


 صاحب امتیاز: 
مؤسسه فرهنگی، هنری آهنگ آتیه 

 مدیر مسئول و رئیس شورای 
سیاستگذاری:

ابراهیم رستمیان مقدم 
  سردبیر: 

متین غفاریان

 تحریریه: 
  خسرو صادقی بروجنی

روزبه آقاجری  
 مدیر هنری: 

سید علیرضا میرزامصطفی
 صفحه آرا:

احسان نیک روان
 عکاس:

 مرضیه براری
 حروفچین:
اکرم خاکپور
 ویراستار: 

کوروش اشرفی، آرش میرزایی
 ناظر چاپ:
علی توتونی

 باتشکر از: 
 بیژن رمضانی، ابراهیم باقری، 

صولت فروتن

 همکاران این شماره: 
سیناچگینی،آزاده شعبانی، 

نسرین هزاره مقدم،  رضا امیدی، 
جعفر ابراهیمی، محمد هدایتی، 

حمید رضا واشقانی فراهانی، 
رضا امیدی، حسام مناهجی، 

عاطفه آقایی، فربد شیرمحمد. 

 آدرس: 
تهران، خیابان احمدقصیر

خیابان دوازدهم غربی 
شماره 22 

مؤسسه فرهنگی، هنری آهنگ آتیه 
 صندوق پستی:
 15875-1489

 تلفن:
021- 88517085-6 

 چاپ: 
هنر سرزمین سبز

نشانی ما در پیام رسان های سروش، 
ایتا، آی گپ، گپ و تلگرام:

@ghlamrorefah
www.ghalamrorefah.ir

  قلمرو رفاه
 ماهنامه  تحلیلی 

 سال سوم/  شماره 40
 مرداد 97

به نام خداوند بخشنده ومهربان

کابینه دولت دوازدهم در آستانه بزرگترین تغییر از ابتدای حیات خود 
است. چهار وزیر جدید این کابینه در آخرین روز مهر ماه به مجلس 
معرفی شدند. دو سلف این وزرا )اقتصاد و رفاه( به واسطه عدم رای 
اعتماد پارلمان از ادامه همراهی دولت بازماندند و دو سلف دیگر )راه و 
صنایع( ۲۴ ساعت قبل از معرفی اخالف شان از کار استعفا داده بودند. 
به این ترتیب ویترین اقتصادی کابینه دچار تغییر جدی خواهد شد. 
اما دلیل این تغییر چه بود؟ به نظر می رســد تغییر وضعیت سیاسی 
و اقتصادی کشــور، تغییر در کابینه را هم رقم زده است. یک سال 
پیش که حسن روحانی کابینه خود را به مجلس معرفی کرد، برجام 
تثبیت شده بود، وضعیت اجتماعی ثبات داشت و پیروزی سیاسی 
در انتخابات هم پشــتوانه او بود. اما اکنون خروج آمریکا از برجام، 
بازگشــت تحریم ها و اعتراضات اجتماعی و صنفی چهره سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی کشــور را دگرگون کرده است. شاید به همین 
دلیل است که رییس جمهور دست به تغییرات در کابینه اقتصادی 

خود زده است. 
اگر وضعیت از حالت نرمال به وضعیــت غیرنرمال تغییر کرده، پس 
دولت هم باید گارد خود را تغییر دهد. اول ببینیم وضعیت چه تغییری 
کرده اســت. اولین تغییر، تغییر در منابع دولت اســت. تحریم ها 
منابع دولت را هدف گرفته اند. دولت و نظام در این زمینه تدابیری 
اندیشیده اند، اما یکی از پارامترهای موفقیت این تدابیر، تخصیص 
بهینه منابع اســت. انضباط مالی کلید حل مساله است. گفت وگوی 
دکتر احمد میدری، اقتصاددان و صاحبنظر در حوزه رفاه اجتماعی، 
با اندیشه پویا به خوبی وضعیت فعلی را نشان می دهد. آقای میدری 
در این گفت وگو نقل کرده است که حتی میان وزارت نفت و سازمان 
برنامه و بودجه بر سر درآمد نفتی کشــور اختالف نظر وجود دارد. 
او همچنین به فقدان خزانه واحد اشــاره کرده که نشــان می دهد 
کشــورمان از حداقل انضباط مالی برخوردار نیســت. در حالی که 
مقامات عالی کشور از عبارت »وضعیت جنگی« برای توصیف وضعیت 
کشور استفاده می کنند، اداره کشور با چنین بی انضباطی ای میسر 

نیست. 
انضباط مالی در دهه های اخیــر اغلب به کاهش و تقلیل هزینه های 
رفاهی تعبیر شــده اســت. در وضعیت فعلی تامین حداقل های 
زندگی برای قاطبــه ملت جز با تمهیــد برنامه هایی که دهک های 
کم درآمد کشور را در اولویت خود قرار دهد، میسر نیست. باز شما 
را به گفت وگوی اخیر دکتر میدری ارجاع می دهیم. دکتر میدری به 
ناهماهنگی نهادهای مسئول اقشــار کم درآمد جامعه اشاره کرده 
است. البته او اشاره کرده که وضعیت کنونی سبب شده این نهادها 
هماهنگی بیشتری با هم داشته باشند. امیدواریم تحریم های ظالمانه 
دست کم این فرصت را فراهم کند که برنامه های رفاهی با هماهنگی 
و نظم بیشتری تدوین و اجرا شوند. در این بین، حمایت از سازمان 

تامین اجتماعی در این وضعیت اهمیتی مضاعف می یابد. 
دست آخر اینکه وزرای جدید مسئولیت سنگینی برای اداره کشور 
در وضعیت کنونی برعهده دارند. بایــد منتظر بود و دید چهره های 
جدید کابینه چقدر برای وضعیت جدیــد آماده اند و چه تمهیداتی 
اندیشــیده اند. معرفی وزیری با ســابقه عضویت در صندوق های 
بازنشستگی و سابقه مدیریت در حوزه کالن اقتصادی و صنعتی برای 
وزارت رفاه، هم می تواند امیدبخش باشد و هم انتظارات را نسبت به 
آینده حوزه رفاهی کشور افزایش دهد. در این زمینه، توجه به قانون 
ساختار جامع تامین و رفاه اجتماعی می تواند امیدبخش و راهگشا 

باشد. باید گفتمان علمی قانون ساختار از حاشیه به متن بیاید. 
سردبیر

خبر-تحلیل: فصل مدارس و بودجه آموزش 
هزینه های  مدارس،  فصل  شروع  با  همزمان 
نواده ها است.  نی های خا از جمله نگرا آموزشی 
آموزش و پرورش در ایران چه مشکالت بودجه ای 
رد و در مقایسه با دیگر کشورها چه جایگاهی  دا
داریم؟مطلب اصلی بخش خبر- تحلیل به این موضوع 
اختصاص دارد و در ادامه و  در بخش »راه حل« 
 بیشتر به روند آموزش پولی در ایران می پردازیم.

»عدالت آری، فساد نه« عنوان مطلب دیگر این بخش 
است که به اعتراض مردم رومانی علیه سیاست های 

ریاضتی می پردازد. 

راه حل:  آموزش رایگان چگونه رنگ باخت؟
بانـک جهانـی در تازه ترین گـزارش خود نشـان داد 
ایـران در رونـد پولـی شـدن آمـوزش رشـدی بیش 
از میانگیـن جهانـی داشـته اسـت. بـه ایـن بهانـه و 
بـه مناسـبت آغـاز فصل مـدارس رونـد پولی شـدن 
آمـوزش رایـگان در ایـران، ریشـه های قانونـی و 
تبعات آن را بررسـی کـرده و در آخر بـه دالیل ترک 
تحصیـل دانش آمـوزان و بازماندگـی از تحصیـل 

کـودکان افعانـی مقیـم ایـران مـی پردازیـم.  

ونده اصلی:   عبور از بحران  پر
فـق برجـام، بـار  ز توا خـروج یکسـویه آمریـکا ا
روی  پیـش  را  کلیـدی  پرسـش  یـن  ا دیگـر 
سیاسـتگذاران و برنامه ریـزان کشـور قـرار داده 
کـه بـرای رویارویـی موثـر بـا مشـکالت اقتصـادی 
و عبـور از بحران هـای موجـود چـه بایـد کـرد؟در 
ایـن پرونـده کارشناسـان و پژهشـگران حوزه هـای 
هـر  و  داده  پاسـخ  پرسـش  یـن  ا بـه  مختلـف 

یک  راهکارهایی  را  ارائه  می دهنـد.    

فرهنگ: موانع توسعه پایدار  
نیـل بـه توسـعه پایـدار و عادالنـه یکـی از اهـداف 
اساسـی هـر سـاختار سیاسـی- اقتصـادی مـدرن 
اسـت. مهمتریـن موانـع توسـعه پایـدار در ایـران 
چـه بـوده اسـت و در سلسـله ها و دولت هـای 
مختلـف پیـش و پـس از انقـالب چـه محدودیت هـا 
و  موانعـی بـرای ایـن امـر وجـود داشـته اسـت؟ در 
مطلـب اصلـی  بخـش فرهنـگ و بـه بهانـه انتشـار 
کتـاب جدیـد دکتـر احمـد سـیف، اقتصـاددان، 
 تـالش شـده بـه ایـن سـواالت پاسـخ داده شـود. 
معرفـی فیلـم و کتاب هـای تـازه بـا موضوع هـای 
مرتبـط بـا سیاسـت گذاری اجتماعی از جملـه دیگر 

مطالـب ایـن پرونده اسـت. 
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سیاسـت های تعدیـل سـاختاری در پیـش گرفتـه شـده، بـه 
بهانه کاهش درآمدهـای دولت کـه برآمده از تحریم هاسـت با 

سـرعت بیشـتر ادامـه یابد. 
به نظر می رسـد دولـت فقـط روی درآمدهـای ارزی ناشـی از 
صادرات حسـاب باز کرده و حاضر نیسـت راهکارهـای نهادی 
موثـر را  برای تغییـر بنیـان اقتصاد نفت محـور اجرایـی کند و 
منابع دیگـری بـرای درآمدزایی بیابـد. منابعی که شـاید یکی 
از مهمتریـن آنها مالیـات و جلوگیـری از فرار مالیاتی اسـت. 

فرارهای مالیاتی و مالیـات گریزی برخـی از معقول ترین  افراد 

همه ایـن روزهـا مشـکالت دولـت را زیـاد شـنیده ایم؛ بودجه 
نیسـت، کسـری تـراز پرداخت هـای دولـت بـه میـزان قابـل 
توجهـی افزایـش یافتـه و احتمـال مـی رود تحریم هـا میـزان 

فـروش نفـت را تـا سـطح قابـل توجهـی کاهـش دهد. 
همـه اینهـا نشـانه های یـک بحـران اقتصـادی جـدی اسـت. 
در ایـن شـرایط دولـت مجبـور اسـت از هزینه هـای عمومـی 
 مرتبط با خدمـات اجتماعـی باز هـم بکاهـد. به عبارتـی، این 
احتمال وجـود دارد که رونـد رو به کاهش خدمـات اجتماعی 
رایگان کـه در دهه هـای اخیـر از زمان پایـان جنگ بـا اجرای 

نسرین هزاره مقدم

روزنامه نگار

با آغاز پاییز و فصل شروع مدارس، آموزش  و پرورش به عنوان یکی از موتورهای اصلی توسعه پایدار 
با معضل کمبود بودجه روبه رو است. دولت چگونه می تواند هم بودجه آموزشی را کاهش ندهد و 
هم به وظایف مصرح خود در قانون اساسی در مورد آموزش و پرورش عمل کند؟ چه راهکارهایی 

در این زمینه وجود دارد؟ 

خبر تحلیل

و رفاه قلمر

درآغاز فصل مدارس، ناکافی بودن بودجه، آموزش و پرورش را با چالشی جدی 
روبه رو کرده است 

ــــــــوزش ــــه آمـــــــ ــــــــــــــودجــــــــــــ بــ
نـــاتـــوان در بـــرابـــر بـــحــــران
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تحقق بخشد؟

3 مجله  تحلیلی قلمرورفاه شماره  40 مرداد ماه 1397

جامعه کـه  البته محصـول فقـدان نهادهـای نظارتـی کارآمد 
اسـت، وقتی دردناک تر می شـود کـه بدانیم دولت هر سـاله به 
بهانه »نـدارم« و »نمی توانم بپردازم« بودجه سـرانه آموزشـی 

را کاهـش می دهد. 

سرانه آموزشی، 6 درصد میانگین جهانی
اصـل 30 قانون اساسـی بـه صراحـت می گوید دولـت موظف 
اسـت امکانات آمـوزش و پـروش رایـگان را براي همـه ملت تا 
پایـان دوره متوسـطه فراهـم آورد و امکانات تحصیـالت عالي 
را تـا سـرحد خـود کفایـي کشـور به طـور رایـگان گسـترش 
دهد. دولـت در سـال های گذشـته بـه انحـای مختلـف از زیر 
بار اجرای این وظیفـه حاکمیتی طفـره رفته و ارائـه  »آموزش 
کیفـی« را به بخـش سـودجوی خصوصی سـپرده اسـت. این 
درحالی اسـت کـه در هیچ کـدام از اسـناد باالدسـتی از جمله 
قانـون اساسـی، هیـچ اشـاره ای بـه امـکان »خصوصی سـازی 
آمـوزش« نشـده اسـت. »کاالیی شـدن آمـوزش« ایـن روزها 
در زندگـی روزمره همه مـردم، فرقـی نمی کند متعلـق به چه 
طبقه اقتصـادی یا اجتماعی باشـد، یـک امر ملمـوس و عینی 
ا سـت. اما کافیسـت نگاهی به آمارها بیندازیم تا سـهل انگاری 
دولـت و ناتوانـی در تخصیـص بودجه هـای آموزشـی کارآمـد 

ملموس تـر شـود.
سـازمان همکاری هـای اقتصـادی و توسـعه )OECD( در 
جدول هزینه های آموزش و پرورش )12 سـال اول تحصیلی 
مدارس( سـرانه پرداختی هر کشـور را به ترتیـب باالترین تا 
پایین تریـن عضو ایـن کشـورها آورده اسـت. در وب سـایت 
این سـازمان، نتایج به خوبی قابل مشـاهده اسـت. این نتایج 
نشـان می دهد لوکزامبورگ با سـرانه دانش آمـوزی 21152 
دالر بیشـترین سـرانه دانش آمـوزی و کلمبیـا بـا 2140 
کمترین سـرانه دانش آموزی را دارد و میانگین سـرانه دانش 
آموزی در این کشـورها مبلغ 9 هزار و 313 دالر آمریکاست.
حال سـراغ اعـداد و ارقام ایـران می رویـم.  بودجه پیشـنهادی 
سـال 97 دولـت، 35 هـزار و 984 میلیـارد تومـان اسـت کـه 
تقریبـا 8 میلیـارد دالر می شـود. در ایـن بودجـه، سـرانه 
دانش آمـوزی بـرای سـال 97، حـدود 605.دالر آمریـکا در 
نظر گرفته شـده اسـت. ایـن بودجـه چیـزی حـدود 6 درصد 

میانگیـن جهانـی اسـت.
حال سـوال اینجاسـت کـه دولـت چگونـه می تواند با سـرانه 
آموزشـی ای که فقـط 6 درصد میانگیـن جهانی اسـت، اصل 
30 قانون اساسـی را تحقق بخشـد. البته همه این محاسبات 
وقتـی جـواب می دهـد کـه دولـت در تنظیـم بودجه،سـال 
97 دچـار »بیش بـرآوردی« نشـده باشـد و بـه درسـتی و با 
دقت کامـل، روی منابـع درآمدی پایـدار خود حسـاب کرده 
باشـد که با توجه بـه تحریم هـا و کاهـش احتمالی صـادرات 
نفتـی به نظـر می رسـد کسـری شـدید بودجـه دور از انتظار 
نخواهـد بود. گـواه صـدق ایـن مدعـا این اسـت که پیـش از 
آغـاز سـال و قبـل از وقـوع تحریم هـای جـدی در دی مـاه 
96، مرکـز پژوهش هـای مجلس، کسـری بودجـه 137 هزار 

میلیارتومانـی را پیش بینـی کـرده بود. 
این گـزارش می گوید به رغم دسـتیابی به صـادرات حدود 2.6 
میلیون بشـکه در روز برای نفت خام و میعانات گازی در سـال 
جاری و چشـم انداز مثبت رشـد اقتصادی در سـال آتی به نظر 
می رسـد برخی اقـالم درآمـدی ازجملـه درآمدهـای مالیاتی، 

به  طور کامـل محقق نشـده و در نتیجـه می توان گفـت منابع 
بودجـه عمومی دولـت در الیحـه بودجـه سـال 1397، دچـار 
بیش بـرآوردی اسـت. ایـن بخـش گـزارش دقیقـا بـه بیـش 
برآوردی در بخـش مالیات اشـاره دارد و البته به نظر می رسـد 
دولت همچنـان در پـی اتخـاذ راهکارهایی بـرای جلوگیری از 

فرارهـای مالیاتی نیسـت. 
مرکز پژوهش هـای مجلـس در این بررسـی تصریـح می کند: 
»مجمـوع منابع نفتـی )بـا احتسـاب منابع برداشـت شـده از 
صندوق توسـعه ملـی( در الیحـه بودجه سـال 1397 نسـبت 
بـه قانون بودجـه سـال 1396، حدود 10 درصد رشـد داشـته 
و به بیـش از 1.333 هـزار میلیارد ریال رسـیده که بـا توجه به 
وضعیـت بازار نفـت، تحقـق آن دور از دسـترس نیسـت.« این 
بخـش از گـزارش نیز با خوشـبینی بسـیار تـوام بوده و بسـیار 
محتمل اسـت که بـا توجـه به شـرایط پیـش آمـده در فضای 
کالن سیاسـی و تحریم هـای پیـش رو، ایـن بخـش از منابـع 
مالـی پیش بینـی شـده کـه منبعـث از چاه هـای نفت هسـت 

نیـز محقق نشـود. 

آموزش و پرورش پیشران توسعه
بنـا بـر آنچـه گفتـه شـد احتمـال زیـادی وجـود دارد همـان 
6 درصـد میانگیـن جهانـی نیـز سـهم آمـوزش رایـگان 
دانش آمـوزان نشـود. ایـن درحالـی ا سـت کـه بـا اسـتناد بـه 
همه تحقیقات مسـتدل جهانـی، کم بـودن بودجـه آموزش و 
پـرورش و تربیـت نیروی انسـانی، به معنـای فاصلـه گرفتن از 
توسـعه پایدار اسـت و اگـر می خواهیم به توسـعه دسـت پیدا 

کنیـم، بایـد آمـوزش و پـرورش را جـدی بگیریـم. 
از دیدگاه سـازمان یونسـکو، سـوال اصلـی این اسـت که نقش 
»آموزش و پرورش« در توسـعه اجتماعی و اقتصادی چیست؟ 
»سـیمون کوزنتس« برنده جایزه نوبل اقتصاد در سـال 1971 
به ایـن پرسـش، اینگونه پاسـخ می دهـد: »90 درصد توسـعه 
در کشـورهای صنعتی بـه دلیل افزایش سـرمایه نبـوده، بلکه 
به سـبب بهبود در زمینه های انسـانی مانند مهـارت، کاردانی، 
مدیریـت و ... بـوده اسـت. ظرفیت هـای انسـانی بـه عـوض 
سرمایه، عامل نخسـت در فرایند توسـعه اقتصادی بوده است. 
بدین سـان آمـوزش و پـرورش، باعث شـکوفایی اسـتعدادها و 
ارتقـای کیفیت نیـروی انسـانی، موجـب افزایش بهـره وری و 

تسـریع رشـد اقتصادی می شـود.«
نقش توسـعه ای آموزش و پرورش، فقط در کارکـرد اقتصادی 
آن خالصـه نمی شـود، نقـش آمـوزش و پـرورش در توسـعه 
سیاسـی نیـز انکارناپذیـر اسـت. نظـام آموزشـی، ابـزار اصلی 
تغییـر نگرش هـا و دگرگونی سـاختارهای اجتماعـی و تعیین 
کننده الگوهای سیاسـی جدید اسـت و می توانـد نقش مهمی 
 در گسـترش و انتقال مهارت های مربوط به مشـارکت سیاسی 
داشـته باشـد. حتی از نظـر طرفداران تقـدم نظام آموزشـی بر 
توسـعه سیاسـی، اینکه آمـوزش و پـرورش چـه نـوع و دنبال 
چـه چیـزی باشـد، می توانـد بـر کارکردهـای نظام سیاسـی 
تاثیـر بگـذارد. به عنـوان مثـال، اگـر نظـام تربیتـی مبتنی بر 
احترام به حقوق فردی، رشـد تفاوت های فردی، سـازماندهی 
برنامه های مربـوط به توسـعه و تحول علوم انسـانی و کمک به 
انضباط جمعی باشـد، چنین نظـام تربیتی آثـار خودبه خودی 
روی نظـام سیاسـی کشـور دارد و  مسـلما منجر به یـک نظام 

سیاسـی دموکراتیک خواهد شـد.
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خبر تحلیل قلمرو رفاه

تبعات کمبود بودجه آموزشی 
باز هـم بـه اعـداد و ارقـام برمی گردیم. اگـر اطالعات سـازمان 
همکاری های اقتصادی و توسـعه )OECD( را مجددا مقایسـه 
و واکاوی کنیـم بـه نتایـج ناامیدکننـده ای می رسـیم. برخـی 
کشـورها ماننـد آلمـان و ژاپـن از نظـر تعـداد دانش آمـوزان با 
ایران مشـابهت دارند. کشـور 130 میلیون نفـری ژاپن، حدود 
13 میلیـون نفـر دانش آمـوز دارد و بـرای ایـن دانش آمـوزان 
165 میلیـارد یـورو، بودجـه در نظر گرفته شـده اسـت. اتفاقا 
کشـور آلمان نیـز حـدود 13 میلیـون دانش آمـوز دارد و برای 
این تعـداد، 129 میلیارد یـورو بودجه در نظر گرفته اسـت.  آیا 
می توان بـرای 13 میلیـون دانش آموز، در کشـور ژاپـن، 165 
میلیارد یـورو، در کشـور آلمان 129 میلیـارد یـورو و در ایران، 
فقـط 6.5 میلیـارد یـورو هزینـه کـرد و توقـع آمـوزش کیفی 
داشـت؟ آیـا می تـوان انتظار داشـت که بـا این تفـاوت فاحش 
در تخصیـص بودجه ها، آمـوزش و پـرورش در ایران بـه مانند 
آن کشـورها یکـی از عوامـل تاثیرگـذار در مسـیر رسـیدن به 

توسعه باشد و به توسـعه پایدار سیاسـی و اقتصادی بینجامد؟
اما نکته دیگـری که در این زمینه باید بررسـی شـود، این اسـت 
کـه رونـد بودجه رسـانی بـه آمـوزش و پـرورش در سـال های 
گذشـته چگونه بوده  اسـت؟  رضا مسـلمی، فعال صنفی معلمان 
در رابطه بـا روند اختصـاص بودجه های آموزشـی در سـال های 
اخیـر می گویـد: »بودجـه آمـوزش و پـرورش در سـال 1395 
نسـبت بـه 1394 حـدود 20 درصـد و در سـال 96 نسـبت بـه 
95 حـدود 10 درصـد افزایـش داشـته، ولی بـرای سـال 1397 
عین بودجه مصوب مجلس در سـال 1396 ارائه شـده اسـت. در 
ایـن بودجـه، یک ریـال افزایـش واقعـی دیده نشـده اسـت. این 
درحالی اسـت که بودجه پیشـنهادی برخی نهادها تا 42 درصد 

افزایش داشـته اسـت.«
او آنچه در بودجه نویسـی سـال جاری اتفاق افتاده را »سیاست 
یـک بـام و دو هـوا« توصیـف می کنـد و ادامـه می دهـد: »در 
حالی کـه بودجـه پیشـنهادی آمـوزش و پـرورش، همـان 
مقادیـر مصـوب مجلس در سـال 1396 اسـت، برخـی نهادها 
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میلیاردهـا تومـان، افزایـش بودجـه داشـته اند. حتـی بودجه 
وزارت بهداشـت و درمان نیز نسـبت به سـال قبـل، 30 درصد 
افزایش داشـته  اسـت. دولت قصد دارد به بهانـه کمبود بودجه 
و کسـری تـراز پرداخت هـا، از بودجـه خدمـات اجتماعـی تـا 
جایـی کـه می تواند بکاهـد و در ایـن بیـن، دیـواری کوتاه تر از 

دیـوار آمـوزش و پـرورش پیـدا نمی کنند.«
او در ادامـه بـه »بهانه تراشـی های دولـت« وارد می شـود 
و می گویـد: »دولـت اگـر عـزم راسـخی بـرای جلوگیـری از 
فرارهـای مالیاتی داشـته باشـد، می توانـد از قبـل درآمدهای 
آن، بودجه های آموزشـی را تا حـد قابل توجهـی افزایش دهد 
و آن را بـه میانگیـن جهانـی نزدیک کنـد. اعالم شـده که 80 
درصـد پزشـکان، فـرار مالیاتی دارنـد،  ایـن مقدار چـه میزان 
می توانـد سـرانه آموزشـی را افزایـش دهد؟ اگـر فـرار مالیاتی 
دارندگان مسـتغالت و خانه های خالی، دارندگان حساب های 
بانکـی و صاحبـان کسـب و کارهای پنهـان و اینترنتـی هـم به 
فـرار مالیاتـی پزشـکان افـزود شـود، آیـا نمی تـوان حداقل 6 

درصـد میانگین جهانـی را بـه بـاالی 10 درصد رسـاند؟«
او ادامـه می دهـد: »اگـر دولـت جلـوی فرارهـای مالیاتی را 
بگیـرد، منابع کافـی بـرای ارائه خدمـات آموزشـی رایگان و 
باکیفیت به آحـاد مـردم را خواهد داشـت و اصـل 30 قانون 
اساسـی، محقـق خواهـد شـد. اسـتقرار »آمـوزش کیفـی« 
به معنـای حـذف سیسـتم آموزشـی ناکارآمـد کنکورمحور 
و جایگزینـی یـک نظـام آموزشـی مهارت  محـور و مفهومی 
ا سـت. یکـی از اصلی تریـن عوامـل طبقاتـی شـدن آموزش، 
کنکور اسـت که خـود موجـب بـه وجـود  آمدن موسسـات 
ریز و درشـت آموزشی شـده  اسـت. آموزش کیفی مفهومی، 
نیازی به سـنجش کنکوری به شـیوه و سـیاق فعلی نخواهد 
داشـت و بنابرایـن، هـم فرصت هـای آموزشـی برابـر بـرای 
همه فراهـم می شـود و هم هزینه هـای هنگفـت کالس های 
کنکـور و آمادگـی آزمـون، بـه سـبد هزینه هـای خانـوار 

برگشـت داده می شـود.«
مسـلمی  می افزایـد: »از آنجـا کـه نظـام آموزشـی ایـران بـه 
صـورت »هر چقـدر پـول بدهـی، همانقـدر آش می خـوری« 
درآمـده، والدیـن تصـور می کننـد کـه بـرای برخـورداری 
فرزندان شـان از آینـده ای بهتـر نیـاز بـه هزینـه کـردن در 
کالس هـای جانبـی، تقویتی، کنکـور و ماننـد آن دارنـد و این 
نگـرش القایی، یـک »مافیـای آموزشـی« ثروتمند در کشـور 
ایجاد کـرده که روزبـه روز فربه تـر می شـود و به رغـم اینکه در 
میـدان عمـل، خروجی ملمـوس قابـل اعتنایـی ندارد بـاز هم  
خانواده ها بخش قابل توجهـی از درآمد خـود را صرف آموزش 
خـارج از مـدارس می کننـد و این حـس را دارنـد که ایـن کار، 

سـرمایه گذاری بـرای آینـده فرزندان شـان اسـت.«

نقش آموزش در کنترل آسیب های اجتماعی
بنا به داده های )OECD(، کشـورهای با سـرانه  دانش آموزی 
بـاال، دارای کمترین آسـیب های اجتماعی و نابسـامانی های 
فرهنگی و اجتماعی هسـتند. تعـداد زندانیـان و پرونده های 
دادگسـتری نیـز در ایـن کشـورها بـه همیـن انـدازه پایین 
اسـت. بودجـه آموزشـی پیشـنهادی دولـت برای سـال 97 
را اگـر تقسـیم بـر 13.5 میلیـون دانش آمـوز کنیـم، سـهم 
هـر دانش آمـوز، 2 میلیـون و 556 هـزار تومان می شـود. در 
حالی کـه بـه گـزارش ایرنـا، محبـی ) مدیـرکل زندان هـای 
اسـتان ایالم( هزینه ماهانه هر زندانـی را 4.5 میلیون تومان 
اعالم کـرده و منابع دیگر نیـز هزینه کل زندانیان را در سـال 
بیش از 11 هزار میلیـارد تومان اعالم کرده انـد، یعنی هزینه 
یـک زندانـی در سـال 54 میلیون تومان می شـود کـه 21.6 
برابـر هزینـه  یـک دانش آمـوز اسـت. در کل، مـا بـرای 230 
هـزار زندانـی، یک سـوم بودجـه کل آمـوزش و پـرورش بـا 
13.5 میلیـون دانش آموز را مصـرف می کنیـم، در حالی که 
اگر اینگونه نبود، شـاید نیـاز به مصـرف بودجه های هنگفت 
بـرای مقابـل بـا بزه هـای اجتماعی تـا این انـدازه احسـاس 
نمی شـد. دولت می توانـد بـا جلوگیـری از فرارهـای مالیاتی، 
کسـب درآمد و در مرحله بعد، این درآمدها را در آنجاهایی که 
»باید« خرج کنـد؛ آموزش و پـرورش یکی از این بایدهاسـت. 
اگـر دولـت می خواهد به سـند چشـم انداز 20 سـاله در سـال 
1404 برسـد، باید سـرانه آموزشـی را حداقل به پایه باالترین 
کشـور منطقه، یعنی امارات متحده عربی برسـاند، در غیر این 
صورت، توسـعه پایـدار به ایـن زودی هـا محقق نخواهد شـد.     

بنا به داده های 
 ،OECD

کشورهای با سرانه  
دانش آموزی باال، 

دارای کمترین 
آسیب های 
اجتماعی و 

نابسامانی های 
فرهنگی و 

اجتماعی هستند. 
تعداد زندانیان 
و پرونده های 

دادگستری نیز 
در این کشورها 
به همین اندازه 

پایین است

Engare.Net کتابخانه تخصیص علوم اجتماعی انگاره



»عدالـت آری! فسـاد نـه!« ایـن یکـی از اصلی تریـن شـعارهای 
کارگران رومانیایی بود که در شـبانگاه شـنبه، دوازدهم اوت، در 
دومین شـب از اعتراض خیابانـی، بدون توجه به دسـتگیری ها و 
جراحات شـب قبل، در جنوب پایتخت )بخارسـت( جمع شدند. 
این تنهـا صدایی نبـود که در این شـب اعتراض به گوش  رسـید. 
کارگـران رومانی بـا تمام وجود خواسـتار سـقوط دولـت بودند. 
آنهـا خواسـتار کناره گیـری دولـت سوسـیال دموکرات رومانـی 
شـدند؛ دولتـی کـه از میـزان خدمـات اجتماعـی تا حـد زیادی 
کاسـته، حقـوق کارمنـدان دولـت و کارگـران را کاهـش داده و 

خواسـتار اجـرای سیاسـت های ریاضتی بیشـتر اسـت.
دولت رومانـی به اسـم سیاسـت های ریاضتی، مدت هاسـت که 
از دسـتمزد کارمندان دولت و کارگران بخش خصوصی کاسـته 

و از میـزان حمایت های اجتماعـی و خدمات رفاهی برای اقشـار 
آسـیب پذیر و بیـکاران نیـز بـه میـزان قابـل توجهی کـم کرده 
 اسـت. معترضـان معتقدنـد که بـار فشـارهای ریاضتـی فقط بر 
دوش کارگـران و دسـتمزدبگیران اسـت و در خـود بدنـه دولت 
و همچنین در دسـتگاه قضایی، فسـاد، رشـوه خواری و اختالس 
بیداد می کنـد. دقیقا بـه همین دلیل اسـت که فعـاالن کارگری 
رومانـی معتقدنـد قـرار بـود همـه بـا هـم ریاضـت بکشـیم، اما 
دولـت سوسـیال دموکرات، در عوض، عدالـت را در پای فسـاد و 

رشـوه خواری قربانـی کرده  اسـت. 
هزاران کارگر در دهم اوت 2018 در بخارسـت و دیگر شـهرهای 
ایـن کشـور بـا پرچـم رومانـی و در اعتـراض بـه فسـاد دولـت 
سوسـیال دموکرات بـه خیابان هـا آمدنـد. معترضـان می گفتند 

نسرین هزاره مقدم

روزنامه نگار
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فسـاد نهادینه شـده در بطن دولت، عدالـت را مخـدوش کرده  و 
با صـدای بلند فریـاد می زدند: »این دولت، شـریک دزدهاسـت؛ 

بایـد کنار بـرود!«
شـهروندان رومانی که برای کار و زندگی بهتر راهی کشـورهای 
دیگـر اتحادیـه اروپـا شـده بودنـد نیـز خـود را بـه بخارسـت 
رسـاندند و خواسـتند یکبـار بـرای همیشـه، عدالـت بـه جای 
فسـاد و درسـتی بـه جـای ناپاکـی، در این کشـور حاکم شـود. 
گفتنـی اسـت از زمـان روی کار آمـدن دولـت جدیـد در سـال 
2017، اعتراضـات بسـیاری علیـه دولـت صورت گرفته اسـت. 
گرچـه عمـده ایـن اعتراض ها توسـط طبقـه کارگـر و مزدبگیر 
صـورت گرفتـه امـا بسـیاری از افـراد طبقـه متوسـط نیـز بـه 
ایـن اعتراضـات پیوسـتند. بـورژوازی کوچـک و ملـی نیـز از 

سیاسـت های در ظاهر ریاضتی، امـا در عمل، فاسـد و ناعادالنه  
دولـت سوسـیال دموکرات خسـته  اسـت و می خواهنـد »همه 

چیـز« عوض شـود.
در روزهـای قبـل از یازدهم اوت، فراخـوان تظاهـرات خیابانی را 
اتحادیه هـای کارگری صـادر کردنـد. فعـاالن کارگـری رومانی 
می گویند: » از دستمزدهای پایین، فساد سـازمان یافته و فقدان 
عدالت خسـته ایم.« بیانیه های شـدید اللحن کارگران و معلمان 
در روزهای  منتهـی به ماه اوت، بیانگر خشـم عظیم انباشـته در 
دل دستمزدبگیران و طبقات متوسـط و پایین است: »این دولت 
بایـد  سـقوط کنـد و کابینـه بایسـتی از نو تشـکیل شـود«. این 
خواسـته ای اسـت که بـه نظـر نمی رسـد بـه همین سـادگی ها 

مورد قبـول رئیس جمهـور و کابینـه رومانی قـرار گیرد. 
جمعه اولیـن روز از اعتراض های مـاه اوت بود. در ایـن روز، بیش 
از 400 نفـر از معترضان زخمی  شـدند؛ گاز اشـک آور، باتوم های 
پلیـس و ماموران امنیتـی و البته آبی کـه از لوله های فشـار قوی 
بر سـر معترضان می ریخـت، مصدومان  را روانه بیمارسـتان های 

بخارسـت  کرد. 
البته روز بعـد از تظاهـرات، رئیس جمهور رومانـی، برخوردهای 
خشن، استفاده ازگاز اشک آور و خشونت سـازمان یافته  پلیس را 
محکوم کرد و خواستار ارائه توضیحات  شـد. او در بیانیه ای اعالم 
 کرد، خشـونت راه حل نیست. او به عنوان شـخص اول مملکت از 
نیروی انتظامی این کشـور  پرسـید که چـرا باید به مـردم آرامی 
کـه در خیابان هـای شـهرهای خودشـان راهپیمایـی می کنند، 
حملـه شـود؛ امـا انـگار ایـن ابـراز ندامت هـا بـرای کارگـران و 
معترضان کافـی نبود. آنهـا روز بعد بازهـم به خیابان هـا آمدند و 

 خواسـتار تغییر کابینه شـدند.
خبرگـزاری رویتـرز از معترضانـی گـزارش تهیـه کـرد کـه 
سال هاسـت ایـن کشـور را در جسـت وجوی روزهـای بهتـر 
ترک کرده انـد. دانیـل، راننده کامیون 42 سـاله ای که 15 سـال 
قبـل، رومانـی را بـه مقصـد ایتالیا تـرک کـرد، معتقد اسـت که 
رومانی نمی توانسـت و هنوز هـم نمی تواند رویاهایی کـه او برای 
خانـواده اش دارد را بـرآورده کند ولـی همچنان »خانه« اوسـت 
و نمی توانـد نسـبت به سرنوشـت اش بی تفـاوت باشـد. کارگران 
دیگـری بـا سرنوشـت مشـابه او هسـتند. مهاجـران رومانیایـی 
کشـورهای مختلـف اتحادیـه اروپـا؛ قبیلـه سـرگردانی کـه روز 

خشـم بـه خانـه بازگشـته اند.
تخمین زده می شـود که بین 3 تا 5 میلیون رومانیایـی، خارج از 
کشـور کار می کنند. بین این مهاجـران از کارگر سـاده معدن تا 
پزشـک متخصص وجـود دارد. خیلـی از آنها خانواده های شـان 
در رومانـی هسـتند و در بـازار خـراب اروپا فقـط به انـدازه خط 
فقـر می تواننـد پـول به کشـور خـود بفرسـتند؛ همانقـدری که 

خانواده های شـان را زنـده نگـه دارد.
دو روز اعتـراض طوالنـی و پـر از خشـم در رومانـی بـه نتیجـه 
مشخصی نرسـید، گرچه به دسـتگیری حدود 30 نفر از رهبران 
جنبش کارگری این کشـور انجامیـد. اعتراضات رومانـی در ماه 
اوت به نقطه عطف خود رسـید، گرچه کنشـگری مـردم رومانی 
در کف خیابـان، از همان ماه هـای آغازین سـال 2017 که دولت 
جدیـد روی کار آمـد، آغاز شـد. دولت بـا جرم زدایی از بسـیاری 
اقدامـات آلـوده به فسـاد، خشـم توده هـای مـردم را برانگیخت. 
دولت رومانی ایـن روزها یکی از فاسـدترین دولت هـای اتحادیه 
اروپا اسـت و همین امر خشـم مردمی را برانگیخته اسـت که در 

خیابان هـا فریـاد می زدند »مـا نیز مردمیـم«....

دولت رومانی به 
اسم سیاست های 

ریاضتی، 
مدتهاست که 

از دستمزد 
کارمندان دولت 

و کارگران 
بخش خصوصی 
کاسته و از میزان 

حمایت های 
اجتماعی و 

خدمات رفاهی 
برای اقشار 
آسیب پذیر 

و بیکاران نیز 
به میزان قابل 

توجهی کم کرده 
 است
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پـس از پایـان جنگ و بـا تغییـر جهت گیـری کلـی اقتصـاد در 
ایران، بحث خصوصی سـازی به طـور جدی توسـط  برنامه ریزان 
اقتصادی کشـور مطرح و عمال از سـال ۱۳۸۰ و با اجرایی  شـدن 
فصل سـوم برنامه سـوم توسـعه آغاز شـد، به طوری که به گفته 
اسـحاق جهانگیری، وزیر وقـت صنایع و معـادن، »برنامه  سـوم 
توسـعه بیش از آنکـه به سـمت انجـام پروژه ها بـرود، بـه دنبال 
ایجاد سـاختار با بسـتر توسـعه بـود تا بخـش خصوصـی بیاید و 

فعالیـت کند.«
قانـون برنامه  چهـارم توسـعه و ابـالغ سیاسـت های کلـی اصل 
۴۴ به ویـژه بنـد »ج« ایـن سیاسـت ها که مربـوط بـه واگذاری 
بنگاه های دولتـی بود، موجب شـد خصوصی سـازی بـه صورت 
جدی تر دنبـال شـود و از ۶۸ هزار میلیـارد تومـان واگذاری های 
صورت گرفته تـا تیرماه سـال ۱۳۸۹، ۶۴ هزار میلیـارد تومان به 
بعد از ابـالغ این بند از سیاسـت های اصـل ۴۴ مربوط می شـود.

طرفـداران خصوصی سـازی و واگـذاری مالکیـت، مدیریـت و 
بهره بـرداری منابـع و بنگاه های اقتصـادی به بخـش غیردولتی 
همـواره ایـن اسـتدالل را مطـرح می کنند کـه حجـم دولت در 
اقتصاد ایـران بزرگ اسـت که ایـن امر موجـب ایجاد یـک نظام 
بوروکراتیک ناکارآمد و پرهزینه شـده اسـت. آنها مدعی  هستند 
اگر بخشـی از وظایف دولـت به بخـش غیردولتـی و پیمانکاران 
خصوصـی واگذار شـود، هم کارآمـدی نظام مدیریتـی و اجرایی 
کشـور بیشـتر می شـود و هم رقابت در بخش خصوصی بـه ارائه  

خدمات بهتـر و ارزانتـری به شـهروندان خواهـد انجامید.
بررسـی روندهـای واگـذاری فعالیت بخش هـای دولتی نشـان 
می دهـد، حضـور پیمانـکاران غیردولتـی در انجـام وظایفـی 
کـه پیـش از ایـن وابسـته بـه کارفرمـای دولتـی بـود، ابتـدا از 
پایین دسـت ترین بخش بدنه  نیروی انسـانی کـه دارای کمترین 

سـطح درآمـد و امنیت شـغلی هسـتند، آغاز شـد.
در این زمینـه می تـوان از مـاده  دوم قانون برنامه سـوم یـاد کرد 
کـه در آن اشـاره شـده اسـت: »بـه منظـور کاهـش تصدی ها و 
تقویـت اعمـال حاکمیـت، دولت موظـف اسـت در طول سـال 

اول برنامـه  اصالحـات سـاختاری الزم را بـا رعایت مـوارد زیر در 
تشـکیالت دولـت بـه عمـل آورد: ... عدم گسـترش تشـکیالت 
دولـت بـا تاکیـد بـر کوچک سـازی دولـت از سـطوح پاییـن 
هـرم تشـکیالت...«. شـکل اجرایـی این نـوع کوچک سـازی در 
مصوبه ای تحـت عنوان »واگذاری امور پشـتیبانی دسـتگاه های 
اجرایی به بخش غیردولتی« مشـخص شـد کـه در فروردین  ماه 

سـال ۱۳۷۹ بـه تصویب شـورای عالـی اداری رسـید.
اولین مـاده  ایـن مصوبـه بـه تمامـی وزارتخانه هـا، سـازمان ها، 
موسسـات، شـرکت های دولتی و شـرکت ها و سـازمان هایی که 
شـمول قانون بـر آنهـا مسـتلزم ذکر نـام اسـت، حکـم می کند 
امور خدماتی و پشـتیبانی خود را بـه بخش غیردولتـی واگذار و 
پسـت های سـازمانی مربوط را از تشـکیالت خود حـذف کنند. 
عناوین مشـاغل قابل  واگـذاری به پیوسـت   همان مصوبـه آمده 
و نشـان می دهد مشـاغلی کـه قرار اسـت بـه بخـش غیردولتی 
واگذار شـوند، عمدتا رده هـای پایینی مشـاغل را دربر می گیرند 
و شـامل کارمنـدان بخش هـای میانـی و باالیـی نمی شـود. این 

مشـاغل عبارتند از:
الف( امـور نقلیـه )راننـده، کمک راننـده، مکانیـک، تعمیرکار، 
 رنـگ کار، صافـکار، مسـئول امـور نقلیه متصـدی امـور نقلیه( 
ب( امـور چـاپ و انتشـارات )صحـاف، حروفچیـن، غلط گیـر، 
ماشـینچی، مسـئول چاپ و تکثیـر، متصـدی چـاپ و تکثیر، 

خطـاط(
و  مسـئول  کمک آشـپز،  )آشـپز،  آشـپزخانه  امـور  ج( 
رسـتوران( در  بوفـه  متصـدی  آبدارخانـه،   متصـدی 

د( امـور خدمـات عمومـی و تاسیسـاتی )ماشـین نویس، 
پیشـخدمت، نظافتچـی، مسـئوالن، متصدیـان و تعمیـرکاران 

سـاختمان، بـرق و تاسیسـات(.
گرچه، در بخشـنامه سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی کشـور به 
تاریـخ نوزدهـم مردادمـاه سـال ۱۳۸۱ اذعان شـده کـه »تعداد 
پسـت های مدیریتی طی دو دهه  گذشـته ۶۰ درصد رشد کرده 
اسـت«، با این  حـال، وقتی بنا به کوچک سـازی دولت می شـود، 

خسرو صادقی بروجنی

عضو تحریریه

با شروع مهرماه، دغدغه پرداخت شــهریه و هزینه های آموزشــی، یکی از نگرانی های عمده 
خانواده های طبقات متوســط و پایین اســت. اگر تا چند دهه گذشــته آموزش از دبستان تا 
دانشگاه به صورت دولتی و رایگان بود، اما این روند به مرور جای خود را به شکل های مختلفی 
داد که تضعیف نظام دولتی آموزش و پرداخت شــهریه وجه اشــتراک همه آنها اســت. چه 
مجوزهای قانونی، آموزش رایگان را به حاشیه برد و دولت های مختلف با اتکا به چه قوانین و 

دستورالعمل هایی وضعیت کنونی را برای آموزش رقم زدند؟ 

پولی شدن قانونی آموزش
مروری بر بستر قانونی خصوصی سازی آموزش در ایران
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ایـن فرایند تنهـا بـا برون سـپاری کم بنیه ترین رده هـای نیروی 
انسـانی و واگذاری این مشـاغل به پیمانـکاران خصوصی صورت 
می گیـرد که نتیجـه  نهایـی آن اخـراج کارگـران با نـام »تعدیل 
نیـروی انسـانی« اسـت. کارمنـدان رده  پایینـی کـه در طـول 
سـال ها زیـر چتـر نهـاد دولـت بـه حداقلـی از معیشـت باثبات 
دسترسـی داشـتند با چنیـن تعدیل هایـی بـه بـازار آزاد نیروی 
کار روانـه و معیشت شـان تابعـی از منطـق سـود کارفرمایـان و 

پیمانـکاران بخـش خصوصی می شـود. 
همچنین طبق بـرآورد مرکز آمـار ایران در سـال ۱۳۹۴، سـهم 
بخـش دولتـی از اشـتغالزایی فقـط ۱۷٫۱ درصـد اسـت و ۸۲٫۹ 
درصـد بـازار کار ایـران در بسـتر فعالیت هـای خصوصی شـکل 
گرفته اسـت. این آمار، به شـدت فرضیـه »بزرگ  بـودن دولت« 
را حداقل در حـوزه نیـروی کار و اشـتغالزایی زیر سـوال می برد.

اصل سـوم قانون اساسـی بـر آموزش 

بسترهایقانونی
و پـرورش و تربیت بدنی رایـگان برای 
همـه در تمـام سـطوح و تسـهیل و 
تعمیم آمـوزش عالـی تاکیـد دارد. از 
سـوی دیگـر، اصـل سـی ام قانـون 
اساسـی تصریـح می کنـد: »دولـت 
موظف اسـت وسـایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه  ملت 
تا پایان دوره  متوسـطه فراهم سازد و وسـایل تحصیالت عالی را 

تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.«
با این وجود، طی سـه دهه  اخیر تاسـیس دانشـگاه آزاد اسـالمی 
در مـرداد مـاه سـال ۱۳۶۱، تاسـیس موسسـات آمـوزش عالی 
غیردولتـی و غیرانتفاعـی در خرداد ۱۳۶۴ و تاسـیس دانشـگاه 
پیام نـور در سـال ۱۳۶۷ را می تـوان عقب نشـینی دولت هـای 
مختلف از انجـام وظایف مصرح خـود در این مواد قانون اساسـی 
دانسـت. اما مهمتریـن گام به سـوی اخذ شـهریه و پولی  شـدن 
آمـوزش عالـی دولتـی بـا تبصـره   ۴۸ قانـون برنامه   اول توسـعه 

مصـوب سـال ۱۳۶۸ تحقـق یافت.
بر طبق ایـن تبصـره، »دانشـگاه ها و موسسـات آمـوزش عالی و 
تحقیقاتـی می توانند در طـول اجـرای برنامه دوره های شـبانه و 
دوره هـای خاص، تاسـیس و  هزینه های سـرانه   شـبانه را با تایید 
وزارتخانه هـای فرهنـگ و آمـوزش عالـی و بهداشـت، درمـان و 
آموزش پزشـکی حسـب مورد از داوطلبان به تحصیـل وصول و 
 وجـوه حاصله را به خزانـه داری کل واریـز و معـادل آن را از محل 
ردیفی که به همین منظور در بودجه  سـالیانه منظـور می گردد، 

دریافـت و صـرف  هزینه های مربـوط دانشـگاه کنند.«
همیـن اختیـار در تبصـره  ۸۷ قانـون برنامـه   دوم مصوب سـال 
۱۳۷۳ و مـاده   ۱۵۲ قانـون برنامه  سـوم مصوب سـال ۱۳۷۹ نیز 
دوباره تکـرار شـد و در بنـد »ب« مـاده   ۵۰ قانون برنامـه چهارم 

مصـوب سـال ۱۳۸۳ نیز به شـرح ذیـل گسـترش یافت:
»به  منظور دسترسـی  بـه  فرصت هـای  برابـر آموزشـی  و ارتقای  
پوشـش  جمعیت  دانشـجویی  )نسـبت  جمعیت  دانشـجویی  به  
جمعیت  ۱۸ تا ۲۴ سـال ( بـه  ۳۰  درصد تـا پایان  برنامـه   چهارم ، 
به  دانشـگاه  ها و موسسـات  آموزش  عالی  اجـازه  داده  می شـود از 
طریق  تنوع  بخشـی  به  شـیوه های  ارائه   آمـوزش  عالی  نسـبت  به  
برگـزاری  دوره هـای  تحصیلـی  از قبیل  شـبانه ، نوبـت  دوم ، از راه  
دور )نیمه حضـوری (، آموزش هـای  مجازی ، دوره های  مشـترک  
با دانشـگاه  های  معتبـر خارجی  و دوره هـای  خاص  اقـدام  کرده  و 
هزینه هـای  مربـوط  را با تاییـد وزارتخانه هـای  علـوم ، تحقیقات  

و فنـاوری  و بهداشـت ، درمـان  و آموزش  پزشـکی  حسـب  مورد 
از داوطلبـان  اخـذ و بـه  حسـاب  درآمـد اختصاصـی  دانشـگاه  ها 

واریـز کنند«.
در مـورد خصوصی سـازی آمـوزش عمومـی، مجلـس شـورای 
اسـالمی در سـال ۱۳۹۳ بـا اجرای طـرح واگـذاری مـدارس به 
بخش خصوصی مخالفـت کرد و بـه  دلیـل مغایرت آن بـا قانون 
اساسـی جلـوی آن را گرفـت، امـا بنـدی از الیحه  برنامه ششـم 
توسـعه بر ایـن امـر تاکیـد دارد و وزارت آمـوزش و پـرورش نیز 
بر اجـرای آن ُمصر اسـت. نگاهی به الیحه  برنامه  ششـم توسـعه 
مشـخص می کند که طرح ویژه  دولت بـرای آمـوزش و پرورش، 
واگذاری مـدارس دولتـی به بخش خصوصی اسـت و اسـتدالل 
اصلی بـرای این اقـدام »ارتقـای کیفیت آموزشـی و بهـره وری« 

عنوان شـده اسـت.
در ایـن برنامـه تنها در بنـد ۱ تبصـره  ۲۳ بـه آمـوزش و پرورش 
اشـاره شـده و آمده اسـت: »وزارت آموزش و پرورش مجاز است 
در جهـت ارتقای کیفیـت آموزشـی و بهره وری نسـبت به خرید 
خدمـت از بخش خصوصـی و تعاونـی اقـدام کند. ارائـه خدمات 
آموزشـی در اینگونـه مـدارس بـا اسـتفاده از نیـروی انسـانی، 
تجهیزات و امکانـات بخش خصوصـی و تعاونی و یا با مشـارکت 
در اسـتفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسـانی 
خصوصـی و تعاونـی بـر اسـاس ضوابطی که بـه تصویـب هیات 
وزیران می رسـد، صـورت می گیرد. آمـوزش عمومـی دولتی در 

طـول سـال های برنامه ششـم رایگان اسـت.«
همچنین بند ۸ تبصره  ۹ برنامه  ششـم توسـعه، دسـت دولت را 
برای خصوصی سـازی آمـوزش عالی باز گذاشـته اسـت. در این 
بند آمـده اسـت: »به منظـور انسجام بخشـی بـه نظـام آموزش 
عالـی کشـور و ارتقـای سـطح علمـی دانشـگاه ها و بهـره وری 
بـر اسـاس اقتصـاد مقاومتـی، وزارتخانه هـای علـوم، تحقیقات 
و فنـاوری و وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی بـر 
اسـاس شـاخص هایی نظیـر جمعیـت، سـابقه  تاسیسـی و 
مختصـات جغرافیایـی، موظفنـد نسـبت بـه ادغـام سـاختار 
و بودجـه  دانشـگاه ها و موسسـات آمـوزش عالـی دولتـی و یـا 
واگذاری آنها به بخش غیردولتی با تصویب شـورای عالی اداری 
تا پایـان سـال اول برنامه اقدام کننـد. حداکثر تعـداد واحدهای 
دانشـگاهی در هـر اسـتان به تصویـب هیـات وزیران می رسـد. 
تمامـی واحدهـای دانشـگاه های علمی-کاربـردی وابسـته بـه 
دسـتگاه های اجرایـی و ۵۰ درصد واحدهـای دانشـگاه پیام نور 
تـا پایـان سـال دوم قانـون برنامه  ششـم منحـل و یا بـه بخش 
خصوصی واگـذار می شـود«. از سـوی دیگـر، رییس جمهور در 
نخسـتین اجالس فعـاالن اقتصـادی غیردولتی مـورخ ۲۹ دی 
مـاه ۱۳۹۴، با تاکید بـر کاهش حجـم دولت، واگـذاری آموزش 
و بهداشـت به بخش خصوصـی را از جملـه برنامه هـای جدی و 

آتـی دولـت عنـوان کرد.
در جوامـع امـروز، آمـوزش یکـی از محرک هـای اصلـی تحرک 
اجتماعـی صعـودی اسـت و نسـل های مختلـف بـه واسـطه 
برخـورداری از آمـوزش بهتـر می تواننـد فرصت هـای اجتماعی 
و اقتصادی بهتری را کسـب کـرده و از تله فقـر و نابرابری رهایی 
یابنـد. دولت موظـف به ایجاد بسـتر مناسـب برای ایـن خدمت 
اجتماعـی به شـهروندان اسـت و طبیعی اسـت چنانچـه در این 
مسـیر محدودیت هـای مالـی و اقتصـادی شـهروندان، مانـع از 
برخورداری آنان از آموزش مناسـب شـود، این فرصـت بالقوه به 

مثابـه تهدیـدی بالفعل بـر زندگـی آنهـا تاثیر می گـذارد. 

