان با تیم های مش��اوره خود   جهت التیام ناراحتی 
مرد  م این مناطق چاد  ر زد  ند  ، صحنه های بس��یار زیبایی بود   و ما ش��اهد   مشارکت د  هه 
هفتاد  ی ها و هش��تاد  ی ها همانند   جوانان د  وره جنگ بود  یم.ما د  ر د  هه 60 شاهد   روحیه 
باصالب��ت جوانان بود  یم، پس براین اس��اس د  انش باید   تحول، تفک��ر کار جهاد  ی و این 

سبک از زند  گی را به وجود   بیاورد  .
به عقید  ه بند  ه د  ر آیند  ه د  س��ت هایی از عراق و یمن و س��ایر کش��ورها به سمت ما د  راز 
می ش��ود   و خواستار د  انشی می ش��وند   که د  هه هفتاد  ی ها و هشتاد  ی ها د  ر حال کسب 
و تولید   آن هستند  .س��رپل ذهاب یک نقطه اپوزیس��یون خیز با س��ه نوع گونه مذهبی 
ب��ود  ، بنابراین خد  ا گس��لی را د  ر زیرزمی��ن حرکت د  اد   و کاری کرد   ک��ه منطقه ای که 
به طورکل��ی آن را ره��ا کرد  ه بود  یم بار د  یگر مورد   توجه مان واقع ش��ود   و به س��راغش 
برویم.ازجمله پیامد  های این زلزله این بود   که عالوه براینکه باعث کنار رفتن اختالفات 
قومی و قبیله ای ش��د  ، لش��کر عظیمی از مرد  م نقاط مختلف را نیز برای کمک به مرد  م 
ای��ن منطقه به مید  ان آورد  ، این ملت، این نیروی خود  جوِش انقالبِی مؤمِن حق پرس��ِت 
میهن خواِه د  رد  ِ مرد  م د  ار به منطقه آمد  ند   و تأثیر بسیاری بر روح و روان مرد  م زلزله زد  ه 
گذاش��تند   ک��ه به نظرم این نوع س��ازماند  هی رفتاری قابل مطالعه اس��ت.آز آنجایی که 
قد  رت بالغت، گفتمان س��ازی و قد  رت رابطه سازی با مرد  م را از د  ست د  اد  یم د  ر مسائل 
مال��ی مربوط به کرمانش��اه ضرر کرد  یم، برای مثال اگ��ر 10 میلیون نفر از ۸0 میلیون 
نف��ر جمعیت، طی یک س��ال، هر م��اه تنها 10 ه��زار تومان به ما می د  اد  ن��د   و ما نیز 
آنالین گزارش می د  اد  یم که با این پول چه کرد  ه ایم، بس��یاری از مس��ائل سریع تر حل 
می شد  . ما برای سازماند  هی پول و نیروی انسانی خود   به فرآیند  ها و روش های جد  ید  ی 
نی��از د  اریم، حتی ب��رای حوزه تأثیر آنه��ا روی جامعه هد  ف کالن بای��د   مطالعه کنیم 
 چراکه ما د  ائماً ش��اهد   زلزله هس��تیم و قطعاً قد  رت مد  یریت مرد  م ما د  ر این مس��ائل 

بسیار باال است.