مجلس شورای 
اسالمی در سال 
۱۳۹۳ با اجرای 
طرح واگذاری 

مدارس به بخش 
خصوصی مخالفت 

کرد و به  دلیل 
مغایرت آن با 
قانون اساسی 
جلوی آن را 

گرفت، اما بندی 
از الیحه  برنامه 
ششم توسعه بر 

این امر تاکید دارد 
و وزارت آموزش 
و پرورش نیز بر 
اجرای آن ُمصر 

است
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ابتدایی تحصیـالت دارند، ۱۸ درصد تحصیالت شـان در سـطح 
راهنمایـی اسـت و ۶ درصـد تحصیالت دبیرسـتانی دارنـد البته 
بدون گرفتـن دیپلم. این اعداد نشـان می دهند حـدود ۴۸ تا ۴۹ 
درصـد جمعیت بـاالی ۲۰ سـال در کشـور تحصیالتـی کمتر از 
سـیکل دارند و اگر جمعیـت زیر دیپلـم را هم به این آمـار اضافه 

کنیـم، این رقـم حـدود ۵۴-۵۳ درصد می شـود. 
یک شـاخص دیگر بر اسـاس سرشـماری نفوس و مسـکن سـال 
۹۵ در رابطه با سرپرسـتان خانوار بوده اسـت که برای سـه دهک 
کم درآمد، ۴۶ درصد سرپرسـتان خانوارها بی سـواد هسـتند، ۲۷ 
درصد تحصیـالت ابتدایی دارنـد، ۱۵ درصد در سـطح راهنمایی 
و ۹ درصد در سـطح دیپلـم تحصیـل کرده اند. بدیـن معنا حدود 
۷۰ درصـد از سرپرسـتان سـه دهـک کم درآمـد زیـر دیپلـم 
هسـتند و برعکـس در مورد سـه دهـک پردرآمـد، تحصیالت در 
آموزش عالی حـدود ۱۰ برابـر و آمـوزش در حد دیپلـم حدود ۳ 
برابر اسـت. سـطح سـواد مادران خانوارهای شـهری و روسـتایی 
حاکی از آن اسـت کـه ۱۱ درصـد از مـادران خانوارهای شـهری 
بی سـواد هسـتند که این شـاخص، در سـه دهـک کم درآمد ۲۶ 
درصد اسـت. مثـال در مقطـع ابتدایی سـه دهـک کم درآمد، ۳۴ 
درصد مادران خانوارهای شـهری بی سـواد، ۱۹ درصد در سـطح 
راهنمایـی و نیـز ۱۹ درصـد در سـطح دیپلـم هسـتند و فقـط ۲ 
درصـد مـادران شـهری تحصیـالت عالـی )یعنـی فوق دیپلـم و 
باالتر( دارنـد. میانگیـن کشـور در این زمینـه ۱۶ درصد اسـت و 
طبیعتا همیـن وضعیت به شـکل بدتری در روسـتاها وجود دارد. 
در مناطـق روسـتایی تحصیالت عالی بین سـه دهـک کم درآمد 
نزدیک به صفر اسـت. در سـال ۲۰۱۲، بازماندگـی از تحصیل در 
مقطع متوسـطه بـرای دهک هـای پاییـن جمعیت برای پسـران 
۳۷ درصـد و بـرای دختـران ۳۴ درصـد و بازماندگـی از تحصیل 
بـرای دختران مقطـع راهنمایـی در کشـور ۹ درصد بـوده که در 
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان این میزان ۳۴ درصد بوده اسـت. 
بازماندگـی از تحصیـل در مقطـع متوسـطه در کشـور بـه طـور 
میانگین ۱۱ درصـد و در سیسـتان و بلوچسـتان ۴۷ درصد بوده 
اسـت. بنابرایـن تـا ایـن حـد در رابطـه بـا وضعیـت آموزشـی ما 

شـاهد شـکاف های منطقه ای هسـتیم. 

تصوری منفـی از سیاسـتگذاری اجتماعی، آن را بـه ابزاری برای 
جبـران نقص هـای موجـود در سیاسـت های اقتصـادی تبدیـل 
می کنـد، در حالـی کـه سیاسـتگذاری اجتماعـی مطلقـا بدین 
معنا نیسـت. مهمترین سـازه  نظری که می تواند سیاسـتگذاری 
اجتماعـی را توضیـح دهـد، همبسـتگی اجتماعـی اسـت، البته 
همبسـتگی اجتماعـی نـه صرفـا در معنـای انسـجام اجتماعی 
بلکـه ترکیبـی از انسـجام اجتماعـی و عدالـت اجتماعـی. در 
واقـع سیاسـتگذاری ها بایـد بـه گونـه ای باشـند کـه از یـک 
طـرف بـه تقویـت حداکثـری پیوندهـای اجتماعـی و سـرمایه 
اجتماعـی منجـر شـوند و از دیگـر سـو، کاهـش حداکثـری در 
انـواع نابرابری های اجتماعـی، تقابل هـای منطقـه ای، قومیتی، 
جنسـیتی، مذهبی و... را به همراه داشـته باشـد. اینها دو سـویه 
سیاستگذاری اجتماعی هستند. کشـورهایی که نتوانند پیوند و 
ارتباط عمیقی را میان سیاسـتگذاری اجتماعی و سیاستگذاری 
اقتصـادی ایجاد کننـد بی گمان بـه وضعیـت نابه سـامانی دچار 

خواهند شـد. 
دو قلمرو اصلی در حوزه سیاسـتگذاری های اجتماعی، سـالمت 

و آموزش هسـتند. نخسـت به بررسـی آموزش می پردازیم. 

از لحـاظ سـطح آموزشـی در مناطق 

فقرآموزشی
مختف ایـران اختالفات جـدی وجود 
دارد. بـه عنوان مثـال در سیسـتان و 
بلوچسـتان در مناطـق روسـتایی 
حدود ۴۱ درصد و در مناطق شـهری 
حـدود ۱۷ درصد دچار فقر آموزشـی 
هسـتند. معیار محاسـبه فقـر آموزشـی خانواده هایی اسـت که 
میـزان تحصیـالت اعضـای آن، کمتـر از ۵ سـال باشـد یـا 
خانواده هایـی کـه اعضـای ۶ تـا ۱۷ ساله شـان کمتـر از ۸ سـال 
سـنوات تحصیلی داشـته باشـند. این، معیـاری بین المللی برای 

محاسبه فقر آموزشی است. 
مسـاله دیگـری که بـر اسـاس سرشـماری سـال ۹۵ مشـخص 
شـد این اسـت کـه از ۵۵ میلیـون نفر جمعیـت باالی ۲۰ سـال 
کشـور، ۱۶ درصد بی سـواد کامل هسـتند، ۱۴ درصد در سـطح 

رضا امیدی

پژوهشگر سیاستگذاری 
اجتماعی

نگاهی به پیشینه و ریشه های خصوصی سازی 

آموزش عمومی در  ایران

آموزش رایگان یکی از اصول قانون اساسی به عنوان حقوق اجتماعی شهروندان است. اما در 
ده های اخیر این اصل به طور کامل اجرا نشــده و همچنانکه از تعداد مدارس دولتی و رایگان 
کاسته می شود شاهد افزایش مراکز آموزشی پولی هستیم. این روند از چه زمانی شروع شد؟ 

اجراکنندگان آن دارای چه استداللی هستند و بازندگان اصلی آن چه کسانی اند؟
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جدا از مدارسـی کـه در دوران قاجار، 
تاریخ

خصوصیسازی
مدارس

ایـران تاسـیس  آمریکایی هـا در 
کردنـد،  اولیـن مـدارس خصوصـی 
ایـران بعـد از کودتـای سـال ۳۲ 
تاسـیس شـدند و در سـال ۱۳۳۵ 
مـدارس  اسـیس  ت قانـون  اولیـن 
خصوصـی در ایـران تصویـب شـد و بـا شـتاب تندی طـی ۵-۶ 
سـال تـا سـال ۱۳۴۱ حـدود ۱۰ درصـد دانش آمـوزان در ایـن 
مـدراس خصوصـی تحصیـل می کردنـد کـه در دبیرسـتان این 

نسبت بیشتر و در دبستان ها کمتر بود. 
در مقطع ابتدایی حـدود ۵.۵ تـا ۶ درصد و در دبیرسـتان حدود 
۱۴-۱۳ درصـد در مـدارس خصوصـی تحصیل می کردنـد. این 
وضعیت تا سـال ۱۳۵۳ کـه قانونی تصویب شـد و تمـام مدارس 
خصوصـی را دولتی اعـالم کرد و پـس از آن تا سـال ۱۳۶۷ ادامه 
پیدا کرد با یک اسـتثنا در سـال ۱۳۵۹ کـه در این سـال قانونی 
در آمـوزش  و پـرورش تصویب شـد که اجـازه تاسـیس مدارس 
خصوصی اسـالمی را مـی داد. این قانـون البته دو تبصـره جالب 
توجه داشـت، یکی اینکه این مـدارس حق اخذ شـهریه را ندارند 
و دوم اینکـه خدمـات مـازاد مثـل غـذا و سـرویس های ایـاب و 
ذهاب هـم در این مدارس ارائه نمی شـوند.  البتـه در همان زمان 
تعدادی از مدیـران نامه ای به نخسـت وزیر وقت ارسـال کردند و 
به این وضعیت معترض شـدند کـه اوال یک انقالب اسـالمی رخ 
داده و همه مدارس اسـالمی هستند و مدارس خصوصی اسالمی 
معنایـی نـدارد و ثانیا اینکـه خـود ایـن استثناسـازی در نهایت 
می توانـد منجر به تخریب سیسـتم آموزشـی شـود. دو مدرسـه 

علوی و نیـکان از جملـه این مـدارس بودند. 
در سـال ۱۳۴۵، سـازمان برنامـه و بودجـه سـندی را منتشـر 
کـرد کـه بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. سـندی تحـت عنـوان 
مسـاله واگذاری امـور فرهنگی بـه مردم کـه در این سـند آمده، 
مهمتریـن هـدف از تاسـیس مـدارس خصوصـی یـا واگـذاری 
خدمـات فرهنگـی به مـردم این اسـت کـه مـدارس خصوصی و 
غیردولتی سـبب شـوند که تمام فرزندان »خانواده هـای مرفه« 
به آموزش دسترسـی داشـته باشـند و هـدف دوم این اسـت که 

زمینه هایـی به وجـود آیـد که مشـارکت مـردم در تامیـن مالی 
امکانـات آموزشـی و فرهنگـی فراهم شـود. 

بعـد از صـدور قطعنامـه پایـان جنـگ ایـران و عـراق، اولیـن 
مسـاله ای که دولـت در زمینه خصوصی سـازی بـه آن ورود کرد 
همیـن مسـاله آمـوزش بـود. برخـالف رویکردهـای آموزشـی 
بین المللـی کـه می کوشـند چنـدان بـه خصوصی سـازی در 
سـالمت و آمـوزش اقـدام نکنند مـا حـدود ۹ تـا ۱۰ مـاه بعد از 
صـدور قطعنامـه، اولیـن گام بـرای خصوصی سـازی را در حوزه 
آموزش برداشـتیم. قانون تاسـیس مـدارس غیرانتفاعی تصویب 
شـد و رییس جمهـور وقـت در توجیـه ایـن مـدارس در یکـی از 
خطبه هـا جمالتـی را بیـان کـرد کـه بسـیار کلیـدی هسـتند. 
وی گفـت: »برخـی از خانواده ها هسـتند کـه تمایل دارنـد برای 
فرزندان شـان خدمـات آموزشـی بهتـر و باکیفیت تـری بخرند و 
به همیـن دلیل به سـمت کالس هـا و معلم هـای خصوصی روی 
آورده اند و چـون به این کالس هـای خصوصی در منـزل نظارتی 
وجود ندارد بهتر اسـت مدارس غیرانتفاعی و خصوصی تشـکیل 
شـود که دولت هم  بتواند بـر آنها نظارت و کنترل داشـته باشـد 
و هـم مانـع تمرکززدایـی شـود و همچـون بیمارسـتان ها کـه 
فقط هزینه هـای رفاهـی متفاوتـی دارند ایـن مـدارس نیز فقط 
هزینه هـای رفاهـی متفاوتـی داشـته ولی تحـت کنتـرل دولت 
قـرار دارند. ایـن رویه از برنامـه اول توسـعه تا به امروز گسـترش 
یافتـه و غیر از برنامه سـال ۶۲ تـا ۶۶ در تمام برنامه های توسـعه 
یـک شـاخص توسـعه آموزشـی سـوق دادن دانش آمـوزان بـه 

سـمت مـدارس غیرانتفاعـی بوده اسـت. 

یکی از مهمترین اسـتدالل هایی که 

بودجهنیست؟
خصوصی سـازی  بـرای  معمـوال 
آمـوزش بیـان می شـود کمبـود 
منابـع مالی دولـت اسـت. حداقل از 
کودتـای سـال ۱۳۲۸ بـه بعـد کـه 
خصوصی سـازی شـروع و بخصوص 
بعـد از انعقاد کنسرسـیون نفتی کـه درآمدهای نفتی و سـهم 
منابع نفتـی در بودجـه عمومی دولت به شـدت افزایـش پیدا 

همبستگی همراه با عدالت 
 مهمترین ســازه ای که می تواند 
سیاستگذاری اجتماعی را توضیح 
دهد، همبستگی اجتماعی است، 
منتها همبستگی اجتماعی نه در 
معنــای صرفا انســجام اجتماعی 
بلکه ترکیبی از انسجام اجتماعی 

و عدالت اجتماعی
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کـرد، خصوصی سـازی نیـز شـتاب گرفـت. گزارشـی کـه در 
سـال ۸۶ یـا ۸۷  توسـط بانـک مرکـزی جمهـوری اسـالمی 
منتشـر شـد درباره انـدازه دولـت و رونـد تغییـرات در اندازه 
دولـت در ایـران و نیـز مقایسـه آن با کشـورهای دیگر اسـت. 
اندازه دولت معموال بر اسـاس دو شـاخص سـنجیده می شود، 
یکی نسـبت بودجه عمومـی دولت بـه تولید ناخالـص داخلی 
)GDP( و دوم سـهم کارکنـان بخـش دولتـی به کل شـاغالن 
کشور. بر اسـاس هر دو شـاخص و برخالف تصویرسازی هایی 
کـه در ایران وجـود دارد ما جـزو کوچکترین دولت هـا در دنیا 
به شـمار می آییم. بر اسـاس گزارش بانک مرکـزی جمهوری 
اسـالمی ایـران در فاصلـه سـال های ۱۳۵۵ تـا سـال ۱۳۸۵ 
نسـبت بودجـه عمومـی دولـت بـه تولیـد ناخالـص داخلـی 
)GDP( از حـدود ۴۸ درصد بـه حدود ۲۳ درصـد کاهش پیدا 
کـرده، در حالی کـه حتـی کشـورهای بلـوک شـرق بعـد از 
فروپاشـی شـوروی هیچ کـدام این حجـم از کوچک سـازی را 
تجربـه نکردند )آنهـا از حـدود ۴۷ درصد به حـدود ۴۱ درصد 
رسـیدند(. در بعضـی کشـورها همچـون فرانسـه، فنالنـد، 
دانمـارک، بلژیـک، اتریـش، نـروژ و سـوئد همچنـان بودجـه 
عمومـی دولـت، بـاالی ۵۰ درصـد تولیـد ناخالـص داخلـی 
)GDP( اسـت که این نسـبت برای کشـورهای ایتالیـا، یونان، 
کرواسـی، مجارسـتان و پرتغال به صورت میانگین ۴۷ درصد 
بوده اسـت. کوچکترین نسـبت را کشـور ایرلنـد )۲۸ درصد( 
دارد. ایرلنـد به رغم اینکه بر اسـاس این شـاخص کوچکترین 
کشـور در اروپـا بـه حسـاب می آیـد امـا تقریبـا ۹۹.۵ درصد 
منابـع مالـی آمـوزش را دولـت تعییـن می کند. کشـورهایی 
مثل لوکزامبورگ، سـوئد، نروژ، فنالند و دانمارک و همچنین 
ایرلنـد جزو کشـورهایی هسـتند که بیـن ۹۹ تـا ۱۰۰ درصد 
منابع مالـی آموزشـی اش را دولـت تعییـن می کنـد و به طور 
میانگین در دنیـا آموزش عمومی بین ۸۵ تا ۸۷ درصد توسـط 
دولت هـا تامین مالی می شـود و بخشـی هم که توسـط دولت 
تامیـن نمی شـود بـه واسـطه خیریه هـا، اوقـاف و مسـئولیت 
اجتماعـی شـرکت ها تامیـن می شـود. مثـال شـرکت هایی 
همچـون ال جـی و سامسـونگ مکلـف هسـتند کـه در قالب 
مسـئولیت های اجتماعـی خـود هزینه هـای مربـوط بـه 

بخش های اجتماعی را تامین کنند. 
اگر بگوییم در سیاسـتگذاری یک ابزار مهم بودجه اسـت، دولت 
در ایـران در حوزه آموزش و سـالمت مـدام از خود سـلب اختیار 
کرده اسـت. اکنون از مجمـوع دانشـجویان، کمتـر از ۱۶ درصد 
آنهـا روزانـه هسـتند کـه بـرای همین میـزان هـم دولـت از هر 
فرصتی اسـتفاده می کند کـه بابت تاخیـر در دفـاع از پایان نامه، 

فارغ التحصیلـی و امثالهـم از آنها شـهریه بگیرد. 
سـهم بودجه آمـوزش عمومی از بودجـه عمومی دولـت از ۱۲.۵ 
درصد در سـال ۱۳۹۴ به حدود ۸ درصد در سـال ۱۳۹۷ رسیده 
و ایـن نکتـه جالـب توجـه اسـت کـه در سـال ۱۳۹۶ در قانـون 
بودجـه رویـه ای جدیـد مقـرر شـد: دولـت تنهـا دانش آمـوزان 
و دانشـجویان در حـال تحصیـل در سـنوات مجـاز را تامیـن 
بودجـه می کنـد و دانش آموزانـی کـه تـرک تحصیـل می کنند 
یـا دانشـجویانی کـه در سـنواتی بیشـتر از حـد مجـاز مشـغول 

تحصیـل هسـتند مـورد حمایـت مالـی قـرار نمی گیرند. 
بحث دیگری کـه مطرح می شـود بحـث اقتصاد سیاسـی توزیع 
منابع اسـت. به عنوان مثال، سـال گذشـته ۱۸۰ میلیـارد تومان 
برای تهیه شـیر رایگان مدارس اختصاص داده شـد کـه تا اواخر 

بهمن مـاه ایـن ۱۸۰ میلیـارد تومان بـه دلیل کمبـود نقدینگی 
تامین نشـد اما در همـان فاصله زمانـی چیزی حـدود ۱۴ تا ۱۵ 
هزار میلیارد تومان برای تسـویه حسـاب با یکسـری موسسـات 
مالی غیرمجـاز کـه از پشـت پرده های آنچنانی برخـوردار بودند 
از منابـع ملـی برداشـت شـد. سـوالی کـه حائـز اهمیـت اسـت 
این اسـت که بر اسـاس چـه معیارهایـی ایـن اولویت هـا تعیین 
می شـود؟ آیـا تامیـن شـیر بـرای سـالمت دانش آمـوزان حائـز 
اهمیـت اسـت یـا هزینه هـای چنـد میلیـاردی بـرای تسـویه 
حسـاب موسسـات مالی؟ همه این مسـائل بـه اقتصاد سیاسـی 

مربوط اسـت. 

استدالل دیگری که از سوی حامیان 
کیفیتمدارس
خصوصی

خصوصی سـازی آمـوزش مطـرح 
می شـود تاکیـد بـر کیفیت مـدارس 
غیرانتفاعـی نسـبت بـه مـدارس 
دولتی اسـت، در حالی که کتاب های 
درسـی یکسـان اسـت و بـر اسـاس 
آمارهـای موجـود بخـش عمـده ای از معلمـان مـدارس دولتی 
همان معلمـان مـدارس غیرانتفاعی نیز هسـتند. یکـی دیگر از 
دفاعیاتـی که بـه نفع خصوصی سـازی ارائه می شـود این اسـت 
که یـک منبـع درآمد مضاعـف بـرای معلمـان مـدارس دولتی 
ایجـاد می کند که  این خـود دربردارنده تناقض اسـت. از سـوی 
دیگـر داده هـا نشـان می دهـد میانگیـن معـدل مـدارس 
غیرانتفاعـی از میانگیـن معدل مـدارس دولتی، پایین تر اسـت. 
مدیریت مـدارس و دانشـگاه های غیردولتـی و ویژه هـم عموما 
بـا افـراد سرشـناس و برخـی مسـئوالن اسـت و از جناح هـای 
گوناگـون، صاحـب چنیـن مجوزهایـی هسـتند. جـدا از 
تناقض های موجود در اسـتدالل های مدافعان خصوصی سـازی 
آمـوزش، آمارهـا نیـز حاکـی از آن اسـت کـه کیفیت مـدارس 
دولتی  اغلب بهتـر از مدارس خصوصـی و غیرانتفاعی اسـت اما 
طـی تغییـرات فرهنگـی در دو سـه دهـه اخیـر اساسـا ثبت نام 
فرزنـدان در مـدارس غیرانتفاعـی بـه یـک ارزش بـرای 
خانواده هـای طبقـه متوسـط تبدیـل شـده اسـت. در دهه های 
پیشـین و اوایل تاسـیس مدارس غیرانتفاعی کسـی کـه در این 
مـدارس ثبت نـام می کـرد ایـن موضـوع را از دیگـران پنهـان 
می کـرد؛ چراکـه در بسـیاری مـوارد دانش آمـوزان تنبـل کـه 
نمی توانسـتند در مـدارس دولتـی درس بخواننـد، در مـدارس 
غیرانتفاعـی ثبت نـام می کردنـد تـا به واسـطه پـول درس هـا را 
پاس کنند. امـا در مقطع کنونی گویـا پدر و مادرانـی که نتوانند 
فرزندان شـان را در مـدارس غیرانتفاعـی ثبت نـام کننـد 
نتوانسـته اند وظیفه پـدر و مادری خـود را به درسـتی ایفا کنند 
کـه ایـن موضـوع نشـان می دهـد تـا چـه حـد دچـار تغییرات 
فرهنگـی شـده ایم و ایـن یـک مسـاله جـدی اسـت کـه در 
بحث هـای اقتصاد سیاسـی باید مـورد توجـه قرار گیرد. اساسـا 
بـه ایـن دلیـل خصوصی سـازی در ایـران از حـوزه سـالمت و 
آموزش شـروع شـد که خانواده ها بسـیار تمایل داشـتند که در 

این دو حوزه هزینه کنند. 
بـر اسـاس مطالعـات منتشـره در فصلنامـه رفـاه اجتماعی 
در سـال های ۷۶ تـا ۷۸ و بازنشرشـده در ویژه نامـه فقـر 
نواده هـا حاضرنـد  بـری نشـان داده شـد کـه خا برا و نا
ز پـس هزینه هـای  سفره های شـان کوچکتـر شـود تـا ا

آموزشـی فرزندان شـان برآینـد. 

مدرسه غیرانتفاعی به مثابه 
منزلت اجتماعی

 آمارها نیز حاکی از آن است که 
کیفیت مدارس دولتی اغلب بهتر 
از مدارس خصوصی و غیرانتفاعی 
اســت اما بــه دلیــل تغییرات 
فرهنگی که طی دو سه دهه اخیر 
روی داده اساسا ثبت نام فرزندان 
در مــدارس غیرانتفاعی تبدیل 
به یک ارزش برای خانواده های 
طبقه متوسط شد، در حالی که در 
دهه های پیشین و اوایل تاسیس 
مدارس غیرانتفاعی کسی که در 
این مدارس ثبت نــام می کرد از 

دیگران پنهان می کرد
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مسـاله ای دیگـر کـه بسـیار بـر آن 
تقویتمدیریت

دولتی
شـود مسـاله ضعـف  تاکیـد می 
مدیریـت بخـش دولتـی اسـت. بـر 
اسـاس داده هایی که در مقاله ای در 
یکـی از مجـالت معتبـر اقتصـادی 
آمریکا، چنین آمده که بوروکراسـی 
نباید تبدیل بـه یک واژه کثیف شـود. به لحـاظ تاریخی بحث 
در این مقالـه دربـاره به قدرت رسـیدن ترامپ در آمریکاسـت 
و در آن، ایـن مسـاله بیـان شـده کـه در اواخـر دهـه ۷۰ بـا 
ن هـای محافظـه کار به ویـژه در  به قدرت رسـیدن جریا
انگلسـتان و آمریکا، جریانی با یکسـری مفاهیـم پدید آمد که 
مـدام سـازمان های عمومـی را تخریـب و جامعه را نسـبت به 
اینها با اسـتفاده از مفاهیمی همچون بهره وری پایین، فسـاد، 
ناکارآمـدی، بوروکراسـی و... بی اعتمـاد کـرد. ایـن جریـان از 
سـوی دیگر، مفاهیمـی همچـون واگذاری، خصوصی سـازی، 
کارایـی باالتـر، کوچک سـازی و... را بـا مفاهیـم پیشـین 
جایگزیـن کـرد. همچنین بـر این نکتـه تاکیـد کرد کـه باید 
سـازمان های عمومی حـذف و با بخـش خصوصـی جایگزین 
شـوند. در ایـن مقاله بـر این نکتـه تاکید می شـود کـه به رغم 
نقدهایـی کـه بـه سـازمان های عمومـی وارد اسـت، نبایـد 
دولت زدایی صـورت گیرد؛ چرا کـه برای پیگیـری امر عمومی 
به سـازمان های عمومـی نیاز مبرمـی وجود دارد، زیـرا چنین 

فرایندی جامعه را اتمیزه و امر عمومی را نابود می کند. 

نکته دیگری کـه قابل  توجـه و دارای 
اهمیت اسـت این اسـت کـه مدارس تشدیدنابرابری

غیرانتفاعـی موجـب تقویت مشـاغل 
بخـش  شـده:  کشـور  در  موقـت 
عمـده ای از معلمانـی کـه در ایـن 
مـدارس مشـغول تدریس هسـتند یا 
فاقـد قـرارداد هسـتند یـا بیمـه نیسـتند و تابسـتان ها حقـوق 
دریافت نمی کنند و از این قبیل مسـائل. دو کشـور ایـران و قطر، 
باالترین سـطح موقتی سـازی و بی ثبات سازی شـغلی را در طی 
دو دهه گذشـته داشـته اند. بر اسـاس اظهارات وزیر پیشین رفاه 
چیـزی حـدود ۹۰ درصد مشـاغل در بخـش خصوصـی، موقت 

هستند و شغل و قرارداد پایداری ندارند. 
اسـتدالل دیگری کـه در ایـن زمینـه وجـود دارد این اسـت که 
خصوصی سـازی آمـوزش عالـی و کسـب درآمـد از خانواده های 
مرفه، جایگزینـی برای نظام مالیاتی اسـت اما با چنین سیاسـت 
غلطـی، نابرابـری در جامعـه تشـدید می شـود. مطالعات نشـان 
می دهـد ۶۳ درصـد دانشـجویان عالمـه طباطبایـی و شـهید 
بهشـتی که جزو دانشـگاه های با  کیفیت آموزشـی باال هسـتند، 
از سـه دهک باالی جامعـه بوده انـد و فقط ۸ درصد از سـه دهک 
درآمدی پایین هسـتند، بنابراین یکـی از عوامل مهمی که منجر 
به نابرابـری در جامعه می شـود همین خصوصی سـازی آموزش 

عالـی در ایران اسـت. 
از میـان انـواع خصوصی سـازی، خصوصی سـازی در مقطـع 
پیش دبسـتانی اسـت کـه اساسـا غیردولتـی بـوده و همیـن 
االن ایـن بحـث مطـرح اسـت کـه یکـی از معاونت هـای 
وزارت آمـوزش  و پـرورش در راسـتای کوچک سـازی دولـت 
حذف شـود. بخـش پیش دبسـتانی که اکنـون ذیـل معاونت 
دبسـتان قرار دارد و باید به بخـش غیردولتی منتقل شـود در 

حالی کـه یکـی از مهمتریـن مقاطـع آموزشـی همیـن بخش 
پیش دبسـتانی اسـت. 

مسـاله حائـز اهمیـت دیگـر بحـث 
تنوع

خصوصیسازی
خصوصی سـازی در بیشـتر مـدارس 
غیردولتـی و غیرانتفاعـی اسـت کـه 
تنـوع بسـیار زیـادی هـم دارنـد. در 
سـال های ۸۴-۸۳ تـا ۹۴-۹۳ طـی 
حـدودا ۱۰ سـال، ۱۲۰ هزار عـدد از 
تعـداد کالس هـای درس دولتـی کم شـده کـه بخشـی از آن به 
خاطـر تعدیل هـای جمعیتـی بـوده و از دیگـر سـو بـه بخـش 
خصوصـی حـدود ۲۰ هـزار کالس اضافه شـده اسـت. پرداخت 
شـهریه در مـدارس غیر انتفاعـی در ایـران بیـن ۱۲ تـا ۱۵ هزار 
میلیـارد تومـان اسـت یعنـی بـرای حـدود ۱۰ تـا ۱۲ درصـد از 
دانش آمـوزان حـدود ۱۲ تـا ۱۵ هـزار میلیـارد تومـان شـهریه 

پرداخت می شود. 
در وزارت آمـوزش  و پـرورش دولت فعلی، مشـاور درآمدزایی 
وجود دارد و بـه نقـل از مشـاور درآمدزایـی وزارت آموزش  و 
پرورش، در مـدارس دولتی نیـز اولیا حدود ۱۰ هـزار میلیارد 
تومـان شـهریه پرداخـت کرده انـد، بنابرایـن تـا االن حـدود 
۲۵ هـزار میلیـارد تومان شـهریه به مـدارس پرداخت شـده 
در حالی کـه بودجه دولـت امسـال حـدود ۳۹ هـزار میلیارد 
تومان بـوده اسـت. بخـش دیگـر بحـث بـازار سـایه آموزش 
اسـت که شـامل معلم خصوصـی، کالس کنکـور، بازار نشـر 
کتـاب و... می شـود. مبلغـی حـدود ۱۵ تـا ۲۰ هـزار میلیارد 
تومـان در بـازار سـایه آمـوزش  و پـرورش در ایـران در حـال 
گردش اسـت. در مجمـوع در این زمینـه، جامعه حـدود ۵۰ 
هـزار میلیـارد تومـان بـرای آمـوزش هزینـه می کنـد که در 

بخـش خصوصی سـازی پنهـان می گنجـد. 

و  آمـوزش   بنگاهـداری  مسـاله 
بنگاهداری

آموزشوپرورش
پـرورش از جملـه طرح هایی اسـت 
که در کمیسـیون آمـوزش مجلس 
تحـت عنـوان »اصـالح برخـی از 
مقـررات مالـی و اداری آمـوزش  و 
پـرورش« کـه یـک مـاده  واحـده و 
دارای چنـد بند اسـت مطرح شـد. در بنـد دو و سـه آن آمده 
کـه وزارت آمـوزش  و پـرورش مکلف اسـت مدارسـی که در 
خیابان هـای اصلـی یـا در موقعیـت تجـاری قـرار دارنـد بـا 
مشـارکت بخـش خصوصـی تبدیـل بـه پاسـاژ و بـرج کند و 
برای ایـن تغییـر کاربری هـا، نیازی به کسـب مجوز از سـوی 
شـهرداری ها ندارد و می تواند آنهـا را تغییر کاربـری دهد. در 
مورد تراکـم جمعیـت نکته قابـل  توجه این اسـت کـه تراکم 
دانش آمـوز در ایران و هند و اندونزی یکسـان اسـت در حالی 
کـه آن دو کشـور جمعیت بیشـتری نسـبت بـه ایـران دارند. 
تبصره دیگری که ایـن ماده واحـده دارد این اسـت که منابع 
حاصل شـده از تجاری سـازی مـدارس در اختیـار بخش های 
گوناگـون آموزش و پـرورش قرار می دهـد، اما یـک بند دیگر 
هـم وجـود دارد و آن هـم ایـن اسـت کـه وزارت آمـوزش و 
پرورش مکلف شـده بانک تاسـیس کند. ما تجربـه بانک های 
سـازمان های نظامـی، بانک های دولتـی و یا صنـدوق ذخیره 
ارزشـی فرهنگیان را داریـم و با  چنین تجربـه ای می خواهیم 

بانک های وابسته به آموزش و پرورش نیز تاسیس کنیم. 

 مطالعات نشان 
می دهد ۶۳ درصد 
دانشجویان عالمه 

طباطبایی و 
شهید بهشتی که 
جزو دانشگاه های 
با کیفیت آموزشی 

باال هستند، از 
سه دهک باالی 
جامعه بوده اند 
و فقط ۸ درصد 

از سه دهک 
درآمدی پایین 

هستند، بنابراین 
یکی از عوامل 

مهمی که منجر 
به نابرابری در 

جامعه  توصیف 
می شود همین 

خصوصی سازی 
آموزش عالی در 

ایران است 
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 حق برخـورداری از تحصیل رایگان و باکیفیـت یکی از حقوق 
پایه ای اسـت که قوانیـن و برنامه های ملـی و بین المللی بر آن 
تاکید دارند. با وجـود این قوانین و سیاسـت ها، سـاالنه تعداد 
زیادی کودک در جهان و ایران، از مدرسـه رفتـن بازمی مانند 
و از تحصیـل محروم می شـوند. بی شـک برای کاهـش میزان 
ترک تحصیل کودکان بایسـتی ریشـه ها، علل و ساز و کارهای 
طرد کودکان از چرخـه تحصیل را مورد بررسـی قـرار داد. در 
ایـن بحـث، دو دسـته عوامـل کلی بیـرون نظـام آموزشـی و 
درون نظام آموزشـی مـورد بررسـی قـرار می گیـرد و هر یک 
از ایـن دالیـل خـود دارای ابعـاد مختلفی اسـت کـه در ادامه 

بـه آن می پردازیم. 

ن بیـرون نظـام  عوامـل کال

عواملاقتصادی
آموزشی 

یکـی از مهمتریـن عوامـل موثـر بر 
تـرک تحصیـل، عامـل اقتصـادی 
اسـت به طوری کـه می تـوان گفت 
بیـن میـزان توانمنـدی اقتصـادی 
خانواده هـا و دسترسـی آنها به تحصیـل یک رابطه مسـتقیم 
وجود دارد. بررسـی ها نشـان می دهد با کاهش قـدرت خرید 
خانواده هـا در اثـر فقـر، تـورم، گرانی یـا بیـکاری، آن چیزی 
کـه از لیسـت هزینه هـا کم می شـود هزینـه آموزش اسـت و 
در این میـان دختـران بیشـتر از پسـران از تحصیـل محروم 

می شـوند. 
سیاسـت های اقتصادی همچـون خصوصی سـازی ذیل اصل 
۴۴ نشـان می دهـد دولت هـا تاکنـون در اجـرای اصـل ۴۴ 
مصمم بوده انـد و در همیـن راسـتا از ارائه خدمـات اجتماعی 
ماننـد آمـوزش و بهداشـت عقب نشـینی کرده انـد و هـر روز 
بیش از گذشـته اصل ۳۰ قانون اساسـی به محاق رفته اسـت. 
در مناطق محـروم، روسـتاها و مناطـق عشـایری، خانواده ها 
بـه خاطـر فقـر و محرومیـت، بـه کـودکان بـه عنـوان نیروی 
کار می نگرنـد و تعداد بیشـتری از کـودکان در ایـن مناطق از 

تحصیل محـروم می شـوند. به عنـوان نمونه، دولـت، تحصیل 
در دوره پیش دبسـتانی را اجبـاری و از سـویی پولـی کـرده و 
این مسـاله باعث شـده که در مرحلـه اولیه کـودکان زیادی از 
امکانات برابر با کـودکان طبقه برخوردار محروم شـوند وگرنه 
کدام خانـواده امروز بـا این سـطح از گردش اطالعـات ممکن 
اسـت از ضرورت تحصیل و دوره پیش دبسـتانی مطلع نباشـد 
که اگـر چنین هم باشـد ایـن وظیفه دولت اسـت که پوشـش 

تحصیلـی را بـرای آنان فراهـم کند.

از جمله عوامل اجتماعی و فرهنگی 

عواملاجتماعی
وفرهنگی

می تـوان بـه رویکردهای سـنتی در 
برخـی مناطـق و در مناسـبات 
عشـیره ای اشـاره کـرد کـه موجب 
تـرک تحصیـل بخصـوص دختران 
می شـود. نـگاه پدرسـاالرانه و عدم 
برابری حقـوق زن و مرد در سـپهر اجتماعـی و فرهنگی یکی 
از عوامـل موثر بر تـرک تحصیل دختـران و خانه نشـینی آنان 
اسـت. به عنوان نمونـه ازدواج زودهنگام در مناطق روسـتایی 
و عشـیره ای باعث شـده که در این مناطق دختران بیشـتری 

نسبت به شهرهای بزرگ از تحصیل محروم شوند. 
در بعـد اجتماعـی نیـز می تـوان بـه وضعیـت و سـرمایه 
اجتماعـی خانواده هـا، طـالق و اعتیـاد والدیـن، میـزان 
تحصیـالت والدیـن و... بـه عنـوان عوامـل موثـر بـر تـرک 

تحصیـل کـودکان اشـاره کـرد.
با بررسـی دقیق تـر می توان ادعـا کرد ایـن دسـته از عوامل از 
عامل اقتصـادی متاثر اسـت. به عنـوان نمونه، تـرک تحصیل 
پسـران در روسـتا را برخـی بـه عوامـل صـرف اجتماعـی و 
فرهنگـی تقلیـل می دهنـد در حالی کـه از گذشـته پسـران 
بـه عنـوان نیـروی کار یکـی از عوامـل موثـر بـر اقتصـاد 
خانـواده روسـتایی اسـت. حتـی می تـوان بـه مسـاله ازدواج 
زودهنـگام دختـران در راسـتای کاهـش هزینـه خانـوار در 
بیـن خانواده هـای فقیر اشـاره کـرد. برجسـته کـردن عوامل 

جعفر ابراهیمی

پژوهشگر اجتماعی

عوامل موثر بر ترک تحصیل کودکان را در ارتباط با نظام آموزشــی می توان به دو دسته کلی 
تقسیم بندی کرد: عوامل کالن بیرون نظام آموزشی و عوامل درونی نظام آموزشی. بدیهی است 
نظام آموزشی مستقل از ســاختارهای کالن اقتصادی و اجتماعی نیست و به صورت مستقل 
عمل نمی کند و خود متاثر از این ساختارهاست. در این یادداشت به اختصار به هر یک از این 

دو دسته دالیل پرداخته می شود. 

اصل 30 قانون اساسی در محاق  
سیاست های اقتصادی همچون 
خصوصی سازی ذیل اصل ۴۴ 
نشان می دهد دولت ها تاکنون 
در اجــرای اصــل ۴۴ مصمم 
بوده انــد و در همین راســتا از 
ارائه خدمــات اجتماعی مانند 
آموزش و بهداشت عقب نشینی 
کرده انــد و هــر روز بیــش از 
گذشته اصل ۳۰ قانون اساسی 

به محاق رفته است. 

مروری بر ریشه ها و عوامل ترک تحصیل کودکان
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فرهنگـی و قومـی توسـط مسـئوالن آمـوزش و پـرورش را 
می تـوان بـه نوعـی فـرار از واقعیـت و مسـئولیت دانسـت. 

در بعـد ملـی، شـکاف بیـن مرکز و 

عواملجغرافیایی
ومحیطی

پیرامون از منظر اقتصـادی و میزان 
توسـعه باعـث شـده کـه در مناطق 
حاشـیه ای و محـروم کشـور میزان 
تـرک تحصیـل بـاال رود. بر اسـاس 
یک گزارش، اسـتان های سیسـتان 
و بلوچسـتان، کرمـان، خراسـان جنوبی و ایـالم بـه ترتیب با 
۷۶.۶، ۸۸.۱، ۸۹.۲ و ۸۹.۷۶ درصـد پایین تریـن نـرخ جذب 
کـودکان ۶ سـاله در پایـه اول ابتدایی در سـال تحصیلی ۸۵-

۸۴ را داشـته اند و نرخ پوشـش تحصیلی واقعی این اسـتان ها 
بـرای دختـران بـه ترتیـب ۷۲.۴، ۸۲.۳، ۸۷.۶ و ۸۷.۸ درصد 
بـوده اسـت. شـکاف بیـن شـهر و روسـتا در برخـورداری از 
امکانـات و تنـوع آموزشـی یکـی از عوامـل موثـر بـر تـرک 
تحصیل در مناطق روسـتایی است. فقدان مدرسـه برای تمام 
پایه هـا و در همـه دوره هـا، بـد مسـیر و صعب العبـور بـودن 
مسـیر برخـی روسـتاها بـر تـرک تحصیـل کـودکان تاثیـر 

مستقیم دارند.

عوامل درونی نظام آموزشی
اقتصاد

آموزشوپرورش
اقتصـاد آمـوزش و پـرورش یکی از 
کانونی تریـن عوامـل درونی اسـت 
و متاثـر از سـاختار کالن اقتصادی 
کشـور اسـت. خصوصی سـازی، 
پولی سـازی  و  کاالیی سـازی 
خدمـات اجتماعی بـه عنـوان اصلی ترین سیاسـت دولت ها 
پـس از جنـگ، باعـث بـه وجـود آمـدن اشـکال مختلـف 
از مـدارس خصوصـی و پولـی شـده تـا جایـی کـه امـروز 
می تـوان به جـرات ادعا کـرد هیـچ مدرسـه دولتـی رایگان 
وجود نـدارد و در تمام مـدارس در تمـام دوره هـا و در تمام 
مناطـق کشـور، آمـوزش در سـطحی کاالیـی و پولی شـده 
اسـت.  سـهم بودجـه آمـوزش و پـرورش از بودجـه عمومی 
دولت زیـر ۱۰ درصد و سـاالنه رو بـه کاهش اسـت و به رغم 
ادعاهـا، افزایـش بودجـه در دسـتور کار حاکمیـت نیسـت 
و اولویـت نـدارد. سـرانه مـدارس پرداخـت نمی گـردد 
و ایـن موجـب شـده کـه مدیـران بـرای تامیـن هزینـه 
جاری مـدارس دسـت در جیـب والدین کننـد. این مسـاله 
خانواده های فقیـر را با مشـکل روبه رو سـاخته تـا جایی که 
آنان بـه خاطـر نداشـتن شـهریه، از ثبت نـام فرزنـدان خود 

خـودداری می کننـد.

در سـایه غلبـه رویکـرد اقتصـادی 

کیفیتآموزش
وغلبهرویکرد
کنکوری

کالن که بر مبنای سـود و سـرمایه 
شـکل گرفته و بـا توجه بـه اقتصاد 
نظـام  در  پـرورش  و  آمـوزش 
آموزشـی ایران، یـک گفتمان کمی 
مبتنی بـر رقابـت فـردی و آموزش 
تکنیکـی و غیرمفهومی با هـدف موفقیت تحصیلـی و قبولی 
در کنکور شـکل گرفته اسـت. این گفتمان بعـد رهایی بخش 
آمـوزش و توسـعه انسـانی را نادیـده می گیـرد و هدفـش 
بازتولیـد مناسـبات طبقه مسـلط در راسـتای تامیـن نیروی 
انسـانی برای بـازار کار اسـت. در ایـن گفتمان از مشـارکت و 
همیـاری، مناسـبات دموکراتیـک و سـویه های رهایی بخش 
آموزش اثری نیسـت و پـول تعیین کننده موفقیـت تحصیلی 
اسـت و طوری عمـل می کند که کـودکان طبقات فرودسـت 
یـا در سـن مدرسـه بـه بـازار کار و خیابان رانـده شـوند یا در 
رقابـت کنکـور طعـم شکسـت را بچشـند. الزم به ذکر اسـت 
موفقیت معدود کودکان متعلق به طبقات فرودسـت نشـانگر 
برابـری فرصت و عادالنه بودن کنکور نیسـت. مسـلط شـدن 
این گفتمان در ارتباط مسـتقیم بـا کیفیت زدایـی از آموزش 
در مدارس اسـت به طوری کـه پایین بودن کیفیت آموزشـی 
در ابعـاد مختلـف ماننـد فقـدان تامیـن و تجهیـز مـدارس با 
تکنولوژی روز، عدم اسـتفاده از کادر آموزشـی توانمند، عدم 
استانداردسـازی و ایمن سـازی مـدارس، تراکـم جمعیـت 
دانش آمـوزی در کالس و... باعـث رانـده شـدن دانش آموزان 
برخوردار و کـوچ معلمـان توانمند بـه مراکز خصوصی شـده 
اسـت. در این میـان در اکثر مـدارس کشـور با وجـود، تراکم 
دانش آمـوزی بـاال، فقـدان زیرسـاخت های ضـروری بـرای 
بـرای  آموزشـی مسـتقل  نهادهـای  فقـدان  آمـوزش، 
دانش آمـوزان، والدیـن و معلمـان، بی انگیزگـی شـغلی رو به 
رشـد در بیـن معلمان، مدرسـه بـه مکانی بـرای نگهـداری و 
کنترل کودکان تبدیل می شـود کـه در آن نه گفتمـان بلکه، 
گفتمان انضباطی و پلیسـی حاکم اسـت کـه دانش آموزان را 
به عنـوان ابژه هایی بی شـکل بـرای جامعه پذیری به مدرسـه 
می سـپارند و اصـل اهـداف آموزشـی بـه محـاق مـی رود. 
مدرسـه ای با این مشـخصات ویژگی و جذابیـت خاصی برای 
کودکان نـدارد و زمینه های طـرد را فراهـم می کند.دولت در 
راسـتای سیاسـت های تعدیل نیـرو و کاهش هزینـه آموزش 
و پرورش مشاوران آموزشـی و تربیتی را از دوره دوم متوسطه 
حذف کرده اسـت. این در حالی اسـت که کـودکان در مقطع 
متوسـطه با توجـه بـه مسـاله بلـوغ بـا بحران ها و مشـکالت 
خاصـی روبـه رو هسـتند و در مناطـق محـروم در معـرض 
آسـیب های اجتماعی قرار دارند کـه نه تنها حضور مشـاوران 
زبـده در مـدارس را ضـروری می کنـد بلکـه نشـان دهنده 
ئـه خدمـات اجتماعـی و مشـاوره ای بـه  را ا ضـرورت 
دانش آمـوزان و والدین آنهاسـت. در حال حاضـر اگر کودکی 
از مدرسـه رانده شـود، هیچ فرد مسـئولی در مدرسـه موظف 
بـه پیگیـری مسـاله نیسـت؛ چرا کـه تعـداد معاونـان در 
سـال های اخیر در یک واحد آموزشـی یـا کاهش داشـته و یا 
معاون مجبور اسـت همزمان در مدرسـه تدریـس کند و یک 
سـامانه آمـاری بـه روز در مـورد آمـار و علـت تـرک تحصیل 
کـودکان وجـود نـدارد تـا پـس از پژوهـش و بررسـی علمی 

برای بازگرداندن کودکان به مدرسه اقدام کنند.
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بـر اسـاس آمارهـای رسـمی۱ حـدود ۱.۵ میلیـون مهاجـر و 
پناهنـده افغانسـتانی دارای مـدارک اقامتـی و بیـن ۵۰۰ هزار 
تـا یـک میلیـون پناهجـو و مهاجـر فاقـد مـدارک اقامتـی در 
ایـران زندگـی می کنند و بخـش قابـل توجهی از ایـن جمعیت 
را کـودکان تشـکیل می دهنـد. مسـاله تحصیـل این کـودکان 
همیشـه یکـی از مـوارد بحـث برانگیز بـوده اسـت. تا سـال ها، 
بخش بزرگـی از کـودکان افغانسـتانی در ایـران، خصوصـا آنها 
که فاقد مـدارک هویتی هسـتند، امـکان تحصیل نداشـتند اما 
از سـه سـال پیش و بـا طـرح فرمان کـه مدتـی بعد نیـز اصالح 
آیین نامه نحـوه آمـوزش اتباع خارجـی را در پی  داشـت، بخش 
مهمـی از موانع حقوقی مسـاله حل شـد. بـا این حـال در عمل 
همچنان آمـوزش یکی از مشـکالت اصلـی کـودکان افغانی در 
ایران اسـت. در یادداشـت پیش  رو برخـی از دالیل این مشـکل 

بررسـی می شـوند. 

کار کودکان 
گرچه اکثریت کـودکان کار ایرانی هسـتند اما کـودکان افغانی 
زیـادی نیز بـه دلیل شـرایط نامسـاعد مالـی خانواده که ناشـی 
از حقـوق پاییـن پـدران ایـن کـودکان و فقـدان حمایت هـای 
تامین اجتماعی از آنها و خانواده شـان اسـت بـه ناگزیر مجبورند 
کار کننـد. کار در مـوارد بسـیاری مانـع می شـود کـه کـودک 
تحصیـل کنـد یـا در صـورت تحصیـل و کار همزمـان، احتمال 
خـروج کـودک از چرخـه تحصیـل را افزایـش می دهـد زیـرا 
اوقاتی که کـودک باید به تفریح، اسـتراحت، مطالعـه در خانه و 

انجام تکالیـف اختصاص دهـد، صـرف کار در کارگاه یـا خیابان 
می شـود.  عالوه بـر این، کار،  رشـد و سـالمت جسـمی و روانی 
کـودک را متاثـر می سـازد و بـر یادگیری کـودکان اثرات سـوء 

فراوانـی دارد.

کاالیی شدن آموزش
کـودکان افغانی بـرای تحصیل در مـدارس مجبور بـه پرداخت 
شـهریه هسـتند. این شـهریه عالوه بـر مبالغی اسـت که تحت 
عنـوان کمک به مدرسـه همـه دانش آمـوزان ملزم بـه پرداخت 
آن هسـتند. در شـرایطی که خانواده های افغانسـتانی وضعیت 
مالـی مناسـبی ندارنـد، پرداخت ایـن هزینه هـا باری اسـت بر 
دوش اقتصاد خانـوار و بسـیاری از خانواده هـا را مجبور می کند 

تـا از تحصیـل فرزندان خـود چشم پوشـی کنند.

اثرات محرومیت از تحصیل
میان سـن کودکان و پایه تحصیلی آنها نسـبتی مستقیم برقرار 
اسـت. بسـیاری از کودکانی که پا به دوران نوجوانـی می گذارند 
بـه علت اینکـه در سـال های پیـش از اصـالح آیین نامـه و طرح 
فرمـان، هیچگونـه امـکان تحصیلـی نداشـته اند، الجـرم بایـد 
در پایـه اول تحصیـل کننـد کـه ایـن موضوع بـا ضوابـط فعلی 
آموزشـی بـه جـز تحصیـل در دوره هـای شـبانه و بزرگسـاالن 
ممکن نیسـت. به عنـوان مثال کـودک ۱۴ سـاله ای کـه هرگز 
تحصیل نکرده یـا فقط سـواد ابتدایی خوانـدن و نوشـتن دارد، 
نمی توانـد در کالس اول یا دوم مدرسـه ابتدایی عـادی ثبت نام 

کنـد. 

فقر 
به رابطه مسـتقیم فقر و محرومیـت از تحصیل کـودکان افغانی 
در موارد باال اشـاره شـد. امـا فقر شـبکه پیچیـده ای از عوامل را 
برمی سـازد یا در نرخ خـروج از چرخـه تحصیل و یـا محرومیت 
از تحصیل نقش بسزایی دارد. خستگی و فشارهای ناشی از کار، 
میـزان یادگیـری کـودکان را کاهش می دهـد. نداشـتن تغذیه 
مناسـب که بـه میـزان کافـی حـاوی ویتامیـن، مـواد معدنی، 
پروتئین و سـایر عناصر ضروری برای رشـد کودک باشـد، رشد 
جسـمی و ذهنی کودک را بـا دشـواری روبه رو می کنـد و باعث 
کاهش یادگیـری نیز می شـود. آمـوزش صرفا حضـور فیزیکی 
در کالس درس نیسـت و زمانـی  معنادار اسـت که بـا یادگیری 
نیـز همـراه باشـد. از سـوی دیگر، فقـر باعـث می شـود کودک 
امکان اسـتفاده از فرصت هـای کمک آموزشـی و تکمیلی مانند 
اردوها و بازدید ها، آزمایشـگاه، مواد آموزشـی چندرسـانه ای و... 

را کمتر داشـته باشد.  

تحقیر، توهین و رفتارهای تبعیض آمیز
بـه دلیـل رواج باورهـای نژادپرسـتانه، مهاجـران، پناهجویـان 
و پناهنـدگان افغانسـتانی بـا تحقیرهـا و تبعیض هـای فراوانی 
روبه رو می شـوند. کـودکان این مردم نیز از این مسـاله مسـتثنا 
نیسـتند و این موضوع می تواند به انـزوا و پرهیز از وارد شـدن به 
اجتماعاتی که اکثریت آن ایرانی هسـتند مانند مـدارس، دامن 
بزند. از سـوی دیگر زمانی کـه چنین رفتارهای نژادپرسـتانه ای 
شـدت می گیرد ماننـد مـواردی که مـردم یـک محله بـا نصب 
پارچـه نوشـته یـا امضـای طومـار خواسـتار آن می شـوند کـه 
مدرسـه کـودکان افغانی را ثبت نـام نکنـد، افغانسـتانی ها برای 

حمیدرضا 
واشقانی فراهانی

پژوهشگر اجتماعی

بخــش عمده ای از کــودکان افغانســتانی 
مقیم ایران از دسترســی به امکان آموزش 
و تحصیل محروم هستند. کارکودکان، فقر، 
کاالیی شدن آموزش، باورهای نژادپرستانه 
و محرومیت مناطق مرزی کشــور از جمله 
مهمترین موانع تحصیلی این کودکان است. 

اصل 30 قانون اساسی در 
محاق  

سیاست های اقتصادی همچون 
خصوصی ســازی ذیل اصل ۴۴ 
نشــان می دهــد کــه دولت ها 
تاکنــون در اجــرای اصل ۴۴ 
مصمم بوده و در همین راســتا 
از ارائه خدمات اجتماعی مانند 
آموزش و بهداشت عقب نشینی 
کرده اند و هر روز بیش از گذشته 
اصل ۳۰ قانون اساسی به محاق 

رفته است. 

ـــســـــتـــــه  خـــ
از جـــــــــــفـــــــــــا

موانع تحصیل کودکان افغانستانی در ایران
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پرهیـز از ایجـاد هرگونه تنشـی، ترجیـح می دهند که سـکوت 
کننـد تـا کار بـه جایـی نکشـد کـه مجبـور شـوند از آن محله 
برونـد و امنیـت حداقلی و نسـبی ای کـه بـه دسـت آورده اند را 

از دسـت بدهند. 

کمبود ظرفیت مدارس در حاشیه شهرها
در نواحـی حاشـیه ای شـهرهای بـزرگ ماننـد تهـران، مدارس 
پاسـخگوی پذیـرش همـه جمعیـت کـودکان ایرانـی و افغانی 
نیسـتند. مدیران مـدارس ترجیح می دهنـد تا کـودکان ایرانی 
را ثبت نـام کننـد و در صـورت وجـود جـای خالـی از کـودکان 
افغانی ثبت نام بـه عمل آورنـد. در چنین شـرایطی که جمعیت 
کودکان سـاکن یک محدوده از ظرفیت مدارس بیشـتر اسـت، 
خواه نا خـواه، بخشـی از کـودکان از تحصیـل محروم می شـوند.

تبعیض های جنسیتی
یکـی از موانـع مربـوط بـه آمـوزش کـودکان دختـر افغانـی، 
تبعیض های جنسـیتی اسـت که این کودکان تجربـه می کنند. 
البتـه تبعیـض جنسـیتی مسـاله ای مختـص دختـران افغانی 
نیسـت و دختـران زیادی در سـایر کشـورها و فرهنگ هـا نیز از 
آن رنج می برند. در شـرایطی کـه عوامل بیرونی از فقـر و ناتوانی 
در تامیـن هزینـه تحصیـل گرفته تا مسـائل حقوقـی، تحصیل 
کودکان افغانسـتانی را با دشـواری روبـه رو می کننـد، تمایل به 
تحصیل دختران که حتـی در صـورت نبود این عوامـل چندان 
ضرورتـی بـرای تحصیل شـان احسـاس نمی شـود، کاهـش 

می یابـد. 
نقش های جنسـیتی که برای دختران تعریف می شـود، مربوط 
بـه خانـه داری، فرزنـدآوری و فرزندپـروری و نظایـر آن اسـت. 
روشـن اسـت که این انتظارات و کلیشه های جنسـیتی، باور به 
ضـرورت آمـوزش و تحصیـل را کمرنـگ و بی اهمیـت می کند. 
از سـوی دیگـر ازدواج کـودکان دختر باعـث می شـود فرصتی 
که بایـد بـرای تحصیل صـرف کنند، صـرف نقش های کلیشـه  

همسـری و مادری شـود.

فقدان چشم انداز
یکی از مهمتریـن چشـم اندازهای تحصیل در مدرسـه، ورود 
به دانشـگاه و پـس از آن ورود به بازار کار اسـت. اساسـا آموزش 
مدرسـه ای و بسـته بندی شـده موجود که بناسـت نیـروی کار 
بـرای جامعه فراهـم کند بـا نقد های بسـیار جدی روبه روسـت 
که بخش مهمـی از آن را »ایوان ایلیچ« در کتاب مدرسـه زدایی 
از جامعه مطـرح کرده اسـت. با این حـال چشـم اندازی که این 
نوع آمـوزش بـرای کـودکان و نوجوانـان ایرانی و والدین شـان 
ترسـیم می کنـد، عاملـی اسـت کـه آنهـا را ترغیـب بـه اتمـام 
تحصیالت متوسـطه می کند تا واجد شـرط الزم بـرای ورود به 
تحصیالت تکمیلی شـوند. اما درباره پناهجویـان و پناهندگان 
افغانسـتانی چنیـن چشـم اندازی وجـود نـدارد. از یک سـو 
نوجوانـان افغانـی می دانند که نه تنها قبولی در دانشـگاه سـاده 
نیسـت خصوصـا بـرای آنها کـه بـه علت مشـکالتی نظیـر فقر 
امکان آمـاده کردن خـود بـرای موفقیـت در کنکـور را ندارند، 
بلکه پرداخت شـهریه در دانشـگاه نیـز همچنان ادامـه خواهد 
داشـت، با این تفاوت کـه مبلغ بسـیار باالتری را بایـد بپردازند.
بخـش دیگری از مشـکل این اسـت کـه ورود به دانشـگاه برای 
جوانـان افغانـی بـه این معناسـت کـه وضعیـت  اقامت شـان از 

پناهندگانـی کـه سـاالنه کارت اقامت شـان تمدیـد می شـود، 
تبدیل بـه اقامت دانشـجویی می شـود و پس از پایـان تحصیل 
امکان تمدیـد اقامت بـه عنـوان پناهنـده را نخواهند داشـت و 
بایـد بـه افغانسـتان بازگردنـد. از ایـن  رو، بسـیاری از نوجوانان 
افغانـی پس از پایـان تحصیـل در کالس های هفتم و هشـتم یا 
دوران راهنمایی قدیم، تمایل چندانی بـه تحصیل در دوره دوم 

دبیرسـتان را ندارند. 

فقدان کیفیت و تناسب میان محتوای آموزشی و نیازها
مسـاله تناسـب میان محتـوای آموزشـی و نیازهای کـودکان، 
همـواره یکـی از مسـائلی بـوده  کـه کارشناسـان برنامه ریزی 
درسـی بـه آن پرداخته انـد. آموزشـی کـه بـه نیازهـای واقعی 
پاسـخ دهد و مبتنـی بـر واقعیت هـا و مسـائل کودکان باشـد، 
نقش بسـزایی در ترغیب کـودکان به تحصیـل و درک ضرورت 
تحصیل از سـوی والدین دارد. البته این عامل نسـبت به عوامل 
اصلی کـه بیشـتر اقتصـادی، حقوقـی و سـاختاری هسـتند از 
اهمیـت کمتـری برخـوردار اسـت، امـا بـا این حـال توجـه به 
آن اهمیـت دارد، زیرا آمـوزش صرفـا حضـور در کالس درس، 
امتحـان دادن و رفتـن به پایـه باالتر نیسـت، بلکه ابعـاد کیفی 

نیـز دارد.
با این حـال این موضـوع همچنـان در ایـران با سـواالت جدی 
رو به روسـت. مسـائل فرهنگی، اجتماعی و همچنین مشکالتی 
که کودکان در مناطق مختلف کشـور دارند، به رغم اشـتراکات 
بسـیار، تمایزهـا و تفاوت هایـی نیـز دارنـد. بـا ایـن حـال ایـن 
تمایـزات هیـچ مابه ازایـی در برنامـه درسـی ندارنـد. کـودکان 
افغانی، دربـاره تاریخ، جغرافیـا و فرهنگ  و ادبیات کشـور خود 
در مـدارس چیـزی نمی آموزنـد، امـا مسـاله تنها این نیسـت. 
نمونـه بـارز ایـن موضـوع سـرفصل هایی ماننـد مهارت هـای 
زندگی اسـت. کـودکان پناهجـو، پناهنـده، مهاجـر و کودکان 
نسـل دوم و سـوم مهاجران، نیازهای آموزشـی کامال مشـابه با 
دیگر کـودکان ندارند. ایـن بدان معنا نیسـت که ایـن کودکان 
باید از دیگـران جدا شـوند، بلکه به آن معناسـت کـه باید برای 
نیازهـای خاص ایشـان تدبیـری اندیشـید. در این صـورت این 
کودکان و والدین شـان هـم به تحصیل عالقه بیشـتری نشـان 

می دهند و هـم ضـرورت آن را بیشـتر درخواهنـد یافت. 

نقش سازمان های مردم نهاد و مدنی
دربـاره نقـش سـازمان های مردم نهـاد و مدنـی در آمـوزش 
کـودکان، سـخن بسـیار اسـت، از نقـادی و بررسـی نحـوه 
نقش آفرینـی بـرای ایجـاد امـکان تحصیـل بـرای برخـی از 
کـودکان افغانی چـه از طریـق ارائه خدمـات آموزشـی، چه 
از طریـق وارد کـردن کـودکان به آمـوزش رسـمی و از اقناع 
مسـئوالن گرفته تا ارائـه الگوهای آموزشـی مناسـب. با این 
حال یکی از مشـکالت جـدی، فقـدان یک برنامـه هماهنگ 
مدافعه گـری اسـت کـه بتوانـد در وهلـه نخسـت تصویـر 
جامع، دقیـق و با جزییـات و روزآمـدی از مشـکالت و موانع 
تحصیـل کـودکان فرودسـت از جملـه کـودکان پناهنـده، 
پناهجـو و مهاجـر بـه دسـت دهـد و در وهلـه دوم بتوانـد 
بـا پیگیـری نهادهـای رسـمی دخیـل در ایجـاد ایـن موانع 
را مسـئولیت پذیر کنـد، تـا آموزشـی در دسـترس همـه، 
منطبق بـا نیازهـا، منعطـف و بـا کیفیت بـرای همـه تامین 

و تضمیـن شـود. 

پی نوشت:
1.  تا پیش از موج خروج مهاجران، 
پناهندگان و پناهجویان افغانستانی 
از ایران به علت کاهش ارزش ریال 

ایران.
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تحریم و شـرایط کنونـی، مسـئولیت معاونت رفـاه اجتماعی به 
عنوان یکی از دسـتگاه های مسـئول در حوزه حمایت اجتماعی 
را دوچنـدان کرده اسـت. جهـش نـرخ ارز، تورم و کاهش رشـد 
اقتصـادی، موجـی از مشـکالت را به دنبال داشـت. بایـد برنامه 
مشـخصی برای حمایـت از مردمی تدوین شـود که در شـرایط 
عـادی نیـز در معـرض ریسـک های مختلـف بودنـد. از همیـن 
رو، معاونـت رفـاه وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعـی مطالعات 
مختلفی در ایـن زمینه صـورت داد و چند پیشـنهاد مشـخص 
به دولت و کمیته سـران سـه قـوه ارائـه کرد کـه در آخـر به آن 

اشـاره خواهـم کرد. 
قبـل از هر چیز بایـد رویکـرد نظری معاونـت رفـاه اجتماعی به 
شـرایط کنونی و نحوه برون رفت از آن مشخص شـود. در عرصه 
سیاسـت های داخلی به ویـژه در شـرایط مواجهه بـا بحران های 
پولـی و ارزی و یا تحریـم، تکیه بر اصـول زیر ضرورت بیشـتری 

می یابـد: 
 برقراری نظم و انضباط مالی
 اجرای برنامه های حمایتی

 ارتباط سازمان یافته با مردم

زارت« »جـان  کـه  همانطـور 

 برقراری نظم
  و

 انضباط مالی

)June Zarete( نویسـنده کتـاب  
 Treasury’s( »جنگ خزانه داری«
war( گفته تحریم هـای آمریکا علیه 
ایران، شـیوه جدید جنـگ اقتصادی 
اسـت. ایسـتادگی و پیـروزی در ایـن 
نبرد به انضبـاط مالـی و بودجه ای در کشـور بسـتگی دارد. آنچه 
تاکنـون موجـب موفقیـت آمریـکا شـده، ضعـف نظـام مالـی و 

 تحریم های آمریکا علیه ایران، شیوه جدید 
جنگ اقتصادی است. ایستادگی و پیروزی 
در این نبرد به انضبــاط مالی و بودجه ای در 

کشور بستگی دارد

احمد میدری

معاون رفاه اجتماعی 
وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی

می  گویند »عدو 
شود سبب خیر اگر 
خدا خواهد« آیا این 
ضرب المثل قدیمی در 
مورد تحریم های ظالمانه 
آمریکا مصداق دارد؟ 
نویسندگان این پرونده 
اعتقاد دارند تحریم ها 
فرصتی است برای 
بازنگری در شیوه هایی 
که قبال موجب 
ناکارآمدی شده اند و 
در زمان تحریم موجب 
بحران می شوند. زمان، 
زمان تجدیدنظر در 
سیاست های گذشته 
است

انــــــــــضــــــــــبــــــــــاط
انــــــــــضــــــــــبــــــــــاط 
وزی ـــــــیــــــــــــــر راه پـــــــ

 تحریم های آمریکا علیه ایران، شیوه جدید جنگ اقتصادی 
است. ایستادگی و پیروزی در این نبرد به انضباط مالی و 

بودجه ای در کشور بستگی دارد
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بودجه ای ایـران بوده تا قـدرت نظام مالـی آمریکا. بـرای مقابله و 
مقاومت در برابر این نبرد مالـی باید نظام مالـی و بودجه ای ایران 
بازسـازی شـود. اگر اراده حکومت شـکل گیرد و بتوان گروه های 
ذ ی نفـع را متقاعـد یـا آنهـا را بـه عقب نشـینی وادار کـرد، ظرف 
کمتر از یک سـال می توان نظام مالی را بازسـازی کرد؛ به شـکلی 
که مـردم ایـران کمتریـن آسـیب را در این نبـرد مالـی متحمل 
شـوند. حتی می تـوان ادعا کرد کـه توانسـته ایم این تهدیـد را به 
فرصتـی بـزرگ تبدیـل کنیـم.  نظـام مالـی ایران سـه مشـکل 

اساسی دارد: 
 خزانه داری پراکنده
 نظام مالیاتی وارونه 
  نظام بانکی خودرای

اگر این سـه مشـکل وجود نمی داشـت، بـدون  تردیـد تحریم و 
حتـی انتظارات تورمـی تا ایـن  اندازه مخـرب نبـود. خزانه داری 
پراکنده، قدرت حکومـت را در مدیریت وجـوه عمومی تضعیف 
کرده و نظـام مالیاتی و نظـام بانکی، قـدرت کنترل سـوداگری 
را ندارنـد. خوشـبختانه دانـش تحـول و بازسـازی نظـام مالـی 
در کشـور وجـود دارد و در پژوهشـکده های دولتـی و مسـتقل 
چگونگـی بازسـازی نظـام مالـی کـم و بیـش مـدون شـده اما 
اصالح و بازسـازی نظام مالی بیش از آنکه پـروژه ای فنی و اداری 
باشد، امری کامال سیاسـی است و در صورت شـکل گیری وفاق 
سیاسـی و تحقق اراده حکومـت می توان نظام مالی را بازسـازی 
کرد و آسـیب های تحریم را به حداقـل کاهـش داد. در مورد هر 
یک از این سـه رکن نظـام مالـی اندکـی توضیح مفید اسـت. 

 بـر اسـاس اصـل 53 قانون اساسـی 

خزانه داری 
چندپاره

جمهوری اسـالمی ایران که برگرفته 
از قانون اساسی مشـروطه است، باید 
همـه درآمد هـای حکومـت در یـک 
حسـاب متمرکـز خزانه واریز شـود و 
همه مصـارف غیرخصوصـی نیز باید 
زیـر نظـر خزانـه داری کشـور هزینـه شـود. ایـن اصـل بدیهی 
حکومتداری اسـت که پس از مشروطه در کشـور اجرا نگردید و 
هـر روز از آن فاصله گرفته ایـم. حکومت فاقد خزانـه داری واحد 
در کنترل تـورم ناتوان اسـت، دخل و تصـرف )فسـاد( در منابع 
عمومی به آسـانی امکان پذیر و مدیریت منابع بودجه ای بسـیار 
ناکارآمد اسـت. دولت همواره اشـراف کامل بر منابـع و مصارف 
عمومی نداشـته، امـا این ضعـف در شـرایط تحریم بیـش از هر 
زمان دیگر بـه حکومت ضربه زده اسـت. گـذر از تحریم نیازمند 
نظـارت کامل بـر همـه منابع و مخـارج عمومی اسـت. اگـر این 
اصل از قانـون اساسـی اجرا شـود، امـکان برنامه ریـزی مالی به 
وجـود خواهد آمـد و دولت بهتـر می توانـد از انـدک منابع خود 

استفاده کند. 

 در کشـورهایی که مالیات بـر ارزش 

نظام مالیاتی 
ونه وار

افـزوده در آنجـا اجرا شـده، سـازمان 
مالیاتـی همـه معامـالت کوچـک و 
بـزرگ را تحـت کنتـرل خـود دارد. 
سـازمان مالیاتـی ایـران برخـالف 
منطق مالیات بـر ارزش افزوده تنها از 
واحدهای تولیـدی مالیات بـر ارزش افزوده می گیـرد. از همین 
رو، بخش مولد کشـور را تحت فشار طاقت فرسـا قرار داده است. 

ایـن نظـام مالیاتـی نه تنهـا ضدتولیـد اسـت، بلکـه نمی توانـد 
معامـالت سـوداگرانه را مهـار کنـد. یکـی از علـل اصلـی تورم 
لجام گسـیخته امروز محصول همین ضعف اسـت. اگر سـازمان 
مالیاتی می توانسـت خرید و فروش هر کاالیی را در کشـور رصد 
و بـر آن مالیـات وضـع کنـد، انبار کـردن کاالهـا چه در سـطح 
خانوارهـا و چـه در سـطح تجـار و تولیدکننـدگان قابـل رصد و 
مالیات سـتانی بـود. نظـام مالیاتی ابـزار صحیـح جلوگیـری از 
احتـکار اسـت. دولت هـا بـا ایـن ابـزار می تواننـد در شـرایطی 

همانند امروز بازارهای به اصطالح وحشت زده را آرام کنند. 

 بانک مرکزی ایران فاقد قدرت نظارت 

نظام بانکی 
خودرای

بـر موسسـات مالـی اسـت. نه تنهـا 
موسسـات غیرمجـاز بلکه موسسـات 
مجـاز بـه راحتـی می تواننـد از ابـزار 
نظارتی بانک مرکـزی بگریزند و منابع 
مالـی را در بازارهـا سـرازیر کننـد. در 
کشـورهای دیگـر نه تنهـا بانک هـا، بلکـه سـپرده گذاران نیـز 
نمی تواننـد منابـع مالی را بـرای سـوداگری و به مقصـد معامالت 
نامشخص از بانک خارج سـازند. جوالن بانک ها و سرمایه داران در 
بازار کاالها در کشـورهای دیگر توسـط بانک مرکـزی و نهاد ناظر 
مالی کنترل می شـود؛ امـا این نظارت در کشـور ما بسـیار ضعیف 
اسـت. خزانه داری آمریـکا نقاط ضعف مالـی و بودجـه ای دولت را 
بـه خوبی می دانـد و بـر آن اشـراف کامـل دارد و به آنها دل بسـته 
اسـت. در ایران نیز هسـتند کارشناسـان و اقتصاددانانی که عمق 
این مسـائل را می دانند و بـرای آن راه حل دارند، امـا حل این نقاط 
ضعف بیش از آنکه فنی باشـد، سیاسـی اسـت.  سـه مشکل فوق 
محصـول نظـام سیاسـی و اداری اسـت. خزانـه داری ایـران واحد 
نیسـت، زیرا جزایـر متعـددی در قوه مجریـه، قـوه قضاییه برخی 
نهادهای عمومی به صورت مسـتقل شـکل و قوام یافته اند. وزارت 
امور اقتصـاد و دارایی به عنوان مسـئول خزانـه داری واحد، فکر به 
نظم درآوردن این جزایر مسـتقل را از سـر خود بیرون کرده است. 
ضعف بانـک مرکزی نیز بـه همین علت اسـت. موسسـات مالی و 
بانک  ها با قلدری از نظـارت بانک مرکـزی می گریزند. ضعف نظام 
مالیاتی به  اندازه این دو )خزانه داری و بانکداری( سیاسـی اسـت و 
عالوه بر شـرایط سیاسـی، لختی نظام اداری نیز بسـیار موثر بوده 
اسـت.  اگر بازسـازی نظام مالی کشـور در دسـتور کار جـدی قرار 
نگیـرد، هیـچ برنامـه حمایتـی نمی توانـد موثر باشـد. ابتـدا باید 
شـعله های تورم و سـوداگری را مهار کرد. تورم اژدهایی اسـت که 
اقتصـاد و اخـالق را می بلعـد. مهـار تـورم نیز تنهـا زمانی میسـر 

می شود که بتوان انضباط مالی را به کشور بازگرداند. 
از میـان دو رکـن دیگـر، تدویـن برنامـه حمایتـی پیچیدگـی 
کمتـری دارد کـه در ذیـل بـه تشـریح شـماری از برنامه هـای 
حمایتی طراحی  شـده توسـط معاونت رفاه و دیگـر بخش های 

وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی می پـردازم. 

در بررسـی های کارشناسـانه ای کـه 

اجرای برنامه های 
حمایتی

انجـام شـد و پیش تـر طی یـک مقاله  
مفصل بـه آن پرداختـه ام1، حداقل 5 
گلـوگاه و مجـرای بـزرگ فسـاد 
شـناخته شـد کـه موجـب انحـراف 
اساسـی در تامیـن مایحتـاج مـردم 
می شـود. تـداوم فسـاد گسـترده در توزیـع ارز دولتـی ضمـن 

خزانه داری 
پراکنده، قدرت 
حکومت را در 
مدیریت وجوه 

عمومی تضعیف 
کرده و نظام 

مالیاتی و نظام 
بانکی، قدرت 

کنترل سوداگری 
را ندارند 
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افزایش نـرخ ارز و اتالف منابع عمومی، سـبب آسـیب بـه اعتماد 
مردم و بـروز مسـائل امنیتـی آتـی خواهد شـد. با عطـف  نظر به 
این خطرات و دغدغه ها، کوشـیدیم در چارچوب امکانات موجود 
بـا طراحـی برنامـه  کارت اعتبـاری یـا کوپـن الکترونیکـی، هـم 
دسترسـی همگانی مردم به کاالهـای اساسـی را تضمین کنیم و 
هم جلوی تداوم ایـن رانت ارزی و فسـاد گسـترده را بگیریم. این 
پیشـنهاد در حال بررسـی در سـازمان برنامه و بودجه است. ایده  
کارت اعتباری یا کوپن الکترونیکی برای تامین کاالهای اساسـی 
ایـده  کارآمدی اسـت کـه طـی آن میـزان ارز تخصیـص  یافته به 
واردکننده با میزان کاالی نهایی تحویلی به مردم مقایسـه شـده 
و امکان خـروج ارز دولتـی به بـازار آزاد منتفی می شـود. این ایده 
از همین زیرسـاخت های موجود در کشور اسـتفاده کرده و ظرف 
مدت زمـان کوتاهی )حـدود 2 الی 3 مـاه( قابـل عملیاتی کردن 
اسـت. اجـرای ایـن طـرح هـم سـبب تضمیـن امنیـت روانـی و 
آرامـش جامعـه می گـردد و هم ضامـن حفـظ عدالـت همگانی 

برای دسترسی به کاالهای اساسی مردم است. 

 فقـر خوراکـی در طـی سـال های 

برنامه  حمایت 
خوراکی

1392-1390، افزایـش 2 واحـد 
درصـدی )در حـدود 550 هـزار 
خانـوار( را تجربـه کـرده و از حـدود 
6.35 درصد به حـدود 8.35 درصد از 
جمعیت کشـور رسـید. با تالش های 
صورت گرفته در چارچـوب برنامه  حمایت خوراکی طی سـالیان 
گذشـته نه تنهـا ایـن رونـد افزایشـی متوقـف شـد، بلکه شـاهد 
کاهش این میـزان تا مرز 8 درصـد بوده ایم. اکنون نیز در شـرایط 
پیـش رو و بـا عنایـت بـه مجموعـه پیش بینی هـای تخصصـی 
صورت گرفتـه بیـم آن مـی رود شـاهد بروز مجـدد فقـر خوراکی 
باشـیم که بـرای مواجهه با این مسـاله کـه بخش هـای عمده ای 
از دهک هـای درآمـدی پاییـن جامعـه را تهدید می کنـد، برنامه  

حمایت خوراکی تدوین شده است. 

 برنامـه تضمیـن حداقـل درآمـد در 

برنامه تضمین 
حداقل درآمد

بسـیاری از کشـورها اجرا می شود که 
بـر اسـاس آن دولت هـا تضمیـن 
می دهنـد که درآمـد خانوارهـا از یک 
سطح مشـخص پایین تر نباشـد. این 
موضوع از اوایل دهه 1370 در کشـور 
ما نیـز در قوانین مختلف پیش بینی شـده اسـت. برای مثـال، در 
قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرسـت مصـوب 1371/8/27 
و آیین نامـه اجرایـی آن کـه در تاریـخ 1374/5/17 بـه تصویـب 
هیـات وزیران وقت رسـید، مقـرر گردیـده دولت بـه خانوارهایی 
که کمتـر از 50 درصـد حداقـل حقوق مصـوب کارکنـان دولت 
درآمد دارند، مسـتمری ماهانـه پرداخت کند. همیـن موضوع از 
سال 1374 در زمینه شناسـایی و حمایت از خانوارهای فقیر نیز 
در دسـتور کار قـرار گرفت اما بـه دلیل ضعـف در شناسـایی این 
خانوارهـا از یک سـو و محدودیت های بودجـه ای دولت از سـوی 
دیگـر، اجـرای ایـن برنامه هـا بـا چالش های جـدی مواجـه بوده 

است. 
بر اسـاس مـاده 79 قانون برنامه ششـم مقرر شـد که مسـتمری 
خانوارهای تحت پوشـش نهادهای حمایتی با نسـبتی از حداقل 
دسـتمزد افزایش یابـد. در همین راسـتا، از ابتدای سـال 1396، 

مسـتمری این خانوارهـا بر اسـاس بعد خانـوار معـادل 20 تا 70 
درصد حداقل دسـتمزد سـاالنه تعیین و اجرا گردید. نتیجه اولیه 
اجـرای چنیـن برنامـه ای کاهش شـدت فقـر خانوارهـای تحت 
پوشـش نهادهـای حمایتی اسـت. بـر اسـاس برنامه نظـام چند 
الیـه تامین اجتماعی و بـا اسـتناد به موضـوع تبصـره 14 الیحه 
بودجه سـال 1397 مقرر گردیـده تمامی خانوارهایـی که درآمد 
آنها کمتر از آسـتانه حمایتی کمیته امداد و سـازمان بهزیسـتی 
اسـت و تحت پوشـش این نهادها نیسـتند، تحت پوشـش برنامه 

تضمیـن حداقـل درآمد قـرار گیرند. 
از تیـر مـاه 1397 برنامه تحت پوشـش قـرار دادن بیـش از 650 
هـزار خانـواده کم درآمـد به اجـرا درآمـد. ایـن برنامـه مبتنی بر 
مطالعات معاونـت رفاه بـرای پاالیـش و افزایش مددجویـان بود 
که خوشبختانه سـازمان برنامه و بودجه آن را تایید و بودجه الزم 
را در اختیار نهادهای حمایتـی و معاونت رفاه اجتماعـی قرار داد.

 در شـرایط تحریم و جنگ اقتصادی، 

برنامه  حمایت از 
بیکاران

احتمـال بـروز مسـائلی نظیـر اخراج 
نیـروی کار افزایـش می یابـد. این امر 
مخاطـرات اجتماعـی قابـل توجهـی 
پدیـد مـی آورد کـه ضمـن ضربـه به 
اقتصاد کشـور موجب بـروز نارضایتی 
مردمی نیز می گـردد. بـرای مواجهه با این مسـاله، ارائـه  مقرری 
بیمه  بیکاری به نیروی کار اخراج شـده، پاسـخگو نیست و ضمن 
فواید خـاص خـود، نمی تواند بـه  تنهایـی از ابعاد مسـاله  بیکاری 
نیروی کار در اثر شـرایط دشـوار اقتصادی بکاهد. بـرای مدیریت 
ایـن امـر، الزم اسـت عـالوه بـر مقـرری بیمـه  بیـکاری، برنامـه  
حمایتـی ای اجرایـی شـود کـه ایـن برنامـه نیـز بـا کوشـش 
کارشناسـانه در چارچوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماده 
شـده اسـت. مطابق این طرح، حمایـت از بیکاران منـوط به طی 
دوره های آموزشـی و کارورزی می شـود که ضمن توانمندسازی 
افـراد برای اشـتغال مجـدد، موجب کاهـش بی تحرکـی بیکاران 

می گردد. 

 برای تدوین برنامه های خـروج از فقر 

برنامه مشاغل 
عمومی

نیازمنـد این هسـتیم کـه نـوع فقر و 
از  یکـی  بشناسـیم.  را  آن  علـت 
سیاسـت ها برای برطرف کردن فقری 
که بـه علت نبـود شـغل ایجاد شـده، 
توسـعه اشـتغال عمومـی بـرای ایـن 
افراد اسـت. مشـاغل عمومی از جملـه برنامه هایی اسـت که ذیل 
سیاسـت های حمایتی در کشـورهای مختلف تجربه شده است. 
این برنامـه، هم بـه  عنوان ابـزاری بـرای شناسـایی فقـرا و هم به  
عنوان سیاسـتی حمایتـی در دوران رکود و بیکاری، بـه کار رفته 

است. 
از اوایل دهـه 1990، این باور مدنظـر قرار گرفت کـه فقر افزون 
بر ماهیت توزیعـی، مسـاله ای ارتباطی به شـمار می آیـد و فقرا 
اگر با از دسـت دادن روابط اجتماعی از فرایندهـای جامعه طرد 
شـوند، با مسـائل و مشـکالت پیچیده تـری مواجـه می گردند. 
از ایـن رو، بهبـود وضعیـت اقتصادی فقـرا توام بـا ادغـام آنها در 
جامعـه اهمیـت یافـت و مولفه هایـی نظیـر توانمنـدی و ادغام 
اجتماعی مدنظـر قرار گرفـت. بر این اسـاس، مشـاغل عمومی 
به  عنوان ابـزاری حمایتـی در چارچـوب رویکرد »رفـاه در ازای 

 حداقل 5 
گلوگاه و مجرای 

بزرگ فساد 
شناخته شده که 
موجب انحراف 

اساسی در 
تامین مایحتاج 
مردم می شود. 

تداوم فساد 
گسترده در 

توزیع ارز دولتی 
ضمن افزایش 

نرخ ارز و اتالف 
منابع عمومی، 

سبب آسیب 
به اعتماد مردم 

و بروز مسائل 
امنیتی آتی 
خواهد شد
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کار« در دسـتور کار دولت هـا قـرار گرفت تا ضمـن کاهش فقر، 
توانمنـدی اجتماعـی و مهارتی فقـرا را موجب شـود. ایـن ابزار 
همچنین بـه  عنـوان شـیوه ای کارآمد بـرای هدفمنـدی منابع 
حمایتی دولت ها مدنظر قـرار دارد. برنامه های مشـاغل عمومی 
بـا تعییـن دسـتمزدی پایین تـر یـا معـادل حداقـل دسـتمزد 
قانونـی شـرایطی را فراهـم می کنند تـا صرفـا افـراد نیازمند به 
این برنامـه بپیوندند. در واقع، مشـاغل عمومی ابزاری اسـت که 
برای کارآمدی بیشـتر منابع حمایتی بر شـیوه خودهدفمندی 

مبتنی اسـت.
امروزه، بیش از 50 کشـور جهـان از برنامه های مشـاغل عمومی 
برای مقابله بـا فقر و بیکاری گسـترده اسـتفاده می کننـد. برای 
مثـال، آرژانتیـن در اواخـر دهـه 1990 و در مواجهـه بـا بحران 
اقتصـادی موفـق شـد در قالـب برنامه هـای مشـاغل عمومـی 
بیـش از 350 هـزار شـغل موقـت ایجـاد کنـد. آفریقای جنوبی 
نیـز در برنامـه دوم اجـرای مشـاغل عمومـی )2009-2014( 
موفق شـد حـدود 2 میلیـون شـغل را در حوزه هـای اجتماعی، 
زیسـت محیطی و منابـع طبیعـی، زیربنایـی و سـاختمانی و 

همچنیـن فرهنگـی ایجـاد کند.

تضمین حضور و مشـارکت مـردم در 
 ارتباط 

سازمان یافته با 
مردم

تعییـن سرنوشـت و اداره  امور کشـور 
قابـل تقلیل بـه اسـتفاده از حـق رای 
دادن نیست. مشـارکت مردم در ابعاد 
مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
مسـتلزم وجود نهادها و سازمان هایی 
اسـت که در قالب نهادهای مدنی، خیریه، محله ای و همسـایگی 
)نهادهـای تضمین مشـارکت اجتماعـی(، نهادهـا و انجمن های 
علمی، هنری و فرهنگی )نهادهای تضمین مشـارکت فرهنگی(، 
احـزاب و سـازمان های سیاسـی )نهادهـای تضمیـن مشـارکت 
سیاسـی( و انجمن هـا و سـازمان های حرفـه ای و صنفـی، 
اتحادیه های کاری، شـغلی و اصناف )نهادهای تضمین مشارکت 
اقتصادی( به کانالیـزه کردن حضـور و اثرگذاری مـردم بپردازند. 
در رابطـه بـا همیـن اصـل بنیادیـن اسـت کـه در شـاخص های 
تثبیـت  شـده  حکمرانـی خـوب، آزادی انجمن هـا بـه عنـوان 
شـاخصی از »صدای مردم« مدنظر قرار گرفتـه و به همین جهت 
اسـت که تنش و خشـونت میان گروه های اجتماعی از یک سـو و 
تنازعات دوقطبی نخبگان از سـوی دیگر به عنوان شـاخص های 
شـکنندگی دولت ها محل بحث و بررسـی اسـت. فقـدان ارتباط 
سـازمان یافته بـا مـردم سـبب افزایـش احتمـال بـدل شـدن 
تنازعـات میـان ذ ی نفعـان مختلـف بـه خشـونت ها و تنش های 
 اجتماعـی می شـود کـه اعتراضـات و شـورش های خیابانـی 
نمود بارز آن اسـت، اما بـه جز این نمود بـارز، در الیه هـای زیرین 

جامعه  ایران امری جاری و هشداردهنده است. 
متاسـفانه به سـبب آنکـه شـکل گیری دولـت مطلقه مـدرن در 
ایـران در عصـر رضاشـاه مقـارن بـا اوج سـازمان یابی و تحرکات 
جریان هـای چپ بـوده که در ایـران نیـز در قالب تاسـیس حزب 
کمونیسـت ایران تجلی یافـت، از همان بدو تکوین دیوانسـاالری 
دولتـی در ایران شـاهد نوعـی سـوءظن و بی اعتمادی نسـبت به 
تشـکل های حرفه ای و اجتماعی در ایران در راس قدرت بوده ایم. 
اگـر تنـش و بی اعتمـادی مذکـور بـه سـبب وجـود زمینه هـای 
عینی نظیر وقوع انقالب کمونیسـتی در همسـایگی شمال ایران 
و رشـد روزافزون موتلفان کمپ شـرق، محلی از اعراب داشت، در 

دهه های اخیر که جنگ سـرد به پایان رسـیده و تب انقالب های 
سـرخ فروکش کرده، تـداوم بدبینی بـه سـازمان های حرفه ای و 
صنفی و نهادهای مدنـی غیرقابل توجیه و به نوعـی چرخیدن بر 

پاشـنه  سـنت دولت مطلقه  شـبه مدرن رضاشـاهی است. 
نهادهـای مدنـی سـبب تقویـت ابعـاد مشـارکت مـردم در اداره  
امور شـده، ادغام و انسـجام اجتماعـی را تقویت می کنـد و نوعی 
تبادل هنجـاری متقابـل و همانندسـازی دوجانبه میـان مردم و 
حاکمـان فراهـم مـی آورد. از سـوی دیگـر، بسـیاری از نهادهای 
تضمین کننـده  مشـارکت مردمـی که ذکر شـد، خصلـت انتقال 
تجـارب و نظـام هنجـاری اجتماعی بـه اعضـای خـود را دارند. 

نهادهـای مذکـور همچنیـن زمینه سـاز شفاف سـازی رویه هـا، 
برنامه هـا و سیاسـت ها، تجمیـع و بیـان مطالبـات گروه هـای 
مختلف اجتماعـی، انتقال این مطالبـات به درون نظام سیاسـی، 
تقویت فرایند جامعه پذیـری از طریق انتقال هنجارهـا و قواعد به 
اعضا و هواداران و تشـویق اعضـا و هواداران به مشـارکت و تربیت 

نیروها می شـود.2
در شـرایط بحران اقتصادی که احتمـال بـروز اعتراضات جمعی 
سازمان  نایافته که پتانسـیل فرو غلتیدن به دام خشونت دوسویه 
را دارنـد، افزایش یافته و جامعه در معرض فرصت طلبی سیاسـی 
رقبـا و نیروهـای خارجـی اسـت، ضـرورت بسـترآفرینی بـرای 
سـازمان یابی مـردم بیـش از پیش حـس می شـود. باقـی ماندن 
در مـدار سـوءظن و بدبینی دوسـویه میـان حکومـت و نهادهای 
مدنی، حرفـه ای و صنفـی تداوم سـناریویی اسـت کـه از پهلوی 
اول بـه میراث مانده اسـت.  تضمین مشـارکت مردم هم بخشـی 
از آرمان هـا و اهداف انقـالب بود و هـم در قانون اساسـی در فصل 
حقوق ملـت و دیگر بخش هـای آن مکـررا مورد تاکیـد و تصریح 
قـرار گرفته، لـذا تقویت ارتبـاط سـازمان یافته با مـردم از رهگذر 
زمینه  آفرینـی بـرای فعـال شـدن تشـکل ها و نهادهای واسـط، 

تقویـت ارزش های انقـالب و قانون اساسـی نیز اسـت. 
هرچنـد ایـن ویژگی هـا مربـوط به شـرایط تحریـم نیسـت، اما 
عبـور از تحریـم نیازمنـد بازنگـری رابطـه حکومت بـا نهادهای 
صنفـی و مردمـی اسـت. بـه طـور مثـال موسسـات مردمـی 
یکـی از ارکان دیپلماسـی در جهان هسـتند. دولـت می تواند از 
تشـکل های صنفـی و موسسـات خیریـه و مردم نهـاد بـرای بـه 
گوش رسـاندن صدای مظلومیت مـردم ایران به جهان اسـتفاده 
کند؛ اما نگاه بدبینانه نسـبت به تشـکل های صنفی و موسسـات 
مردمـی ایـن ظرفیـت فوق العـاده را محدود سـاخته اسـت. اگر 
موانع حضور این تشـکل ها برداشـته شود، بسـیاری از موسسات 
خیریه بین المللی و تشـکل های کارگری همصدا بـا دولت ایران 

خواهند شـد.
 از سـوی دیگـر، در مـواردی که مشـاغل دارای تشـکل هسـتند 
ـ مانند تشـکل کامیونداران و راننـدگانـ  حکومـت می تواند در 
این شـرایط سـخت اقتصـادی بـا آنها مذاکـره کـرده و بـا انجام 
اقدامـات مختلف، مشـکالت آنهـا را کاهـش و آرامش را بـه آنها 
بازگردانـد؛ اما در مـواردی مانند کولبران که فاقد تشـکل صنفی 
هسـتند، امـکان گفت وگـو و اقـدام سـازمان یافته از مـردم و 

حکومت سـلب شـده اسـت. 
دسـتگاه های مسـئول رفاه اجتماعـی در ایـران و جهـان بر این 
باورنـد کـه بـرای حفـظ انسـجام و همبسـتگی اجتماعـی باید 
قدرت بـه مردم به صـورت سـازمان یافته بازگردانده شـود که در 
شـرایط سـخت مانند بحران های اقتصـادی و تحریـم این اصل 

ضـرورت بیشـتری می یابد. 
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تحریـم اقتصـادی بـه ابـزاری مهـم در سیاسـتگذاری اقتصادی 
دولت هـای قدرتمنـد تبدیـل شـده اسـت. تحریم هـا سـازوکار 
مفیـدی بـرای اعمـال فشـار بر سـایر کشـورها بـدون توسـل به 
اقدامات شـدیدتر و پرهزینه تـر از قبیل ورود به جنگ هسـتند. با 
وجود محبوبیت فزاینـده تحریم ها، کارامدی آنها نسـبتا محدود 
اسـت. عوامل مختلفـی مانند عـدم همـکاری بین المللـی باعث 

تضعیـف کارامـدی تحریم هـا می شـوند. 
امـا تحریم هـا باعـث اثـرات ناخواسـته ماننـد گسـترش فسـاد 
در کشـور تحریـم  شـده می شـود کـه می توانـد تبعـات منفـی 
بلندمدتی بـر آن جامعـه بگـذارد و اقتصـاد را در سـیاه چاله های 
فسـاد فرو برد. اگر دولت ایـران در جهت بازسـازی رابطـه خود با 
ملت و جلب اعتماد مردم در شـرایط تحریمی، بتواند فسـاد را به 
شـکل جدی کاهش دهد این امید مـی رود که تهدیـد تحریم به 
فرصتی ارزشـمند بـرای تحرک بخشـی به اقتصـاد و ایجـاد امید 

در جامعـه تبدیل شـود.
نظام جمهوری اسـالمی ایـران به دلیـل ماهیـت ایدئولوژیک آن 
و اتـکا بـه شـعارهایی از قبیـل »نه شـرقی ، نـه غربـی« و روحیه 
استکبارسـتیزی کـه ترویج می کنـد از همـان بدو تاسـیس از در 
چالش با ابرقـدرت غـرب درآمد. کشـور آمریکا نیز در سـال های 
پس از انقالب اقـدام به تحریم اقتصـادی ایران کـرد. در این میان 
کشـورهای همسـایه مانند ترکیه و امارات متحده عربـی )به ویژه 
امیرنشـین دبی( از چنین خألیـی حداکثر اسـتفاده را کـرده و با 
ایفـای نقش واسـطه گری و صـادرات مجدد بـه ایران، سـودهای 

فراوانـی نصیـب اقتصادهای خـود کردند.
اگر میـزان اقتصـاد آمریـکا را با اقتصـاد ایـران مقایسـه کنیم به 
عـددی بیـش از 30 برابـر می رسـیم. همچنیـن اقتصـاد آمریکا 

حـدود 20 درصد از اقتصاد جهانی را تشـکیل می دهـد که روابط 
بازرگانـی و مالی گسـترده با مقادیـر کالن ده ها و صدهـا میلیارد 
دالری با کشـورهای جهان دارد. اینها همه نشـانه تفـوق و برتری 
آمریـکا در قضیـه تحریم هـا به حسـاب می آید کـه مانـع ارتباط 
مسـتمر و سـازنده ایران با دنیای بیرونی شـده اسـت. با این حال 
به واسـطه گسـترش جهانی  شـدن و تنوع کانال هـای ارتباطی و 
همچنین سـودآوری معامله سـایر کشـورها بـا ایران بـه صورت 
پنهانی، امکان گریز نسـبی ایران از تحریم ها وجود داشـته است. 
البتـه دور زدن و فـرار از تحریم بـا افزایش هزینه هـای مبادالتی 
و تحمیل قیمت هـای باالتر بـر شـهروندان ایرانی و کاهـش رفاه 

آنها میسـر گشـته است.

تحریم  اقتصـادی در میانه تشـر و قهر 

فساد، فرزند 
یم تحر

دیپلماتیـک و دخالـت نظامـی جای 
می گیرد کـه قدرت های بـزرگ برای 
و  خـود  دیدگاه هـای  قبوالنـدن 
تاثیرگـذاری بر رفتار سـایر کشـورها 
در چنـد دهـه گذشـته از ایـن ابـزار 
اسـتفاده می کننـد. تحریم های اقتصـادی بـه »قطـع عامدانه یا 
تهدیـد به قطـع تجـارت مرسـوم یـا روابط مالـی بیـن دولت ها« 
گفته می شـود )هوفباوئر و همکاران، 2008( یا تحریم را »تالش 
بـرای کاهـش رفـاه اقتصـادی کشـور مربوطـه از طریـق کاهش 
تجـارت بین المللـی بـا هـدف تغییـر رفتـار سیاسـی« تعریـف 

می کنند )پایپ، 1997(. 
بی تردیـد تحمیـل هـر گونـه فشـار اقتصـادی اثـرات جانبـی 
ناخواسـته بر کشـور تحریم  شـده و کشـورهایی که با آن کشـور 

جعفر خیرخواهان

اقتصاددان و استاد 
دانشگاه فردوسی مشهد

یم و فساد اقتصادی؛ خطرات تحر

ها در شرایط جدید درس آموخته ها و راهکار
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مبادلـه اقتصـادی دارنـد خواهـد داشـت. گسـترش فسـاد یکی 
از اثـرات جانبـی چنیـن فشـارهای اقتصـادی اسـت. پیدایـش 
گروه های فرادسـت جدید اقتصادی )اصطالحا نوکیسـه( از دیگر 

نتایـج احتمالـی تحریم هـا اسـت.
سـازمان شـفافیت بین المللـی، فسـاد را سوءاسـتفاده از قـدرت 
واگـذار شـده عمومـی در جهت کسـب منافع خصوصـی تعریف 
می کند. بر اسـاس ایـن تعریف، فسـاد باعث تخصیص نامناسـب 
قـدرت بـه سـمت نفـع خصوصـی می شـود کـه شـامل رشـوه، 

اختـالس، رانت جویـی و قاچـاق و غیر آن اسـت. 
معمـوال تحریـم از سـوی کشـورهای توسـعه یافته بـه سـمت 
کشـورهای عمدتا در حال توسعه وضع می شـود. بر اساس تجربه 
گذشـته مشـخص می شـود در بیشـتر تحریم ها اندازه کشـور یا 
کشـورهای تحریم کننده بیـش از 10 برابر کشـور هـدف تحریم 
بوده و این نسـبت در برخی موارد تـا 400 برابر نیز می رسـد. این 
رابطه نامتناسب بین کشـور تحریم  کننده و تحریم  شده حکایت 
از اثرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم تحریم ها بر کشـور هـدف دارد. 
اگرچه مسـاله فسـاد به شـکل علمی بررسـی شـده اما در رابطه 
با اثر تحریم هـا بر میزان فسـاد کشـورها مطالعات جـدی اندکی 

وجـود دارد.

»جـوی گـوردن« در کتـاب »جنـگ 

تجربه عراق
نامریـی« بـه افزایـش فسـاد در زمان 
برنامه نفت در برابر غـذا و تحریم ها در 
عراق اشـاره می کند. او شـرح می دهد 
تحریم هـای  زمـان  در  چگونـه 
اقتصـادی، برخـی شـهروندان عراقی 
وضـع رفاهـی بهتـری پیـدا کردنـد. مقامـات فرادسـت عراقی و 
عناصر وفادار بـه رژیم صدام حسـین، از فـروش کاالهای کمیاب 
وارداتی سـود زیادی بردند و مقامات مسـئول تجارت و اختصاص 
ارز، ثـروت زیـادی اندوختنـد در حالی که مـردم معمولـی با فقر 
دسـته و پنجه نرم می کردنـد. گوردن اسـتدالل می کنـد این فقر 
به گسـترش رفتارهایی از قبیل رشـوه، دزدی و گدایی منجر شد  
و اثـر خسـارت بار تحریم ها را تشـدید کرد. در پژوهشـی مشـابه، 
لکتزیـان )2007( چگونگـی اثـر تحریم هـای اقتصـادی بـر 
فرصت هـای رانت جویـی را تشـریح می کنـد و نشـان می دهـد 
محدودیت هـای تجـاری کـه تحریم هـای اقتصـادی تحمیـل 
می کنند بـرای برخـی بخش های اقتصـادی فرصت هایـی ایجاد 
می کند تا از شـرایط جدید منتفع شـوند. بـه نظـر او، دولت های 
تحریـم  شـده تـالش می کننـد بـا »تشـویق قاچـاق و اعطـای 
قراردادهـای داخلی« در قـدرت باقی بمانند که نهایتـا رانت های 

ایجاد شده را نصیب اقلیتی خاص می کند.
گزارش شـورای امنیـت )2013( با برجسـته کردن نقش فسـاد 
شـرکت های کشـورهای تحریم کننـده طـی تحریم ها بـر عراق 
در دهـه 1990 فسـاد را نتیجه تحریم هـای اقتصادی دانسـت و 
روش های گوناگـون فـرار از تحریم از قبیـل معامالت بازار سـیاه 
و قاچاق بیـن مـرزی را مثال مـی آورد. دانیـل درزنـر )2011( بر 
پیونـد بیـن تحریم هـای اقتصـادی و فسـاد تاکیـد دارد. تحریم 
اقتصادی باعث تضعیـف فعالیت هـای اقتصادی قانونـی و منظم 
می شـود و افـراد تجارت پیشـه اگـر انگیـزه کافی داشـته باشـند 
تشـویق می شـوند تا به روش های مجرمانه و غیرقانونی متوسـل 
شـوند. نتیجـه اینکـه اسـتدالل همـه کارشناسـان دربـاره اثـر 
تحریم اقتصادی بر فسـاد یکسـان اسـت؛ تحریم هـای اقتصادی 

چه مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم باعث گسـترش فسـاد در کشـور 
مقصـد می شـوند. در حالی کـه اثـر مسـتقیم تحریم ها به شـکل 
رشـد قاچـاق، رشـوه و فعالیت هـای رانت جویـی مشـهود اسـت 
اثرات غیرمسـتقیم بـه شـکل کاهـش رقابت پذیری یـا پیدایش 
فرادسـتان اقتصـادی جدیـد )طبقـات نوکیسـه( نشـان داده 
می شـود. به بیان دیگـر، افزایش انحصـار و کاهـش رقابت پذیری 

اقتصـاد در زمـان تحریم باعـث افزایش فسـاد می شـود.
کشـور تحریم  شـده در حالی که به دنبـال راه هایی بـرای کاهش 
فشـار اقتصـادی می گـردد عـالوه بـر اینکـه بـه فعالیت هـای 
 غیرقانونی متوسـل می شـود تا اثرات تحریم  اقتصـادی را کاهش 
دهـد، معمـوال برنامه هـای مبـارزه با فسـاد خـود را نیز طـی این 
دوره نادیـده می گیـرد. همچنیـن بایـد بـه ایـن نکته نیـز توجه 
داشـت که هر انـدازه تحریم هـای اقتصـادی شـدیدتر و جامع تر 
باشند نسـبت به تحریم های محدود و بخشـی )هوشمند(، باعث 

فسـاد بیشـتری می شوند.

تحریم ها مشـکل اصلی کشـور یعنی 
چگونگی 

ایستادگی در برابر 
یم ها تحر

وابسـتگی بسـیار زیاد اقتصاد به نفت 
و گاز برای تامیـن نیازهـای وارداتی و 
منابـع ارزی را تشـدید می کنـد. پس 
تحریم می توانـد فرصتی یگانه باشـد 
تـا اقتصـاد ایـران متنـوع شـود و 
وابسـتگی دیرپا بـه رانت نفـت که همیشـه خواهان کمتر شـدن 
آن بودیـم در عمـل اتفـاق بیفتـد. اما ایـن اتفـاق نمی افتـد مگر 
زمانی که دسـتگاه های حکومتی راه اندازی کسب وکار را تسهیل 
کننـد کـه الزمـه آن هـم مبـارزه بـا فسـاد نهفتـه در زیـر انبـوه 
مقرراتی اسـت که به عنوان یـک دام و بازدارنده کسـب وکارهای 
جدیـد عمـل می کنـد. هـر سـال انبوهـی از مقـررات و 
دسـتورالعمل ها صـادر می شـود که حتـی کسـب اطـالع از آنها 
بسـیار دشـوار اسـت. همچنین نظارتی وجود ندارد کـه مقررات 
جدیـد در تضـاد بـا مقـررات قبلی نباشـد به طـوری کـه مجری 
قانون می تواند هر کـدام از این مقـررات ضدونقیـض را به دلخواه 

خود به کار برد.
مشکل فسـاد فقط به رشـوه دادن محدود نمی شـود بلکه نظام 
پیچیـده ای از برخـی قوانیـن  و مقرراتی کـه به مقامـات دولتی 
و دادگاه ها امـکان می دهـد از بین انـواع مقررات و بخشـنامه ها 
هر کـدام را مطلـوب )و احیانا بـه نفع خود تشـخیص می دهند( 
انتخاب کنند هم از مشـکالت اصلی کشور اسـت.حتی مقاماتی 
که سـعی دارند صادقانـه کار کننـد با محیـط کسـب وکار پر از 
سردرگمی و اغتشـاش فراوان بر سـر اینکه کدام مقررات را واقعا 
به کار ببرنـد مواجه انـد.  مقـررات  و نظـام کنترلی بیـش از آنکه 
به بنگاه هـا کمک کند تـا به نحـو بهتری رفتـار کنند بـه متهم  
کـردن و مجـازات بنگاه هـا می پـردازد. دولـت با سیاسـت های 
االکلنگـی خود بـه راحتـی عـده ای انـدک را بـه منافع فـراوان 
می رسـاند و تعـداد انبوهـی را به ورشکسـتگی و زنـدان و خاک 

سـیاه می نشاند.
چنیـن شـرایط نامطلوبـی اجـازه تولیـد و سـرمایه گذاری را 
نمی دهـد.  نـه سـرمایه دار و سـرمایه گذار داخلی در کشـور باقی 
می مانـد و نـه سـرمایه گذار خارجی حاضـر بـه ورود و شـروع به 
کسـب وکار در ایـران می شـود. اقتصاد ایـران به کسـب وکارهای 
رعایت کننـده قانـون نیـاز دارد کـه در سـایه و رابطه بـا حکومت 

احسـاس امنیـت، آرامـش و تضمیـن کنند. 

مشکِل فساد 
مشــکل فســاد فقط به رشوه 
دادن محــدود نمی شــود بلکه 
 نظام پیچیده ای ازبرخی قوانین

 و مقرراتی که به مقامات دولتی 
و دادگاه هــا امــکان می دهد از 
بین انواع مقررات و بخشنامه ها 
هر کدام را مطلــوب )و احیانا به 
نفع خود تشــخیص می دهند( 
انتخاب کنند هم از مشــکالت 

اصلی کشور است 
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اقتصاد ایـران به شـکل مختلـط اما با 
نقاط ضعف ایران؛ 
بازارهای ضعیف و 
محیط کسب وکار 

توسعه نیافته

سـلطه دولـت و نفـت اسـت. بخـش 
خصوصـی قـدرت زیـادی نـدارد و از 
بنگاه هـای بـزرگ خصوصـی خبری 
نیسـت. حضـور بنیادهـای انقالبـی و 
سـپاه در کارهای اقتصـادی نیز کامال 
مشـهود اسـت. عالوه بر نقش محـدود نیروهـای بـازار و مالکیت 
گسـترده دولتی و تسـلط بخـش نفت، کنتـرل  قیمـت و کنترل 
سـرمایه گذاری نیز رایج اسـت. شـرکت های خارجـی نیز حضور 
اندکی در اقتصاد دارند.  وابسـتگی ایران به نفت زمینه مسـاعدی 
بـرای دخالت شـدید دولـت در اقتصـاد و گسـترش فسـاد کرده 
اسـت. حکمرانی ضعیف که با میـزان پایین احتـرام به حاکمیت 
قانون همراه اسـت معموال به کشـور تحریم  شـده اجازه می دهد 
تا کنترل معنـادار و خفه کننـده ای بـر فعالیـت بنگاه های بخش 
خصوصی داشـته باشـد. اقتصـاد نفتی بـا درجه پایین اسـتقالل 
بخـش خصوصـی و نیروهـای ضعیف بـازار مشـخص می شـود. 
مجموعه چنیـن عوامل و شـرایطی باعث کنترل شـدید دولت بر 
بازارهـا شـده و بنگاه هـای خصوصـی بـه دشـواری می توانند به 

سمت شکوفایی و بزرگ شدن حرکت کنند. 

مداخـالت دولتی و اقتصاد دسـتوری 

خطرات در زمان 
یم تحر

معمـوال ماهیتـی فسـادزا دارد چـون 
سـلیقه و صالحدیـد بوروکـرات و 
کارمند دولتی تعیین کننده می شـود 
و خلـق امتیـاز و رانـت موجـد فسـاد 
خواهد بود. ایـن خطر وجـود دارد که 
محافظـت و حمایت هـای دریافتـی بنگاه هـای داخلـی در برابـر 
رقابـت خارجـی در سـایه تحریم هـای اقتصـادی، محیطـی 
انحصاری بـه وجـود  آورد و فسـاد را افزایـش  دهد. ایـن پدیده در 
ایران سـال های اخیر بـه حضـور و نقش آفرینی کاسـبان تحریم 
معروف شـد. اعتیاد به برخورداری از چنیـن رانت های انحصاری 
در برخی نهادها باعث می شـود سـیاه چاله های فسـاد در کشـور 

به وجود آید که خروج از آنها به راحتی ممکن نخواهد بود.
خطـر بسـیار مهـم در مقطـع کنونـی ایـن اسـت کـه در بسـتر 
فسـادزای کنونـی ایران کـه سـرمایه اجتماعـی هم کامـال افول 
کـرده بـا حرکـت بـه سـمت اقتصـاد دسـتوری و دولتی  شـدن 
بیشـتر اقتصاد )خلق رانـت(، هر گونـه برنامه جدید دولـت به در 
بسـته مقامات و کارکنان فاسـد در بخـش عمومی برخـورد کند 

و بـه نتیجه نرسـد. 

ایـران از جنبـه تاریخـی کشـوری بـا 

نتیجه گیری
احتـرام انـدک بـه حقـوق مالکیـت 
تنظیم گـری  نظـام  خصوصـی، 
توسـعه نیافته و فساد گسـترده بوده و 
بـا وجـود اقتصـاد نفتـی، تسـلط و 
مالکیت دولتـی بر بیشـتر بخش های 
کشـور حاکم اسـت. احترام به قانون نیز که نشـان دهنده سـطح 
فسـاد پاییـن اسـت در ایـران نسـبتا ضعیـف اسـت. نظـام 
حامی پروری و چپاول و غارتگـری در اقتصاد نفتی ایـران، انگیزه 
قوی در کسـانی کـه اهرم های قـدرت را کنتـرل می کننـد برای 
حفظ و تحکیـم مواضع شـان ایجـاد می کنـد. انتظـار مـی رود با 

گسـترش تحریم ها و تبدیـل سـاختار بازارها از رقابتی به سـمت 
انحصـاری، میزان رانـت در اقتصـاد افزایـش یافته و زمینـه برای 

رانت جویی و در نتیجه تشدید فساد مهیاتر شود.

1. تحریم هـا فرصتـی بـرای کاهـش 

راهکارهای اصلی 
پیشنهادی

وابسـتگی اقتصاد به صـدور نفت خام 
است.

2. تحریم هـا فرصتـی بـرای اصـالح 
نظـام اداری، حذف قوانیـن و مقررات 

دسـت وپاگیر و مانـع تولیـد اسـت.
3. تحریم هـا فرصتـی بـرای نقش آفرینـی واقعی قـوه قضاییه در 

مبـارزه جـدی و قاطع با فسـاد و اجـرای قراردادها اسـت. 
4. در نهایـت تحریم هـا فرصتی بـرای بازسـازی و اصـالح رابطه 
حکومت با ملـت و جلـب و تقویـت اعتماد از دسـت رفته اسـت. 
بدیـن ترتیب امـکان کنتـرل مردمـی، پایـش و نظـارت عمومی 
بـر بوروکرات ها و شناسـایی و گـزارش مـوارد فسـاد در حکومت 
افزایـش می یابد تا امـکان تصاحب رانت هـا و امتیازهـای ناحق از 

سـوی مدیران و کارکنـان نظـام اداری کاهـش یابد.
اگـر ایـران خواهـان همراهـی افـکار عمومی با خـود در شـرایط 
تحریم اسـت باید از تهدید تحریم به شـکل فرصتی بـرای مبارزه 
با فسـاد اسـتفاده کند تا مردم بـا حکومـت همداسـتان و همراه 
شـوند و حاضـر بـه تحمـل سـختی های شـرایط جدید باشـند. 
دولت ممکن اسـت مانند گذشـته بخواهد عامل تحریـم را متهم 
اصلی اوضـاع خراب اقتصـادی معرفی کنـد. در این حالت شـاید 
حامیـان حکومـت آن را بپذیرند امـا مخالفان از حکومت بیشـتر 
رویگـردان می شـوند و تاثیـری بـرای ایجـاد مقبولیـت نخواهد 
داشـت. پـس تحریـم و فشـار اقتصـادی، می تواند فرصتـی برای 

بهبـود و اصـالح نظـام اداری و مبارزه با فسـاد باشـد.
فوکویاما در کتـاب »اعتماد؛ فضایـل اجتماعی و خلق ثـروت« بر 
نقش حیاتـی اعتمـاد و ثـروت اجتماعـی در توسـعه اقتصادهای 
موفـق و تولـد بنگاه هـای بـزرگ مـدرن تاکیـد دارد. رابطـه بین 
اعتمـاد و اندازه و نوع بنگاه ها از مسـائل مهمی اسـت کـه در ایران 
نادیده گرفته شـده اسـت.  به بیان دیگر چـرا در ایـران بنگاه های 
بزرگ و باسـابقه نداریم. نقش قـوه قضاییه و نهادهـای مصالحه و 
میانجی گـری در ایـن مسـاله بسـیار حیاتی اسـت.  بنگاه هـا باید 
بدانند آیـا تامین کننـدگان نهادهـای خریداری شـده را بـه موقع 
تحویـل می دهند یـا اگـر مشتری شـان قیمـت کاالی دریافتی را 
پرداخت نکرد آیـا امکان مراجعه به دادگاه بـا کمترین هزینه برای 
طلب خسـارت خود را دارند.  به همین ترتیـب، بانک های تجاری 
باید اطمینان یابند که اگـر بدهکاران از بازپرداخـت وام خودداری 
کردند آیا امکان فروش وثیقه به راحتی فراهم اسـت. سـهامداران 
)به ویژه سـهامدار اقلیت( نیز بـه نوبه خود باید اطمینـان یابند که 
اگـر در بنگاهـی سـرمایه گذاری کردند ثروت شـان تحت حمایت 
قانون اسـت.  وقتـی قراردادها با دقت و سـرعت مناسـب و هزینه 
اندک به اجرا درآیند بنگاه ها سـهامدار بیشـتری جذب می کنند، 
با مجموعه گسـترده تری از مشـتریان و تامین کننـدگان نهاده ها 
همـکاری می کننـد، گزینه هـای دریافـت اعتبـار را گسـترش 
می دهنـد، هزینه هـای مبادالتـی را کاهـش می دهنـد و نگرانـی 
کمتـری از رفتارهـای فرصت طلبانـه دیگـران خواهنـد داشـت.  
مشکل اساسـی ایران برای تحرک بخشـی به اقتصاد و مقاومت در 
برابر تحریم ها، ضعـف در اجـرای قراردادهای مختلف سـودآور به 

نفع فـرد و جامعه اسـت.

اگر ایران خواهان 
همراهی افکار 
عمومی با خود 

در شرایط تحریم 
است باید از تهدید 

تحریم به شکل 
فرصتی برای 

مبارزه با فساد 
استفاده کند تا 

مردم با حکومت 
 همداستان 

 و همراه شوند
و حاضر به تحمل 

سختی های 
شرایط جدید 

باشند
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به همکاری و تعـاون از مهمتریـن نمودهای انسـجام اجتماعی 
بـه  شـمار می آیـد. 

گسـیختگی و انشـقاق اجتماعی به  عنوان نقطه مقابل انسـجام 
اجتماعـی بـر تضعیـف پیوندهـای اجتماعـی و گسـترش و 
تشـدید انفصال هـا و تضادهـا در سـطوح مختلـف اجتماعـی 
داللـت دارد. تضادهـا و چندگانگی های موجود میـان نهادهای 
حاکمیتی، شـکاف میـان مـردم و دولـت، شـکاف های قومی و 
مذهبـی و منطقـه ای، میـل بـه فردگرایی هـای خودخواهانه و 
منفعت جویانـه از جمله نمودهای بی انسـجامی یا گسـیختگی 

اجتماعی هسـتند. 
فقر و نابرابری، بیکاری رو به  گسـترش و بی ثباتی شـغلی، فساد 
سـاختاری، ناکارآمـدی نظـام سیاسـتگذاری و مـواردی از این 
دسـت از عوامـل تاثیرگـذار بـر زوال همبسـتگی اجتماعـی به 

 شـمار می آینـد. 
بر اسـاس موج سـوم پیمایـش ارزش هـا و نگرش هـای ایرانیان 
)1394(، حدود 70 درصد پاسـخگویان نداشـتن پـول و پارتی 
را عامل تضییع حـق در اوضاع امـروز می دانند، تنهـا 16 درصد 
با این گـزاره کـه ثروتمنـدان از طریق فسـاد و رانـت و پارتی به 
ثـروت رسـیده اند مخالفنـد، بیـش از 70 درصـد پاسـخگویان 
نسـبت به احقاق حـق از طـرق قانونـی تردیـد دارنـد، تنها 23 
درصد قائلنـد که تبعیـض قانونی بین مـردم و مسـئوالن وجود 
ندارد، حدود 56 درصد پاسـخگویان دسترسی به شغل را منوط 

»زوال همبسـتگی اجتماعـی« از منظـر طیـف گسـترده ای از 
پژوهشـگران اجتماعی، مهمترین بحران امـروز نظام اجتماعی 
ایـران اسـت. یافته هـای پیمایش هـای ملـی نظیـر »ارزش ها و 
نگرش هـای ایرانیـان« و »سـرمایه اجتماعـی« نیز ایـن چالش 

را تاییـد می کننـد. 
همبسـتگی اجتماعی سـازه ای اسـت که بـر دو بنیان اساسـی 
اسـتوار اسـت؛ انسـجام اجتماعی و عدالت اجتماعـی. از این رو، 
تقویـت همبسـتگی اجتماعـی منوط بـه 1. کاهـش حداکثری 
انـواع نابرابری هـای اجتماعـی اعـم از قومیتـی، جنسـیتی، 
منطقـه ای، طبقاتی، مذهبـی و مقابله بـا انواع طـرد اجتماعی و 
2. تقویت حداکثـری پیوندهای اجتماعی، تعلـق اجتماعی و در 
نتیجه افزایش سـرمایه اجتماعی و مشـارکت اجتماعی اسـت. 
بـر ایـن  اسـاس سیاسـت زایـا )generative politics( در 
معنای تـالش و مشـارکت جمعـی برای حـل مسـائل همگانی 
منوط به وجـود سـطح باالیـی از همبسـتگی اجتماعی اسـت. 
این نـوع مشـارکت جمعی رابطـه ای دو سـویه با سیاسـت دارد؛ 
از یک سـو مشـروعیت نهـاد سیاسـت بـر مشـارکت مبتنـی بر 
اعتمـاد بـه نهادهـای عمومـی اسـتوار اسـت و از سـوی دیگـر 
ناکارآمـدی نهاد سیاسـی می تواند به مشـارکت جمعی آسـیب 

جـدی وارد کنـد.  
انسـجام اجتماعـی معـرف بنیـان هویت هـای جمعـی اسـت. 
احسـاس تعلق اجتماعی، اعتمـاد و مسـئولیت پذیری و گرایش 

رضا امیدی

پژوهشگر رفاه اجتماعی 
و عضو هیات علمی 

دانشگاه تهران 

یـم بـیـن الـمـلـلـی عـلـیـه تـحـر
علیه گسیختگی اجتماعی
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بـه پارتـی و خط و ربـط سیاسـی می داننـد و تنهـا 12 درصد بر 
ایـن باورند کـه داشـتن تخصـص در یافتـن شـغل تاثیـر دارد، 
حدود 80 درصـد می پندارند کـه وضعیت اخالقی طی 5 سـال 
آینده بدتـر خواهـد شـد و فقـر و نابرابری نیـز افزایـش خواهد 
یافت. این در شـرایطی اسـت کـه بر اسـاس یافته های سـرمایه 
اجتماعـی)1394( تنها حـدود 10 تا 12 درصد از پاسـخگویان 
بر ایـن باورند که نظـام سیاسـی می توانـد در مقابله با مسـائلی 
نظیـر بیـکاری، فقـر، اعتیـاد، تـورم و فسـاد عملکـرد موفقـی 
داشـته باشـد. کمتـر از 10 درصـد پاسـخگویان بـاور دارند که 
در دسترسـی بـه فرصت هـای شـغلی و تناسـب بیـن تـالش 
و رفـاه نسـبت عادالنـه ای وجـود دارد. یافته هـای زیـادی را از 
پژوهش هـای میدانی می توان برشـمرد کـه نشـان دهنده زوال 
همبسـتگی اجتماعـی اسـت و داللت بـر دینامیزمـی  دارند که 
بی عدالتی هـای اجتماعـی بـه بی انسـجامی اجتماعـی منجـر 

شـده است.   
می تـوان بسـیاری از سیاسـت های اقتصـادی، اجتماعـی و 
سیاسـی طـی دهه هـای اخیـر را مثـال زد کـه نتیجـه آنهـا به 
ایـن انباشـت نارضایتـی و احسـاس بی آیندگـی منجـر شـده 
اسـت؛ سیاسـت هایی کـه موجـب شـده تـا جامعـه احسـاس 
بی صدایی، تنهایـی و رهاشـدگی کند. کارکردهای شـبکه های 
سـنتی حمایتـی )نظیـر خانـواده( تحت فشـار ناشـی از چنین 
سیاسـت هایی تضعیـف شـده و شـبکه های حمایتـی مـدرن 

و مشـارکتی نیـز بـا انواعـی از محدودیت هـا و سـختگیری ها 
مواجـه بوده انـد.

در شـرایطی کـه بـه  دالیـل مختلـف، جامعـه تحـت فشـار و 
احسـاس ناایمنـی قـرار دارد، مهمتریـن وظیفـه دولـت اتخـاذ 
تدابیری اسـت که انسـجام جامعه را حفظ کند. بررسـی تجربه 
کشـورها طـی یک سـده اخیر نشـان می دهـد بخـش عمده ای 
از گسـترش خدمـات بیمـه ای و رفاهـی دقیقـا در دوران رکود 
و بحـران رخ داده اسـت. در ایـن موقعیت هـا دولـت بـه  عنـوان 
پناهـگاه و ملجـا جامعـه ایفـای نقـش می کنـد تـا بتوانـد از 
همبسـتگی اجتماعـی و ائتالف هـای اجتماعی حفاظـت کند. 
بر اسـاس بررسـی های انجام  شـده، دوره تحریم اول موجب شد 
حدود 4.5 میلیـون نفر به جمعیـت زیر خط فقر مطلـق افزوده 
شـود، امـا در همـان وضعیت گروه هـای فرادسـت برخـوردار از 
روابـط مبتنی بر رانت و فسـاد، منافع بسـیاری به دسـت آوردند 
تاجایی کـه واژه »کاسـبان تحریـم« وارد ادبیات سیاسـی ایران 
شد. اما مطالعات نشـان می دهد دسـتاوردهای حاصل از برجام 
نیز بیشـتر به سـوی طبقات باالی ساکن در کالنشـهر ها جهت 
پیدا کرده و گروه های کم برخوردار و سـاکنان مناطق روسـتایی 
و شـهرهای کوچـک از برجـام بهره های بسـیار ناچیـزی بردند 
تا جایی  کـه برخی پژوهشـگران این وضعیـت را یکـی از دالیل 

ناآرامی هـای دی مـاه سـال 1396 می دانند.
امـروز نیـز برآوردهـای اولیـه نشـان می دهـد در صـورت تکرار 
شـرایط تحریـم اول، بیـن 5 تـا 6 میلیون نفـر به جمعیـت زیر 
خط فقر مطلـق افزوده خواهد شـد و از همین  رو ضروری اسـت 
دولت سیاسـت های پیشـگیرانه ای را در دسـتور کار قـرار دهد. 
از منظـر سیاسـتگذاری اجتماعی الزم اسـت نظام سیاسـی در 
کنـار سیاسـت های هدفمنـد و گزینشـی بـرای فقـرا و گروه ها 
کم برخـوردار، سیاسـت هایی همگانـی را به ویـژه در سـه حوزه 
آموزش، بهداشـت و درمان و مسـکن نیز مدنظر داشـته باشـد. 
در تحریـم اول به ویـژه دو حوزه سـالمت و مسـکن موجب شـد 
تا بخـش قابـل  اعتنایـی از طبقـات متوسـط پایین بـه زیر خط 
فقر فـرو افتنـد. مجموعـه اقداماتـی که می توانـد در این راسـتا 

در دسـتور کار قـرار گیـرد عبارتند از:
- توقف برنامه های تجاری سازی آموزش عمومی و سالمت 

- بازنگری در نظام تخصیص منابع عمومی دولت
- اصـالح موثـر نظـام بازتوزیـع کشـور بـا تاکیـد بـر کوشـش 

تـی لیا ما
- تدوین بسته سیاستی برای تنظیم موثر بازار مسکن

- افزایش ثبات شغلی 
- گسترش سیاست های منفعل بازار کار نظیر بیمه بیکاری 

- اجـرای برنامه مشـاغل عمومـی به ویـژه در مناطق روسـتایی 
و شـهرهای کوچک

- گسترش برنامه حمایت غذایی.
بایـد پذیرفـت کـه پیـچ و مهـره سـازه تحریـم بـر بنیـان 
ناکارآمدی هـای نظـام سیاسـتگذاری ما تنظیم و بسـته شـده 
اسـت. شـرایط پیش رو باید به  مثابـه »فرصتی« بـرای مواجهه 
موثـر بـا ایـن ناکارآمدی هـا باشـد، ناکارآمدی هایـی کـه طـی 

دهه هـای اخیـر انباشـت شـده و بی پاسـخ مانده انـد. 
در حوزه حمایتی، یکپارچه  کردن نظام حمایتی و بسـیج منابع 
دولتـی و فرادولتـی اهمیـت اساسـی دارد و این موضـوع تا حد 
زیادی مسـتلزم بازآرایـی نیروهای سیاسـی در پیونـد با جامعه 

و نیروهای اجتماعی اسـت.   

تحریم و تشدید فقر 
برآوردهای اولیه نشان می دهد در 
صورت تکرار شــرایط تحریم اول، 
بین 5 تا 6 میلیون نفر به جمعیت 
زیر خط فقر مطلق افزوده خواهد 
شــد و از همین  رو ضروری است 
دولت سیاست های پیشگیرانه ای 

را در دستور کار قرار دهد.

یـم بـیـن الـمـلـلـی عـلـیـه تـحـر
علیه گسیختگی اجتماعی
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هرچنــد اعطــای اجازه تاســیس 

خشت اول... 
بانک های خصوصــی از آغاز برنامه 
سوم و واگذاری ســهام بانک های 
دولتی در اجرای قانون سیاست های 
اجرایــی اصل 44 قانون اساســی، 
زمینه مساعدی را برای شکل گیری 
بانک های جدید در کشور به وجود آورد، اما در غیاب نظارت 
بانک مرکزی و در حضور سرکوب مالی، بانکداری خصوصی در 
ایران به بیراهه رفت. به  رغم گسترش سریع خدمات بانکی در 
این دوره، به دلیل فعالیت جزیره ای بانک ها و اعطای تسهیالت 
به شرکت های وابسته به خود، بازارهای مالی کشور عقب مانده 
و دسترسی خانوارها و بنگاه ها به اعتبارات بانکی محدود بوده 

است.
واقعیــت امر این اســت کــه بانک های خصوصی اساســا 
با هــدف تامین مالــی ســرمایه گذاری های هولدینگ  ها و 
شرکت هایی تاسیس شــده اند که در واقع سهامداران اصلی 

آنها هســتند. از این رو،  این نیازهای مالــی بخش حقیقی 
است که نحوه شــکل گیری بانک های »خصوصی« وابسته 
به بخش خصوصی و نهادها و ماهیت عملکرد آنها را شــکل 
می دهد. اگر نظام انگیزشی به ترتیبی سامان  یافته باشد که 
فعالیت های ساخت وساز، بازرگانی و سایر خدمات سودآورتر 
از ســرمایه گذاری در صنعت، معدن و کشــاورزی باشــد، 
نمی توان از بانک ها و بخش خصوصی گله مند بود. در فضای 
سرکوب مالی استفاده از رانت حاصل از نرخ  های بهره پایین 
اعتبارات بانکی حکم می کند که شرکت های وابسته بانک ها 
در اولویت پرداخت اعتبار قرار گیرند. نظام مالی و بانکی ایران 
اساسا در خدمت تقویت نهادهای موجود در بخش حقیقی 

اقتصاد است. 
اما از آنجا که هدف غایی نظام اقتصــادی و ذی نفعان آن به 
جای توسعه صنعتی و اقتصادی، رانت جویی غیرمولد است، 
بدیهی اســت که نظام بانکی نمی توانــد در خدمت اهداف 

مذکور نباشد.

ع عــالج واقــعــه قــبـل از وقو
نظام بانکی در بحران است و تحریم ها بحران را تشدید می کند. قبل از تحریم ها باید نظام بانکی را اصالح کرد
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در کشور ما سلطه سیاست مالی بر 

... چون نهد معمار 
کج

سیاست پولی و سوءاستفاده دولت از 
بانک مرکزی و نظام بانکی در جهت 
تامیــن مالی کســری های بودجه 
عمومی و بودجه شرکت های دولتی، 
به بی ثباتــی اقتصــاد کالن دامن 
می  زند. بانک مرکزی به دلیل عدم اســتقالل از دولت، فقدان 
ابزارهای الزم و نداشتن سیاست پولی سازگار با نظام ارزی از 
انجام وظایف خود در زمینه کنترل تورم و تنظیم نرخ تعادلی 

ارز بازمانده است.
قصور بانک مرکزی ایران در انجام وظایف نظارتی خود موجب 
گسترش موسســات اعتباری غیرمجاز، تشــکیل بانک های 
وابسته به نهادهای مختلف تحت عنوان بانک خصوصی، عدول 
بانک ها از قواعد کفایت سرمایه و نسبت سپرده قانونی، توسل 
بانک ها به حساب سازی و آرایش ترازنامه از طریق روش  های 
حسابداری خالقانه، رانت جویی بانک ها و به مخاطره افتادن 

پایداری مالی سیستم بانکی شــده است. مساله درخور توجه 
این است که سرکوب مالی ایجاد شــده توسط دولت و بانک 
مرکزی منشا اصلی انحرافات شبکه بانکی از وظایف قانونی آن 
بوده است. همچنین امروزه بخش عمده ای از دارایی بانک ها 
به  صورت اموال غیرمنقول و ســرمایه گذاری در شرکت های 
وابسته قفل شده است. بدیهی است در این وضعیت از قدرت 
اعتباردهی بانک ها کاسته می شود. نکته حائز اهمیت دیگر این 
است که بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی 

حضور چندان فعالی در اعطای تسهیالت ندارند. 
در 10 ســال اخیر وقوع دو اتفاق نامبــارک در نظام اعتباری 
کشور )شامل بانک ها و موسســات اعتباری(، سیاست پولی 
را بی اثر کرده اســت. اتفاق اول، ســکوت مقام ناظر بانکی در 
قبال شناسایی درآمدهای موهوم از سوی بانک ها و موسسات 
اعتباری زیانده، توزیع سود بر اساس آنها و انباشت دارایی  های 

موهوم بر ترازنامه آنها است. 
بانک های کشور امروزه با بحران ترازنامه مواجه اند. بدین معنا که 

ع عــالج واقــعــه قــبـل از وقو
نظام بانکی در بحران است و تحریم ها بحران را تشدید می کند. قبل از تحریم ها باید نظام بانکی را اصالح کرد
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از یک سو در مقابل سهامداران و سپرده  گذاران خود مسئولیت 
دارند و از سوی دیگر در سمت راست ترازنامه خود دارایی  هایی 
را با ارزش موهومی ثبت کرده انــد. یک جزء مهم این دارایی  ها 
به صورت مانده تســهیالت اعطایی بانک ها است که بخشی از 
آن مشکوک الوصول است و بانک ها ذخیره گیری الزم را برای 
جبران این بخش از زیان خود نکرده انــد. مطالبات غیرجاری 
شبکه بانکی کشور از 21 هزار میلیارد تومان در سال 1385 به 
140 هزار میلیارد تومان در سال 1396 رسید. نکته درخور توجه 
این است که میزان ریسک اعتباری بانک های خصوصی باالتر از 
بانک های دولتی است. گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد 
که در سال 1395، 61 هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک ها در 
خطر سوخت شدن قرار داشتند که این به معنای در خطر بودن 
سرمایه سهامداران این موسسات است. ضمنا مدت هاست که در 
ایران، نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات از حد استاندارد 
جهانی فاصله قابل توجهی گرفته است. گزارش بانک مرکزی به 
کمیسیون اصل 90 مجلس گویای آن است که در سال 1396،  
نســبت مانده بدهی غیرجاری بانک ها و موسسات اعتباری به 
مانده بدهی کل برای 34 بانک و موسســه اعتباری موجود در 
کشور معادل 17 درصد است و در این بین بانک های خصوصی 

و غیردولتی وضعیت پرریسک تری دارند. 
جزء دیگر این دارایی ها مربوط به ارزشگذاری غیرواقعی امالک 
و ساختمان هایی اســت که به دنبال رکود طوالنی مدت بازار 
مستغالت شهری، دچار افت قیمت شــده اند. باالخره بخش 
دیگر دارایی بانک ها به صورت سهام شرکت های وابسته است 

که ارزش واقعی آنها محل تردید است. 
در وضعیت بحران ترازنامه بانک ها، رهاسازی نرخ بهره آنها را 
از رانت جویی غیر مولد بازداشت و در همان حال تجهیز منابع 
سپرده ای را برای بانک ها پرهزینه کرد. اما رقابت  بانک ها برای 
جذب منابع مالی بیشتر موجب تداوم نرخ بهره باالی سپرده ها 
به رغم کاهش نرخ تورم در اقتصاد شــد. سیاست های بانک 
مرکزی برای گشــودن دریچه اعتبار بــرای بانک ها گرچه تا 
حدی کارساز شد، اما مهار تورم از طریق کنترل پایه پولی و به 
تبع آن رشد نقدینگی از دست بانک مرکزی خارج شد. باالخره 
بانک مرکزی در پاسخ به شوک نرخ ارز ناگزیر شد مجددا نرخ 
بهره سپرده ها را برای مدت محدود افزایش دهد و این سیاست 

مشکالت بانک ها را افزایش داد.
در این وضعیت تقاضای بخش خصوصی برای تسهیالت بانکی، 
به دلیل تورم  باالی اوایل دهه 1390 و کاهش ارزش پول ملی 
افزایش یافت، اما بانک ها توانایی پاســخگویی به این تقاضا را 
نداشتند. افزون بر این، دریافت اعتبارات بانکی با نرخ های بهره 
بانکی نیز به صرفه و صالح تولیدکنندگان نبود، اما آنها نیز از 

روی استیصال مالی به تسهیالت بانکی روی آوردند. 
اتفاق نامبارک دوم، ورود و رشد ســریع بازیگران بد به نظام 
اعتباری کشور بود. مقصود از بازیگران بد عالوه بر موسسات 
اعتباری »غیر مجاز«، بانک هایی هســتند کــه خود را ورای 
اختیارات نظارتی بانک مرکزی می بینند. درآمدهای موهوم 
در نظام اعتباری کشــور را می توان به دو نوع کامال متفاوت 
تقسیم بندی کرد. نوع اول حاصل ابداعات غلط حسابداری در 
نظام مالی ایران است. واضح ترین مثال از این نوع، شناسایی 
جریمه دیرکرد و سود معوق به عنوان درآمد است. نوع دوم از 
درآمدهای موهومی که دقیق تر است، ذیل عنوان کالهبرداری 
طبقه بندی شوند. معامالت ضربدری یا همان خرید و فروش 

متقابل مســتغالت و شــرکت ها از یکدیگر به قیمت هایی به 
مراتب بیشتر از قیمت بازار است.

مادامی که نهادهای مالی قابلیت شناسایی درآمدهای موهوم 
را دارند، نظام مالی کشور درگیر یک بازی پانزی است. در این 
بازی پانزی، عدم کاهش نرخ سود بانک ها موجب هرچه بزرگتر 
و فراگیرتر شــدن انباشــت دارایی های موهوم در نظام بانکی 
کشور می شــود. تا زمانی که بازوی نظارتی نظام بانکی وظیفه 
خود را در جلوگیری از شناسایی درآمدهای موهوم انجام ندهد، 
سیاستگذار پولی تنها دو گزینه بســیار بد دارد: قبول بحران و 
به  هم ریختگی در بازارها به ازای کاهش دستوری نرخ سود، یا 
تعویق کوتاه مدت بحران به هزینه بزرگتر شدن تصاعدی ابعاد 
پانزی در ازای باال نگه داشتن نرخ ســود. در مقابل، در صورت 
حذف بازیگران بد از نظام مالی و جلوگیری از شناسایی درآمد 
موهومی در نظام بانکی، نرخ های ســود بانکی به طور طبیعی 
کاهش می یابد و برابر با ارزش افزوده سرمایه در تولید اقتصادی 
می شود. این سیاست همچنین رشد نقدینگی را کاهش می دهد.

همزمانــی دور جدیــد تحریم ها با 

ود  یا می ر ... تا ثر
دیوار کج

چالش هــای عمده اقتصــاد ایران 
به ویــژه بحــران بانکــی و بحران 
صندوق های بازنشستگی، مدیریت 
این بحران ها را برای بانک مرکزی و 

دولت دشوارتر خواهد کرد.
با ادامه تحریم ها، بحران نظام بانکــی افزایش خواهد یافت و 
چون بانک ها نقش عمده ای در تامین مالی سرمایه درگردش 
و سرمایه گذاری ثابت بنگاه های اقتصادی در ایران دارند، این 
امر موجب اختالل در انباشــت ســرمایه در همه بخش های 

اقتصادی خواهد شد.
تشدید تحریم ها در کنار قصور دولت و بانک مرکزی در انجام 
وظایف قانونی شان، سبب شده تا معوقات بانکی افزایش یابد. 
ریسک سیستماتیک در بخش مالی ایران کامال مشهود است 
و شواهد روشنی برای ورشکستگی تعدادی از بانک ها وجود 
دارد. اکنون که سایه کمبود نقدینگی ناشی از معوقات بانکی 
بر سر اقتصاد کشــور ســنگینی می کند و زیان های انباشته 
هنوز در صورت های مالی بانک ها انعکاس نیافته، نه بانکداران 
حاضر به اصالح صورت های مالی خود و تقبل زیان های ناشی 
از بی بندوباری خود هســتند و نه دولت مایل است با فشار بر 
مالیات دهندگان، دارایی های مسموم بانک ها را خریداری کند 
و نه بانک مرکزی در وضعیت رکود تورمی چنین جسارتی را در 
خود می بیند که به کمک پول پرقدرت دست به اقدامی مشابه 
بزند. همه بازیگران اصلی به دفع الوقت مشغولند. اما فروپاشی 
نظام بانکی نه به نفع دولت و بانک مرکزی اســت و نه به نفع 
فعاالن بخش خصوصی و سپرده گذاران، لذا ضرورت دارد دولت 
و بانک مرکزی  برای حل بحران بانکی برنامه اجرایی مشترکی 

تنظیم کنند که موارد زیر را در برگیرد:
 جلوگیری از فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز و ضابطه مند 

کردن فعالیت بانک ها بر اساس حکمرانی شرکتی
 پایبندی بانک ها به مقررات پولشویی

 اصالح روش های حسابداری مورد عمل بانک ها
 ملزم کردن بانک ها به حذف سودهای موهومی از صورت های 

مالی آنها
 جلوگیری از انجام معامالت متقابل داخلی موسسات وابسته.
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زه مــــــــــردمــــــــــی  مـــــــــــبــــــــــار
بــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــاد

مقابله با فســاد نیازمند ایجاد یک جنبش اجتماعی مردمی با برنامه و هدف مشخص است. تا 
قبل از شکل گیری جنبش اجتماعی سطح اعتراضات در میان جامعه در حد گالیه های روزانه 
است. جنبش اجتماعی می تواند این سطح را به سطح ارائه شهادت ارتقا دهد و افراد را حاضر 

کند که علیه فساد شهادت دهند و این کار سطح مشارکت را در جامعه افزایش می دهد. 
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در بحــث مبارزه با فســاد آنچــه بــا کل جامعه ســر و کار دارد 
»پیشگیری ورزی« است، به این معنا که چگونه انجام فساد دشوار 
و پرخطر و از آن جاذبه زدایی شــود. این الگویی است که در مورد 
همه جرایم می توان از آن پیروی کرد. در واقع با این اقدام انگیزه ها 
را برای رفتن به سمت جرم کاهش می دهند. باید تدابیری اندیشید 
که فرد هنگام محاسبه هزینه- فایده انجام جرم، ارتکاب جرم هزینه 
بیشتری برای او به دنبال داشته باشد و به سمت ارتکاب آن نرود. 
مثال با افزایش احتمال دستگیری یا از طریق حذف ارتباطات رو در رو 

که زمینه رد و بدل رشوه را زیاد می کند. 
راه دیگر کاســتن از جاذبه ارتکاب جرم از طریــق تاثیرگذاری بر 
کنترل درونی افراد است. یعنی مثال فردی که با موضوع رشوه مواجه 
می شود آن را خالف منافع ملی، ارزش های دینی- اخالقی، خالف 

توسعه و ... بداند، لذا انجام این کار برایش جاذبه ای نداشته باشد. 
راه دیگر، پیشگیری زودرس یا رشــدمدار است که به این موضوع 
می پردازد که افراد در فرایند اجتماعی شدن شان به گونه ای تربیت 
شــوند که انجام ندادن جرم یا مثال نقض نکردن قواعد اجتماعی 
و احترام به حقوق دیگران برای شــان بدیهی باشــد. این نیازمند 
مداخالتی در آموزش به والدین برای تربیت فرزندان شان و آموزش 
در مدارس است که کاری درازمدت است برخالف دو روش پیشین 

که در کوتاه مدت و میان مدت اثر دارند. 
به نظر می رسد در حال حاضر توافق نظری بر سر این موضوع وجود 
دارد که مشکالت ایران از جنس مشکالت ساختاری است و ریشه 
آن در سطح میانه و سطح خرد نیست. یعنی افراد فساد نمی کنند 
به این دلیل که مشکالت شخصی دارند یا حتی فساد نمی کنند به 
این دلیل که آن سازمان یا نهاد اجازه وقوع فساد را می دهد بلکه کل 
سیاست های اجتماعی- فرهنگی- سیاسی به نحوی بوده که زمینه 
انجام فساد را فراهم کرده است. مثال رانت یک موضوع عام است 
که شرایط اجازه می دهد هر کسی فارغ از اینکه آدم خوب یا بدی 
است یا در سازمانی خصوصی یا دولتی یا در سازمانی با مدیریت 
سالم باشد یا نباشد از آن اســتفاده کند. پدیده رانت آنچنان در 
اجزای جامعه رسوخ کرده که زمینه های عمده برای وقوع فساد 

ایجاد شده است. 
این مساله مختص به فساد نیســت بلکه پدیده های دیگری مانند 
اعتیاد نیز تبدیل به مشکالت ساختاری شــده اند. برای مثال اگر 

به افراد آموزش داده شــود که مواد مصرف نکنند، از سوی دیگر 
خانواده ها و بهزیستی نیز تالش کرده سیاست های پیشگیرانه ای را 
اجرا کنند، اما وقتی ساختارها در حال افزایش بیکاری، نابرابری، از 
خودبیگانگی و وضعیت آنومیک هستند و نوعی از هم گسیختگی 
اجتماعی ایجاد می کنند، دیگر این راهکارها چندان تاثیری ندارند 
و در نتیجه اعتیاد افزایش می یابد. در تمام طول مدت حدود صد 
ساله ای که بعد از مشــروطه، دولت مدرن در ایران کم کم مستقر 
شده، یک تقســیم کار اجتماعی به وجود آمده و نیروهای نظامی 
و دولتی حضور داشتند و کشور را مدیریت می کردند، عرضه مواد 
وجود داشته و فســاد سیستماتیک به معنای فســاد درون نظام 
سیاسی عاملی عمده در این زمینه بوده و به دلیل وجود همین عامل 
عمده هیچ وقت عرضه مواد متوقف نشده بلکه تنها ریسک عرضه 

مواد بیشتر شده است. 
معموال بین 10 تا 15 درصد عرضه مواد از طریق مکانیسم هایی که 
با عرضه مبارزه می کردند کشف می شد و 85 تا 90 درصد هم وارد 
بازار شــده و همه هم از این قاعده مطلع اند. البته همیشه اینگونه 
نبوده اســت. به طور مثال وضعیت اعتیاد در دهه 60 و 70 به این 
صورت نبود و خشونت به این صورت وجود نداشت. امکان داشت که 
خشونت سیستماتیک هم وجود داشته باشد ولی با کل ساختارهای 
کالن کشور پیوند نخورده بود. در این موارد در واقع راه حل دولتی 
برای بســیاری از مشــکالت وجود ندارد؛ چرا که گاه ، بخش هایی 
از نهاددولت خود نیز بخشی از بافتی اســت که در حال تولید این 
وضعیت است. اگرچه نظام باید اصالح شود تا این وضعیت بهبود 
یابد ولی اینطور نیســت که نظام به تنهایی از عهده این کار برآید. 
در اینجاست که بحث مشارکت مردم مطرح می شود. اساسا زمینه 
بحث های مشارکتی در غرب هم از دهه 60 میالدی به بعد مطرح 
شــد. این امر دالیل مختلفی دارد که محدود بودن منابع دولت، 

ناکارآمدی آن و محدود بودن نفوذ آن از جمله این دالیل است. 
 

ورود مردم به حل مساله ای مانند فساد 

وش های  ر
کنشگری مردم

می تواند اشکال مختلفی داشته باشد؛ 
یک حالت را می توان نقطه ای نامید. به 
این معنا که در یک جمعیت بزرگ افراد 
مشخصی که مثال نخبه، پاکدست، توانا 

سعید مدنی

جامعه شناس
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و مقبول مردم هستند انتخاب شوند تا آنها این مبارزه را انجام دهند. 
حالت دیگر مبارزه در قالب موسسات و نهادها است. مثال گروهی از 
افراد، سازمان مردمی برای شفافیت تاسیس می کنند. در این صورت 
سطح ورود مردم، چارچوب نهادها یا ســازمان های جامعه مدنی 
است. اما وقتی مشکالت جنبه ساختاری پیدا می کند سطح اول در 
اساس جواب نمی دهد چون مشکل آنچنان بزرگ است که افراد را 
در برمی گیرد. سطح دوم هم عموما ســطح مشارکت را در سطح 
نخبگان تعریف می کند و نمی تواند مساله را عمومی کند که مشکل 
از همین جا است. برخی معتقدند وقتی مشکل به سطح جامعه مدنی 
می آید می توان از آن طریق آن را عمومی کرد. ولی واقعیت آن است 
که سازمان های جامعه مدنی تنها تحت شرایط خاصی ممکن است 
عمومی شــوند و موضوع را فراگیر کنند. فراگیــری در زمانی که 
موضوعات ساختاری می شود یک اصل است. بر همین اساس الگوی 
سومی مطرح می شود که آن جنبش محور شــدن و جامعه محور 
 )Community-Base( شدن و جماعت محور )Social-Base(
شدن مداخالت است و سطح مشارکت سطح جنبشی، جماعت ها 
و جامعه اســت. هر کدام از این اصطالحات بــه نوعی معطوف به 
شکل گیری توده ای عمومی اســت که اراده برای حل آن معضل 
اجتماعی را داشته باشد. حرکت های فردی و سازمان های جامعه 
مدنی مفید است اما محدود ند، لذا کار اثرگذار آن است که جامعه ای 
را شکل دهیم که ارزش هایی در ســطح عموم و به صورت فراگیر 
داشته باشد که مغایر با آن معضل اجتماعی باشد. مانند اوایل انقالب 
فارغ از تبلیغات دولت انقالبی، معتاد احساس می کرد کار بدی انجام 
می دهد و عموم مردم هم می گفتند در شرایط جدید این کار بدی 
است. به همین دلیل بین سال های 60 تا 66 شیوع آنچنانی از اعتیاد 
وجود نداشــت. معتادان عموما از قبل انقالب به جا مانده بودند و 
بخشی از آنها حتی تمایل به ترک داشتند. کسی احساس مثبتی 
نسبت به معتاد بودنش نداشت و بدون اینکه هیچ الزام قانونی وجود 

داشته باشد جامعه هم فاصله گذاری می کرد. 

جنبش یک کنش جمعی با سازمان و 

 مقابله جنبشی
 با فساد

برنامه مشخص برای دستیابی به یک 
هــدف مشــخص اســت. کارکــرد 
جنبش های جدید آن است که موجی 
در جامعه راه می اندازند و مشــارکتی 
عمومی را جلب می کنند که از طریق آن 
همه برای یک وضعیت بهتر تــالش می کنند. مانند جنبش های 
محیط زیستی که سعی می کنند از طریق ساز و کار ایجاد شبکه ای از 
روابط افقی همه را به مشارکت دعوت کنند. البته در این جنبش 
زیست محیطی سازمان ها، مراجع و افراد فعال محیط زیستی هم 
حضور دارند اما خود جنبش هم به عنوان هویتی مستقل وجود دارد 
که افراد رابطه خودشــان را با آن تعریف می کننــد. مثال تعیین 
می کننــد کــه آیــا از آنهــا )محیط زیســتی ها( هســتند یا از 
غیرمحیط زیســتی ها. جنبش های جدید موجی اجتماعی را راه  
می اندازند که معطوف به کنش است، نه فقط ذهنیت یا ارزش های 
خاصی. البته ارزش ها هم در آن وجود دارند و یک هویتی هم در آن 
شکل گرفته  و در عین حال یک تالش جمعی هم صورت می گیرد. 
در موضوع فســاد هم مانند اعتیاد و آســیب های اجتماعی دیگر 
که بسیار فراگیر شده سازمان های متولی برای حل آن به صورت 
سازمانی با مکانیســم های معمول می نامند؛ چرا که ما به نقطه ای 
رسیده ایم که انجام آنها تبدیل به یک فرهنگ و ارزش شده است. در 
واقع در شرایطی که رشوه گرفتن امری متعارف شده، قوانین تنها 

می توانند ریسک ارتکاب به آن را باال ببرند.مثال ممکن است برخی 
در جامعه معتقد باشند کسی که رشوه می گیرد حق دارد بگیرد، 
چون حقوقش پایین است. باید توجه داشت فساد یک سطح خرد 
دارد و یک سطح کالن. سطح خرد در بدنه اجتماع اتفاق می افتد 
و سطح کالن در درون ســاختارها و ضوابط و قوانین وجود دارد.  
جنبش های اجتماعی هر دو سطح را مورد بحث قرار می دهند و از 
این رو توجه بیشتری به آنها می شود. وقتی یک کنش جمعی برای 
مقابله با یک مشکل اجتماعی راه می افتد هم در روابط خودشان به 
یکدیگر انگیزه می دهند و بنابراین در محیط کاری و خانوادگی خود 
آن را ترویج می کنند و هم اینکه در مواجهه با ساختار )سازمان ها و 

نهادها( می توانند واکنش نشان دهند. 

مردم به معنای عام آن اقدام به فساد 

چه کسانی فساد 
می کنند؟

می کنند. اما اگر این مساله را تحلیل 
کنیم، می توانیم این مفهوم عام را در 
چند سطح دســته بندی کنیم. یک 
دســته مشــتریان و مراجعــان به 
ســازمان ها و موسســات هستند که 
درگیر فساد می شوند؛ از شهرداری گرفته تا هر سازمان و موسسه 
دولتی. دسته دوم انجمن ها، سازمان های بخش خصوصی و حتی 
جامعه مدنی هســتند که به نوعی درگیر این موضوع می شوند و 
دسته سوم سازمان های صنفی  هستند. وقتی وارد سطح سازمان ها 
می شویم، فساد هم در روابط درونی آنها وجود دارد و هم در روابط 
بیرونی. این دسته بندی برای تعریف سطوح مختلف مداخله جهت 

مبارزه با فساد مفید است. 
در این الگو یک سطح، سطح گزارش است. وقتی کسی با درخواست 
رشوه مواجه می شــود چند راه حل پیش رو دارد، یا رشوه ندهد و 
اعتراض کند و یا اینکه رشوه بدهد و سکوت کند و یا هم رشوه بدهد 
و هم اعتراض کند. این سه حالت بر اساس انگیزه داشتن/نداشتن 
گزارش دادن یا همان اعتراض کردن فرد شکل گرفته است. نفس 
اینکه افراد بدانند که ممکن است تخلف و فساد آنها گزارش شود و 
با مشکل اجتماعی رو به رو شوند، خود بازدارنده است. اگر از مدیر تا 
پایین ترین رده یک مجموعه همه بدانند که مراجعان حتی اگر رشوه 
پرداخت کنند آن را گزارش خواهند کرد و و ممکن است با سازمان 

آنها برخورد شود، این خودش کنترل کننده است. 
جنبــش اجتماعی ســعی می کنــد در قدم نخســت این 
گزارش دهی را مشــروع کند. گاهی گزارش دهی نامشــروع 
قلمداد می شــود. یعنی ســمت و ســوی جامعه به ســمت 
رشوه گیرندگان است و جامعه گزارش دهی را آدم فروشی تلقی 
می کند یا گزارش کردن باعث پیش نرفتن کار گزارش دهنده 
می شود یا خسارتی به او وارد می شود. جنبش های اجتماعی 
آنقدر ایجاد ظرفیت، هویت و اعتماد به نفس می کنند که امکان 
گزارش دهی را افزایش و به آن وجه مثبت و ارزش می دهند. 
یعنی با ارزش های طرف مقابل که ایجاد کننده فســاد است 
مقابله می کند. یک مثال برای این موضــوع در زمینه اعتیاد 
انجمن  معتادان گمنام است که از موفق ترین انجمن های ایران 
در زمینه اعتیاد است. آنها اولین کاری که می کنند این است که 
می گویند طبیعی است که اعتیاد بد است اما اولین کار مثبتی 
که معتاد می تواند انجام دهد آن است که معتاد بودن خود را به 
رسمیت بشناسد و هم به خود و هم به دیگران بگوید من معتادم 
و این یک بیماری است و به بیان آن افتخار می کنم.  بعد از آن هر 
اقدامی که انجام می دهد را وجه مثبت برای آن قائل می شود. 

شماره  40 مردادماه 1397 مجله  تحلیلی قلمرورفاه 34

وند اصلی پر قلمرو رفاه

Engare.Net کتابخانه تخصیص علوم اجتماعی انگاره



مثال می گوید 48 ساعت است که مواد را ترک کرده ام و پاکم. در 
واقع می پذیرد قبل از این 48 ساعت ماه ها مصرف کننده مواد 
بوده اما آن را تبدیل به ارزش مثبت پاکی 48 ساعته می کند و 

مورد تشویق قرار می گیرد. 
کار جنبش های اجتماعی هم همین اســت که گزارش دهی را به 
امری مثبت تبدیل کند. مثال فردی با افتخار بگوید من 10 مورد 
رشوه را گزارش کرده ام و دو مدیر را افشا کرده ام و... این یک میدان 
جنگ بین ارزش های مقابله کننده با مشکل و ارزش های تایید کننده 
مشکل است. دامنه این ارزش ها دائما افزایش می یابد و حتی برخی 
از آنها قابل پیش بینی نیست. مثال ممکن است بعد از مدتی با افتخار 
ادعا شود که کسی در یک منطقه مشخص حاضر به دادن رشوه به 
شهرداری نیست یا این امر ارزشمند دانسته می شود که گفته شود 
فالن سازمان مردم نهاد تا کنون 10 مورد فساد را به سیستم قضایی 

کشانده است. 

تاکنون سه راه حل برای پیشگیری از 

راه های مقابله با 
فساد

فساد بیان شد. یکی از طریق مشتریان 
و ارباب رجوع، فردی که رشوه می دهد 
معموال راه حل هــای قابل تاملی برای 
جلوگیری از رشوه را بیان می کند. لذا 
راه حل ها از حالت نخبه محوری خارج 
می شود و مجموعه ای از ارزش ها و راه حل ها شروع به شکل گیری 
می کند. ســطح دیگر مداخله و مشــارکت پس از گزارش دهی، 
شهادت دادن درباره وقوع جرم است. تا قبل از شکل گیری جنبش 
اجتماعی ســطح اعتراضات در میان جامعه در حــد گله ها و غر 
زدن های روزانه است. جنبش اجتماعی می تواند این سطح را به 
ســطح ارائه شــهادت ارتقا دهد و افراد را حاضر کنــد که علیه 
رشوه گیرنده و چشم در چشم او شهادت دهند که این کار سطح 
مشارکت را یک درجه دیگر ارتقا می دهد. در همه این سطوح مبارزه 
از سطح نخبگان خارج شده و در عموم جامعه نشر پیدا کرده است. 
برای جلوگیری از جنبه های منفی این کار باید ساز و کارها یا کدهای 
اخالقی تعریف شوند. البته این اتفاق به تدریج صورت می گیرد اما 
می توان با قدرتمندسازی یا توانمندســازی جامعه به تسریع آن 
کمک کرد، مثال با آموزش قواعدی مانند پرهیز از بیان مواردی که 
درباره آنها مدرک درســتی وجود ندارد یا نسبت به آنها اطمینان 
حاصل نشده اســت. با انجام قدرتمندسازی، افراد معنای فساد را 
می دانند و با قوانین و مقررات موجــود و اخالق اجتماعی در این 
زمینه آشنایی پیدا می کنند. وقتی بازی از سطح نخبگان به عموم 
کشیده می شود، جنبش اجتماعی مکانیزم های کنترلی را شکل 
می دهد، لذا چنانچه فردی از قواعد اخالقی عدول کند در جامعه 
مورد پرسش واقع می شود و ترس از این مســاله افراد را مقید به 
اخالق اجتماعی در زمینه افشاگری می کند. سطح باالتر مشارکت 
در یک جنبش اجتماعی، سطح برخورد است، اما این مرحله موکول 
به اصالحات ساختاری اســت. مثال در هر اداره ای انجمن حقوق 
شهروندی شکل گیرد که متشکل از مشتریان آن اداره و کارکنان 
بدنه آن مجموعه اند که فســاد در مجموعه را مــورد بحث قرار 
می دهند و برای مداخله تالش می کنند. این در واقع فشــار بدنه 
اجتماعی برای مداخله را فراهم می کند. نتایج جنبش ها به نحوه 
برخورد حکومت با هر جنبش بستگی دارد. اگر حکومت جنبش را 
یک فرصت برای خود بداند سعی می کند از آن برای اصالح ساختار 
خودش استفاده کند. اگر آن را تهدید بداند اجازه ورود نمی دهد و 
از ایجاد نهادها جلوگیری می کند و تنها به طرفداران خود اجازه 

ورود می دهد که بــرای یک جمعیت بــزرگ 80 میلیونی وجود 
سازمان های معدود تحت حمایت حکومت مشکل گشا نخواهد بود، 
بلکه برای هر منطقه و محله در هر شهر نیاز به یک نهاد است اما 
جنبش ها می توانند با آموزش و توانمندسازی فراگیر شهروندان، 
شکل گیری سازمان های جامعه مدنی را در سطح محلی )و نه فقط 

در سطح ملی( تسهیل کنند. 
اگر چنین چرخه ای ایجاد شود این کار تداوم می یابد. یعنی وقتی 
جنبشی شهروندان را برای گزارش و شهادت دادن ترغیب کرد و 
آموزش داد، آنگاه یا حکومت قدرت برخورد به شهروندان را می دهد 
و یا مکانیزم هایی برای برخورد فراهم می کند. اگر شهروندان این 
مکانیزم ها را مشــاهده کنند و ببینند برخــورد صورت می گیرد، 
به این مســیر ادامه می دهند و دوباره وارد چرخه می شــوند. اما 
اگر این اتفاق نیفتد و رها شــود دیگر شهروندان مشارکت خود را 
ادامه نمی دهند چون آن را بی فایده و تنها هزینه بر می دانند. لذا با 
مشکالت ساختاری مانند فساد نمی توان برخورد نقطه ای و حتی 
سازمانی داشت و نیازمند ایجاد یک جنبش اجتماعی و ارزش سازی 
و انگیزه مند کــردن افراد و ایجاد شــبکه های غیرمتمرکز متعدد 
مرتبط با هم است. ایجاد جنبش نیازمند برنامه ریزی است تا بتواند 
در الیه های مختلف جامعه رسوخ پیدا کند و از دل آن سازمان های 
جامعه مدنی شکل بگیرد و بدین ترتیب نهادینه شود. در این صورت 
روزی فراخواهد رسید که می گوییم این جنبش دیگر موضوعیت 
ندارد، نه به این دلیل که فساد دیگر در جامعه وجود ندارد بلکه به 
دلیل اینکه جنبش در سیر خود مکانیزم ها و ساختارهایی را شکل 
می دهد که راه حل را تثبیت و نهادینه می کند. مثل سازمان های 
محیط زیســتی که از دل جنبش های محلی محیط زیستی شکل 

می گیرند و مسائل محلی را دنبال می کنند.   
دولــت در این موارد تنهــا وظیفه ایجاد تســهیالت و آموزش به 
شهروندان و قدرتمند ســاختن آنها از طریق در اختیار گذاشتن 
اطالعات و ایجاد شفافیت و نیز پاسخگویی نسبت به موارد کشف 
شده از سوی شهروندان را دارد. مثال دولت، شهرداری ها را موظف 
به پیگیری گزارشات مردمی در مورد فساد در مجموعه های خود 
کند و از آنها بخواهد نتیجه نهایی را به اطالع عموم و شــهروندان 
پیگیری کننده برسانند و در صورت تخلف با آن شهرداران برخورد 
کند. همچنین دولت با تغییر رویه  ها و قوانین و اصالح ساختارهای 

فسادزا می تواند مشارکت شهروندان را اثربخش کند. 
در جوامعی که از فعالیت جامعه مدنی و مشارکت فعال شهروندان 
برای حل معضالت اجتماعی استقبال می شود نظارت بر نهادهای 
مدنی پسینی نیست و شروع فعالیت آنها مستلزم اخذ مجوزهای 
گوناگون و صرف زمان زیاد نیست، بلکه صرف اطالع دادن به دولت 
برای شروع فعالیت کفایت می کند و از آن پس ظرف مدت معینی 
آن نهاد موظف به شــرکت در کارگاه های آموزشی الزم و اجرای 
استانداردها و تهیه گزارشات الزم در مورد روش تامین منابع و دیگر 
موضوعات برای ادامه فعالیت است. این الگو به معنای این است که 
هر شهروند برای مبارزه با فساد نه تنها با ریسکی مواجه نیست بلکه 
فضا برای فعالیت های او تسهیل و در اجتماع هم به چشم مثبت به 

آن نگاه می شود. 
در مجموع می توان گفت بدون کمک جنبش های اجتماعی دولت ها 
به دلیل محدودیت منابع و بوروکراســی لخــت و کند خود و نیز 
شکل گیری جریان های هماهنگ فساد در درون شان توانایی مبارزه 
با معضالت ساختاری اجتماعی از جمله فساد را ندارند. بنابراین تنها 
با تسهیل شــرایط حضور و ایجاد جنبش ها می توان در کاستن از 

فساد توفیقاتی حاصل کرد. 

 با مشکالت 
ساختاری مانند 
فساد نمی توان 

برخورد نقطه ای 
و حتی سازمانی 

داشت بلکه 
نیازمند ایجاد یک 
جنبش اجتماعی 

و ارزش سازی 
و انگیزه مند 

کردن افراد و 
ایجاد شبکه های 

غیرمتمرکز 
متعدد مرتبط با 
هم است. ایجاد 
جنبش نیازمند 

برنامه ریزی 
است تا بتواند در 
الیه های مختلف 

جامعه رسوخ 
پیدا کند و از دل 
آن سازمان های 

جامعه مدنی 
شکل گیرد
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یکی از سیاســت های عمــده در حکمرانی خــوب، حمایت از 
سازمان های غیردولتی است که خود دربرگیرنده  اصناف نیز است. 
این نهادها، در کاهش فاصله  حکومت با مــردم، انتقال مطالبات 
اجتماعی گروه های مختلف و انتقال دانش به حکومت موثر هستند. 
بر این اساس، نهادهای صنفی در کنار نهادهای مدنی، جایگزین و 
مکمل مناسب برای دولت ها در تصمیم سازی ها، نظارت بر اعضای 

صنفی، ارائه  خدمات و تعیین اولویت برای برنامه ریزی در حاکمیت 
هستند. تقویت این نوع نهادها، موجب گسترش و توانایی سازمانی 

در برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه های توسعه ای می شود. 
در ادبیات نظری توسعه در دوران متاخر، انتقادهایی بر رویکردهای 
رایج نظیر رویکرد حکمرانی خوب وارد شــده است. این انتقادها 
در کار کسانی مانند »داگالس نورث« حول محور شناخت مساله  

در شرایط کنونی شیوه های ســابق برای گفت وگو با گروه های صنفی پاسخگو نیست و الزم 
است برنامه ها، مهارت ها و استراتژی های جدیدی در دســتور کار قرار گیرد. به نظر می رسد 
تســهیل گفت وگوهای چندجانبه  گروه هــای صنفی با مدیریت محــوری دولت، باید بخش 

جدایی ناپذیر استراتژی جدید باشد. 

کمال رضوی

پژوهشگر

راه حل: گفت وگوی صنفی
در چارچوب رویکرد حکمرانی خوب، حضور اصناف، حرفه ها، تشکل های سازمانی و 

صنفی، جزیی جدایی ناپذیر از توسعه تلقی می شود
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اصلی توسعه می چرخد که تاکید دارد الگوبرداری از مراحل گذار 
اقتصادهای توسعه یافته برای کشورهای در مسیر توسعه کمکی به 
طی مسیر نکرده بلکه ممکن است به دامن زدن خشونت در این 
کشــورها نیز بینجامد. به  رغم انتقادهای نظریه  متاخر بر رویکرد 
حکمرانی خوب، در این نظریه نیز بر اهمیت گذار از روابط شخصی 
به روابط ســازمانی و جایگزینی ائتالف صاحبان قدرت با ائتالف 
ســازمان ها تاکید دارد. به بیان دیگر، در این نظریه نیز همچنان 
تکوین و تشکل یابی سازمان های صنفی واجد اهمیتی انکارناپذیر 

است. 
یکی از مسائل اصلی در نقش آفرینی اصناف و سازمان های حرفه ای 
در حکمرانی، تعارض منافع صنفی است. البته وجود تعارض منافع 
مابین گروه هــای صنفی یا درون بخش هــای مختلف اقتصادی 
امری معمول اســت. به عنوان یک نمونه  رایج می توان به تعارض 
منافع بخش تولید با بخش بانکی در جهان و ایران اشاره کرد. گاه 
بخش های تولیدی بــا ارائه  اطالعات غلط، وام های اخذ شــده از 
بانک ها را به فعالیت های سوداگری سوق می دهند و بانک ها نیز 
به روش های گوناگون از ارائه  خدمات مالی با بهره های مناسب به 

بخش های مولد خودداری می کنند. 
به عنوان نمونه ای قابل لمس تر از ایــن تعارض منافع می توان به 
مساله ای متاخر اشاره کرد: تعارض منافع واردکنندگان خوراک 
دام و تولیدکنندگان گوشــت مرغ و تعارض منافع کامیونداران و 
شرکت های حمل و نقل، می تواند یکی از علل ناآرامی های صنفی 
و افزایش قیمت ها در بخش گوشت مرغ و هزینه های حمل ونقل 
باشد. در این حالت، چنانچه دولت تنها با یک صنف وارد گفت وگو 
شود، تعارض منافع گروه های صنفی موجب می شود هم نارضایتی 
در دیگر اصناف تشدید شود و هم فشــار این نارضایتی بر دوش 
دولت سنگینی کند. برای خروج از این چرخه، دولت باید در نقش 
تسهیلگر و بسترساز گفت وگو، امکان تعامل دوسویه و چندسویه 
میان گروه های صنفی را فراهم کرده و در نهایت خود به عنوان عامل 
واجد اقتدار مشروع و داور نهایی میان اختالفات صنفی عمل کند. 

نکته  قابل توجه این اســت که تضاد و تعارض منافع لزوما امری 
مخرب و منفی نیست؛ گرچه تعارض منافع ممکن است به نتایج 
غیرمولد بینجامــد، اما چنانچه این تعارض به شــکل صحیحی 
مدیریت و هدایت شــود، می تواند به طور سودمندی حل شده و 
به تولید های کیفی نهایی منجر شود. کنشگران فردی و جمعی 
در مواجهه با تضاد ممکن است یکی از گونه های واکنشی رقابت، 
اجتناب، انطباق، مصالحه  یا همکاری را برگزینند. هر یک از این 
انتخاب ها، مهارت های متفاوتی برای مدیریت می طلبد؛ اما آنچه 
اهمیت دارد این است که مدیریت و جهت دهی مناسب تضادهای 
منافع می تواند به جای تخاصم و رقابت غیرسازنده، مولد همکاری 
و هم افزایی باشــد و این مدیریت و جهت بخشی، نقش مرکزی و 
بنیادی ای اســت که دولت در مدیریت تعارض گروه های صنفی 

می بایست عهده دار شود. 
در شرایط دشــوار کنونی اقتصاد کشــور که با بحران های تورم، 
اشــتغال، تخصیص ارز، بانکــداری و ... مواجه هســتیم، کامال 
قابل پیش بینی اســت که با تعارض های مداوم صنفی و تشدید 
کشاکش های قبلی روبه رو شویم. در این رابطه باید به خاطر داشت 
که لزوم برپایی گفت وگوی آزادانه برای وصول به تفاهم در انجام 
تصمیم سازی ها، امروزه مبنای مهمی برای نقد روندهای رایج در 
دموکراسی نمایندگی واقعا موجود نیز است. »هابرماس« از زوال 
سپهر عمومی حائل میان دولت و جامعه که در آن بحث عمومی 
ـ انتقادی درباره  مسائل همگانی نهادینه می شد، به عنوان یکی از 

چالش های دموکراسی  در قرن بیستم و از عوامل بحران مشروعیت 
آن یاد کرده اســت. راه حل او برای مواجهه با این چالش، تاکید بر 
دموکراسی رایزنانه است که مبتنی بر شکل گیری توافقی است که 
نه صرفا از رهگذر عالیق و منافع تاریخی مشترک )که غالبا ویژگی 
نظریه های قرارداد است(، حاصل شود، بلکه توافقی است که مبتنی 
بر کنش متقابل اجتماعی و ارتباط آزادانه و غیراجبارآمیز است که 
حاصل آن، توافقی عمومی است. از این حیث، قراردادهای اجتماعی 
حاصل از توافق مبتنی بر منفعت نیز به تنهایی کفایت نمی کند بلکه 
آن توافقی مطلوب است که به واسطه  گفتمان انتقادی و آگاهانه 
توسط مردم تحت نظارت قرار گیرد. مردم عالوه بر میل و خواست 
مســتقلی که برای نفوذ دموکراتیک هرچه بیشتر دارند، نیازمند 
دانستن این هستند که دولت چه می کند یا چه کاری نمی تواند کند 
تا آنان بتوانند هر قدر که ممکن است روی دولت تاثیر و نفوذ داشته 
باشند، اما حوزه  عمومی در دموکراسی دولت رفاه اجتماعی قرن 
بیستم، صرفا میدان رقابت منافع متضاد بوده است. در این میدان، 
این خطر وجود دارد سازمان هایی که نماینده  گروه های مختلف 
هستند، به نوعی سازش و مصالحه بین خود و حتی با مقامات دولتی 
دست  یابند و »عموم« را از برنامه های خود حذف کنند. لذا تاکید بر 
گفت وگوهای صنفی به منزله  تقلیل ساحت گفت وگوهای عمومی 
به میدانی برای رقابت منافع گروه های صنفی با یکدیگر و همچنین 
با دولت و رسیدن به یک قرارداد درونی میان اصناف و دولت نیست 
بلکه خروج از بحران ناکارآمدی مستلزم حضور عموم در روند برپایی 
گفت وگوهای صنفی با یکدیگر و با دولت است. اما سازوکار حضور 
عموم نیز از طریق حضور مطبوعات مستقل و کارشناسانی است 
که منفعت و عالیق مادی آنی یا آتی در روند توافق میان گروه های 
صنفی و دولت ندارند، بلکه با نگاه کارشناسانه و نقادانه در پی ایجاد 

تعادلی میان منافع اصناف، خیر عمومی و عدالت هستند. 
لزوم مشــارکت نقادانه  نمایندگانی از متن جامعــه در فرایند 
گفت وگوهای صنفی، از جهت دیگری نیز واجد اهمیت اســت. 
می دانیم که در ایران، به سبب زمینه های تاریخی و سیر تکوین، 
برخی اصناف این جهت گیری را داشته اند که با برقراری انحصار، 
از ورود افراد تازه و ایجاد رقابت جلوگیری  کنند، مانع از در پیش 
گرفته شدن شیوه های نوین توزیع شوند و مداخله  دولت در امور 
صنفی را محدود  سازند. بنابراین به عنوان نخستین نکته  قابل 
توجه، باید به نقش دولت در ایجاد توازن میان اصناف و جامعه 
اشــاره کرد. اگر در ایران صنوف، ساختاری رقابتی و آزاد )تعدد 
اتحادیه بدون الزام به عضویت( داشتند و وظایف حکومت را به 
خود منتقل نســاخته بودند، هیچ توجیهی برای مداخله  دولت 
وجود نداشت. اما در ساختار کنونی با وظایفی که اصناف به عهده 
گرفته اند، به راحتی نمی توان به مثبت بودن عدم مداخله  دولت 
اعتقاد داشت. در چنین شرایطی، وظیفه  نمایندگی گروه های فاقد 
تشکل )مانند مصرف کنندگان و بیکاران( و تنظیم امور اقتصادی 
برای دولت مفروض اســت. دوم اینکه وجود نظارت های مدنی 
مانند مطبوعات مستقل می تواند از آسیب های ساختار اصناف 

بکاهد و آثار مثبت آنها را تقویت کند. 
از این جهت است که تاکید می شــود برای کارکردی بودن نظام 
تدبیر، دولت باید موجبات انتخاب، سیاستگذاری، نظارت عمومی 
و نقد عمومی را فراهم کند و بخشــی از این فضا را نیز باید رسانه 
ملی و دیگر رســانه ها فراهم آورند. نظارت و نقد عمومی نیازمند 
شفافیت و گردش آزاد اطالعات نیز است؛ لذا باید اطالعات تمامی 
دســتگاه هایی که فعالیت آنها جنبه  امنیت ملی ندارد، در اختیار 

عموم قرار گیرد. 
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تدبیر تغییر

اصالح نظام تدبیر در ایران یک ضرورت بسیار 
مهم است. این امر خصوصا در شرایط فعلی که 
با موج جدید تحریم ها روبه رو هستیم بیش از 
پیش ضرورت پیدا کرده است. با »مدیریت 
تغییر« و تطبیق یافتن با جدیدترین 
فناوری های روز دنیا خصوصا در زمینه 
فناوری اطالعات و ارتباطات، می توان چالش 
تحریم ها را به فرصتی برای اصالح ساختار 
اداری و برنامه ریزی تبدیل کرد.

وند اصلی پر قلمرو رفاه
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مهمترین هدف یک واحد جغرافیاییـ  سیاســی، ماندگاری در 
محیط پیچیده پیرامون است در این بیان مهمترین معیار برای 
قضاوت در مورد وضعیت واحد در این رابطه، جایگاه آن در فضای 
حالت پایداری اســت. یکی از معیارهای این پایداری در جهان 

امروز، اصالح سیستم حکمرانی است. 
گزارش سنجش پایداری ایران که در سال 1396 توسط جمعی 
از اساتید و پژوهشگران برجسته انجام شده نشان می دهد ایران 
از جایگاه مناســبی در فضای حالت پایداری برخوردار نیســت 
که یکی از مهمترین عوامل آن، کیفیت نامناسب حکمرانی در 
ایران اســت. ابهام در اهداف، باز بودن نسبی حلقه »فیدبک«، 
ناکارآمدی مکانیزم های انتخاب کنشگران کلیدی و عدم وجود 
یک مقایسه کننده با وضعیت مطلوب، از جمله آسیب های نظام 

حکمرانی ایران است که موجب ناپایداری آن می شوند. 
سیســتم های حکمرانی ملی در جهان متغیر کنونی برای آنکه 
بر پایــداری واحدهای جغرافیاییـ  سیاســی تحــت کنترل و 
تنظیم خود بیافرینند، گریزی از حرکت به ســوی سیستم های 
حکمرانی تطبیقی ندارند؛ سیستم هایی که بتوانند برای بهبود 
جایگاه واحدهای ملی تحت کنترل و تنظیم خود در فضای حالت 
پایداری، نحوه عملکرد و حتی ساختار خود را تغییر دهند. اصرار 
بر حفظ ســاختارهای کهنه سیســتم های حکمرانی در جهان 
متغیر کنونی، از آن رو که این ساختارها از پاسخگویی به نیازها 
و مســائل نوظهور واحدهای ملی ناتوانند، تنها بر شدت و عمق 

ناپایداری های پیش روی این واحدها خواهد افزود. 
هم اکنون و در شــرایط فعلی ایران، نیاز جــدی به اصالح نظام 
تصمیم گیری احساس می شود. پس از گذشت 40 سال از پیروزی 
انقالب و با وجود آنکه برنامه های توسعه هر 5 سال یک بار تدوین 
شده و اهداف بسیار مطلوبی برای چشم انداز سال 1404 نیز پیش 
روی نظام قرار گرفته، اما دستاوردها و عملکردهای اقتصادیـ  
اجتماعی رضایتبخش نبوده است. با وجود تاکیدهای مکرر در 
سیاست های کلی هر برنامه توسعه 5 ساله که کارگزاران و مردم 
را به سوی شایســتگی در مدیریت و اجرای برنامه ها هدایت و یا 
مکلف می کرد، عدم تحقق ها را می توان به طور عمده و اساسی 
ناشی از کیفیت »نظام تدبیر« از جمله در فرایندهای برنامه ریزی 
و قانونگذاری و در ساختار مدیریت و نظام اجرایی برنامه ها دانست. 
نظام تدبیر، نظامی مبتنی بــر مطالعه و دانش ، آینده نگری، دید 
مناسب نسبت به شرایط و امکانات موجود است که می تواند عدم 
تعادل ها را با استفاده از سازوکارهای کنترل خود به خودی از بین 

ببرد و نظم ایجاد کند.
 مهمترین عامل ناکامی ها در امور اقتصادی، سیاســی، برنامه، 
بودجه، طرح و... در بیشتر کشــورهای در حال توسعه، کیفیت 
پایین نظام تدبیر است. در ایران نیز این نظام با مشکالت متعددی 
روبه روســت. کثرت بیش از حد قوانین، ضعف یا فقدان نظارت 
جدی، کارآمد، به روز، سریع و معطوف به نتیجه، تمرکز شدید امور 
مرتبط با اقتصاد در دولت، تمرکز اداری در مرکز، دیدمان کوری 
)فقدان بینش مناسب نســبت به آینده تصمیمات(، ناپایداری 
قوانین، مداخــالت در آمارهای کالن و ارائه نتایــج به گونه ای 
که گویی رشــدهای کالن در وضعیت خانوارها اثر گذاشته )در 
حالی که این طور نیست و همین امر منجر به بی اعتباری آمارها 
نزد مردم می شود(، عدم کارایی نظام شورایی در مدیریت استان ها 
و شهرستان ها، شیوه های متمرکز برنامه ریزی بدون مشارکت و... 
مشکالتی هستند که کشور را با وضعیت عدم تعادل در بودجه 
دولت و خانوار، بازار انرژی، نظام پولی، بانکی و عدم توازن توسعه 

منطقه ای روبه رو کرده است. به تبع همین امر، در وضعیت کالن 
اجتماعی نیز مشکالتی مانند تنزل سرمایه اجتماعی، تضعیف 
طبقه متوسط، سطح نازل شاخص کیفیت زندگی، سطح باالی 
شاخص فالکت، نابرابری درآمدها، نااطمینانی نسبت به آینده و 

هزینه سنگین خدمات دولتی ایجاد شده است. 
الزم به ذکر اســت نظام تدبیر، نظامی است شــفاف، مبتنی بر 
مشارکت همه اقشار جامعه، پاسخگو، سریع و کارآمد که می تواند 
تصمیم ها و سیاســت ها را ظرف مدت کوتاهی بــه مرحله اجرا 
رسانده و از آن نتیجه حاصل کند. برای رسیدن به چنین نظامی، 
دو شاهراه پیش روی تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان وجود دارد 

که الزم است هر دو مسیر را با هم پیش بروند:
1. اصالح بوروکراسی سنگین، ناکارآمد، ضدتغییر و مقاوم 
در برابر توسعه که منجر به »تسخیر دولت« شده است. 
تسخیر دولت، یعنی اعمال نفوذهای ناروا در دولت، چه از جانب 
سایر نهادهای قدرت و چه از جانب گروه های ذی نفع که موجب 
بحران نظام تدبیر یا بحران خاموش شده است. این امر منجر به 
ضعف قانونمندی شده و اقتصاد کشور را دچار بحران می کند. 
یکی از مهمترین مشکالت این بوروکراسی در ایران، حجم بزرگ 
قوانین بی شمار است که در موارد زیادی خود منجر به اصطکاک 
و فرسایش در روند جاری امور می شوند و امکان تغییر را بیش 
از پیش کم می کنند. این در حالی است که پایبندی به قوانین و 
نظارت بر حسن اجرای آن،  به رغم وجود نهادهای متعدد نظارتی 

در کشور بسیار ضعیف است. 
2. مدیریت تغییر و پیش رفتن به ســمت مشــارکت 
همه جانبه، شفافیت و پاسخگویی. نظامی کارآمد است که 
روند همه امور در آن شفاف باشد و شهروندان بتوانند حقوق خود 
را به راحتی در آن پیگیری کنند. این شفافیت، اعتماد مردم به 
نظام را افزایش داده و آنان را به مشارکت در امور ترغیب می کند. 
در یک نظام تدبیر اصالح  شده و کارآمد، دولت تالش می کند تا از 
ظرفیت های اجتماعی برای تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های 
مهم کشوری استفاده کند. یکی از مهمترین این ظرفیت ها در 
ایران، »اصناف« هســتند. اعتماد به اصنــاف، حمایت از آنان 
و مشــارکت دادن نمایندگان اصناف برای تصمیم گیری هاـ  
خصوصا در بخــش اقتصادیـ  به جــای تصمیمات یکطرفه و 
رویکرد از باال به پایین، می تواند گرهگشای بسیاری از مشکالتی 

باشد که در حال حاضر گریبانگیر اقتصاد ما شده است. 
برای نیل به این منظور، نیاز اســت تا گروهی از صاحبنظران و 
متخصصان حوزه اقتصاد و مدیریت بدون هیچگونه وابستگی 
سیاســی به هر یک از قوای ســه گانه، مطالعات آینده پژوهی 
توســعه اقتصادیـ  اجتماعی را انجام داده و نسبت به تهیه و 
تنظیم ســناریوی ممکن و مطلوب )با توجه به وضع موجود و 
ظرفیت های در دســترس( برای اصالح نظام تدبیر و مدیریت 

تغییر اقدام نمایند. 
در مجموع، برای داشتن یک کشور پایدار و ماندگار، با نظام 
اقتصادی و اجتماعی باکیفیت و رشــدیابنده، اصالح مسیر 
رســیدن به این هدف باید در اولویت قرار گیرد. این مسیر، 
همانا نظام تدبیر اســت که ســازوکار اصلی عملیاتی شدن 
تصمیمات و وسیله نیل به هدف توسعه و پیشرفت اجتماعی 
است. یک عزم ملی در مسئوالن و مردم برای اصالح این نظام، 
ما را قادر می کند تا با عبور از سد تحریم ها، نه تنها از فروپاشی 
جلوگیری کنیم، بلکه ایران را به کشوری با درجه باالتری از 

توسعه یافتگی تبدیل سازیم. 

فهیمه بهرامی

پژوهشگر

وضعیت حکمرانی در ایران
گزارش سنجش پایداری ایران 
که در سال 1396 توسط جمعی 
از اساتید و پژوهشگران برجسته 
انجام شد نشان می دهد که ایران 
از جایــگاه مناســبی در فضای 
حالت پایداری برخوردار نیست 
که یکی از مهمترین عوامل آن، 
کیفیت نامناسب حکمرانی در 

ایران است.

منابع:
مردوخی، بایزید، )1397(، 

»توسعه، نظام تدبیر، مدیریت 
تغییر و نگاه به آینده«

فتاحی، سجاد و دیگران، )1397( 
»پایداری ملی و سیستم های 

حکمرانی« )ایران و مساله 
پایداری(، مرکز بررسی های 
استراتژیک ریاست جمهوری

اندرو، مت و دیگران، )1396(، 
»قابلیت سازی با تحویل نتایج: 
عملیاتی کردن اصول انطباق 

تکرارشونده مساله محور 
PDIAT«، ترجمه جعفر 

خیرخواهان
میدری، احمد )1392(، »نیازمند 

نظام تدبیر هستیم«، نشریه اقتصاد 
کالن، شماره 37 و 38، صفحه 88
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اکثر کشورهای در حال توسعه، ده ها ســال است که برای 
رسیدن به ارتقای سطح زندگی و شاخص های رفاهی خود 
و نزدیک شدن به سطح توســعه کشورهای ثروتمند تالش 
می کنند، اما با این حال مرتب شکســت می خورند. به بیان 
دیگر، مشکالت و بیماری های توسعه ای به شکلی ماندگار 
و مزمن درآمده اند و گویی قابل حل نیستند.  اقتصاد ایران 
هم در چند دهه گذشــته با وجود پیشــرفت های متناوب، 
همچنان با مشکالت ساختاری گوناگون مانند اقتصاد وابسته 
به نفت، رشد اقتصادی ناکافی و نابرابر، سرمایه گذاری ناچیز و 
بی کیفیت، نظام اداری ناکارآمد و فساد زده، تخصیص  بودجه  
غیرتوسعه ای، تحقیق و توسعه اندک و غیر آن روبه رو است. 
برخی اصالحات نسبتا ساده است، مانند پرداخت الکترونیکی 
قبوض خدمات عمومی، الکترونیکی کردن اسناد دولتی، یا 
ایجاد پنجره واحد ارائه خدمات دولتی؛ اما اصالحاتی مانند 
کوچک سازی و مناسب سازی اندازه دولت، اصالح ساختار 
کابینه و وظایف وزارتخانه ها، اصالح و تقویت مدیریت منابع 
انسانی حکومت، خصوصی سازی، مبارزه با فساد، محو فقر و... 
بسیار سخت و دشوار است. تغییرات ناگهانی و شتابزده در این 
عرصه ها فقط مشکالت گذشته را تشدید می کند. مشکالت 
اصلی به شکاف بین سیاست ها و اجرا، شناخت دقیق نداشتن 
از محیط واقعی، انتخاب »بهترین رویه ها« به عنوان راهکار، 
شواهد- محور نبودن سیاستگذاری، عدم ارزیابی از اثربخشی 
برنامه ها و درس نگرفتن از تجربه ها و نداشتن یادگیری قبلی 
ربط پیدا می کند.یک نکته مرتبط اینکه در کشــورهای در 
حال توسعه مانند ایران که شخص گرایی1 و شخصیت محوری 
حاکم است، معموال تصور موفقیت هرگونه اصالحی بدون 
وجود یک رهبر پیشــتاز که از اصالحات پشتیبانی و در راه 
آن مبارزه کند، دشوار اســت. معدود اصالحات انجام  شده 
متکی به اشخاص یا اصطالحا قهرمانان اصالحات بوده است. 
وابســتگی اصالحات به شــخصیت ها این خطر را دارد که 
اصالحات نهادینه نشود؛ یعنی تضمینی برای تداوم و پایداری 
اصالحات در بلندمدت نیست. در جوامع شخص گرا معموال 
پیشرفت اصالحات مشروط به بر سر کار ماندن آن مقامات 
و شبکه های وابسته به آنها است. در بیشتر موارد، به محض 
کنار رفتن حامیان اصالحات از قدرت، این اصالحات کند یا 

متوقف می شود.

» انطباق تکرارشونده مساله- محور« چیست؟
انطباق تکرارشونده مســاله- محور )پدیا(2 یک روش شناسی 
نوآورانه است که به اجرای برنامه ها و پروژه ها در بستر توسعه 
کمک می کند. این رویکرد مبتنی بر روش های جدید اجرای 
اقدامات عملی برای مشکالت بســیار دشوار است. پیشفرض 
این رویکرد این اســت که چیزی به اسم برنامه کامل، جامع و 
همه جانبه که اصطالحا »مو الی درزش« نرود، وجود ندارد. ما 
به جای یافتن و رفتن به سراغ بهترین پاسخ ایده آلی و راهکار 

ممکن، باید از تشخیص و تعریف درست مساله آغاز کنیم.
پدیا مشکل را در کاستی قابلیت های نظام اداری می بیند؛ نظام 
اداری ای که دچار فروماندگی بزرگ شده است 3. به این معنا که 
با وجود انواع تالش ها و ابتکار عمل های پیشنهاد، پیشرفت ها 
بسیار کند بوده اســت. در این رویکرد روشن می شود که چرا 
ادارات به جای توجه به واقعیت رفتار تصنعی را پیشه می کنند4، 
چرا ظاهر و قالب جای کارکرد و وظیفه اصلی را می گیرند، چرا 
ادارات تقلید ظواهر یا همرنگ جماعت شدن5 را برمی گزینند و 
چرا باید حواس مان به تحمل بار )مسئولیت( زودهنگام6 باشد. 
یکی از بخش های مهم در این رویکرد، درک انواع فعالیت هایی 
است که حکومت ها انجام می دهند که برخی از آنها بسیار دشوار7 
است و نیاز به استفاده از روش پدیا دارند. در این روش، درک بستر 
یا ساختار مساله بسیار مهم است و توانایی درگیر کردن مردم که 
یک منبع مهم برای قابلیت سازی حکومت هستند. برای اجرای 
موفق پروژه ها و برنامه ها در بستر پیچیده، نه به یک رهبر واحد 
بلکه به رهبری چندعاملی8 نیاز است. گام اول و اصلی در این 
روش، شناخت مساله است. باید مفهوم سازی به شیوه ای باشد که 
به سمت راه حل های از قبل موجود و قبال درک شده، سوءگیری 
پیدا نکند. مساله را باید چنان ریز و تجزیه کرد تا به علل ریشه ای 
آن دست یافت که از ابزارهایی مانند »تکنیک 5 چرا« استفاده 
می شود. یعنی از جمع صاحبنظران محلی پرسش می کنیم چرا 
این مساله مهم است؟ )تا زمانی که دست کم 5 پاسخ متفاوت 
دریافت کنیم( برای چه کســانی مهم است؟ چه کسانی باید 
توجه بیشتری به این مساله کنند؟ چگونه آنها را مجبور به توجه 
بیشتر کنیم؟ در این میان از ابزارهایی مانند »دیاگرام استخوان 
ماهی« و برگزاری کارگاه حساس سازی نیز استفاده می شود تا 
علت های فرعی و ثانویه مساله پیچیده اصلی شناسایی شود. 
برای همکاری و مشارکت دیگران )نمایندگان مردم و سمن ها( 

جعفر خیرخواهان

اقتصاددان و استاد 
دانشگاه فردوسی مشهد

»انطباق تکرارشونده مساله- محور«
چه می گوید؟ 

قابلیت سازی برای اصالحات اداری
تجربه گذشته و نظریات جدید توســعه چه راهکارهایی پیشنهاد می دهند تا در مسیر توسعه 
موفق شــویم؟ این اصالحات چگونه و با چه روش هایی انجام  شــدنی اســت؟ برای موفقیت 
اصالحات به چه الزامات و پیش شرط هایی نیاز اســت؟ یکی از این روش ها، رویکرد »انطباق 

تکرارشونده مساله- محور« است. 

شماره  40 مردادماه 1397 مجله  تحلیلی قلمرورفاه 40

وند اصلی پر قلمرو رفاه

Engare.Net کتابخانه تخصیص علوم اجتماعی انگاره



باید مالکیت نسبت به مساله گسترده شود تا ماهیت آن کامال 
درک شود و به شناسایی فضای تغییر9 کمک کند. به این ترتیب 
یک فضای تغییر سه گانه )شامل اختیار، پذیرش و توانایی( ایجاد 
می شود که اجازه می دهد تا نقاط ورود به حل مساله را پیدا کنیم. 
این نقاط ورود اجازه می دهند تا شــروع به حمله به مساله به 
شیوه ای عملی و انجام شدنی کنیم. فضای تغییر سه گانه مناسب 
چنین فضایی را به ما می دهد. یافتن نقاط ورود ساده و شدنی، 
عامل »ترس و وحشت« از اجرای اصالحات را بشدت کاهش 
می دهد. اینک آمادگی برای طراحی و اجرای نخستین تکرار از 
چرخه انطباق تکرارشونده مساله- محور فراهم خواهد شد که از 
مهمترین جنبه های این روش است. با شروع سریع برای اقدام 
کردن، یادگیری با انجام دادن10 و تکرار انطباقی به نتایج بهتری 
می رسیم و اعتبار اولیه در فرایند اصالحات به وجود می آید. در 
اینجا است که به سفر طوالنی کشف و یادگیری برای مقابله با 
مسائل اساسی و چالشی وارد می شویم و با محک زنی و گسترش 

تدریجی اهداف اصالحات را به پیش می بریم.
یکی از جذابیت های رویکرد پدیا این است که حساسیت پذیری 
و انطباق پذیری را در محیط های بوروکراتیک اغلب نامنعطف 
تشویق می کند؛ اینکه چگونه با مخالفان اصالحات مذاکره یا 

قابلیت سازی برای اصالحات اداری

پی نوشت

1 . personalism
2 . Problem-Driven Iterative 

Adaptation (PDIA)
3 . big stuck

4 . administrative fact fiction
5 . isomorphic mimicry

6 . premature load bearing
7 . wicked hard

8 . multi-agent leadership
9 . change space

10 . Learning by doing

مقابله کنیم. این رویکرد نگاه ایده آلیستی ندارد و تفکر، تامل 
و آزمون و خطا را تشــویق می کند و اینکه برای حل مســائل 
سیاستی، مسیر بومی متفاوتی را پیدا کنیم. محیط محلی بسیار 
مهم است. البته استفاده از تجربه دیگران و سایر کشورها در حد 
آشنایی و ایده گرفتن و خطرات و موانع را دیدن )تصویر بزرگتری 
از ابعاد کار پیدا کردن( توصیه می شود، اما نه به این معنا که به 
شــکل تقلید صرف و نعل به نعل درآید. در محیط نامناسب و 
ضداصالحات داخلی هم حتی می تــوان نمونه های موفق از 

اصالحات یافت که باید از آن الگو گرفت و استفاده کرد.

مشکالت رویکرد پدیا
 مقاومت سازمان هایی که به  راه حل-محوری عادت کردند در 

برابر ورود به گفت وگوهای اثربخش درباره مسائل واقعی.
 افتادن به دام راه حل های قدیمی هنگام یافتن ایده های جدید.

 عدم تمایــل دولت ها به اجــازه و اختیار دادن بــرای انجام 
آزمایش های جدید هنگامی که نتیجه مشخص نیست.

 آماده نبودن و توانایی نداشــتن مردم و نهادهای محلی تا 
کارهای مورد نیاز برای یافتن راه حل های موثر و مخصوص 

خود را انجام دهند.
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امروز شرایط ایران بسیار حساس و پیچیده شده و یک اشتباه کوچک 
می تواند کشور را به مسیری بکشاند که دهه ها ناامنی و بی ثباتی را به 
دنبال داشته باشد. انقالبی که در بهمن ماه ســال 57 در ایران شکل 
گرفت از ابتدا با خطرات و دشواری هایی روبه رو بود ولی در هر صورت 
از این مشکالت گذشت. با گذشت 40 سال از پیروزی انقالب اسالمی 
اینک دیگر انقالب ایران جوانی نوپا نیســت که اشــتباهاتش به پای 
جوانی اش گذاشته شود. 40 ســالگی دوران بلوغ عقل است و اینک 
جمهوری اسالمی بیش از هر زمان دیگری باید از خود درایت و عقالنیت 
نشان دهد.  دشواری های کشــور مجموعه ای به هم پیچیده است که 
به راحتی قابل تفکیک و دســته بندی نیســت. در گذشته بخصوص 
کســانی که در فضای مکتب واقع گرایی تنفس می کردند، به راحتی 
عرصه سیاست داخلی و خارجی را از هم جدا می کردند و برای هر کدام 
نسخه ای جداگانه می پیچیدند. امروز این کار به این راحتی امکان پذیر 

نیست. عرصه سیاســت داخلی و خارجی بیش از هر زمان دیگری به 
هم پیوسته شده اســت. مرزها نفوذناپذیری خود را از دست داده  و در 
کوچکترین مســائل داخلی ردپای عناصر خارجی دیده می شود. از 
سوی دیگر، تحوالت داخلی به راحتی در عرصه بین المللی بازتاب پیدا 
می کنند و بر روندهای جهانی تاثیــر می گذارند. بنابراین ایران هم در 
عرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی دچار گرفتاری هایی است که 
نمی توان این دو را به راحتی از هم متمایز کرد و نسخه ای جدا برای هر 
کدام پیچید.  در مقابل، به نظر می رسد که سیاستگذاران ما باید یک 
نســخه واحد با رویکردی متمایز در عرصه داخلی و بین المللی دنبال 
کنند. در عرصه بین الملل خطر پیش روی ما بیش از هر چیز موفقیت 
نوعی گفتمان ایران هراسی است که طی چند دهه گذشته فعال بوده 
و امروز سخنان خود را از زبان سه بازیگر سیاسی تاثیرگذار در جهان و 
منطقه )ترامپ،  نتانیاهو و بن سلمان( بیان می کند. هم آوایی و اتحاد این 

وحید عابدینی

پژوهشگرد

تعامل با مردمـ
در سطح داخلی هیچ راهی نیست جز تعامل جدی با مردم. دولت باید سریعا اقدام به حل و فصل 
مســائلی کند که بین این نهاد و ملت فاصله انداخته است. به دســت آوردن دل ایرانی ها کار 
سختی نیست. فقط کافی است بازگردیم به آرمان های انقالبی که ملت را ولی نعمت دولتمردان 

و نمایندگان مردم را در راس امور می دانست.
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سه بازیگر در مقابل ایران بزرگترین خطر وجودی است که طی دهه های 
گذشته در مقابل کشور ما قرار گرفته است. اگرچه هر سه این بازیگران 
خاستگاه هویتی و ایدئولوژیک متفاوتی دارند اما در یک چیز مشترکند. 
فضای ذهنی هر سه آنها تحت تاثیر تبلیغات ایران هراسانه ای است که 
در چهار دهه گذشته شــکل گرفته و این سه رهبر، ایران را بزرگترین 
تهدید و دشمن در مقابل خود می بینند. آنها از هر حرکت ایران درک 

تهدیدآمیز دارند حتی اگر خواست و نیت کشور ما تهدید آنها نباشد. 
شکی نیست که این سه بیش از هر چیز، قدرت ایران را نشانه گرفته اند. 
آنها تالش خواهند کرد که قدرت کشور ما را در هر شکلی از بین ببرند. 
شاید اولین گام این باشــد که ایران را از نظر اقتصادی ضعیف کنند. 
در همین راستا، مدتی اســت که جنگ اقتصادی آغاز شده و آمریکا و 
عربستان در تالشند که ایران را از بازار نفت خارج کنند تا کشور ما نتواند 
نفت خود را بفروشد و از نظر اقتصادی ناتوان شود. مرحله بعد قدرت 
نظامی ایران خواهد بود. در ابتدا این نیروها تالش می کنند که نیروی 
نظامی ایران در بیرون از مرزهایش را تخریب و در مرحله بعد اگر بتوانند 
قدرت نظامی داخلی را مورد هدف قرار دهند. اما مهمتر از اینها، تالش 
آنها برای از بین بردن قدرت نرم ایران است. آنها تالش می کنند حکومت 
ایران را حکومتی نشان دهند که به دنبال صدور انقالب )به بیان آنها 
بی ثباتی و تنش(، شیعه گری و تسلط بر دیگر کشورها است. از سوی 
دیگر، چهره داخلی ایران را نیز حکومتی دیکتاتوری ترسیم  کنند که با 

سرکوب خواست های مردم اش آنها را به گروگان گرفته است. 
در این میان، مسئوالن ما چه سیاستی باید دنبال کنند؟ به نظر می رسد 
که چاره ای نیست جز اینکه در عرصه سوم )جنگ نرم(  بجنگند تا شاید 
در عرصه اول )جنگ اقتصادی( و عرصه دوم )نبرد نظامی( هم بتوانند 
اقدامات آنها را خنثی کنند. نقطه قوت کشــور ما و نقطه ضعف مثلث 
تهدید ایران همین جاست. آنها می گویند ایران یک حکومت دیکتاتوری،  
بزرگترین حامی تروریسم و مهمترین عامل بی ثباتی در منطقه است. 
مهمترین کاری که ایران باید کند این است که نشان دهد این تصویر 
غلط اســت. در این صورت می تواند در عرصه فشار اقتصادی و نظامی 
هم کار را برای آنها دشوار کند.  برای تحقق این امر ایران نیازمند است 
در سه سطح داخلی،  منطقه ای و بین المللی برنامه ریزی و اقدام فوری 
و جدی کند. شفاف کردن تمام دخل و خرج کشور یکی از راهکارهای 
کاهش شکاف دولت و ملت است که دولت به تازگی تالش هایی را در 
این راستا آغاز کرده که باید با قدرت تداوم یابد. مردم نامحرم نیستند 
و باید بدانند که در صدر تا ذیل کشورشان چه می گذرد. در عین حال، 
دولتمردان باید بتوانند از تمامی عملکرد خود دفاع کنند، در غیر این 
صورت می بایست عرصه را برای دیگران خالی کنند. باید به مبارزه جدی 
با فساد اقتصادی برخاست تا مردم بدانند دولتمردان خادم آنان هستند 
نه کاسب. از سوی دیگر، مجلس باید به جایگاه اصلی خود یعنی راس 
امور بازگردد. مجلســی که از دل یک انتخابات پرشور و رقابتی بیرون 
آید، می تواند بسیاری از شکاف های موجود را پر کند. به وضوح می توان 
دید در مناطقی که نمایندگان ارتباط بهتری با مردم دارند، اعتراضات 
کمتری دیده می شود. پر کردن شکاف های داخلی کشور را در مقابل 
هرگونه فشار خارجی بیمه می کند. اگر مردم و مسئوالن همدل شوند 
آنگاه می توان برای پشت سر گذاشتن مشکالت برنامه ریزی کرد. بیش 
از هر چیز، ایران باید خود را برای یک دوره فشار اقتصادی آماده کند. 
با فشار بیشتر آمریکا برای تحریم نفت ایران، به مرور فروش نفت ایران 
و درآمد نفتی کشور کاهش پیدا خواهد کرد. در چنین شرایطی کشور 
باید خود را برای تغییر سبک مصرف آماده کند. به جز کاالهای ضروری 
برای زندگی و درمان مردم هیچ کاالی دیگری نباید مشمول سوبسید 
دولت واقع شود. واقعا در شرایطی که کشــور برای روزهای سخت تر 
آماده می شود، چه ضرورتی دارد که کاالهای لوکس با نرخ دالر دولتی 

وارد شوند؟  در عین حال، تحریم ها فرصتی است برای کاهش وابستگی 
اقتصاد ایران به فروش نفت؛ بخصوص اگر ایران بتواند روابط اقتصادی 
خود را با همســایگان افزایش دهد. پ در عرصه منطقه ای بیش از هر 
چیز، ایران باید روابط خود با همسایگانش را بهبود بخشد. آنچه ایران را 
قدرتمند کرده و می کند، قدرت فرهنگی و اقتصادی ایران است. حضور 
نظامی ایران در هر کشور خارجی می تواند عاملی محرک برای تهدید 
قلمداد کردن ایران باشد. ایران هم اکنون متحدان خود را در منطقه دارد 
که قطعا باید به ثبات و قدرتمندتر شدن آنها کمک کند ولی این مهم 
می تواند به روش های دیگر صورت گیرد و نیازی به حضور نیروی نظامی 
ایران در این کشورها نیست. کاهش تنش ها با کشورهای سنی/ عربی 
باید در دستور کار مسئوالن ما باشد. حاکمان عربستان سعودی تالش 
می کنند که کشورهای عربی و سنی را در مقابل ایران نشان دهند. ایران 
باید تالش کند مانع از شکل گیری چنین تصویری در منطقه شود. در 
این راستا، دستگاه دیپلماسی باید نقش مهمتری ایفا کند. بازسازی 
روابط با همسایگان نیازمند دیپلمات هایی برجسته و پرتوان است که 

بتوانند روابط فردی با رهبران این کشورها برقرار کنند. 
در عرصه بین المللی نیز ایران امروز بیش از هر زمان دیگری می تواند 
یارگیری کند. اتحادیه اروپا آماده است که با ایران در مقابل فشارهای 
آمریکا همکاری کند. مســاله مهاجران یکی از مهمترین مشــکالت 
امروز اروپاســت و ایران می تواند نقطه ثباتی در خاورمیانه باشد که به 
کاهش مساله مهاجران کمک کند. اروپا می داند که بیش از همه دود 
بی ثباتی بیشتر در خاورمیانه به چشم او می رود و اگر ایران نشان دهد 
که بازیگری موثر در کاهش تنش ها و افزایش ثبات در خاورمیانه است، 
اروپا می تواند بر روابط با ایران حســاب ویژه ای باز کند. عالوه بر اروپا،  
چین،  هند، کره جنوبی و ژاپن به عنــوان خریداران مهم نفت ایران در 
آسیا می توانند اهرم مهمی باشند در مقابله با تحریم های نفتی. درست 
است که آنها به تحریم های آمریکا بسیار حساس هستند اما دیپلماسی 
نفتی ایران باید به دنبال راهکارهای حقوقی باشــد تــا بتواند مانع از 
تاثیرگذاری این فشارها شود.  در مواجهه با اقدامات آمریکا، دولت در 
حال حاضر چندان گزینه های زیادی ندارد. ایران البته نباید هیچگاه 
درهای مذاکره را ببندد بلکه همواره باید خود را آماده گفت وگو برای 
حل مسائل و مشــکالت منطقه ای و جهانی نشان دهد. با این حال به 
نظر می رسد مذاکره با دولت کنونی آمریکا دارای پیچیدگی های زیادی 
است. رییس جمهور کنونی آمریکا با پیشفرض ها و ذهنیت هایی تصمیم 
می گیرد که تغییر آنها نیازمند زمان است. بنابراین سیاست ایران در 
مقابل دولت کنونی آمریکا باید تالش بــرای مدیریت تنش در رابطه،  
نشان دادن آمادگی برای مذاکره سازنده و در راستای منافع متقابل و 
در نهایت مقاومت در برابر سیاست های خصمانه و سلطه جویانه باشد.  
در عین حال، ایران باید تالش کند بــه بازتعریف چهره خود در میان 
افکار عمومی آمریکا بخصوص در میان نخبگان تاثیرگذار اقدام کند. به 
سادگی و با یک تحقیق ساده می توان دریافت که نسبت مستقیمی بین 
بازدید از ایران و ذهنیت مثبت نسبت به ایران وجود دارد. تقریبا تمام 
خارجیانی که به ایران سفر کرده اند ذهنیت مثبتی نسبت به ایران پیدا 
کرده اند و در بسیاری از مواقع به مبارزه با تصویر ایران هراسی موجود 
پرداخته اند. بنابراین ایران باید درهای خود را به روی بازدید کنندگان 
آمریکایی باز کند و برخالف سیاست دولت کنونی آمریکا تالش کند 
که آمریکایی های بیشتری به ایران سفر کنند. این مساله اگرچه از نظر 
گسترش صنعت جهانگردی می تواند فرصت های اقتصادی برای ایران 
فراهم کند، اما تاثیر روانی و سیاسی آن بسیار بیشتر است. بخصوص 
بازدید افراد تاثیرگذار از جمله خبرنگاران، سیاســتمداران پیشین، 
دانشگاهیان و فعاالن مدنی از کشور ما می تواند اقدام مهمی در راستای 

مقابله با ایران هراسی قلمداد شود. 
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فرهنگ

قلمرورفاه

»توسعه پایدار« یکی از اهداف توسعه ای هر کشور با ساختاری مدرن است، اما ایران بیشتر با یک وضعیت 
»توسعه نیافتگی پایدار« روبه رو بوده اســت. در این میان، چه عوامل تاریخی، ساختاری و سیاسی منجر به 
تعمیق توسعه نیافتگی در ایران شده و در هر دوره زمانی کدام دسته از عوامل نقش مهمتری ایفا کرده اند؟ 

احمد سیف، در تازه ترین کتاب خود تالش کرده به این سواالت پاسخ دهد. 

به بهانه انتشار کتاب 
نگاهی با دوربین به اقتصاد ایران
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»احمد ســیف« اقتصاددان ایرانی بیش از 50 ســال است که در 
انگلستان زندگی می کند، 30 سال در دانشگاه های این کشور اقتصاد 
تدریس کرده و هم اکنون بازنشسته شده است. وی به رغم نیم قرن 
دوری از ایران از جمله پژوهشگرانی است که با پژوهش مستمر در 
مورد تاریخ، اقتصاد و جامعه شناســی ایران دارای نگاه واقع بینانه، 
چندبعدی و جامع در مورد علل عقب ماندگی و توســعه نیافتگی 

ایران است. 
اگر پژوهشگران حوزه توســعه در ایران و جهان را به دو دسته کلی 
تقســیم کنیم، عده ای همانند نظریه پردازان »مکتب وابستگی« 
وزن بیشتری به موانع برونزای توســعه می دهند و نقش استعمار، 
امپریالیســم و تداوم ماهیت آنها در قالب ســازمان های جهانی و 
شــرکت های چندملیتی را مهم قلمداد می کنند و رمز توســعه 
کشــورهای توســعه نیافته را قطع وابستگی از کشــورهای مرکز 

سرمایه داری می دانند. 
برخی دیگر پیرو »نظریه مدرنیزاسیون« هستند. این عده عوامل 
داخلی از جمله ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگ غالب در کشورها 
را موثرتر قلمداد کرده و معتقدند کشورهای پیرامونی و توسعه نیافته 
باید قدم در راه کشورهای پیشرفته بگذارند و برای نیل به توسعه از 

سیاست ها و برنامه های توصیه شده توسط آنها تبعیت کنند.
 اما در میان این دو طیف نظریه، کسانی هستند که ضمن اعتقاد به 
هر دو دسته، معتقدند علت های درونی و بیرونی توسعه نیافتگی به 
طور مشخص درون هیچ یک از نحله های فکری نمی گنجد و با تحلیل 
مستقل از وضعیت یک کشور به بررسی ریشه های عقب ماندگی و 
توسعه نیافتگی آن می پردازند. احمد سیف را می توان از جمله این 
پژوهشگران دانست. او با بهره گیری از دانشی میان رشته ای که شامل 
اقتصاد سیاسی، علوم سیاسی، جامعه شناسی و تاریخ است، ریشه 
توسعه نیافتگی ایران را نه فقط حضور مداوم کشورهای استعماری و 
دخالت های آنها در امور داخلی می داند و نه همانند فرهنگ گرایان 
همه مشــکالت را به گردن فرهنگ مردم و ساختار سیاسی داخل 
کشور می اندازد بلکه با نگاهی جامع و ژرف هر دو دسته از نظریات 
مذکور را به کار می گیرد و در هــر دوره تاریخی به نقش موثر آنها 

می پردازد. 
ســیف در تازه ترین اثر خود با عنوان »نگاهی با دوربین به اقتصاد 
ایران« )از مشــروطه تاکنون( بار دیگر نشــان داده که به هیچ یک 
از دســته نظریات یاد شــده تعصب ندارد و ضمن اینکه می پذیرد 
»سیاســت پردازان و دولتمردان ایران معاصر در پیدایش و تداوم 
وضعیت نامساعدی که در آن هستیم بی تقصیر نیستند« اما همزمان 
معتقد است »در ایران، ما مشکلی ساختاری و تاریخی هم داریم«. 
او در مقاالت و مصاحبه های این کتاب تالش دارد به این مشکالت 

ساختاری و تاریخی بپردازد و راهکاری برای آنها پیشنهاد دهد. 
در این بین، اما از جمله ایرادهای کتاب مذکور می توان به نپرداختن 
کافی به دوران پهلوی دوم و یکدست نبودن شکل مطالب اشاره کرد. 
پس از مقاله نسبتا مفصلی در مورد دوران قاجار و قدرت گیری پهلوی 
اول، سیف در مصاحبه ای به دوران ملی شدن صنعت نفت و اصالحات 
دوران مصدق در زمان پهلوی دوم می پردازد. در این بین، تحوالت 
دوران پهلوی دوم صرفا در چارچوب دوران کوتاه نخســت وزیری 
مصدق مورد بحث قرار می گیرد و پس از آن مطالبی در مورد اقتصاد 
سیاسی دولت های ایران پس انقالب وجود دارد. از سوی دیگر، شکل 
مطالب کتاب به دو صورت مقاله و مصاحبه است. اگر مطالب ذکر 
شده در مصاحبه ها با قالب مقاله در کتاب آورده می شد، هم ساختار 
مطالب کتاب یکدســت تر بود و هم این کتاب می توانست جایگاه 
شایسته تری نزد پژوهشگران تاریخ اقتصاد سیاسی ایران داشته باشد. 

خسرو صادقی بروجنی

عضو تحریریه
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در نگارش مطلب حاضر به بهانه مرور کتاب تازه احمد سیف تالش 
کردم به منابع دیگری رجوع کنم تا هم محتوای استداللی مطلب 
متکی به منابع معتبر دیگر باشد و هم شکل مطلب، صرفا به شکل 

یک مرور کتاب صرف نباشد. 

»انقالب مشــروطه از منظــر اقتصاد 

دیالکتیک
عقبماندگی

سیاســی« طوالنی ترین مطلب کتاب 
»نگاهی با دوربین به اقتصاد ایران« است 
که در آن نگارنــده در قالب مصاحبه، 
نظرات خود را در مورد ساختار اقتصاد 
سیاســی دوران قاجار بیــان می کند. 
»اقتصاد ایران در قرن نوزدهم« نیز عنوان کتابی اســت که سیف 
پیش تر آن را در مورد وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران در دوران 
قاجار نگاشته بود و در این مصاحبه نیز ارجاع هایی به آن داده می شود. 
نگارنده کتاب از جمله پژوهشگرانی است که معتقد است »تطبیق 
ســاختار طبقاتی یک جامعه نمونه وار فئودال با ایران قرن نوزدهم 
کاربرد ندارد، چون اگرچه ساختار اقتصادی ایران ماقبل سرمایه داری 
است ولی این ساختار فئودالی نبوده است. یعنی ما در قرن نوزدهم، 
در ایران »فئودال« بنا به تعریف دقیق کلمه نداریم« )سیف: 8(. در 
این دوران مهمتریــن طبقات، دهقانان هســتند و تیولدارانی که 
»فئودال ارزیابی می شوند ولی فئودال نبوده اند«، این طبقه گرچه از 
مازاد تولید زمین امرار معاش می کنند اما نوع رابطه با زمین به عنوان 
عامل اصلی تولید مبین ماهیت آنها نیست بلکه وابستگی شان به 
»بوروکراسی خودکامه حاکم« است که به آنها امکان »حق تصرف« 
می دهد. در این دوره، فساد، ظلم و ستم و خودکامگی شاهان قاجار 
امنیت سرمایه گذاری را با مانع جدی روبه رو کرد و همین ساختار 
معیوب سیاسی از دالیل »قطحی سرمایه گذاری« بود. »در نظامی 
که قانون اش قانون گریزی باشد، جان و مال همیشه در معرض تهاجم 
است و »معقوالنه« است که مال عمدتا »منقول« باشد تا در صورت 
نیاز بتوان آن را مخفی کرد و از دســترس عامالن استبداد مصون 
داشت.« )همان: 18(. برای ترســیم این شرایط می توان به سخن 
کنسول بریتانیا در رشت اشاره کرد که در سال 1861 در گزارشی به 
مافوق خود نوشــت: »حکومت در ایران چیزی غیــر از یک نظام 
گسترده راهزنی و ستمگری نیست« )همان: 25(. در موردی مشابه 
حاکم ســابق کالت کــه در نزدیکی همدان صاحــب یک معدن 
زغال سنگ از کارافتاده بود، علت تعمیر نکردن آن را این گونه شرح 
می دهد: »آیا چنین کاری عملی است؟ وقتی من دردسرهای الزم را 
کشیده و پول و سرمایه ام را صرف بازســازی کردم، تازه دولت سر 
می رســد و همه منافع را برای خودش می خواهــد« )همان: 59(. 
بنابراین همچنان که در مقاطع دیگر تاریخ ایران شاهد هستیم، دولت 
خودکامه سررشته تمام امور زندگی اقتصادی را در دست گرفته و از 
سوی دیگر به دلیل فساد گسترده و ناکارآمدی شدید امنیت الزم 
برای سرمایه گذاری و رونق تولید وجود نداشت و در نتیجه داللی و 
دالل مسلکی مسیر فعالیت های اقتصادی را از یک اقتصاد تولیدی 
دور کرد. در پاسخ به بحران اقتصادی که دامنگیر کشور شده بود، 
ناصرالدین شــاه نوعــی برنامــه »تعدیــل اقتصادی« شــامل 
»خصوصی سازی بدوی« و »استقراض خارجی« را اجرا کرد و »برای 
نخستین بار در تاریخ معاصر ایران طبقه زمینداری شکل گرفت که 
برخالف گذشــته زمین را مثل هر متاع دیگر در بازار خریده بود و 
مالکیت یا تصرف اش بر زمین دیگر مدیون »عطایای ملوکانه« نبود« 
و از ســوی دیگر »قدرت های اســتعماری هم در همه طول قرن 
کوشیدند »سیاست های دروازه باز« را بر اقتصاد ایران تحمیل کنند« 

)همان: 19(. نتیجه اجرای این دو سیاست، ظهور یک »بورژوازی 
تجاری« بود که عمدتا به داللی اشتغال داشت و همین امر از جمله 
زمینه های تضعیف تولید اقتصادی در ایران را فراهم کرد. همانند 
آنچه در دوران قاجار شــاهدش هســتیم یعنی اجــرای همزمان 
»خصوصی سازی« و »سیاست دروازه باز« در دوره های بعد تاریخ 
ایران نیز تکرار شد که نشان می دهد علت های توسعه نیافتگی در 
ایران دارای ریشه های »تاریخی« و »ساختاری« است. »به بیان دیگر 
آنچه که شاهد آن هستیم مجموعه ای به  هم پیوسته از اجزای یک 
استبداد آســیایی اســت که به صورت مانعی جدی بر سر انباشت 
سرمایه عمل می کند. عملکرد این عوامل در طول قرن با پیامدهای 
به سلطه درآمدن اقتصادی ایران تکمیل می شود و آنچه می توان آن 

را »دیالکتیک عقب ماندگی« نامید شکل می گیرد« )همان: 36(.
 نگارنــده کتاب با بیــان هر دو دســته دالیل داخلــی و خارجی 
توسعه نیافتگی یک کشــور چنین نتیجه گیری می کند که »آنچه 
در ایران بود و در طول قرن نوزدهم هم ریشه دار و گسترده تر شد، 
دیالکتیک عقب ماندگی بود. یعنی ما در نتیجه مجموعه ای از عوامل 
درونی و برون  ساختاری، از دنیای پیشرفته آن روز عقب ماندیم و 
همین عقب ماندگی شرایطی را فراهم آورد که باعث شد در نتیجه 
عمل کردن این دو دسته عوامل بر یکدیگر با گذشت زمان، بیشتر 
عقب بمانیم. برای نمونه، در ســال 1900 میالدی فاصله تکاملی 
جامعه ما از دنیای پیشــرفته آن روز بیشــتر بود تا در سال 1700 
میالدی؛ چرا که آنها در این 200 ســال گام هــای بلندی به جلو 
برداشــتند و ما اگر عقبگرد نکرده باشیم، در جای خویش ایستاده 
بودیم. درست است که مسئولیت بیشــتر به گردن خود ما و نظام 
حکومتی و فرهنگ خودمان است، اما واقعیت این است که در نتیجه 
نفوذ قدرت های استعماری، برای مثال حتی اگر می خواستیم راه آهن 
بسازیم نمی توانستیم. دیگر از تحمیل سیاست اقتصادی درهای باز 
بر اقتصاد بی رمق ایران چیزی نمی گویم که آن تتمه رمق را نیز از آن 
مجموعه در راه حال موت گرفت« )همان: 53(. دولت های ایران در 
قرن نوزدهم گرچه دارای عملکرد یکسانی نبودند اما آنها را می توان 
در سه شاخه عمده دسته بندی کرد. »اگر در زمان شاه عباس، شاخه 
تولید و بازتولید نسبتا فعال بود و اگر به عصر نادرشاه شاخه های غارت 
در داخل و خارج دست باال را داشت، در زمان قاجار تنها شاخه فعال 
حکومتی شاخه غارت در داخل بود« و »وقتی از سه شاخه حکومتی 
تنها شاخه غارت در داخل فعال باشــد، نتیجه آن ملی شدن فقر و 
تعمیق و گسترش عقب ماندگی اقتصادی است« )همان: 60(. در 
نتیجه در دوران قاجار دولت نه تنها همانند یک دولت آسیایی بهنجار 
برای تولید و بازتولید در کارهای عمومی سرمایه گذاری نمی کند، 
بلکه نوعی دولت آســیایی معکوس اســت که مانع اصلی تولید و 
بازتولید به شمار می رود. در این زمینه می توان به خاطرات »حاج 
سیاح« اشاره کرد. او با بیان مثالی نشان می دهد یکی از زمینداران 
خوزستان در پاســخ پیشــنهاد خود به دولت مرکزی برای تعمیر 
مشارکتی یک سد جواب می شنود که »اول پیشکش دولت را معین 
کند« )همان: 61(. سیاح با تحلیل این نوع حکومتداری می نویسد: 
»دولت ابداً این فکر را نکرده که مالیات و آنچه از رعیت گرفته می شود 
برای این است که برای منافع آنان صرف شود، بلکه مردم را بنده خود 
می داند و آنچه می گیرد مال خود می شمارد. بنابراین می گوید ما چرا 
مال خود را که برای کامرانی و عیش و نوش از دست مردم گرفته ایم 
خرج کنیم تا مردم نفع ببرند؟ دولتیان ایــران، ایرانیان را بیگانه و 
بنده خود می دانند و نمی دانند که اگر چنین باشد باز نفع ایشان در 
آبادی اســت یا می دانند، لکن خرج به عیش و نوش نقد را مقدم به 
نفع نسیه می دانند« )همان: 62(. توجه به این خاطرات و نقل قول ها 
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و مقایسه عملکرد و گفتار حاکمان وقت با عملکرد و گفتار مسئوالن 
در دوره های تاریخی دیگر نشان می دهد همچنان که پیش تر گفته 
شد، مشکالت فرهنگی و ساختاری در جامعه ایران طی چند قرن 
اخیر از خصلت تکرارپذیری برخوردارند، با این تفاوت که بیان یک 
شاه و کسی که خود را سایه خدا می دانســت و تحت هیچ قانونی 
مشروط نشــده بود، از بیان یک دولت مدرن و مشروط به قانون و 
مجلس صریح تر و شفاف تر است. بنابراین مجموعه این شرایط در 
دوران قاجار بود که زمینه های تاریخی »مصرف زدگی، تولیدگریزی 
و دالل مسلکی و انگل ساالری زندگی و اندیشه ورزی اقتصادی« را 
فراهم کرد. انقالب مشــروطه تالش جدی بود برای پایان دادن به 
استبداد مطلقه شاهان قاجار و تغییر ماهیت حکومت از ملک طلق 
پادشاه به نظامی پاسخگو مقابل قانون و نمایندگان مردم، گرچه بعد 
از مشروطه این امور در ظاهر عملی شد، اما با روی کار آمدن پهلوی 
اول، »آنچه در زمان رضاشاه داریم در واقع کاریکاتوری از دولت مدرن 
است، نه یک دولت مدرن واقعی« و »کودتای سوم اسفند تحولی است 

که به مشروطه نیم بند پایان بخشید« )همان: 70(. 

 طی سال های اخیر به ویژه با گسترش 

واقعیتیک
»نوستالژی«

فعالیت شــبکه های ماهواره ای ایرانی 
برون مــرزی، تبلیغات این رســانه ها 
همواره در جهت ارائه تصویری مثبت از 
سلسله پهلوی بوده است. به ویژه تمرکز 
این تبلیغات بر اقدامات زیرســاختی 
صورت گرفته در دوران پهلوی اول است و چنین گفته می شود که در 
این دوران برای اولین بار زیرساخت های الزم برای ورود ایران به عصر 
جدیدی از مدرنیسم فراهم شد. توسعه زیرساخت هایی مانند راه آهن 
سراسری، جاده سازی، مدارس عالی، بانکداری، افزایش کارخانجات، 
ارتش نوین، نظام قضایی جدید و... نمونه هایی از این اقدامات شمرده 
می شود. تصاویر ارائه شده سعی دارد دوران خوشی را نمایش دهد که 
زمینه های پیشرفت جامعه ایران در آن فراهم شد؛ دوران خوشی که 

مخاطب را متقاعد سازد که به چشم یک نوستالژی از آن یاد کند. 
به پهلوی دوم که می رسیم این تصاویر از ایجاد زیرساخت های یک 
ایران مدرن جلوتر می رود و با نمایشی کارت پستالی از خیابان های 
مرکزی تهران تالش دارند کشــوری در حد و اندازه پیشرفته ترین 
کشورهای آن روز جهان را به نام ایران معرفی کنند؛ تصویری که اگر 
واقعیت داشــت دلیلی برای انقالب مردم ایران در ســال 57 وجود 
نداشت. طبیعی است که در این تصاویر از کشــوری که 53 درصد 
جمعیت آن در روســتاها زندگی می کردند خبری نیست. جمعیت 
روستایی که سه سال پیش از انقالب فقط 12 درصد از آنان به برق و 5 
درصد به آب لوله کشی دسترسی داشتند )اشرف و عزیزی: 109(. اما 
به راستی جامعه ایران در دوران سلسله پهلوی چه روزهایی پشت سر 
گذاشــت و وضعیت اقتصاد و سیاســت ایران چگونه بود؟ در مورد 
قدرت گیری رضاشاه، مناسبات موجود در جامعه ایران و فشارهای 
درونی )جنبش انقالبی و اجتماعی مردم( و خارجی )وقوع انقالب اکتبر 
در روسیه( که منجر به اقدامات صورت گرفته در دوره پهلوی اول شد، 
کتاب های جامعی نگاشته شده که از آن جمله می توان به »انکشاف 
اقتصادی ایران و امپریالیسم انگلستان« نوشته آواتیس سلطان زاده، 
»پیشــینه های اقتصادی- اجتماعی جنبش مشروطیت و انکشاف 
سوسیال دموکراسی« نوشته خسرو شاکری، اعتالی ضدتاریخ )بحران 
معرفت در شناخت معماران بورژوازی کمپراتور( نوشته علی پورصفر 
)کامران( و ... اشاره کرد. احمد سیف نیز در دو مطلب »درباره اقتصاد 
ایران به زمان رضاشاه« و »روشنفکران و ملی شدن صنعت نفت« تالش 

دارد چهره واقعی از تحوالت ایران در آن ســال ها نشان دهد.  مجال 
اندک مطلب حاضر اجازه ورود مفصل به جزییات بحث را نمی دهد، اما 
بررسی اجمالی تحوالت آن ســال ها می تواند به یک ارزیابی درست 
تاریخی منجر شود. در سال های منتهی به انقالب مشروطه، جنبش 
عمومی حق طلبانه ای توسط گروه های مردمی و روشنفکران ایرانی 
ایجاد شده بود که مطالبه اصلی آن »مشروط« کردن قدرت پادشاه، 
آزادی بیان و انتقاد، حق برخورداری از عدالتخانه و ایجاد امنیت در 
کشور بود. برای نمونه در بند دوم و چهارم مرامنامه جنبش جنگل بر 
»آزادی فکر، عقیده، اجتماعات، مطبوعات، کار، کالم« و »تساوی زن 
و مرد در حقوق مدنی و اجتماعی« تاکید شده بود یا حزب دموکرات 
ایران که با گرایش سوسیال دموکراتیک در انتخابات سال 1289، یعنی 
یکدهه قبل از قدرت گیری رضاشــاه، شــرکت کرد در برنامه خود 
خواست هایی در مورد آزادی مطبوعات و بیان، حق کارگران برای ایجاد 
تشکل و اعتصاب و حق رای برای زنان و اصالحات ارضی مطرح کرده 
بود.  اما استبداد خودکامه حاکم مقابل این خواست ها ایستاد. از جمله 
فوج قزاق که رضاخان میرپنج در آن حضور جدی داشت، با قدرت تمام 
در ســرکوب جنبش جنگل نقش داشــت. وجود ایــن مطالبات و 
جنبش های اجتماعی پیگیر برای تحقق آنها در ســال های پیش از 
سلطنت پهلوی نشان می دهد آنچه به صورت آمرانه و معوج در دوران 
پهلوی اول انجام شد، تنها بخش کوچکی از مطالبات بحق و از پایین 
جامعه ایران بود. طبیعی است وقتی یک نیروی »ضدانقالب« بر جای 
یک جنبش عظیم »انقالبی« قرار می گیــرد، برای ایجاد رضایت در 
جامعه چاره ای ندارد جز آنکه بخشــی از خواست های انقالبیون را، 
اگرچه در اشــکال و ماهیت های دیگر، به اجــرا درآورد. از این زاویه 
اقدامات رضاشاه در دوران پهلوی اول را باید نوعی واکنش درونی به 
مطالبات یک جنبش اجتماعی و انقالبی ارزیابی کرد. همچنان که وقوع 
انقالب اکتبر در همسایه شمالی ایران و دلبستگی برخی از جنبش های 
داخلی به اقدامات صورت گرفته در روسیه را نیز می توان به عنوان یکی 
از عوامل خارجی این تغییرات به شمار آورد. از سوی دیگر، انگلستان 
به عنوان یک کشور استعماری که نفوذ قابل توجهی در ایران داشت به 
خوبی آگاه بود که ورود به مناسبات سرمایه دارانه نیازمند اصالحات 
زیرســاختی در حوزه های حمل و نقل، قوانین داخلی و ایجاد امنیت 
سرمایه گذاری است. اقداماتی که در دوره پهلوی اول به رضاشاه نسبت 
داده می شود به رغم انتقادی که به هر یک از آنها وارد است، بیش از آنکه 
زاییده ذهن و توان کارشناسی شخص شاه باشد، ناشی از به کارگیری 
مجموعه ای زبده از کارشناسان در اطراف او بود. کارشناسانی که به رغم 
آنکه وجود آنها در ابتدای دوره  پهلوی اول موجب اصالحات اساسی 
در کشور شد، به خاطر اســتقالل رای و ظرفیتی که برای محبوبیت 
داشتند مورد بدگمانی رضاشاه بودند و به دستور او از گردونه قدرت به 
خارج پرتاب شدند )فوران: 337( و به همان نسبت نیز مدیریت کشور 
با موانع جدی روبه رو شــد. از میان این چهره ها چهــار تن از همه 
شاخص تر بودند. »علی اکبر داور«، معمار دادگستری نوین ایران که 
بعدها وزیر دارایی شد و به دنبال اختالفاتش با شاه بر سر سیاستگذاری 
اقتصادی، خودکشی کرد، »فیروز میرزا« که وزیر دارایی بود و به جرم 
رشوه خواری محاکمه و اعدام شد، »تیمورتاش« در مقام وزارت دربار 
که او نیز به جرم رشوه خواری زندانی شد و در نهایت به دلیل عارضه 
قلبی درگذشت و »سردار اسعد بختیاری« وزیر جنگ که بازداشت شد 
و یک سال بعد در زندان درگذشــت. بنابراین خودکامگی و استبداد 
رضاشاه نه فقط تالش داشت منتقدان و مخالفان را از صحنه سیاست 
ایران حذف کند، بلکه حلقه »خودی«هــا را نیز در برگرفت و همان 
کســانی که پایه گذاران اصالحات رضاشاهی بودند، قربانی استبداد 
رضاشاهی نیز شدند. یکی دیگر از موضوعات مورد تاکید طرفداران 

 در تصاویر برخی 
رسانه های 

طرفدار نظام 
پهلوی  از کشوری 

که 53 درصد 
جمعیت آن در 

روستاها زندگی 
می کردند خبری 
نیست؛ جمعیت 

روستایی که 
سه سال قبل از 

 انقالب فقط 
12 درصد از آنان 
به برق و 5 درصد 
به آب لوله کشی 

دسترسی داشتند
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حکومت پهلوی اول، بحث »امنیت« در دوران رضاشاه است. اینکه در 
اواخر دوران قاجار و پیش از شروع سلسله پهلوی، ناامنی گسترده ای 
در کشور وجود داشت و رضاشاه با ایجاد نهادهای مدرنی مانند ارتش و 
دادگستری و همچنین مقابله با شورشیان ایالت و عشایر زمینه ایجاد 
یک دولت واحد و مقتدر مرکزی را فراهم کرد. آنچه در دوران رضاشاه 
وجود داشت، نه به معنای امنیت در پناه قانون بلکه »ترس و ناامنی 
سراسری شده است که ذهنیت ساده اندیش ما این ترس را »امنیت« 
می خواند« )سیف: 72(. به بیان دیگر، کودتای سوم اسفند سال 1299 
توسط سیدضیاء الدین طباطبایی و رضاشاه و تایید انگلیس »به واقع 
بازگشــتی بود به نظام حکومتی ناصرالدین شــاهی« )همان:21(. 
متاسفانه در این دوره روشنفکران ایرانی نیز با درکی نادرست از مفهوم 
»مدرنیته«، »ساختمان سازی و راهسازی را عوضی گرفته و اگر مرتکب 
این خبط اساسی نمی شدند دلیلی نداشت که برای مثال ملک الشعرا 
بهار خواستار »دیکتاتور مصلح« باشد که می تواند »ضامن خیر و صالح 
جامعه باشد« و بعد در مقاله »استبداد یا روح قانون« حتی فراتر برود و 
معتقد باشد علت ناامنی و شورش ها در ایران این است که »کسی از 
دولت نمی ترسد«. ترس فراگیر در دوران رضاشاه که به اشتباه از آن به 
عنوان »امنیت« تعبیر می شود، موجب ثبات حکومت شد و رمز ثبات 
به رغم وجود انواع مشکالت را در همین ترس سراسری در جامعه باید 
جست وجو کرد. »ثبات حکومت رضاشاه تا اندازه ای بود که »پیر هانری 
دوالبالنشته« کاردار سفارت فرانسه در ایران، ضمن گزارش خود به 
وزارتخانه متبوع اش در ســال 1317 نوشت: »ترس و وحشتی را که 
رضاشاه در ایران به وجود آورده است، آنچنان وسیع و عمیق است که 
به رغم شکســت های متعدد در تمام زمینه ها و با وجود فقر حاکم بر 
جامعه، حکومت رضاشاه برای مدت بسیاری طوالنی بر جامعه ایران 
ادامه خواهد داشت« )پورصفر: 56(.اقدامات رضاشاه در ایجاد یک نظام 
متمرکز و مستبد داخلی که تالش داشت با ایجاد ترس امنیت را برای 
مردم خود به ارمغان آورد، ممکن است به شرایط تاریخی آن دوره از 
جمله وجود از هم گســیختگی جامعه، ناامنی، قیام ایالت و عشایر و 
وجود ملوک الطوایفی در مناطق مختلف ربط داده شود. اما عملکرد 
سلسله پهلوی در ســال های بعد که در دوران پهلوی دوم نیز تداوم 
داشت، نشان داد این اقدامات، نه واکنش های موضعی، موقت و ضربتی 
برای ایجاد امنیت بلکه منطق درونی و کلی آن نظام برای ایجاد یک 
دیکتاتوری پلیسی و مستبد بود. از سوی دیگر، اگر سه نهاد مدرن مهم 
یعنی مجلس، مطبوعات و احزاب را در تاریخ صد ســال اخیر ایران 
بررسی کنیم، به رغم تبلیغات فریبنده ای که این دوران را سرآغار دوران 
»ایران مدرن« قلمداد می کنند، در دوران پهلوی اول هیچ یک از این 
نهادهای مدرن سیاسی تقویت نشد بلکه ساختار سیاسی کشور ماهیتا 
بازگشــت به دوران ســلطنت مطلقه پیش از مشــروطه و »عصر 
فتحعلی شاه قاجار اما با ظاهری متفاوت« )سیف: 82(. البته یک تفاوت 
عمده و اساسی میان دوران رضاشاه و دوران شاهان قاجار وجود داشت. 
»اگر به زمانه آن مستبد ریش بلند کوتاه عقل قانون نداشتیم، حکومت 
خودکامه رضاشاه بنایش را بر قانون شکنی گذاشت« )همان: 83(. »در 
دوره رضاشاه هم نهاد دولت، بی خاصیت و هم با تقلب های گسترده و 
اعمال نفوذ در انتخابات، نهاد مجلس به همان سرنوشت دچار شد« 
)همان: 75( و هم مطبوعات نتوانستند وظیفه اصلی خود را در گردش 
آزاد اطالعات و بیان نظرات انجام دهند. نبود این نهادهای مدرن که 
بتوانند وظیفه مناسب خود را انجام دهند، وضعیتی را به وجود آورد که 
در سایه یک »تجددطلبی بی ریشه و قالبی«، »به جای رسیدگی به 
آموزش و بهداشت و اقتصاد مملکت، بخش اعظم بودجه دولتی صرف 
قشون می شود که اگرچه برای »امنیت« الزم است، ولی به واقع کاربرد 
اصلی آن سراسری کردن ترس است« )همان: 93(. تحوالت دوران 

رضاشاه »تضمین کننده منافع دولتمردان و امرا و افسران عالیرتبه 
ارتش و شهربانی و ژاندارمری و مالکان روستایی و شهری و خوانین و 
تجار واردکننده و برخی صادرکنندگان مواد خام سنتی بود. به همین 
دلیل دستور کار جامعه ایران با تفاوت های اندکی، همچنان مشتمل 
بر رئوس و اصولی بود که ده ها سال پیش از انقالب مشروطیت شکل 
گرفته بودند« )پورصفر: 38(. فقط برای نمونه از میان آمارهای زیادی 
که مربوط به آن سال هاست، »کل درآمد دولت در سال 1308 نزدیک 
به 35 میلیون تومان بود. درآمد نفت 12 میلیــون تومان بود که 6 
میلیون تومان به عنوان ذخیره برای مصارف نظامی کنار گذاشته شد. 
کل بودجه وزارت جنگ در سال 1308 معادل 14 میلیون و 600 هزار 
تومان بود. به سخن دیگر، در مملکتی که نه راه داشت، نه مدرسه و نه 
بیمارستان، نزدیک به 20 میلیون تومان از درآمد 35 میلیون تومانی 
به طور مستقیم صرف ارتش شد« )سیف: 105(.  رضاشاه که در زمان 
به قدرت رسیدن یک نظامی فوج قزاق بود و اموال چندانی نداشت، در 
پایان دوران ســلطنت اش، به »زمین خواری« شهره بود، مالکیت 3 
میلیون جریب زمین را در اختیار داشت، موجودی اش در بانک ملی به 
68 میلیون تومــان )7 میلیون پوند اســترلینگ( می رســید و در 
کارخانه ها، شرکت ها و انحصارهای متعدد داخلی سهام داشت )فوران: 
338(. به گفته وکیل مالیر در مجلس شورای ملی اندکی پس از خلع 
رضاشاه: »شاه سابق را می دانم 17 سال در این مملکت سلطنت کرد و 
این را تقسیم به روز که کنیم تقریبا 6 هزار روز می شود و ایشان 44 
هزار سند مالکیت صادر کرده اند. تقسیم که کنیم روزی 7 سند ایشان 
گرفته اند« )سیف، 84(. بنابراین زمین خواری و بهره برداری خصوصی 
از اموال عمومی در ایران محصول اقتصاد سیاسی نظام خودکامه ای 
است که ریشه های تاریخی آن به ادوار گذشته بازمی گردد. در زمینه 
مقایسه سهم بودجه در بخش های مختلف کشور و اینکه جهت گیری 
سیاست ها به کدام سمت و سو است، دیگر مقاطع تاریخی ایران نیز 
تجربه کم و بیش مشابهی را با اکنون نشان می دهد. به بیان دیگر، آنچه 
باید صرف ایجاد زیرساخت برای توسعه بنیادی کشور شود به تعبیر 
»لوئی آلتوسر«، جامعه شــناس رادیکال فرانســوی صرف هزینه 
دستگاه های ایدئولوژیک و ســرکوبگر برای تحمیل اراده حاکمان و 
تداوم سلطه سیاسی دولت می شود. این نوع تخصیص منابع به جای 
آنکه به ایجاد یک جامعه دارای تفاهم و اشتراک نظر با سطح باالیی از 
مشارکت، همبستگی و ســرمایه اجتماعی منجر شود، گستره ای از 
منافع طبقاتی و ایدئولوژیک در حال نزاع و جدال دائمی را به وجود 
می آورد که حفظ این ســاختار کنونی نیز همچنان نیازمند صرف 
هزینه های امنیتی و نظامی بیشتر است. تجربه مدیریتی کشورهای 
شمال اروپا در میان کشورهای توسعه یافته و کوبا در میان کشورهای 
در حال توسعه نشان می دهد هرچه هزینه های نظامی یک کشور در 
حال صلح کمتر و بودجــه اجتماعی افزایش یابد، هــم درجه رفاه 

اجتماعی باالتر و هم رابطه دولت- ملت رابطه قوی تری است.  

ســیف در مطلب »روشنفکران و ملی 
نفت

یاناکارآمدی؟
شــدن صنعت نفت« با بیــان اینکه 
»نقدپذیری یکی از مشخصه های اولیه 
یک جامعه مــدرن و مدنی اســت«، 
معتقد است نباید اقدامات مصدق را به 
ملی شدن صنعت نفت تقلیل داد بلکه 
او پیش تر از دوران سه ساله نخست وزیری خود بیش از 60 سال در 
سیاست ایران نقش فعال و اصالحگرانه داشت.. با این همه، یکی از 
عمده ترین انتقادهایی که به ویژه طی ســال های اخیر از ســوی 
صاحبنظران راستگرا به مصدق شده بحث ملی شدن صنعت نفت 

نگاهی با دوربین به اقتصاد 
ایران )از مشروطه تاکنون(
نویسنده: احمد سیف  

نشر: کرگدن    
تعداد صفحات:   

256  صفحه
قیمت:30  هزار تومان  
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است. با این استدالل که نفت در اساس »دولتی« شد و از آنجایی که 
اقتصاد دولتی یک اقتصاد دستوری و رانتی است پس ریشه مشکالت 
کشور را باید در دولتی شدن مهمترین منبع تولید ثروت در کشور 
یعنی نفت دانست. به باور ســیف »در دانمارک و دیگر کشورهای 
اسکاندیناوی هم وضعیتی مشــابه وجود دارد، ولی در رده بندی 
توسعه انسانی سازمان ملل این کشورها در ردیف 10 کشور اول قرار 
دارند« )همان، 116( و مشکل در ایران ناشی از دولتی یا ملی بودن 
نفت نیســت بلکه »نهاد دولت در ایران به دالیل عدیده تاریخی و 
سیاسی کارآمد نیست« و »مشکل تاریخی ما نه پول نفت، بلکه در 
وجه عمده شیوه هزینه کردن آن است. نبود کنترل دموکراتیک 
نه فقط بر بخش نفت که بر زندگی ما به طور کلی بلیه ای است که 
هنوز برای درمان اش کاری نکرده ایم« )همان، 117(.همچنان که 
اشاره شد، بررسی اقتصاد سیاسی دوران پهلوی دوم در کتاب اخیر 
احمد سیف، محدود به دوران نخست وزیر مصدق است، اما او پیش تر 
در کتاب دیگری با نام »مقدمه ای بر اقتصاد سیاسی« در قالب بحثی 
در مورد مقایسه مسیر توسعه اقتصادی ایران و کره جنوبی، در مورد 
اقتصاد ایران در دوران پهلوی دوم بحث کرده و با بیان آمار و ارقام 
اقتصادی ثابت می  کند در این دوران نیز در »ساختار معیوب و بیمار 
اقتصاد ایران« تغییر چشمگیری رخ نداد. وابستگی اقتصاد به فروش 
نفت و گاز، واردات بی رویه کاالهای مصرفی، وابســتگی صنایع به 
خارج و رشد فزاینده بودجه نظامی و تسلیحاتی همچون گذشته 
ادامه یافت. اگرچه »سازمان عریض و طویل برنامه« وجود داشت اما 
»اقتصاد ایران برنامه نداشــت« و صنایع ایران 90 درصد به خارج 
وابسته بود. »51 درصد مردم در روستاها زندگی می کردند، ولی تنها 
10 درصد از تولید ناخالص ملی در بخش کشاورزی می شد«. به رغم 
بــاور کاذب مبنــی بــر رفــاه دوران گذشــته، از روزنامــه 
حکومتی»رستاخیز« مورخ 11 خرداد سال 1357 نقل است که 
»هنوز اکثریت قراء کشور از برق، راه، بهداشت و درمان، آب و دیگر 
وسایل رفاهی برخوردار نیستند«. همین روزنامه در 5 دی ماه سال 
1356 گزارش داده بود »با مقدار شیری که این روزها توزیع می شود، 
به هر نفر از مردم تهران فقط یک قاشق چایخوری شیر می رسد«. این 
وضعیت رفاهی در حالی وجود داشت که درآمدهای نفتی کشور به 
جای بازسازی زیرساخت های اقتصاد صرف گسترش و تحکیم یک 
نظام پلیسی برای ســرکوب مخالفان در داخل )ساواک( و ارضای 
تمایالت جاه طلبانه ای ماننــد ژاندارمی منطقه )ارتش و نیروهای 
نظامی( می شد. برای نمونه در طول سال های 1351 تا 1356 بیش 
از 16میلیارد تومان صرف خرید اســلحه از آمریکا شد و در دولت 
»آموزگار«، بودجه وزارت جنگ )70 میلیــارد تومان( به  تنهایی 
دوبرابر مجموع بودجه وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و 
هنــر، وزارت بهــداری، وزارت کشــاورزی و عمران روســتایی، 

دانشگاه های ایران و تربیت بدنی بود. 

»نگاهی به اقتصاد سیاســی ایران« 
دالریشدن
سرمایهداری
کوپنی

عنوان مقاله ای از این کتاب است که به 
اقتصاد سیاســی ایران پس از انقالب 
می پردازد. در سال منتهی به انقالب، 
برخی از سرمایه داران بزرگ با اندک 
دوراندیشی که داشتند با گرو گذاشتن 
سرمایه غیرمنقول خود وام های کالنی را از سیستم بانکی دریافت 
و با خود از ایران خارج کردند. بنابراین پس از انقالب آنچه باقی ماند 
کارخانه هایی بود که مدیران بدهکارشان از کشور گریخته بودند. 
از سوی دیگر، تجربه و دانش کافی برای اداره امور وجود نداشت و 

به ناگزیر دولت متولی اداره این کارخانجات و صنایع شد و »بخش 
دولتی متورم به یک تعبیر بر دولتمردان تازه تحمیل شده بود، نه 
اینکه از پیش تصمیم گرفته باشــند این کار را بکنند« )سیف، 
159(. بســیاری از کشــورهای جهان که امروز از آنها به عنوان 
کشورهایی با بازار آزاد و خصوصی سازی گسترده یاد می شود، در 
دورانی که با جنگ و بحران اقتصادی روبه رو بودند، دولت، حضور 
قوی و جدی در مدیریت اقتصادی شان داشته و بخش خصوصی با 
منطق سودورز خود در حاشیه بود تا میانگین اقتصادی جامعه 
قربانی منافع خصوصی نشود. از این رو، در ایران نیز مدیریت دولتی 
اقتصاد در دوران جنگ حفظ شــد.  »اقتصاد کوپنی« در ایران 
محصول همین دوران است که منجر به ایجاد و گسترش بورژوازی 
رانتخوار کوپنی شــد. پیش از توضیح در مــورد تغییر گفتمان 
اقتصادی کشــور از یک ســرمایه داری نفتــی- کوپنی به یک 
سرمایه داری دالری، الزم است به هزینه اقتصادی جنگ اشاره 
شود. »بر اساس برآوردهایی که در دست داریم، خسارت اقتصادی 
و غیرمستقیم جنگ در فاصله سال های 1359 تا 1367 بیش از 3 
برابر کل درآمدهای ایران از نفت در سال های 1338 تا 1367 بوده 
است. میزان ریالی این خسارت ها را بیش از 65 هزار میلیارد  ریال 
برآورد کرده اند که با توجه به نرخ دالر 7 تومانی در آن ســال ها، 
معادل 933 میلیارد دالر می شود. اگر درآمد نفت ایران را در آن 
دوران در سال به طور متوسط 20 میلیارد دالر در نظر بگیریم، این 
یعنی کل درآمدهای نفتی ایران برای 47 سال« )همان، 136(. 
پس از جنگ مدیران اقتصادی کشــور با مشورت کارشناسان 
صندوق بین المللی پول، سیاست تعدیل ساختاری را در کشور اجرا 
کردند و در این دوره اســت که همزمان با دالری شدن اقتصاد 
کوپنی، در ســایه خصوصی ســازی اموال عمومی، سیاســت 
»اختصاصی ســازی« یعنی انتقال مالکیــت عمومی به خواص 
بهره مند از ثروت کالن و شبکه ارتباطی_ نهادی گسترده پیش 
گرفته شد. »در نتیجه این تحوالت، رابطه بین درآمدها و هزینه ها 
به هم می ریزد. برای نمونه، اگرچه هزینه یک خانوار شهری در 
سال 1370 نزدیک به 2/3 میلیون تومان در سال بود ولی متوسط 
درآمد فقط 2 میلیــون تومان بود. در روســتاها وضع از این هم 
نامساعدتر بود. هزینه متوسط یک خانوار در سال، 1/63 میلیون 
تومان و متوسط درآمد 1/25 میلیون تومان، یعنی با نزدیک به 25 
درصد کسری، برآورد می شود. دیگر متغیرهای خرد و کالن نیز 
تغییرات مشابهی نشان می دهند« )همان، 138(. در ادامه این 
مسیر نرخ تورم در ســال 1374 به باالترین میزان خود پس از 
انقالب یعنی 49 درصد رسید و »باال رفتن بدهی خارجی، تورم 
افسارگسیخته و شورش های تعدیل ساختاری باعث شد که دولت 
برنامه تعدیل را در میانه راه رها کند« )همان، 141(. گرچه همین 
سیاســت در دولت اصالحات، به صورت تعدیل شده، آرامتر و با 
مالحظه عدالت اجتماعی اجرا شد. آنچه در دوران دولت های نهم 
و دهم اجرا شد، افزایش شدید بی نظمی مالی و اقتصاد بود. در این 
دوره گرچه قرار بود 80 درصد اموال عمومی به »بخش خصوصی« 
واگذار شود، اما در بهترین حالت، فقط 13 درصد آن آنچه در این 
سال ها به بخش خصوصی واگذار شــده است و مابقی یعنی 87 
درصد را به بخشی واگذار کرده اند که احمد سیف تعبیر »اقتصاد 
شترمرغی« را برای آن به کار می برد. یعنی بخشی که نه خصوصی 
است و نه دولتی، از بودجه سهم دارد، اما در اغلب موارد مالیات 
نمی پردازد. نوعی »بیماری ایرانی« که در آن اموال عمومی هرچه 
بیشــتر خصوصی شــود، »بخش خصوصی« در مقابل »بخش 

خصولتی« )نه خصوصی، نه دولتی( بیشتر تضعیف می شود. 

منابع: 
  اشرف، احمد و علی بنوعزیزی 

)1388(. طبقات اجتماعی، دولت 
و انقالب در ایران. ترجمه سهیال 

ترابی فارسانی، 
چاپ دوم، انتشارات نیلوفر. 

 پورصفر )کامران(، علی )1396(. 
»اعتالی ضدتاریخ؛ بحران معرفت 

در شناخت معماران بورژوازی 
کمپرادور«، نشر پژواک فرزان. 

 سیف، احمد )1397(. »نگاهی با 
دوربین به اقتصاد ایران )از مشروطه 

تاکنون(«، نشرکرگدن. 
 سیف، احمد )1376(. »مقدمه ای 

بر اقتصاد سیاسی«، نشر نی. 
 فوران، جان )1377(. »مقاومت 
شکننده؛ تاریخ تحوالت اجتماعی 

ایران«، ترجمه احمد تدین، 
موسسه خدمات فرهنگی رسا. 
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نزدیک به دو دهه پس از تز معروف »پایــان تاریخ«، تزی که در آن 
»فرانسیس فوکویاما« لیبرال دموکراسی را پیروز نبرد ایدئولوژی ها 
اعالم کرد و از فرجام تاریخ گفت، حاال بر وی هم مشــخص شده که 
داستان جوامع، پیچیدگی های بیشتری دارد و اوضاع آنگونه هم که 
او پیش بینی می کرد پیش نرفته است. لیبرال دموکراسی های غربی 
خود اکنون با مسائلی در حکومتداری مواجه شده اند که پیش تر به 
کشورهای توسعه نیافته نسبت داده می شد. فوکویاما اکنون با کتاب 
دیگری خبرساز شده اســت؛ کتاب »نظم و زوال سیاسی« با عنوان 
فرعی »از انقالب صنعتی تا جهانی شدن دموکراسی«. کتابی که از 
زمان انتشارش در سال 2014 بسیار مجادله برانگیز بوده و در آن او 
استدالل می کند که لیبرال دموکراسی های غربی به ویژه در آمریکا با 
مساله »ویژه پروری مجدد« روبه رو شده و در حال تجربه نوعی زوال 

نهادی هستند. 
کتاب فوکویاما را باید در چارچوب ســنت اســتادش »ســاموئل  
هانتینگتون« تحلیل کرد؛ سنتی که می توان آن را »قدرت محور« 
نامید. برای  هانتینگتون و البته فوکویاما تولید قدرت به مراتب مهمتر 
از کنترل آن است. آنها نگران چشم اندازهای بی ثبات کننده در جوامع 
هستند و راه برحذر ماندن از این خطر را تشکیل دولتی می دانند که در 
وهله اول و پیش از هر چیز بتواند نظمی را برقرار سازد یا تحمیل کند. 
منشاء بسیاری از مشکالت به زعم آنها فقدان این نظم دولتی است: 
»ریشه فقر فاحش درآمدی، بهداشتی و آموزشی و غیره برخی نواحی 
آفریقایی در قیاس با مناطق پررونقی چون شرق آسیا را باید مستقیما 
در نبود نهادهای دولتی قوی جست وجو کرد« )فوکویاما 1396: 14(. 
پیش از این کتاب و در ســال 2013 فوکویاما در مقاله »حکمرانی 
چیست؟« مساله دولت و قدرت دولتی را برجسته کرده و خواهان 

گذار از پارادایم دموکراسی شده بود: 
»دغدغه ها یک دهه بعد از موج ســوم دموکراسی کماکان بر روی 
دموکراسی و شرایط گذار به آن اســت. به عبارت دیگر، تقریبا همه 
عالقمند به مطالعه نهادهای سیاسی هستند که قدرت را محدود یا 
کنترل می کنند )پاسخگویی دموکراتیک و حاکمیت قانون( اما کمتر 
کسی اســت به نهادی که این قدرت در آن تجمیع و از آن استفاده 

می کند، یعنی دولت عالقمند باشد )فوکویاما 2013:5(.
فوکویاما کتاب »نظم و زوال سیاســی« را جلد دوم کتابی معرفی 
کرده که پیش تر با عنوان »ریشه های نظم سیاسی از دوران پیش از 
تاریخ تا انقالب فرانسه« و در سال 2011 منتشر کرده بود. او این دو 
کتاب را تالشی برای بازنویسی و روزآمد کردن اثر کالسیک ساموئل  
هانتینگتون با نام »سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی« 
می داند که اولین بار در سال 1968 منتشر شد. مهمترین ایده کتاب  
هانتینگتون از نظر فوکویاما در »متوجه کردن مردم نسبت به این 
نکته بود که توسعه سیاسی فرایندی جدا از رشد اقتصادی و اجتماعی 
است و پیش از دموکراتیک شدن شیوه حکومت باید یک نظم اساسی 
وجود داشته باشد.«بنابراین مساله »نظم« برای فوکویاما مساله اصلی 
اســت. برای او نظم در جامعه مدرن با وجود دولتی معنا می یابد که 
بتواند کارکردهایی را انجام دهد. از این  رو، وجه اجرایی دولت اهمیت 

می یابد: »نظم سیاسی فقط درباره محدود کردن حکومت های فریبکار 
نیست، بلکه بیشتر درباره وادار کردن حکومت به انجام کارهای مورد 
نظر، نظیر تامین امنیت شــهروندان، حفظ حقــوق مالکیت، اراده 
خدمات آموزشی و بهداشت عمومی و ایجاد زیرساخت های الزم برای 
فعالیت بخش خصوصی است. در بسیاری از کشورها دموکراسی به 
این دلیل تهدید می شود که دولت یا بسیار فاسد یا در انجام امور خود 
ناتوان است« )فوکویاما 1396: 65(. فوکویاما همنوا با برخی جریانات 
معاصر در جامعه شناسی و علوم سیاســی به مساله ظرفیت دولت 
می پردازد. او به هیچ وجه طرفدار دولتی حداکثری نیست اما الزمه 
انجام کارکردهای دولت را وجود آن چیــزی می داند که »ظرفیت 
دولت« خوانده می شــود: »در حالی که بسیاری از مباحث سیاسی 
کنونی حول میزان دخالت دولت می چرخد، ســوال دیگری که به 
همان اندازه اهمیت دارد ظرفیت دولت است. هر کاری از خاموش 
کردن آتش تا ارائه خدمات بهداشتی تا اتخاذ سیاست های صنعتی، 
بسته به کیفیت بوروکراسی دولتی که مسئول انجام این کارهاست 
می تواند بهتر یا بدتر انجام شود. حکومت ها مجموعه ای از سازمان های 
پیچیده اند که عملکردشان بستگی به نحوه سازماندهی و منابع در 
دسترس، اعم از انسانی و مادی، دارد« )همان:69(. بنابراین نهادها 

و کیفیت آنها از نظر او اصلی ترین نقش را در توسعه ایفا می کنند. 
کتاب »نظم و زوال سیاســی« پروژه جاه طلبانه ای اســت؛ چرا که 
نویسنده می کوشد تاریخ طوالنی دولت و نهادهای سیاسی در جوامع 
مختلف را بدون مطرح کردن بحث های نظری دقیق روایت کند. از نظر 
فوکویاما، میان سه عنصر دولت )تولید قدرت(، حکومت دموکراتیک 
)انتخابات آزاد و منصفانه( و حاکمیت قانون )محدود کردن قدرت 
دولت( همواره تنش و تعارض وجود دارد و برقراری تعادل میان آنها 
یکی از دشوارترین کارها در اداره کردن کشورها در دوران کنونی است. 
به نظر او، تنها در لیبرال دموکرسی است که تا حدی تعادلی میان این 
سه وجه برقرار شده است. هرچند فوکویاما به تصریح نمی گوید اما از 
میان این سه وجه دولت، )یا تولید قدرت( برای او اهمیت بیشتری 
دارد و سعی می کند آرایش این ســه عنصر را به لحاظ تاریخی در 

کشورهای مختلف بررسی کند و نتایج آن را نشان دهد.
او در این کتاب به شکل گیری دولت های مدرن در جوامع مختلف 
می پردازد و بر اهمیت نقش بوروکراسی غیرشخصی و شایسته ساالر 
تاکید می کنــد. تزمحوری او این اســت که توالی ها در توســعه 
سیاسی مهم هستند، یعنی ترتیب زمانی رخدادها تاثیر بسیاری 
بر سرنوشت جوامع باقی می گذارد. در این راستا، او بر مساله تقدم 
دولت ســازی مدرن )که برای او با یک بوروکراسی کارآمد تعریف 
می شود( بر پاسخگویی سیاسی یا سازوکارهای دموکراتیک تاکید 
می کند. فوکویاما معتقد اســت روندهای تاریخی نشان می دهد 
که اگر پاسخگویی سیاســی )دموکراسی( مقدم بر دولت سازی و 
شکل گیری بوروکراسی غیرشخصی باشد، رانت جویی و ویژه پروری 

حاکم می شود. 
»اگر در کشوری دولت مدرن از نوع وبری آن )یعنی با یک بوروکراسی 
کارآمد( وجود نداشته باشد، ورود دموکراسی باعث رواج ویژه پروری 

محمد هدایتی

پژوهشگر 
اجتماعی

در پی تحکیم قدرت  
کتــاب فوکویامــا را بایــد در 
چارچــوب ســنت اســتادش 
»ساموئل  هانتینگتون« تحلیل 
کرد؛ ســنتی که می توان آن را 
»قدرت محــور« نامیــد. برای  
هانتینگتون و البتــه فوکویاما 
تولید قدرت بــه مراتب مهمتر 
از کنترل آن اســت. آنها نگران 
چشم اندازهای بی ثبات کننده در 
جوامع هستند و راه برحذر ماندن 
از این خطر را تشــکیل دولتی 
می دانند که در وهله اول و پیش 
از هر چیز بتواند نظمی را برقرار 

سازد یا تحمیل کند.
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و حامی پروری و به دنبال آن فســاد اداری می شود. به عبارت دیگر، 
چون یک بوروکراسی قدرتمند غیرفاسد شکل نگرفته، سیاسیون 
برای تحقق اهداف سیاسی خود و کسب رای به راحتی منابع عمومی 
را بین حامیان شــان توزیع می کنند تا آراء آنها را در انتخابات از آن 

خود سازند.«
او با بررسی آمریکای قرن 18 به عنوان مکانی که دموکراسی زودتر 
در آن نضج گرفت، این ویژه پروری را نشان می دهد. از نظر او، دولت 
آمریکا تا نیمه های قرن 19 دولتی ناکارآمد، ویژه پرور و فاسد بود. تنها 
در قرن نوزدهم بود که ائتالفی میان گروه های خواهان بهبود شرایط 
شکل گرفت و اصالحات اساسی در نهادهای دولتی آمریکا به وقوع 
پیوست. در مقابل، داستان »پروس« متفاوت است. آنها ابتدا دولتی با 
یک بوروکراسی غیرشخصی کارآمد ایجاد کردند و بعدها به خواست 
دموکراسی یا پاسخگویی سیاسی مجال بروز دادند. بنابراین مساله این 
است که درهای نظام سیاسی چه زمان بر روی مجادالت دموکراتیک 
باز می شود؟ اگر این گشودگی پیش از تشــکیل یک دولت قوی با 
بوروکراسی کارآمد باشد، ویژه پروری و مشکالت اجرایی رخ می دهد 
و اگر به مانند آلمان اقتدارگرا، اول بوروکراسی مستقل غیرشخصی 
شکل گیرد و سپس خواست دموکراسی مطرح شود، مشکالت کمتر 
است. فوکویاما بخش هایی از کتاب را اختصاص می دهد به نشان دادن 
پیامدهای منفی ویژه پروری و اینکه در هزاره سوم دوباره شاهد بسط 

ویژه پروری در نهادهای دولتی کشورهای غربی هستیم.
»فوکویاما« ویژه پروری را »قبضه ظاهری نهادهای دولتی غیرشخصی 
از ســوی نخبگان قدرتمند« تعریف می کند )همــان:38(. اولین 
و مهمترین اثــر ویژه پــروری و حامی پروری تاثیــر آن بر کیفیت 
حکومت است. بوروکراسی مدرن بر مبنای شایسته ساالری، لیاقت 
و غیرشخصی بودن استوار است. وقتی کارمندان بر مبنای حمایت 
سیاسی یا رفاقت با سیاستمداران انتخاب شوند عملکرد آنها الجرم 
بســیار ضعیف تر خواهد بود. پر کــردن بوروکراســی از منصوبان 
سیاســی باعث افزایش دســتمزدها و کمبود منابع مالی می شود. 
بخش عمومی برخالف بخش خصوصی با خطر ورشکستگی مواجه 
نیست و معیارهای سرراستی برای سنجش عملکرد ندارد، لذا اصالح 
حکومت هایی که کارکنان آنها از طریق ویژه پروری انتخاب شده اند 
دشوار است )فوکویاما 1396:97(.فوکویاما پس از اشارات تاریخی به 
وضعیت فعلی نظام های غربی می پردازد و چشم اندازی تیره و تار از 
آنها به ویژه از آمریکا ترسیم می کند؛ چرا که تحوالت چند دهه اخیر 
به ویژه در آمریکا گواهی است بر نوعی زوال نهادی و سیاسی. از نظر 
فوکویاما، در دهه های اخیر توسعه سیاسی در آمریکا مسیر معکوسی 
پیش گرفته و دولت به دولتی ضعیف تر، با کارایی کمتر و فساد بیشتر 
تبدیل شده است. یکی از دالیل این مساله، نابرابری فزاینده اقتصادی 
و تمرکز ثروت اســت که به نخبگان اجازه داده قدرت سیاســی را 
خریداری کرد و آن را به نفع خود دستکاری کنند. از نظر او، آمریکا به 

تغییر نیاز دارد و بدون چنین تغییری زوال حتمی است. 
کتاب »نظم و زوال سیاســی« از چهار بخش اصلی با فصول متعدد 
تشکیل شده است. در هر کدام از بخش ها به شواهدی از کشورهای 

مختلف توسل می جوید؛ شواهدی تاریخی از آلمان، انگلستان، آمریکا، 
ژاپن و دیگر کشورهای شرق آسیا. فوکویاما بخش هایی از کتاب را به 
داستان دموکراسی و عوامل گسترش آن اختصاص می دهد و در پایان 
از زوال سیاســی در غرب و بخصوص آمریکا می گوید. بعدها برخی 
ظهور ترامپ را نشانه ای از زوال سیاسی در آمریکا و تحقق پیش بینی 

فوکویاما دانستند.
کتاب پرسروصدای فوکویاما مشــکالتی جدی هم دارد. از بحث و 
استدالل نظری دقیق خبری نیست و گاه تاریخ به نفع استدالل های 
نویسنده مصادره شده است. خیلی ها منکر مسیر تاریخی شده اند که 
فوکویاما ترسیم کرده است. نظریه ویژه پروری او هم بر بنیانی لرزان 
استوار است. نظریه ویژه پروری فوکویاما مبتنی است بر دیدگاهی 
انسان شــناختی که می تواند اساسا محل مناقشه باشــد. از نظر او، 
انســان ها بنابر ماهیت و طبع خود حیواناتی اجتماعی هستند. اما 
اجتماعی بودن طبیعی آنها شکل نوع دوستی نسبت به خانواده )روابط 
ژنتیکی( و دوســتان را به خود می گیرد. عامل مهار کننده این میل 
طبیعی نهادها هستند. اگر نهادها نتوانند درست کار کنند یا زوال یابند 
)آنچنان که امروزه چنین( است، انسان ها تمایل می یابند که دوباره به 
سمت روابط اجتماعی مبتنی بر تمایالت ژنتیکی بازگردند )همان: 
18(. اما استدالل خاصی برای این فرض بزرگ ارائه نمی شود. معلوم 
نیست چرا نباید چیزهای دیگری را به عنوان طبیعت انسانی در نظر 
گرفت و اینکه آیا در نظرگرفتن چیزی به عنوان »طبیعت« انسانی و 
برپاکردن استدالل هایی نظری بر پایه آن درست است یا نه. فوکویاما 

بنیان استدالل هایش را بر این فرض نامستدل می گذارد. 
او اگرچه بر اهمیت پاسخگویی سیاسی انگشت می گذارد اما قدرت و 
تولید آن را آشکارا مهمتر می داند. از این  رو، چنین گمان می رود که او 
فضا را برای لویاتانی قهار باز گذاشته است. برای او شیوه های مختلف 
اعمال قدرت چندان اهمیتی ندارد، اشکال مختلف سرکوب را چندان 
در نظر نمی گیرد و از این رو مردم جایگاه چندانی در نظریه اش ندارند. 
از سوی دیگر، در تحلیل تاریخی اش جای چندانی برای جنبش های 
مقاومت و اعتراضی مردم و نقش آنها در اصالح دولت ها قائل نیست. 
بخش عمده فرایند نوسازی دولت در غالب کشورهای غربی اتفاقا از 
طریق این فشــار از پایین محقق شده است. جنبش های اجتماعی 
جای چندانی در دیدگاه های او ندارند. مهم برای او، توان دولت ها برای 
کنترل و یا کانالیزه کردن اعتراضات است. از سوی دیگر، او کماکان 
در چارچوب لیبرال دموکراسی به تحلیل جوامع مختلف و نهادهای 
آنها می پردازد و دیگر اشکال و مناسبات اقتصادی سیاسی را چندان 
در نظر نمی گیرد و بدیل های اقتصادی - سیاسی دیگر را به رسمیت 
نمی شناسد. مساله مهم دیگر این است که از زمان  هانتینگتون، غالب 
افرادی که در این ســنت کار کرده اند، با بیش از حد برجسته کردن 
وضعیت کشورهایی چون »زئیر« یا برخی کشــورهای آفریقایی، 
به موجه جلوه دادن اســتدالل اصلی خود درباره لزوم وجود دولتی 
قوی پرداخته اند، در حالی که در اغلب جوامع دولت ها به شکنندگی 
نمونه های موجود در آفریقا نیستند و مساله اتفاقا نه تولید قدرت که 

پاسخگو کردن و کنترلش است. 

نظم و زوال سیاسی
نویسنده:   

فرانسیس فوکویاما
مترجم :  

 رحمن قهرمانپور
نشر: روزنه   

تعداد صفحات:  
 606  صفحه 

قیمت:
50  هزار تومان

مروری بر  کتاب نظم و زوال سیاسی
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کتــاب »رهنمودهای اکچوئریال طرح هــای تامین اجتماعی« به 
طور مشترک توسط اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی و سازمان 
بین المللی کار تهیه شده است. این کتاب، راهنمایی برای اکچوئری ها 
و متخصصان تامین اجتماعی اســت که وظیفه امــور اکچوئری 
طرح های تامین اجتماعی را بر عهده دارند و همچنین ذی نفعانی 
که کارهای اکچوئری را نظارت می کنند. این کتاب با هدف بهبود 
عملکرد اکچوئری ها تهیه شده است. نویسنده بعد از ارائه مجموعه 
رهنمودهای ISSA-ILO و استانداردهای حرفه ای موجود و آتی امور 

اکچوئریال و اکچوئر را تعریف می کند. 
اکچوئر و یا مشــاوران اکچوئری به طور مســتقیم توسط موسسه 
تامین اجتماعی استخدام می شوند و گزارش های مشاوره و یا سایر 
داده ها را بر اســاس قرارداد به نهاد تامین اجتماعی ارائه می کنند و 
دارای صالحیت در سطح ملی یا بین المللی هستند. عنوان اول قسمت 
بعدی ارزشگذاری طرح های تامین اجتماعی است که با هدف ارزیابی 
پایداری انجام می گیرد و دارای 51 رهنمود )رهنمودها شامل اصول و 

مکانیزم می شوند( به قرار زیر است:
1: نیاز به انجام ارزشگذاری های اکچوئری: موسسه تامین اجتماعی 
باید اطمینان حاصل کند که ارزشگذاری اکچوئریال برای ارزیابی و 
کنترل مالی برنامه های تامین اجتماعی، به طور منظم انجام می  گیرد 
و در شروع اجرای یک برنامه جدید یا زمانی که برنامه های موجود با 

تغییرات اساسی مواجه است، اجرا شوند. 
2: موسســه تامین اجتماعی برای انجام اکچوئری از دسترسی به 
داده های کافی و قابل اعتماد اطمینان حاصل کند و از تطابق آنها با 

مقررات محرمانگی داده ها و استانداردهای ملی آگاه باشد. 
3: مفروضات: مفروضات مورد اســتفاده برای ارزشــگذاری طرح 
تامین اجتماعی، دارای کفایت الزم برای ارزشگذاری طرح مطابق 
اهداف مالی آن و سازگاری با شــرایط کلی اجتماعی - اقتصادی 

کشور است. 
4: روش شناسی ارزشگذاری: روش شناسی ارزشگذاری با روش تامین 
مالی طرح تامین اجتماعی سازگار است و ارزیابی های اکچوئریال را 
بررسی به اقدامات و شــاخص های پایداری قادر می  سازد. اکچوئر 
نظر مشورتی در خصوص مناسب بودن روش شناسی ارائه می دهد. 

5: مدل پیش بینی: مدل پیش بینی بر مبنای اصول اکچوئری ساخته 
می شود. این مدل توانایی ارزیابی مقررات طرح های تامین اجتماعی، 
پیش بینی جریانات نقدی آن در دوره های مرتبط پیش بینی شده و 

سنجش پایداری و کفایت شاخص ها اگر مناسب باشد را دارد. 

6: تعیین ارزش دارایی های طرح تامین اجتماعی: اساس انتخاب  شده 
برای تعیین ارزش دارایی های طرح تامین اجتماعی با شاخص های 

پایداری طرح سازگار است. 
7: سازگاری: ارزشگذاری طرح تامین اجتماعی شمل سازگاری ارزش 
سنجه های پایداری، شاخص های مالی و سایر نتایج میان ارزشگذاری 

تبعی و جاری است. 
8: عدم قطعیت نتایج: ارزشگذاری نظام تامین اجتماعی شامل تجزیه 
و تحلیل عدم قطعیت های آتی و اثرات آن بر طرح اســت. اکچوئر 
ریسک های ناشی از عدم قطعیت آتی را تعیین و در صورت امکان به 

صورت کمی بیان می کند. 
9: گزارش دهی: در تهیــه گزارش ارزشــگذاری اکچوئریال طرح 
تامین اجتماعی، اکچوئر باید الزامات قانونی، راهنما و استانداردهای 

حرفه ای مرتبط و همچنین مخاطبان ویژه را مورد توجه قرار دهد. 
10: کنترل عملیاتی: اگر موسســه  تامین اجتماعی واحد داخلی 
اکچوئری داشته باشد، حسابرســی منظم از عملکرد آن بایستی 
صورت گیرد و چنانچه متخصصان اکچوئری خارجی استخدام شوند، 
گروه های ذی نفع در خصوص راه های کنترل موسسه تامین اجتماعی 

در خصوص مناسب بودن فرایندهای ایشان توافق کنند. 
11: بازنگری کارشناس مستقل: موسسه تامین اجتماعی بازنگری 
اقدامات انجام یافته توسط کارشناس مستقل در خصوص ارزشگذاری 
طرح تامین اجتماعی را به طور منظم بازنگــری می کند. اکچوئر 
مسئول ارزشگذاری با کارشناسان مستقل مسئول بازنگری به طور 

کامل همکاری می کند. 
12: پیگیری توصیه های حسابرسی عملیاتی و داوری کارشناس 
مستقل: موسسه تامین اجتماعی توصیه های حسابرسی عملیاتی و 
داوری کارشناسان مستقل را مورد توجه قرار می دهد و از اجزای آنها 

در فواصل زمانی اطمینان حاصل می نماید. 
عنوان دوم مدیریت عملیاتی سیستم های تامین است که اکچوئر 
در رابطه با مســائل مرتبط بــا مدیریت روزمــره و عملکرد طرح 
تامین اجتماعی، نقشی اساسی ایفا می  کند. رهنمودهای مرتبط با 

این بحث شامل موارد زیر است:
13: تعیین مزایای متعلقه: موسسه تامین اجتماعی ملزم به محاسبه 
مزایای متعلقه به افراد مطابق با ضوابط قوانین و مقررات حاکم بر 

طرح است. 
14: تعیین متغیرهای اکچوئری: متغیرهای اکچوئری می بایست در 

تطابق با اصول پذیرفته شده اکچوئری تعیین گردند. 

عاطفه آقایی

روزنامه نگار

صالحیت ملی و بین المللی 
اکچوئر و یا مشــاوران اکچوئری 
به طور مستقیم توسط موسسه 
اســتخدام  تامین اجتماعــی 
می شوند و گزارش های مشاوره و 
یا سایر داده ها را بر اساس قرارداد 
به نهــاد تامین اجتماعــی ارائه 
می کننــد و دارای صالحیت در 

سطح ملی یا بین المللی هستند

درباره کتاب رهنمودهای اکچوئریال 

طرح های تامین اجتماعی...
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15: تعیین نرخ بازگشت جهت اســتفاده در حساب های صندوق 
احتیاط و پیامدهای مالی احتمالی آن: در تعیین بازگشــت معتبر 
در حســاب های صندوق احتیاط مزایابگیران، اکچوئر می بایست 
به موضوع تاثیر تصمیمات بر پایداری طرح و در عین حال کفایت 

مزایا توجه کند. 
16: تعیین نرخ بازگشت ســرمایه معتبر در خصوص حساب های 
ملی و پیامدهای مالی ناشی از آن: نرخ بازگشت معتبر در خصوص 
حساب های ملی می بایست در تطابق با قوانین و مقررات طرح تعیین 

و تنظیم گردد. 
17: نظارت بر حساب های انفرادی سرمایه گذاری شده: موسسات 
تامین اجتماعی نقش مهم در مدیریت، نظارت و طرح های مبتنی بر 

حق بیمه معین بر عهده دارند. 
18: تعیین نرخ تبدیل مبلغ یکجا به درآمد: اکچوئر در صورتی که 
مسئولیت او دانسته شود، از روش و مفروضات مناسبی جهت تعیین 

متغیرهای تبدیل مقادیر یکجا به درآمد استفاده می کند. 
19: مکانیزم هــای ترمیــم خــودکار: موسســه تامین اجتماعی 
مکانیزم های خودکار ترمیم را طبق قوانین و مقررات اجرایی طرح 
نحوه اجرایی این مکانیزم و تاثیر آنها بر کفایت مزایا یا پایداری مالی 

طرح را مورد تجزیه  و تحلیل قرار می دهد. 
عنوان بعدی مسائل مربوط به سرمایه گذاری با رهنمودهای زیر است:

20: مدیریت ســرمایه گذاری: الزامات ورودی اکچوئریال و نقش 
اکچوئر بایستی به طور شفاف در چارچوب مدیریت سرمایه گذاری 

مطرح گردد. 
21: لحاظ تعهدات در فرایند سرمایه گذاری

22: فرایندهای مدیریت سرمایه گذاری: موسسه تامین اجتماعی 
اکچوئرها را در حوزه های مختلف فرایند سرمایه گذاری مشارکت 

می دهد. 
23: ورود به ارزیابی دارایی ها و محســبات مربوط به مزایا: موسسه 
تامین اجتماعی اکچوئرها را در فرایندهایی که ارزش مناسب دارایی ها 

را تعیین می کند مشارکت می دهد. 
24: گزارش دهی سرمایه گذاری: اکچوئر برای حصول اطمینان از 
افشای دقیق و مناسب اطالعات می بایست وارد فرایند گزارش دهی 
سرمایه گذاری و فرایند تصمیم ســازی در خصوص میزان افشای 

اطالعات شود. 
گزارش دهی، تعامل و افشا، عنوان بعدی است که دارای رهنمودهای 

زیر است:
25: تعامل بین اعضای هیات مدیریه، مدیریــت و اکچوئر: تبادل 
اطالعات بین این سه موجب بهبود مدیریت شده و هیچ اثر منفی در 

استقالل اکچوئر ندارد. 
26: مالحظات فرایند گزارش دهی

27: مسئولیت موسسه تامین اجتماعی در خصوص گزارش دهی 
اکچوئریال و تعامل با تغییرات مزایای طرح: موسسه تامین اجتماعی 
به طور منظم، اطالعات جامع را در خصوص وضعیت اکچوئریال طرح 

تامین اجتماعی جهت ذی نفعان ارائه می دهد. 
28: تعامل فنی و غیرفنی اطالعات اکچوئری

عنوان بعدی مدیریــت و تجزیه  و تحلیل مخاطرات اســت که با 
رهنمودهای زیر مشخص می شود:

29: چارچوب مدیریت مخاطره: کارکرد مخاطره به همراه سایر توابع 
مدیریت موثر مخاطره را تضمین می کند

30: شناسایی و تعیین مخاطره
31: اندازه گیری مخاطره

32: کاهش مخاطره

رهنمود 33: ورودی اکچوئریال در مدیریت مخاطره های طرح
34: داده های اکچوئریالی در مدیریت مخاطرات عملیاتی پیش  روی 

موسسه تامین اجتماعی
موضوعات قانونی، استانداردها و راهنمای حرفه ای عنوان مهم دیگر 

کتاب است که شامل موارد زیر است:
35: مطابقت با الزامات قانونی: اکچوئر و موسســه تامین اجتماعی 
می بایســت با الزمات قانونی مصــوب دولتی و مراجــع نظارتی و 

مقاوله های سازمان بین المللی در تطابق باشد. 
36: تطابق با اســتانداردهای اکچوئری: اکچوئر اســتانداردهای 
اکچوئریال مرتبطی را دنبال می کند که در کشــور محل اشتغال و 
یا مقرر شده توسط سایر موسسات اکچوئری که او عضو آن است، 

قابل اجرا باشد. 
37: انطباق با استانداردهای حسابداری

38: تطابق با الزامات گزارش های آماری ملی و بین المللی
39: سایر استانداردهای حرفه ها و راهنماها

در قســمت بعدی موضوعات مرتبط با سیاســت و اســتراتژی با 
رهنمودهای آن مورد بررسی قرار می گیرد:

40: طراحی یک طرح تامین اجتماعی جدید رهنمود
 41: ارزشگذاری و هزینه یابی نظام جدید تامین اجتماعی 

42: مالحظات تامین مالی و اندوخته گذاری؛ اکچوئر همزمان با تهیه 
گزارش ارزشگذاری اکچوئریال طرح تامین اجتماعی، به سیاست 

تامین مالی نیز توجه می کند. 
43: مالحظات پایداری

44: کفایت مزایا
45: پوشش: وضعیت پوشش قانونی و موثر فعلی تحت الشعاع قوانین 
جاری و مدیریت طرح و همچنین روند جهانی و تغییرات جمعیتی که 

ناشی از تغییرات در پوشش قانونی و موثر است، قرار دارد. 
46: پیامدهای تغییرات و اصالحات بر مزایا و تامین مالی: زمانی که 
تغییرات پارامتریک و ساختاری طرح تامین اجتماعی مدنظر است، 

مشارکت اکچوئر مورد نیاز است. 
عنوان آخر کتاب به تخصص اکچوئری، نیروی انسانی و آموزش در 

موسسه تامین اجتماعی پرداخته است:
47: استقالل اکچوئری

48: انتخاب بین استفاده از تخصص اکچوئریال داخلی و خارجی
49: شــرایط احراز: یک اکچوئر واجد شرایط عضوی از یک انجمن 
حرفه ای ملی یا بین المللی است یا در حال دستیابی به الزامات الزم 
برای عضویت است که استانداردهای حرفه ای اجرایی، قوانین هدایت 

حرفه ای کار و الزامات توسعه حرفه ای را دنبال می کند. 
50: نیروی انسانی و زیرساخت

و رهنمود 51: توسعه و حفظ تخصص حرفه ای
کتاب در فصل آخر موارد مربوط به استاندارد بین المللی اکچوئری را 
توضیح می دهد. بدین صورت که استاندارد بین المللی اکچوئری را 
مدلی تعریف می کند که برای استفاده نهادهای تعیین استاندارد انجمن 
بین المللی اکجوئری به کار می رود و دو هدف ارتقای انجام محاسبات 
اکچوئری منطبق با اســتاندارد برای برنامه های تامین اجتماعی در 
سراسر جهان و کم کردن دامنه تغییرات محاسبات تایید شده مطابق 
با استاندارد بین المللی اکچوئری شماره یک را انجام می دهد که اکچوئر 
با توجه به تمام ابعاد و خصوصیات برنامــه تامین اجتماعی و قانون، 
داده ها، مفروضات، انطباق با روش تامین مالی، بررسی خبره مستقل 
و مفروضات و روش شناسی الزام آور قانون کار خود را انجام می دهد و 
گزارشی با عنوان تجزیه  و تحلیل مالی و با در نظر گرفتن قالب سه معیار 

مختلف و لحاظ کردن برخی اطالعات ضروری ارائه می دهد. 

رهنمودهای اکچوئریال 
طرح های تامین اجتماعی 

اتحادیه بین المللی 
تامین اجتماعی و سازمان 
بین المللی کار به انضمام 

استاندارد بین المللی 
اکچوئری

تهیه شده: اتحادیه   
بین المللی تامین اجتماعی

ترجمه: گروه مترجمان  
نشر: ماه   

تعداد صفحات:   
144  صفحه
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نویســندگان کتاب بعد از ارائه مقدمه کوتاهی در مورد کاهش 
میزان باروری و افزایش طول عمر و همچنین ادامه روند آن در 
دهه های آتی در کشورهای آسیایی و با توجه به پیامدهای آن 
در جهت تامین مالی مراقبت سالمت و هزینه های بازنشستگی 
برای جمعیت رو به افزایش سالخورده و به تبع آن در اقتصاد و 
جامعه، بررسی چارچوب منطقی برای ایجاد هماهنگی میان 
مراقبت های سالمت و ترتیبات مستمری بازنشستگی با تاکید 
بر به حداقل رساندن منابع تخصیص داده شده برای مدیریت 
هزینه های سالخوردگی را مدنظر قرار می دهند. اما با نظر به اینکه 
کشورهای آسیایی از لحاظ ســاختارهای اقتصادی و سیاسی، 
توسعه نهادی، ظرفیت های دولت، ویژگی های دموگرافیک و 
سیستم های مراقبت سالمت و مستمری موجود همگن نیستند، 
نمی توان چارچوب واحدی برای ایجاد هماهنگی سیاســتی 
بین ایجــاد هماهنگی میان مراقبت های ســالمت و ترتیبات 
مستمری بازنشستگی ارائه کرد بلکه سعی در به حداقل رساندن 
هزینه های ترکیبی منابع تخصیصی به این دو امر، شیوه های 
متفاوت و ممکن بر ایجاد هماهنگی را بررسی می کند؛ چراکه 
هماهنگی بهتر میان دو برنامه می تواند مساله تامین اجتماعی 
برای کارگران را تسهیل کند، شبکه ایمنی اجتماعی را تقویت و 

تاثیری مثبت بر رشد اقتصادی داشته باشد. 
به دنبال آن در بخش اول کتاب به دالیل متعدد ضرورت تحقیق 
در مورد هماهنگی بیشــتر بین حق بیمه خدمات ســالمت و 
بازنشســتگی را مورد توجه قرار می دهند که می توان به دالیل 

عمده آن اشاره کرد:
- هزینه های ترکیبی این دو خدمت هنگفت بوده و هماهنگی 
بین این دو، پتانســیل ذخیره قابل توجهی از منابع را به همراه 
دارد. از نظــر اقتصادی، ارتبــاط بین هزینه های ســالمت و 
بازنشستگی موضوع قابل تاملی است. در بسیاری از کشورهای 
در حال رشــد، میزان بروز بیماری های ناشی از سبک زندگی 
غلط نیز در حال افزیش اســت که این امر بر جمعیت سن کار 
در سنین جوانی تاثیر می گذارد. بنابراین زیان ناشی از افزایش 
هزینه های ســالمت و زیان های بهره وری اقتصادی می تواند 
افزایش چشــمگیری داشته باشــد. مدیریت بهتر هزینه های 
سالمت از طریق »پیری سالم«، ارزش واقعی حقوق بازنشستگی 

را افزایش می دهد. 
- هماهنگی بین این دو خدمت منجر بــه کاهش نامطلوب 
پیری بر رشــد اقتصادی می شــود. در واقع مشارکت بیشتر 
نیروی کار و طوالنی کردن تدریجی سن بازنشستگی می تواند 
تا حــدی عواقب اقتصادی ناشــی از پیرتر شــدن جمعیت 
را کاهش دهد. بــه عبارتی می  توان گفت بــا نهادینه کردن 
سیاست های مناســب مانند افزایش نســبت نیروی کار به 
جمعیت، سرعت رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه 
قابل قبول خواهد بود. از سویی دیگر، صندوق تامین اجتماعی 
تلفیقی )شامل بازنشستگی و درمان( اگر از طریق بازارهای 
مالی و سرمایه به عنوان واسطه عمل کند، می تواند پس انداز 
ملی و ســرمایه گذاری را تقویت کرده و موجب تحریک رشد 

اقتصادی شود. 
- هماهنگی و همســویی با تســهیل کردن گسترش پوشش 
تامین اجتماعی و تقویت شبکه های امنیت اجتماعی می  تواند 
با کمک به بهبود و توسعه پوشش از دوباره کاری در برنامه ها و 

نهادهای دولتی جلوگیری کند.
- برنامه ها در هر دو حوزه با تغییر الگوهای جمعیتی به ویژه با 
افزایش طول عمر تحت تاثیر قــرار می گیرند و با افزایش طول 
عمر، هزینه های درمان به صورت نامتناسبی افزایش می یابد که 
این امر در هزینه سرانه بهداشــت و درمان افراد باالی 65 سال 
بیشتر خود را نشان می دهد. از این رو، هماهنگی بین سیاست ها 
و برنامه های حوزه درمان و بازنشســتگی می تواند به دولت ها 
در مدیریت بهتر هزینه های اقتصادی ناشی از افزایش امید به 

زندگی یاری رساند.
- هماهنگی ارائه مزایای تامین اجتماعی برای کارگران مهاجر که 
با توجه به مقوله جهانی شدن و ادغام بیشتر کشورها در اقتصاد 
جهانی افزایش یافته است را تســهیل می کند و به آنها اجازه 
می دهد تا از طریق »توافق های مطلق« یــا توافقات دوجانبه، 
مشــابه مقاوله نامه های مالیاتی دوجانبه در جهت گســترش 
پوشش تامین اجتماعی استفاده کنند. همچنین این هماهنگی 
امکان ادامه حمایت های تامین اجتماعی را نسبت به کارگران 
مهاجر فراهم می کند ضمن اینکه می تواند هزینه های مربوط 
به توافقنامه های متمرکز )کلی( را کاهش دهد که این امر خود 

عاطفه آقایی

روزنامه نگار 

کتاب »هماهنگی سیاست های درمان و بازنشستگی« یک مطالعه موشکافانه است که در سه 
بخش تهیه و تدوین شــده؛ بخش اول: دالیل منطقی برای هماهنگی سیاست ها )هماهنگی 
بیمه ســالمت و بازنشســتگی(، بخش دوم: حوزه های ممکن برای هماهنگی در برنامه های 

بازنشستگی و درمانی و بخش سوم: نمونه های کشوری و در نهایت نتیجه گیری.

کارآمدسازی دولت  
هماهنگــی و همســویی بــا 
تسهیل کردن گسترش پوشش 
تقویــت  و  تامین اجتماعــی 
شــبکه های امنیــت اجتماعی 
می  توانــد با کمک بــه بهبود و 
توسعه پوشــش از دوباره کاری 
در برنامه هــا و نهادهای دولتی 

جلوگیری کند.

مــروری بــر کــتــاب

هماهنگی سیاست های درمان و بازنشستگی
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منجر به تسهیل شدن چگالی باالتر حق بیمه کارگران مهاجر 
می شود.

-  در نهایت هماهنگی بین برنامه ای می تواند در مدیریت مالی 
عمومی بهتر کمک کند. افزایش در میــزان نرخ حق بیمه در 
برنامه بیمه ســالمت اجتماعی یا برنامه بازنشستگی عمومی، 
بدون هماهنگی سیاست های بین این دو، منابع را به سمت یک 
فعالیت خاص منحرف خواهد کرد. از این رو، تنها با هماهنگی 
سیاستگذاری های مناسب می توان اولویت های مختلف برنامه ها 

را به دست آورد.
گستره دامنه مقررات مربوط به برنامه های درمان و بازنشستگی 
نشان می دهد یک الزام قوی برای هماهنگی سیاستگذاری در 

این زمینه وجود دارد. 
افزایش میزان نرخ حق بیمه در برنامه بیمه سالمت اجتماعی 
یا برنامه بازنشســتگی عمومی، بدون هماهنگی سیاست های 
بین این دو، منابع را به صورت نامتناسب به سمت یک فعالیت 
خاص )حوزه درمان و یا بازنشســتگی در ایــن مورد( منحرف 

خواهد ساخت.
در بخش دوم کتاب حوزه هــای ممکن بــرای هماهنگی در 
برنامه های بازنشســتگی و درمانی را در 6 حوزه به ترتیب زیر 

عنوان می کند:
1- هماهنگی در جمع آوری حق بیمــه: مدل بیمه اجتماعی 
)جمع آوری حق بیمه هــا موازی با سیســتم مالیاتی( و مدل 
پرداخت مزایــا )تلفیق جمع آوری حق بیمه با سیســتم اداره 
مالیاتی( دو نمونه از مدل  مســتمری های دولتی و برنامه های 
درمانی دولتی هستند که در کشورهای مختلف کاربرد دارند. 
نکته قابل توجه این است که سیستم های جمع آوری تلفیقی 

هزینه های اجرایی کمتری دارند. 
2- هماهنگی در کارکردهای اجرایی، فعالیت های ثبت و ضبط 
اطالعات و داده ها: ضمن کاهش هزینه های تراکنش منجر به 
حذف هزینه دوباره کاری نیز می شــود و قابلیت انتقال مزایای 

درمانی و بازنشستگی را نیز تسهیل می کند.
3- هماهنگی در مدیریت سرمایه گذاری: صندوق های چندگانه 
رقابتی با مدیریت ســرمایه گذاری متفاوت در بخش درمان و 
بازنشســتگی؛ این صندوق ها، قدرت انحصار را در هر صندوق 
کاهــش داده، رقابت بــرای کاهش هزینه هــای اجرایی را در 
صندوق ها افزایش داده و ریســک های موجود سیستمیک را 
کاهش می دهــد. ضمن آنکه بهره وری اقتصــادی نیز افزایش 
می یابد. با این وجود، بیشتر کشورهای آسیایی فاقد شرایط الزم 

جهت پیاده کردن این روش هستند.
4- هماهنگی در رفتار مالیاتی: رفتارهای مالیاتی باید روی اسناد 

مالی حوزه های بازنشستگی و درمان هماهنگ شود.

5- هماهنگــی درون برنامــه ای: هماهنگی بیــن برنامه های 
درمانی مختلف )عمومی و خصوصی( بــه کاهش هزینه های 
کلی اختصاص یافته برای تامین مالی برنامه های درمانی کمک 
می کند. از ســویی دیگر، نه تنها هماهنگی در سطح کالن بین 
سیاست های مســتمری و درمان مورد نیاز اســت، بلکه این 
هماهنگی بین مولفه های متفاوت سیستم های بازنشستگی و 

درمان نیز ضروری است.
6- هماهنگی در طراحی برنامه های بازنشســتگی و درمانی: 
طراحی برنامه های درمان و مستمری، داللت های مالی دارد، 
لذا در غیاب هماهنگی بین برنامه های درمان و بازنشســتگی، 
تضمین های خالص )مستمری ها و درمان( می تواند پایین باشد.
بخش سوم کتاب نیز مروری بر مکانیسم های هماهنگی موجود 
در نمونه های انتخابی از کشورهای آســیایی مانند فیلیپین، 

تایلند، هندوستان و مالزی است.
به عنوان مثال، سیســتم درمانی تایلند دارای ســه سازمان 
است: اداره تامین سالمت ملی، وزارت بهداشت عمومی و اداره 
تامین اجتماعی که حوزه مستمری را اداره می کند. همچنین 
سه طرح مراقبت های بهداشــتی در حال اجرایی شدن در این 
کشور اســت، یکی برای کارکنان بخش رسمی، دیگری برای 
کارکنان دولت و سومی طرح پوشش همگانی که عموم مردم 
را پوشش می دهد. این سه برنامه توسط سازمان های جداگانه 
و با هماهنگی سیاســتگذاری محدود بین آنها اداره می شود و 
گروه های ذ ی نفع قدرتمند که از شرایط بهره مند هستند، مانع 

یکپارچگی این طرح ها هستند.
در ویتنام، سازمان تامین اجتماعی ویتنام )vss( مجری برنامه 
خدمات درمانی و بازنشستگی ایالتی اســت. این سازمان در 
حوزه صالحیت وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت دارایی قرار 
دارد. سهم مشارکت برنامه بازنشستگی و خدمات درمانی واریز 
می شوند. هر دو صندوق، دســتورالعمل های سرمایه گذاری 
مشابهی دارند که از اسناد خزانه، اوراق دولتی و ابزارهای پول 
تشکیل شده و مدیریت سرمایه و نقدینگی هر دو برنامه بر عهده 
vss است. گرچه جمع آوری سهم حق بیمه ها و عملکردهای 
سرمایه گذاری توسط vss به صورت متمرکز و درون  سازمانی 
انجام می شود، لکن منابع مالی بازنشستگی و خدمات درمانی 
به صورت جداگانه سرمایه گذاری می شوند. ظاهرا هماهنگی 
سیاســتگذاری با توجه به تغییر در نرخ حق بیمــه، بین دو 
برنامه وجود دارد. قانون بیمه اجتماعی کــه اداره برنامه های 
بازنشســتگی را بر عهده دارد، پیش از قانون بیمه سالمت در 
سال 2007 اجرا شد، اما هرگونه افزایش در نرخ حق بیمه، بین 

دو برنامه هماهنگ می شود.
در نهایت در قســمت پایانی کتاب نویســندگان نتیجه گیری 
می کنند که سالمندی سریع جمعیت یک روند بی سابقه تاریخی 
است. همان طور که هزینه های مستمری و درمانی به  طور مثبت 
با افزایش سطح درآمدها، سالمندی، شهرنشینی و بیماری های 
مرتبط با سبک زندگی همبستگی مثبت دارند و مدیریت کردن 
این هزینه ها چالش بزرگی است، منطق هماهنگی بین برنامه های 
مختلف برای مدیریت بهتر هزینه های بازنشســتگی نیز ناشی 
از شــرایط اقتصاد کالن ســخت کنونی از جمله شرایط مضیقه 
مالی است، اما نمی توان هیچ نسخه از پیش تعیین شده ای برای 
نظام های مستمری و درمانی هماهنگ  شده به طور کامل ارائه داد. 
اما در نهایت باید هزینه های کلی منابع اختصاص یافته توسط یک 
جامعه را برای مدیریت برنامه های مستمری و درمانی کاهش دهد.

 هماهنگی سیاست های درمان 
و بازنشستگی

نویسندگان:   
آزاد سینگ بالی و موکل آشر 

نشر: میرماه   
تعداد صفحات:  

32 صفحه
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علی محمدی

روزنامه نگار

در کتـاب مجموعـه داسـتان »کیـک تولـد« بـه انتخـاب و 
ترجمه مـژده دقیقـی از »اسـتیون میلهاورز« داسـتان نویس 
آمریکایـی، در مورد داسـتان کوتـاه و تفاوتش نسـب به رمان 
مطلبـی آورده شـده اسـت. بـه اعتقـاد نگارنـده، ایـن مطلب 
می توانـد در مـورد فیلـم کوتـاه و بلند نیز صـدق کنـد. البته 
بین داسـتان کوتـاه و فیلـم کوتـاه نیـز تفاوت های بسـیاری 
وجود دارد، امـا این مطلـب می تواند نـگاه مخاطـب ایرانی را 
نسـبت به فیلم بلند و کوتـاه نشـان داده و یا تغییـر دهد. این 
در حالی اسـت که می تـوان گفت در حـال حاضر فیلـم کوتاه 
در ایـران بسـیار موفق تـر از فیلـم بلنـد هـم از لحاظ کسـب 
جایـزه بین المللـی و هـم از لحـاظ نـوع سـاخت عمـل کرده 
اسـت. بنا به گفته سـید صـادق موسـوی مدیرعامـل انجمن 
سـینمای جوانـان ایـران در سـال 1396 فیلـم کوتـاه ایران 
بیش از 2 هـزار حضـور جهانی داشـته کـه این مهم، رشـد و 

شـکوفایی سـینمای کوتـاه ایـران را نشـان می دهد. 
اسـتیون میلهاورز در مورد داسـتان کوتاه و رمان می نویسـد: 
»به ندرت یـک فرم تا ایـن حد بر فـرم دیگری برتری داشـته 
اسـت و ما می فهمیم و به نشـانه تایید سـری تکان می دهیم. 
اینجا در آمریـکا، بزرگی یعنی قدرت.« بله در سـینمای ایران 
نیز بزرگـی یعنی قـدرت. فیلـم بلنـد می تواند انـواع وام های 
دولتی تـا اکران هـا را در اختیار داشـته باشـد اما فیلـم کوتاه 
باید تنهـا بـه حضـور در جشـنواره ها بسـنده کنـد و امیدوار 
بمانـد تا شـاید روزی در ایران بتواند بیننده ای داشـته باشـد. 
این در حالی اسـت که در اکثر اسـتان های کشـور دسترسـی 
بـه سـینمای هنـر و تجربـه سـخت اسـت و سیاسـت های 
دیگری بـرای دیده شـدن فیلم هـای کوتـاه ضروری بـه نظر 

می رسـد. 
حتی نگاه بـه فیلـم کوتاه نیـز در ایران بـه عنوان سـکوی پرش 

به سـمت سـینمای بلند اسـت. البتـه این نـگاه، نگـرش غلطی 
نیسـت اما بایـد دانسـت کـه فیلـم کوتـاه فضـای متفاوت تری 
نسـبت به فیلـم بلنـد دارد و حتی هنـوز کارگردان هـای مطرح 
دنیـا نیـز فیلـم کوتـاه می سـازند. بـه پیـروی از مقاله اسـتیون 
میلهـاورز که از قـول »ویلیام بلیـک« می گوید: »دیـدن دنیایی 
در یک دانه شـن«، نگارنـده نیز با کمـی تغییر در این برداشـت 
میلهـاورز معتقد اسـت فیلم کوتـاه به مثابه دانه شـن اسـت. در 
آن دانه شـن سـاحلی نهفته اسـت که آن دانه شـن در آن جای 
دارد؛ در آن دانه شـن اقیانوسـی نهفته اسـت که امواج اش بر آن 
سـاحل می کوبد، بزرگـی در زمـان طوالنـی فیلم بلند نیسـت، 
فیلـم کوتاه بـر دانه شـن خـود متمرکـز اسـت و عمیقـا اعتقاد 
دارد کـه جهـان آنجـا اسـت و سـعی دارد در زمـان کوتاهی که 

دارد به کل جهان تجسـم بخشـد. 

فیلـم »سـکوت« بـه کارگردانـی 

وضعیتمهاجران
فرنـوش صمـدی و علـی عسـگری 
روایت مادر و دختـر مهاجر کرد در 
بیمارسـتانی در ایتالیـا اسـت. مادر 
سـرطان سـینه دارد امـا بـه دلیـل 
ندانسـتن زبـان خارجـی دکتـر 
نمی تواند بیمـاری اش را بـه او بگویـد، بنابراین دکتـر مجبور 
می شـود بـه دختـر نوجـوان او کـه زبـان خارجـی می دانـد، 
بیمـاری مـادرش را بگویـد. امـا دختر با سـکوت سـعی دارد 
مریضـی مـادر را از او پنهـان کنـد. دغدغـه فیلمسـاز بر روی 
مسـاله مهم جهان معاصـر یعنی وضعیـت انسـانی مهاجران 
اسـت. نوجوان کـردی که از بیمـاری مـادر خود باخبر شـده 
و نمی دانـد آن را بـه مـادر خـود بگویـد یـا خیـر. یکـی از 
عیب هایـی کـه منتقدان بـه ایـن فیلـم گرفته اند، طـرح این 

از فروردین سال 1397 در سینمای هنر و تجربه فرصتی فراهم شد که فیلم های کوتاه سینمای ایران به نمایش در بیاید. 
این موضوع اتفاق مهمی است که می تواند به فیلم کوتاه ایران کمک کند. در ادامه مروری بر فیلم های کوتاه اکران تابستان 

خواهیم داشت و همچنین دو فیلم کوتاه دیگر را نیز بررسی می کنیم. 

دنـــــــــیـــــــــایـــــــــی در 
یــــــک دانــــــه شــــــن

مروری بر هشت فیلم کوتاه داستانی
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در کـرد،  سـوال اسـت کـه اگـر بـه جـای دختـر و مـا
شـخصیت های از کشـورهای دیگر مانند ایران، هند، سـوری 
و... انتخـاب می شـد آیـا در روایـت فیلـم تغییـری ایجـاد 
می شـد؟ و آیـا فیلمسـاز از موضـوع مهاجـرت سوءاسـتفاده 
کـرده اسـت؟ در جـواب بایـد گفـت فیلمسـازان در نمـای 
ابتدایی فیلم به ایـن مهم پاسـخ داده اند. پیر و جوان ، سـفید 
و سـیاه و نژادهـای مختلـف در سـکوت البـی بیمارسـتان 
نشسـته اند و سـازندگان فیلـم از میـان آنهـا دو شـخصیت را 
انتخـاب و برشـی از زندگـی ایـن دو را روایـت می کننـد. بـه 
اعتقـاد مـن نـگاه فیلمسـازان بـه چالـش کشـیدن وضعیت 
انسـانی اسـت و حتی به مسـاله مهاجرت نگاه انتقادی دارند. 
چه بسـا با انتخـاب ایـن نمـا فیلمسـازان تاکیـد می کنند که 
این مسـاله می تواند برای مابقـی مهاجران اتفـاق بیفتد و آنها 
نیز مشـکالت خاص خود را دارنـد. در ادامه در نمـای بعدی، 
مادر پنهـان از چشـم دوربیـن در حالی که مـا تنهـا نظاره گر 
دختـر  او هسـتیم در حـال معاینـه شـدن اسـت. دکتـر 
بیمارسـتان با بیماری مادر عـادی برخورد می کنـد که گویی 
انگار مسـاله عـادی در مـورد مهاجران اسـت. از ایـن برخورد 
می شـود اینگونه برداشـت کرد که اهمیت دادن به سـالمتی 
جـزو اولویـت مهاجـران نیسـت؛ چراکـه دکتـر می گویـد 
مریضی مـادر کهنـه اسـت. در ادامـه دختـر نوجـوان فیلم با 
مسـاله مهمـی روبـه رو می شـود، او باید بـه مادر خـود بگوید 
کـه سـرطان دارد. او از حجـم خبری کـه دکتر بـه او می دهد 
سـکوت می کنـد. گویـی کـه نمی خواهـد ایـن مسـاله را 
باورکند؛ چرا کـه در نمـای آخر فیلم کـه مادر به وسـیله یک 
مهاجـر کـرد دیگـر از مریضـی خـود باخبـر می شـود، دختر 
نوجوان فیلـم، دسـتانش را بـر گوش هـای خود می گـذارد و 
نمی خواهـد صدایـی بشـنود. گویـی دختـر رنـج خـود را 

همانند تابلـو جیـغ »ادوارد مونک« فریـاد می کشـد، اما این 
فریاد درونی است. 

فیلـم تصویرگـر وضعیـت انسـانی مهاجـران اسـت و بـه 
علـت جشنواره پسـند بـودن موضـوع مهاجـرت سـاخته 
شـده اسـت؛ چراکـه پرداختـن بـه مهاجـرت امـروزه مـورد 
توجـه جشـنواره های خارجـی قـرار گرفتـه و فیلمسـازان به 
دلیـل گفتمـان روز بـودن این مسـاله به سـمت آن کشـیده 
می شـوند. اعتقاد نگارنـده این نیسـت که در مـورد مهاجرت 
فیلمی سـاخته نشـود بلکه برعکس به درسـتی به این مساله 
اجتماعی باید پرداخته شـود امـا نباید با دسـتمایه قرار دادن 
آن، فیلمی سـاخت که از ایـن مهم سوءاسـتفاده شـود. فیلم 
سـکوت یک فیلـم خوش سـاخت در مـورد وضعیت انسـانی 

مهاجـران اسـت. 

فیلـم »تنـاوب« از علی خوشـدونی 

بازیقدرت
فراهانـی داسـتان زندانـی را روایت 
می کنـد کـه در مجـاورت زمیـن 
بازی تعـدادی کـودک قـرار گرفته 
اسـت. فیلم در نقـد اعـدام و قدرت 
ساخته شـده اسـت، در ابتدا زندانی 
را در زنـدان مشـاهده می کنیم و تـوپ فوتبالی کـه در حیاط 
زندان اسـت. تـوپ دو کارکرد اساسـی در فیلـم دارد. کارکرد 
اول تـوپ، وسـیله آزار زندانـی و رنـج در بنـد بودن اوسـت و 
کارکـرد دوم عـادی جلـوه دادن اعـدام و یـا تبدیل اعـدام به 
امـری روزمره بـرای مردم اسـت. زندانی بـا زندانبـان و مامور 
اعدام بـه حیاط زنـدان می آیند و تـوپ در حال حرکـت را در 
زندان می بیند. اما دسـتان او بسـته اسـت و نمی تواند با توپ 
بازی کنـد. در نمای بعـدی چند کودک را پشـت دیـوار بلند 

تصویری از فیلم مارلون
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زنـدان می بینـم کـه بـه سـاعت خـود نـگاه می کننـد. وقتی 
عقربـه به سـاعت مورد نظرشـان می رسـد به آن سـوی دیوار 
زنـدان نـگاه می کننـد. مامـور اعـدام تـوپ فوتبـال را بـرای 
بچه هـا شـوت می کنـد. در حالی کـه صـدای بـازی بچه هـا 
می آیـد زندانـی اعـدام می شـود. فیلم بـه نقد جریـان قدرت 
می پـردازد. بـازی فوتبـال بچه هـا دسـتمایه ای بـرای بـازی 
قدرت قـرار می گیـرد. بـرای بچه هـا اعدام بـه امـری روزمره 
تبدیـل شـده اسـت. آنها بـه خاطـر گرفتـن تـوپ هـر روز از 
اعـدام افـراد در زنـدان خوشـحال هسـتند. قـدرت اینگونـه 

ایدئولوژی خود را به کودکان القا کرده است. 

فیلم »مارلـون« به کارگردانـی درناز 

مقهوررسانه
حاجیـان روایت کودکی اسـت که به 
اصـرار مـادر خـود بـرای تسـت 
فیلـم  ایـن  مـی رود.  بازیگـری 
شخصیت محور اسـت و کارگردان به 
درسـتی فرم خود را در همین راسـتا 
انتخاب کرده اسـت. مـا در طول فیلم همـراه مارلون هسـتیم و 
در اکثـر نماهای فیلم تنها مارلـون را در نماهای بسـته می بینم. 
دغدغـه مارلـون در طول فیلـم دغدغـه ما و ایـن مهم از مسـیر 
فـرم مناسـب کارگردانی فیلـم القا می شـود. مادر و کسـانی که 
سـعی دارند مارلـون را بازیگـر کننـد در فیلـم برای ما حاشـیه 
محسـوب می شـوند؛ چراکه بـرای مارلون نیز حاشـیه هسـتند. 
آنها کسـانی هسـتند که به دغدغه مارلـون اهمیـت نمی دهند. 
عینکـی کـه مارلـون در فیلـم بـه چشـمان خـود زده، کارکـرد 
اساسـی دارد. برای تسـت بازیگری و قبولـی در آن، مارلون باید 
عینک خـود را بردارد امـا او نمی گـذارد که عینک اش برداشـته 
شـود؛ چرا کـه نمی خواهد کسـی را بـه حریم خصوصـی اش راه 
دهـد. انتخاب اسـم مارلـون نیز یـادآور اسـم »مارلـون براندو« 
اسـت. شـخصیت های مختلـف در فیلـم نیـز بـه مانند مـادر بر 
این مهم، تاکیـد می کنند و سـعی در اعمـال نفوذ به افـکار او را 
دارنـد. ایـن در حالی اسـت کـه مارلـون عالقـه ای بـه بازیگری 
نـدارد و حتی فیلمـی از مارلـون براندو ندیـده، اما مـادر مارلون 
بـه دروغ به عوامـل فیلـم می گویـد او می خواهـد مثـل مارلون 
براندو شـود. مخاطبـان در طـول فیلـم از طریق دو نمـا متوجه 
می شـوند کـه مارلـون عالقـه بـه یادگیـری سـاز دارد. امـا چرا 
مـادر می خواهد مارلـون بازیگر شـود؟ فیلمسـاز با حـذف افراد 
حاشـیه ای در نماهـای فیلـم در مـورد آنهـا قضـاوت می کند و 
اعتقـاد دارد کـه آنهـا نبایـد در مـورد زندگـی مارلـون تصمیم 
بگیرند. سـلبریتی و معروفیـت در جامعه امروز جهانـی از طرق 
مختلـف بخصـوص رسـانه تبلیـغ می شـود، گویـی تنهـا راه 
موفقیـت فقط بایـد از زبان رسـانه خارج شـود. فیلـم مارلون به 
اعتقـاد نگارنده نـگاه انتقادی بـه این جریـان اجتماعی داشـته 
اسـت. مـادر مارلون تصـور می کنـد کـه بایـد فرزنـدش بازیگر 
شـود و دغدغـه و عالقـه مارلـون بـرای مـادر اهمیتـی نـدارد. 

دغدغه مادر دغدغه تبلیغات رسانه ای است. 

در سـینمای کوتـاه سـندروم فیلم 

تقلیدازفیلمبلند
بلند و یـا تقلیـد از فیلم بلنـد وجود 
دارد. فیلم کوتاه »هشـتگ سـاعت 
چهـار« کپـی دسـت چندم از فیلم 
املـی  »سرنوشـت شـگفت انگیز 

پولن« و کمدی آن بیشـتر به فیلـم »خوابم میـاد« و »نهنگ 
 عنبـر« در سـینمای ایـران شـبیه اسـت. شـوخی های 
دسـته چندم و دم دسـتی در فیلم و از طرف دیگر اسـتفاده از 
کلیشـه های کمـدی ایـران ماننـد برنامه هـای تلویزیـون و 
گفتـار متـن کسـل کننده و در بعضـی مواقـع اشـتباه، فیلـم 
کوتاه »هشـتگ سـاعت چهـار« را به فیلـم فاقـد ارزش بدل 
کـرده و بـه اعتقـاد نگارنـده فیلمسـاز در مجمـوع نتوانسـته 

موفق عمل کند. 
ایـن سـندروم شـامل فیلـم بعـدی یعنـی »بـاران آهسـته 
می بـارد« از سـعید نجاتـی نیـز می شـود. ایـن فیلـم نیـز 
تحـت تاثیـر کیارسـتمی و نـوری بیگله جیـالن اسـت. فیلم 
کوتاه بـاران آهسـته می بارد بـا حمایـت شـهرداری ازمیر در 
ترکیه سـاخته شـده و روایـت دانش آمـوزان یک مدرسـه در 
ترکیه اسـت که سـعی دارنـد به معلم شـان کمک کننـد. این 
فیلم با هـدف ترسـیم قیـام مردم شـهر ازمیـر بـا فرماندهی 
»بورکلـوخ موصطفـی« سـاخته شـده اسـت. امـا در نهایـت 
هر چه به سـمت پایـان می رویـم، فیلم شـعارگونه می شـود. 
بخصـوص چنـد سـکانس آخـر فیلـم، نصیحـت معلـم بـه 
دانش آموزان تا پـس دادن کتاب توسـط معلم بـه دانش آموز 
مدرسـه، فیلـم را بـه شـعارزدگی و سفارشـی بـودن نزدیک 
کرده اسـت. اما ذکـر این نکتـه نیز ضـروری به نظر می رسـد 
کـه از نـکات مثبـت فیلـم می تـوان بـه تجربـه کار کـردن 
فیلمسـاز در کشـور دیگر اشـاره کرد که زمینه سـاز سـاخت 

فیلم هـای مشـترک بـا دیگر کشـورها اسـت. 

آرمـان  سـاخته  فیـل«  »سـایه 
زنیدرآستانه
فروپاشی

خوانسـاریان روایـت زن جوانـی 
اسـت کـه پـدرش روی تخـت 
بیمارسـتان قرار دارد. پـدر آرزویی 
نـدارد جـز ازدواج مجـدد دختـر 
دختـرش  حـال  و  مطلقـه اش 
می خواهد از دوسـت دوران دانشـکده اش کمک بگیرد و او را 
به دروغ، خواسـتگار خود نزد پدر، معرفـی و آخرین آرزوی او 
را قبـل از مرگ بـرآورده کند. سـایه فیل اشـاره به سـایه مرد 
دارد و نقد جامعه مردسـاالر ایرانی اسـت. تنها کورسوی امید 
دختر این اسـت که پـدرش باورکنـد دوباره دختـرش ازدواج 
می کنـد. هم دانشـگاهی او که در دوران دانشـگاه خواسـتگار 
او بوده و حـاال ازدواج کـرده، نقش خواسـتگار دروغـی را ایفا 

می کند. 
زنان ایرانی بعـد از طالق دچار معضالت بسـیاری می شـوند. 
از فشـارهایی کـه بـه آنهـا وارد می شـود می تـوان بـه ابـژه 
جنسـی شـدن اشـاره کرد. ایـن مهـم از فشـارهای مضاعفی 
اسـت که زنان به دلیل جنسـیت خود متحمل آن می شـوند. 
خشـونت نمادیـن در حوزه جنسـی و نـگاه شـیءواره مردان 
به زنـان موجب شـده که طبقه مسـلط بـا تعریـف واقعیت به 
دلخواه خـود، زنان مطلقه را ابژه جنسـی خـود گردانند. یکی 
از مشـکالت اصلی زنان مطلقه، یافتن سـرپناه و مکان جدید 
برای زندگی اسـت. فرهنگ جنسـیتی حاکم بـر جامعه ایران 
برچسـب های متعـددی بر زنـان وارد می کنـد و مانـع یافتن 
مسـکن مسـتقل برای آنـان می شـود و در بعضـی مواقع پس 
از یافتـن مسـکن در خطـر نـگاه جنسـیتی مواجـه هسـتند. 
در صحنـه ای از فیلـم، صاحبخانـه زن کـه خانـواده اش در 
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کانادا زندگـی می کنند بـه زن نظـر دارد. قبـل از ورود زن به 
آپارتمـان برای او چای دم کـرده و قلیانی بـرای او آماده کرده 
اسـت. مرد به زن نظـر دارد اما وقتـی هم دانشـگاهی قدیمی 
زن نقش شـوهر او را بـرای صاحبخانه بازی می کنـد به دلیل 
داشـتن شـوهر، صاحبخانه گویی دیگـر بـه زن کاری ندارد. 
در آخـر داسـتان اما زن سـرخورده می شـود؛ چرا کـه در آخر 
می فهمد هم دانشـگاهی او به زنـش حقیقت را یعنـی مطلقه 
بـودن زن را نگفتـه اسـت. نـگاه بدبینانـه بـه طالق از سـوی 
افـراد متاهـل از دو عامـل ناشـی می شـود. دو عامـل فقـدان 
همسـر در میان افـراد مطلقـه و احتمـال تاثیر گرفتـن افراد 
متاهل از سـوژه مطلقـه، از عوامـل تاثیرگـذار در ایـن زمینه 
اسـت. ایـن نـگاه هـم در مـورد زنـان و هـم در مورد مـردان 
مصـداق دارد و مهـم نیسـت چـه جنسـیتی طـالق گرفتـه 
باشـد. زوجین متاهل از بیم آنکه همسـران خود در مجاورت 
با زنـان مطلقه بـه آنهـا گرایش پیـدا کننـد و یـا از آنهـا الگو 
بگیرند سـعی در کاهش عامدانه ارتباط خود و شوهران شـان 
بـا آنها دارنـد. زن داسـتان فیلـم در آخر سـرش را به شیشـه 
تاکسـی تکیه می دهـد و تصمیـم می گیـرد در شـهر گردش 
و به آن نـگاه کند، شـهری کـه او با نگاه مـرد سـاالرانه ای که 
بر آن حاکـم اسـت باید به سـختی با برچسـب مطلقـه بودن 
زندگـی کنـد؛ از طـرف دیگر متوجـه می شـویم در گذشـته 
پسـر از دختر خواسـتگاری کرده و هـر چه از فیلـم می گذرد 
نیز متوجه حسـی که بیـن این دو وجـود دارد نیز می شـویم. 
دلیل همراهی پسـر بـا دختر علتی غیـر از عالقـه دیرین او به 
زن نیسـت. کنـش آخر زن نیز در همین راسـتا اسـت. شـاید 

همکالسـی او نیـز ماننـد مابقی مـردان به او نظـر دارد. 

از جمله فیلم هـای کوتاه اجتماعی 

مرثیهایبرایرنج
کارگران

کـه در جشـنواره های مختلـف 
حضـور دارد فیلـم »تـاول« بـه 
کارگردانی مرتضی شـمس اسـت. 
وی پیـش از ایـن فیلـم »تولـد 
مامـان« را سـاخته بـود. فیلـم، 
داسـتان کارگـر کـرده اسـت کـه بـه دلیـل ناتوانـی مالـی 
مجبـور بـه کار دیگـری شـده و در ایـن میـان زنـش مورد 
تجـاوز قـرار گرفته اسـت. ایـن فیلـم را می تـوان فیلمی  در 
مـورد رنـج کارگـران دانسـت. از طـرف دیگـر نوعـی نـگاه 
انتقادی به مرد سـاالری در ایـن فیلم وجود دارد.  فیلمسـاز 
به خوبی در فیلم خود توانسـته اسـت وضعیـت مصیبت بار 
کارگر ایرانی را به تصویر بکشـد. شـخصیت اصلی داسـتان 
بـا بـازی »سـابیرهاکا« در ابتـدای فیلـم برگـه آزمایـش 
بارداری همسـر خود را از آزمایشـگاه می گیرد و آن را درون 
ماشـین برادرش جا می گـذارد. این مهـم زمینه سـاز اتفاق 
بعـدی در فیلم می شـود. خانـواده او بـرای تبریک بـه خانه 
آنها می آینـد؛ چرا کـه متوجه شـده اند کـه پـس از مدت ها 
از ازدواج فرزندشـان، آنـان صاحـب فرزنـد شـده اند. امـا با 
یک تمـاس تلفنـی همه چیـز به هـم می ریـزد. بعـد از این 
تمـاس تلفنـی متوجه می شـویم کـه بـه زن تجاوز شـده و 
بچـه حاصل تجـاوز اسـت؛ تمـاس تلفنـی که می توانسـت 
ایده بهتـری جایگزین آن شـود. مـرد خانواده برای کسـب 
درآمـد مجبـور بـه کاری شـده که بـه اعتقـاد خـودش کار 
کثیفی اسـت اما بـرای گذرانـدن زندگی راه دیگـری ندارد. 

در پایـان، زن داسـتان کـه اسـیر نگاه هـای مردسـاالرانه 
جامعـه اطراف خـود اسـت، فرزند خـود را سـقط می کند و 
با ریختـن بنزین روی خـود، خـودش را به آتش می کشـد. 
در آخـر ذکـر ایـن نکتـه الزامـی بـه نظـر می رسـد کـه در 
زمانـه ای کـه فیلمسـازان فیلـم کوتـاه از ژانـر اجتماعـی 
بخصوص مسـائل مربوط بـه کارگـران و طبقات فرودسـت 
جامعـه دوری می کننـد، فیلم تـاول به کارگردانـی مرتضی 
شـمس از جملـه فیلم هـای کوتـاه خوبی اسـت که بـا نگاه 
دغدغه منـد فیلمسـاز در مـورد مسـائل اجتماعی سـاخته 

شده است. 

فیلـم »مـن زالـم« بـه کارگردانـی 

نقشمهمنهادهای
اجتماعی

هومـن نـادری در جشـنواره فیلـم 
غیررقابتـی  بخـش  در  کـودک 
جشـنواره بـه نمایـش درآمـد. این 
فیلـم روایتگـر پسـر زالی اسـت که 
مـادرش او را مورد اذیـت و آزار قرار 
می دهد. زال یکی از شـخصیت های اسـطوره ای در شـاهنامه 
فردوسـی اسـت که به هنگام تولد تمـام موی سـر و مژگان و 
بدن او چـون بـرف سـفید اسـت. پـدر زال از ترس سـرزنش 
مـردم فرزنـد خـود را بـه کـوه البـرز می بـرد و او را تنهـا رها 
می کنـد. اما سـیمرغ خردمند کـودک معصـوم را می یابد و او 
را بـزرگ می کنـد و از او جوانـی قدرتمنـد می سـازد. دانیـال 
شـخصیت اصلی فیلم قرار است در مدرسـه نقش زال را بازی 
کند امـا مـادر از روی عمد بـا اشـتباه تعریف کردن داسـتان 
شـاهنامه دانیال را می رنجانـد. دانیال طبق روایـت مادر فکر 
می کند پدرش بـه علت نحسـی موهـای او رهایش کـرده، از 
طـرف دیگـر مـادر بـه او گفتـه کـه در شـاهنامه نیـز همین 

اتفاق افتاده است. 
در نمـای ابتدایـی فیلـم دانیال پشـت بـه دوربیـن در حمام 
نشسـته و مـادرش دارد موهـای سـفید او را می تراشـد در 
حالی کـه بدنـش کبـود اسـت. فیلمنامه نویـس بـه درسـتی 
نشـانه ها را کنـار هم می چینـد. در ابتدا بـدن کبـود دانیال را 
می بینـم. در نمـای بعدی مـادر بـه او دروغ گفتـن را آموزش 
می دهد تـا دانیال اذیـت و آزار مادر خود را در مدرسـه پنهان 
نگـه دارد. در گفت وگوهایی کـه در فیلـم رخ می دهد متوجه 
می شـویم که دانیال بارهـا از مادر خـود کتک خورده اسـت. 
در ادامـه دانیـال بـه علـت آزار و اذیت قـرار گرفتن از سـوی 
مـادر بـه بهزیسـتی سـپرده می شـود. بهزیسـتی بـه مثابـه 
سـیمرغ اسـت. سـیمرغی که زال را پیدا کرد و به سـمت کوه 
برد تا بـه همـراه فرزندانش بزرگ کند. ماشـین بهزیسـتی به 
سـمت کوه حرکت می کند تـا دانیـال در کنار بقیـه کودکان 
بی سرپرسـت یـا بـد سرپرسـت بـزرگ شـود. تاکیـد فیلـم 
بـر نهادهـای اجتماعـی نـگاه درسـت بـه وضعیت کـودکان 
بدسرپرسـت اسـت. به گفتـه مدیـرکل دفتـر امور کـودکان 
بی سرپرسـت و بدسرپرسـت سـازمان بهزیسـتی 85 درصـد 
از کـودکان تحت پوشـش سـازمان بهزیسـتی بدسرپرسـت 
هسـتند. نهادهـای اجتماعـی نقـش مهمـی را در پـرورش 
کودکانی کـه در وضعیـت نادرسـت تربیتی قـرار دارنـد، ایفا 
می کننـد. فیلـم مـن زالـم بـا پرداختـن بـه ایـن موضـوع و 
اسـتفاده از اسـطوره در روایت داسـتان توانسـته است موفق 

عمـل کند. 

فیلم کوتاه به 
مثابه دانه شن 

است. در آن دانه 
شن ساحلی نهفته 

است که آن دانه 
شن در آن جای 
دارد؛ در آن دانه 

شن اقیانوسی 
نهفته است که 
امواج اش بر آن 

ساحل می کوبد، 
بزرگی در زمان 

طوالنی فیلم بلند 
نیست، فیلم کوتاه 

بر دانه شن خود 
متمرکز است و 

عمیقا اعتقاد دارد 
که جهان آنجا 

است و سعی دارد 
در زمان کوتاهی 

که دارد به کل 
جهان تجسم 

بخشد
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فیلم در مورد جوانی به اســم »غالم« است که در لندن با رانندگی 
در یک تاکســی تلفنی و کار در یک تعمیــرگاه اتومبیل زندگی 
رامی گذراند. غالم، قوم  و  خویش مادری اش آنجا هستند، منتها او 
رغبتی به معاشرت با آنها ندارد. از گذشته  خود فراری ا ست و درباره  
روزهایی که در نوجوانی اش در جنگ ایران و عراق شــرکت کرده، 
آشکارا میلی به گفت وگو نشان نمی دهد. از ســوی دیگر و به رغم 
اصرارهای مادرش حاضر نیســت به ایران بازگردد. او که با اصول 
تعریف  شده  خود که تا حدی در فیلم عیان می شود زندگی می کند، 
در یک کالم، طرد شده و با جامعه و محیط پیرامون خود سر سازگاری 
ندارد. دســت آخر، تصمیم او برای طغیان تک  نفره علیه جامعه ای 
یکسر غریبه با اصولش و به ویژه درگیری اش با گروه های نژادپرست 
در لندن، سرنوشت تلخش را رقم می زند. از این نظر، پالت فیلمنامه، 

شباهتی تام به »راننده تاکسی« اثر اسکورسیزی پیدا می کند.
فضا و حال  و  هوای لندن از دید غالم به  عنوان یک مهاجر تصویر شده 
است. خبری از مدینه  فاضله ای که در ذهنیت غالب مخاطب ایرانی 
از غرب ساخته شده نیســت. تصویر اتاق محقری که غالم در آن با 
حداقل امکانات زندگی می کند و خیابان ها و فضای گرفته و کدری 
که نوعی تشویش، تضاد و حسی از میل به انفجار در زیر پوست آرامش 
ظاهری شان می تپد، یادآور تصاویری ا ست که فیلمساز درخشان 
ایرانی، سهراب شهیدثالث در فیلم های متاخرش از شرایط زیست 
مهاجران ایرانی و ترک در آلمان به تصویر کشیده است. غالم آشکارا از 
قبول مناسبات متداول در جامعه  مقصد شانه خالی می کند. انگلیسی 
می داند، اما حرف های انگلیسی پســردایی نوجوانش را به فارسی 
جواب می دهد. در تاکســی اش با رادیوی خودش که روی صندلی 
کنار راننده می گذارد، اخبار فارســی گوش می کند. از میان همه 

آدم هایی که می خواهند با او گفت وگو و معاشرت کنند، تنها با پیرزنی 
سیاهپوست که پسر نوجوانش به دست نژادپرستان کشته شده و 
نتوانسته حق اش را در دادگاه بگیرد، احساس همدردی و مرافقت 
دارد و می خواهد با سرگذشت او همراه شود. فیلم با دور زدن و سفر در 
زندگی شخصیت های دیگر، روزمرگی و نوعی کنار آمدن با شرایط را 
نزد آنها نشان می دهد؛ حتی شریف که صاحب تعمیرگاه محل کار 
غالم است و نشانه هایی از گذشته  او به  عنوان یک انسان عدالتخواه، 
فرهیخته و اهل مطالعه و احتماال عالقمند به اکتیویسم اجتماعی 
در فیلم هویداست که اکنون و اینجای زیست خود، از عاملیت کناره 

گرفته و ژستی مایوس دارد. 
غالم در تکاپوی ذهنی برای بیرون زدن از صف تسلیم شــدگان به 
روزمرگی و وضع موجود است. زندگی خانواده دایی اش در لندن به 
چشم او مضحک و بی معنا است. نمی خواهد به ایران بازگردد. برایش 
مهم نیست که در نظر پسردایی نوجوانش یک قهرمان است. از دست 
دادن کار و محل امرارمعاش دلواپــس اش نمی کند. حتی حوصله  
حرف زدن با مادرش را از پشت تلفن ندارد و با شریف هم کمتر وجه 
اشتراکی پیدا می کند. او خواهان چیزی  است که دریافته باید جای 
دیگری دنبالش بگردد. فیلم می خواهد چنین نمایش دهد که غالم، 
درست مانند تراویس در فیلم »راننده تاکسی« اسکورسیزی، دلزده 
و عاصی از ساختار معیوب و ناهنجاری های جامعه در تکاپوی عمل 
برای تغییر است. اما این حرکت ذهنی، برخالف فیلم اسکورسیزی، 
با مخاطب در میان گذاشته نشده اســت. غالم یک راننده  تاکسی 
است. تاکسی به مثابه یک نقطه  تقاطع اجتماعی به او این امکان را 
می دهد که هر لحظه با مردمی از طبقات و گروه های مختلف جامعه 
در ارتباط باشد. این ارتباط می توانست بستری برای درک و دریافت 

فربد شیرمحمد

منتقد فیلم

مروری بر فیلم »غالم«

»غالم« محصول سال 2016، تولید مشــترک سینمای بریتانیا و ایران و نخســتین فیلم بلند »میترا 
تبریزیان« است. حرفه  اصلی تبریزیان، عکاسی  است؛ گرچه ما از این منظر، در پرداخت جلوه های بصری و 
فرم قاب ها با فیلمسازی »خوش سلیقه« مواجه هستیم، اما به نظر می رسد در پیوند دادن عکس های فیلم 
و یافتن مایه  منطقی و هنری در پیوند عکس ها برای بدل شدن شان به »سینما«، فیلمساز در بهترین حالت 
عجول بوده و در بدترین حالت، با برداشتی سلیقه ای از »مینی مالیسم«، فیلم را به کالفی سردرگم شبیه 
ساخته است. او پیش از »غالم« سه فیلم کوتاه ساخته و »غالم« را می شود به  تسامح چهارمین فیلم کوتاه 
او دانست، با این تفاوت که به رغم فقدان مایه  کافی برای یک بیان بلند سینمایی،104 دقیقه طول می کشد.

غالم 
کارگردان: 

میترا تبریزیان
بازیگران: 

شهاب حسینی، بهروز به نژاد، 
سودابه فرخ نیا، تریسی بنتو...
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بهتر دینامیسمی باشد که غالم را چنان عاصی می کند که خود دست 
به کار شود. اما گفت و شنودهای داخل تاکسی، از جمالتی شتابزده 
و سرهم بندی شــده فراتر نمی رود و کمکی بــه درک آن حرکت و 
دینامیســم نمی کند. منطق روایی میان غالمی که سر در کاروبار 
زندگی خود دارد و غالمی که تصمیم می گیرد با نژادپرست ها درگیر 

شود، شکل  نگرفته، نامنسجم و تا حدی غایب است.
انسانی که مواجهه با ناهنجاری  و بی عدالتی، جان او را زخمی کرده، 
طی مکانیزمی گاه ناخودآگاه، پی انســان های دیگری نظیر خود 
می گردد. انسان زخم خورده برای اینکه به ته خط نرسد، می خواهد 
ساختار بازتولیدگر بی عدالتی را تغییر دهد و شورش جمعی علیه 
این ساختار بخشی از روند آن تغییر است. غالم اما دنبال »جمع« 
نیست و انسان هایی نظیر خود را جست وجو نمی کند. خود را، هم 
در قبال ساختار و هم در قبال بدیل و آنتی تز ساختار تنها می بیند و 
دست آخر تک و تنها طغیان می کند. اما دوباره فیلم در ارائه  داللت 
بر این که چرا او در پی ارتباط با هموطنان خود نیست و چرا در پی 
آشنایی با ساختارهای اجتماعی مبارزه با - برای نمونه - نژادپرستی 
در انگلستان نمی گردد، ناتوان است. در واقع غالم در فیلم دارد از امری 
خیالی که بر مخاطب روشن نیست- درد می کشد؛ یک درد کلی که 
پایش روی زمین نیست؛ چراکه فیلم، به رغم اینکه بخش اعظم اش 
در بیرون و خیابان می گذرد، تنها حباب های دور کاراکترهای خود 
فیلم را دنبال می کند، نه آنچه را که واقعا میان این کاراکترها بر بستر 
مناسبات یک جامعه در جریان است. از این حیث به جای اینکه با 
فیلمی اجتماعی روبه رو باشیم، با فیلم آدم های یک جامعه روبه رو 
هستیم؛ آدم هایی که تک تک به کوره  جامعه وارد می شوند، بیرون 
می آیند و روبه روی دوربین فیلمساز، خود را توضیح می دهند. در 
این میان خبری هم از بازنمایی  سینمایی و هنرمندانه  آن مناسبات 
اجتماعی نیست که این آدم ها را تنها و زخمی کرده، پسرشان را به 
قتل رسانده، نژادپرست و خشــن یا پول پرست و خودخواه بارشان 
آورده است. درست مثل زن معلمی که در تاکسی می نشیند، قصه 
رنج خود را بازمی گوید و پیاده می شود و می رود؛ همین. رنج او تشریح 
نمی شود، بلکه تنها به خدمت ایده  فیلمساز برای اثرگذاری این رنج ها 

بر شخصیت غالم درمی آید. می توان گفت نوعی سوء استفاده.
فیلمســاز و فیلمنامه نویس، با وجود بالقو گی قصه، در بسیاری از 
نقاط کور روایت، مخاطب را سرگردان رها می کنند. این سرگردانی 
می تواند قسمی همذات پنداری با سرگردانی قهرمان فیلم باشد. به 
بیان دیگر، نقاط کور روایت و قسمت های گنگ قصه را می توان در 
متن قصد فیلمساز برای بازنمایی همان گنگ بودن، همان میل به 

مخفی کردن و همان سرگردانی و بی سرنوشتی یک مهاجر فهمید. 
در واقع گیج بودن و پنهانکاری و بی اعتمادی یک مهاجر، به  نوعی 
در فرم روایت هم رخنه کرده و مخاطب را با قصه ای گیج و زوایایی 
پنهان مواجه می کند، جوری که انگار فیلمساز برای بازگو کردن همه  
داستان خود، اعتماد کافی ندارد؛ درست مثل وقتی که پای درددل 
یک مهاجر نشسته باشی و او به تو اعتماد نداشته باشد. اما مساله بر 
سر آگاهانه یا ناآگاهانه بودن انتخاب این فرم روایی  است؛ موضوعی 
که دریافت آن با دقت در سیاق روایت ممکن نیست. یعنی نمی شود 
فهمید که فیلمساز عمدا این لکنت در روایت را از لکنت زندگی یک 
مهاجر الگو برداشته یا نه، ناتوانی در برداشت مینی مالیستی از پالت، 

منجر به چنین روایت پرلکنتی شده است.
فیلم به همان میزان که در تصویر الیه هــای پنهان و کمتر نمایان 
جامعه بریتانیا و نژادپرســتی  نهادینه در آن صریح است، به  گمان، 
 حرف هایی هم در مورد ایران دارد که جز در لفافه بیان نمی شــود. 
باز هم روشــن نیســت که این لفافه گویی صرفا به اقتضای تمایل 
فیلمساز به اکران فیلم در ایران بوده یا نه؛ فرمی ا ست برساخته برای 

بازنمایی محدودیت های موجود در روایت. 
دیگر داللت های سیاســی و اجتماعی فیلم نیز در حد اشــاره ای 
گذرا است و فیلمساز آگاهانه/ ناآگاهانه بازشان نمی کند. داستان 
فیلم در ســال 2011 می گذرد و اخباری که غالم از رادیو در مورد 
اوضاع تونس، مصر و اردن گوش می کند، به کار هیچ قسمت دیگری 
از فیلم نمی آید و حتی در پرداخت شــخصیت غالم هم ناکارآمد 
است. شخصیت »شریف« هم پرداختی درخور ندارد. دیگر نقش ها 
نیز گاه با بازی های تصنعی از باور و اعتماد مخاطب دور می افتند. 
پیرمردی که مدعی  اســت همراه غالم در جبهه بوده و مرد مرموز 
همراهش، رازهای سر به  مهر فیلم هستند و هیچگاه ماهیت آنها 
و مضمون درخواستی که از غالم دارند و غالم هم بی هیچ تردیدی 
آن را رد می کند، فاش نمی شود. تاکید و پافشاری و ارجاع قصه بر 
این درخواست مبهم، باز احساسی از سرگردانی به مخاطب می دهد. 
همچنین صحبت های غالم با بیشتر مسافران خود، به طور مثال 
آموزگار زن ایرانی که حاال خدمتکار شده یا پیرمرد انگلیسی لفظ  قلم 
و سخن شــناس که مولوی و فرهنگ ایران را می شناسد، گرهی از 

کالف درهم پیچ روایت باز نمی کند.
»غالم«، با  این  همه، مخاطب خود را همراه سرنوشت قهرمان اش 
می کند؛ خواسته یا ناخواسته با همان ســرگردانی و لکنتی که 
قهرمان فیلم در غربت علیه ناهنجاری های اجتماعی پیرامون اش 

طغیان کرده است. 

شورش بر بی عدالتی  
انسانی که مواجهه با ناهنجاری ها  
و بی عدالتی هــا، جــان او را 
زخمی کرده، طــی مکانیزمی 
گاه ناخودآگاه، پی انســان های 
دیگــری نظیر خــود می گردد. 
انسان زخم خورده برای اینکه به 
ته خط نرسد، می خواهد ساختار 
بازتولیدگــر بی عدالتی را تغییر 
دهد و شورش جمعی علیه این 
ساختار بخشی از روند آن تغییر 

است
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به دلیل وجود ساختارهای سنتی و مردمدار در جامعه ایران 
ابتدا توسط مردان مدافع حقوق زنان و پس از آن توسط زنان، 
مورد طرح و تحلیل قرار گرفــت. نتیجه ابتدایی این تغییرات 
اجتماعی بــرای زنان آن بود که به عنــوان نیمه دیگر جامعه 
شناخته شدند، در تغییرات زبانی، به جای الفاظی چون ضعیفه 
و مخدرات از واژگانــی چون زنان و بانوان بــرای معرفی آنها 
استفاده شد، اجازه حق تحصیل و تاسیس مدارس دخترانه را 
پیدا کردند و با انتشار مطبوعات منتشر شده توسط خود زنان 
از 1289 شمسی به بعد به طرح گســترده مطالبات حقوقی 
خود پرداختنــد؛ مطالباتی که برخی از آنها به نتیجه رســید 
و برخی دیگر نیز همچنان در جدال ســنت و تجدد، بی پاسخ 
مانده است. در این دوره براي نخستین بار زناني چون »طایره« 
و »بي بــي خانم« با نــگارش مقاالتي چــون »مکتوب خانم 
دانشمند« و »مکتوب یکي از نسوان« از مساله حقوق اجتماعي 
»جنس زن« سخن گفته و در 110 سال قبل از مسائلي چون 
حق تحصیل براي زنان و ممنوعیت تعدد زوجات ســخن به 
میان آورده اند. در مکتوباتي که موضوع اصلي آنها جنســیت 
است،  روابط جنســیتي به عنوان یک مســاله اجتماعي مد 
نظر قرار گرفته و مهمتر آنکه این روابط جنسیتي که مبتني 
بر نقش هاي ترسیمي نظام مردســاالر براي زنان دوره قاجار 
بوده اند قابل تغییر و حذف تلقي شده اند. این کتاب به دو بخش 
تقسیم شده اســت. در بخش اول مسائل، مطالبات و اقدامات 
زنان ایراني مورد تحلیل قرار گرفتــه و در آن به هفت محور 
پرداخته شده است: مســاله نابرابري اجتماعي در زبان عصر 
مشروطه، زنان و مســاله حقوق شهروندي در دوره مشروطه، 
سیر شکل گیري مدارس زنان، مســاله »حفظ الصحه زنان« 
) سالمت زنان(، روزنامه نگاري زنان در عصر مشروطه، مطالبات 
اجتماعي زنان و اســتفاده از پردازش هاي دینــي و باالخره 
مقایسه مطالبات اجتماعي زنان ایراني با زنان کشورهاي دیگر. 
در بخش دوم کتاب نیز تعدادي از نامه هاي انتقادي زنان که 

داراي ارزش سندي هستند درج شده است.

مفهوم هم پایی اقتصادی اگرچه شــاید از نظر تئوریک سابقه 
زیادی نداشته باشد، اما در عمل در طول تاریخ، بخصوص بعد 
از انقالب صنعتی، بارها اتفاق افتاده است. شیوه ای که آلمان و 
آمریکا در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 به انگلستان رسیدند 
و از آن پیشی گرفتند یا تجربه منحصر به فرد ژاپن در رسیدن 
به کشورهای صنعتی و بعد از آن تجربه دو کشور کره جنوبی 
و تایوان، همه نمونه هایی از پدیده هم پایی اقتصادی هستند. 
امروزه برخی معتقدند که کشور چین نیز در همین مسیر در 
حال حرکت اســت. از این رو، فهم نحوه چگونگی این پدیده 

عدالت توزیعي که عدالت اجتماعي یــا عدالت اقتصادي هم 
نامیده مي شود عبارتي اســت که این روزها بر زبان بسیاري 
از مردم جاري است؛ از تظاهرکنندگان علیه جهاني سازي که 
براي تقبیح پلیدي هاي منتسب به ابرشرکت هاي چند ملیتي 
به آن متوسل مي شــوند تا مخالفان کلیت نظام سرمایه داري 
که از مدت ها پیش از آن استفاده مي کرده اند. بسیاري بر این 
باورند که سابقه این عبارت به همراه مجموعه نظراتي که در 
دل آن نهفته است به دوران باستان باز مي گردد و انسان ها از 
دیرباز وضعیت جوامع خود را به کمــک آن ارزیابي کرده اند. 
اما به نظر نویســنده این برداشــت با آنکه به شدت و حتي در 
میان دانشمندان رواج دارد برداشتي نادرست است. موضوع 
تخصیص منابع همان موضوعي اســت که عدالت توزیعي در 
معناي نوین اش به آن گرایش دارد؛ موضوعي که ســابقه اش 
چندان از دو سده فراتر نمي رود. »عدالت توزیعي« در معناي 
اصلي و ارســطویي اش به اصولي اشاره داشــت که تضمین 
مي کردند مســتحقان جامعه متناسب با شایستگي هاي خود 
به ویژه از نظر جایگاه سیاسي شــان از کمک بهره مند شوند. 
نویسنده نشان می دهد که چگونه از مفهوم ارسطویی عدالت 
توزیعی به معنای نوین آن رسیدیم. عدالت توزیعی به مفهوم 
مدرنش خواهان آن اســت که دولت تضمین کند دارایی به 
گونه ای در کل جامعه توزیع شــود که همه آحــاد جامعه از 
سطح مشــخصی از امکانات مادی برخوردار شوند. بحث های 
جاری درباره  عدالت توزیعی به طور معمول حول این موضوع 
متمرکز است که چه  مقدار از امکانات باید تضمین شود و برای 
توزیع این امکانات به چه میزان از دخالت دولت نیاز است؛ دو 
موضوعی که به هم ارتباط دارند. به باور نویســنده میان فهم 
ارســطو از عدالت توزیعي و آنچه ما از این اصطالح مي فهمیم 
تفاوت هاي بســیاري وجود دارد که برخي از آنهــا را به واقع 
مي توان تفاوت در برداشت دانست، نه تفاوت در اصل مفهوم. 
هنگامي که ارســطو عدالت توزیعــي را در خصوص امکانات 
سیاسي، نه مواهب مادي به کار مي گیرد به سهولت مي توان 
گفت که اختالف ما تنها در نوع برداشت مان است. بدین معنا 
که این مفهوم )عدالت توزیعي( را در خصوص دو طیف متفاوت 
از امر واقع به کار مي گیریم، در حالي کــه در هر دو کاربرد با 

مفهوم یکساني سروکار دارند. 

دوره مشــروطه )1285 ش/1906 م( را می تــوان یکــی از 
مهمترین ادوار تجدد گرایی در جامعه ایران دانست؛ دوره ای 
که جامعه سنتی ایران برای نخســتین بار خواهان تغییرات 
اجتماعی شد. توجه به مســاله زن و پس از آن مطالبات زنان 
در این دوره را یکی از اصلی ترین مسائلی می توان دانست که 

تاریخ مختصر عدالت توزیعی
نویسنده:ساموئل فالی شاکر

مترجم: مجید امینی
نشر: مرکز

قیمت: 32 هزار و 900 تومان
تعداد صفحات: 265 صفحه

مشروطه، زنان و تغییرات 
اجتماعی

نویسنده:علی باغدار دلگشا
انتشارات:  روشنگران
قیمت: 30هزار تومان

تعداد صفحات: 227 صفحه
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مدرن« این است که چنین شیوه تولیدی تنها یکی از چندین 
شیوه تولید ممکن است. »نظام جهانی مدرن« در سال 1974 
منتشر شــد و در ســال 1975 جایزه انجمن جامعه شناسی 
آمریکا را برای بهترین اثر پژوهشــی دریافت کرد. مباحثه اي 
که در کتاب شــکل مي گیرد در درجه اول با جامعه شناسان 
وبری استـ  نه خود ماکس وبر، بلکه با استفاده ای که در دوره 
 پس از 1945 از مقوالت او در جامعه شناســی ایاالت متحده 
)و تا حدی جامعه شناسی جهان( می شــد. کتاب وبر درباره 
اخالق پروتستان، به  شکلی بسیار گســترده، اینگونه تفسیر 
می شــد که وجود گونه های معینی از ارزش ها شرط الزم آن  
چیزی اســت که در دوره پس از 1945، اغلب مدرن گری یا 
توسعه اقتصادی نامیده می شد. رویه پژوهشی معمول در آن 
زمان، بررسی به  وجود آمدن چنین ارزش هایی در کشورهاي 
مختلف بود. در پی آن، نوعی نظم سلسله مراتبی گاه نگاشتی 
از سیر پیشــرفت پدید آمد. والرشــتاین در این کتاب تالش 
مي کند ایــن روایت را از چندین جهت به  چالش کشــد. اول 
از همه، بر آن پای فشــرد که این فرایند را نمی توان کشور به 
کشور بررسی کرد، بلکه آن را تنها می توان در مقوله بزرگ تری 
بررســی کرد که یک نظام جهانی  نامیدش؛ یک نظام جهانی، 
آنچنان که »برودل« تعبیر می کرد. دوم اینکه، حکم کرد که 
ارزش های مورد بحث به دنبال دگرگونی های اقتصادی ای که 
در حال وقوع هستند می آیند، نه آنکه پیش از آنها باشند. تنها 
با قراردادن دولت های مختلف در رابطه شان با یکدیگر است 
که می توانیم بفهمیم چرا برخی کشورها از نظر کارایی تولید 
و انباشت ثروت پیشتاز هستند و سوم اینکه، هم ستیزه اصلی 
وبری های پس از 1945، هم ســتیزه مدرن در برابر سنتی را 
رد کرد. در عوض با این استدالل دستخوش تحول اعضای به 
اصطالح مکتب وابستگی همچون »ســمیر امین« و »آندره 
گوندر فرانک«، وجه اشتراک داشــت که امر »سنتی« همان 
اندازه متاخر اســت که »مدرن« و این دو بــا همدیگر پدید 
آمده اند، به گونه ای که می توان، به تعبیر مشــهور فرانک، از 

»توسعه توسعه نیافتگی« سخن گفت.

حکومت هاي دیکتاتوري معموال با طیفي از مخالفان روبه رو 
هســتند؛ مخالفاني که از نظــر آرا و عقاید، اهــداف و برنامه 
دراز مدت و شیوه مبارزه کم  و  بیش با یکدیگر تفاوت و اختالف 
دارند و عامل اتحاد آنها عمدتا مخالفت با حکومت خودکامه و 
ادامه حکومت اوست. در میان مخالفان، معموال عده اي تالش 
مي کنند با ترغیب و قانع کردن خودکامه به اجراي اصالحات، 
زمینه را براي گذار به دموکراســي فراهــم کنند. عده اي هم 
از آغاز یا پــس از تالش هاي بي حاصل براي اصــالح، به این 

همواره سوال جذابی برای متفکران بوده است. هم پایی را به 
صورت مختصر مي توان انتشار تکنولوژی به معنای تخصص و 
مهارتی که در نیروی انسانی ذخیره شده است، دانست. تسلط 
بر روش جدید انجام کارها توسط کشورهای در حال توسعه با 
توجه به مفهوم هم پایی میسر شده است. تعریف دیگر از ماهیت 
هم پایی معــادل یادگیری از دیگران بــا دینامیک خاص، در 
بستری خاص )توجه به تمایز کشورها( و منتج به نتیجه خاص 
اســت. برخي از عوامل مؤثر بر هم پایی عبارتند از نظام تامین 
مالی مناسب، نظام حقوقی مناسب، ظرفیت های کارآفرینی، 
شبکه ارتباطات خارجی، توجه به جایگاه نهادها، رژیم مالکیت 
فکری، حمایت فعاالنه دولت از هم پایی و پذیرش شرکت ها به 

عنوان مراکز هم پایی.  
 پروفسور کئون لی، اســتاد دانشگاه سئول اخیرا رویکردهای 
بدیع، ناب و بدیلی را در برابــر نظرات موجود مطرح کرده که 
از زاویه دیگری از پدیده هم پایی کــره   جنوبی و تایوان پرده 
برمی دارد. او در این کتاب به ســراغ نقش دانش و تکنولوژی 
رفته است و نشــان می دهد که مبتنی بر آمار اختراعات ثبت 
شــده در ایاالت متحده، هم پایی اقتصادی صرفــا از طریق 
دنباله روی تجربه کشورهای پیشرفته اتفاق نمی افتد، بلکه در 
برهه ای از زمان نیازمند خلق مسیر جدید است تا بتواند مسیر 
میانبری را برای رسیدن به کشــورهایی که پیشی گرفته اند 
طی کند. او نشــان می دهد که این مســیر میانبــر، نیازمند 
اندکی ریسک پذیری و درایت در شناخت پنجره های فرصت و 
شجاعت در حرکت به آن سمت است؛ پنجره های فرصتی که 
عمدتا ناشی از تغییرات فناوری هستند و در زمانی که فناوری 
در نقطه عطف تغییرات خود قرار دارد، پدیدار می شوند و این 
زمانی بود که کره ای ها و تایوانی ها آن را کشف کرده و به خوبی 
شــکار کرده اند. از این رو، تجربه هم پایــی اقتصادی نیازمند 
درجه ای از تخریب خالق در ســاختارهای گذشته و حرکت 
به سمت افق های جدید و ناشــناخته آینده است؛ چیزی که 
»شومپیتر« سالیان پیش آن را عامل اصلی توسعه اقتصادی 

در نظام اقتصادی جدید برشمرده بود. 

تنها با پیدایش اقتصــاد جهانی مدرن در اروپای ســده 16 
بود که توســعه کامل و برتری تجارت در بازار و نظام تاریخی 
سرمایه داری شــکل گرفت. ســرمایه داری و اقتصاد جهانی 
دو روی یــک ســکه اند. ویژگی  ذاتــی یک اقتصــاد جهانی 
ســرمایه دارانه، تولید برای فروش در بازاری اســت که هدف 
نهایی آن بیشینه ســازی سود اســت. اقتصاددانان کالسیک 
می کوشیدند نشــان دهند که تولید برای بازار وضع طبیعی 
انسان است. اســتدالل والرشــتاین در کتاب »نظام جهانی 

تحلیل شومپیتري از هم پایي 
اقتصادي

نویسنده:   پروفسور کئون لي
مترجمان: مهیار ادیبي، 
ابراهیم سوزنچي کاشاني 

نشر: نهادگرا
قیمت: 35 هزار تومان

تعداد صفحات: 382 صفحه

نظام جهانی مدرن؛ کشاورزی 
سرمایه دارانه و خاستگاه های 

اقتصاد جهانی اروپا در سده 
شانزدهم

نویسنده:  ایمانوئل 
والرشتاین

مترجم: سناالدین سراجی 
 جهرمی

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر 
و ارتباطات

قیمت: 45 هزار تومان
تعداد صفحات: 876 صفحه

حکومت هاي دیکتاتوري معموال با طیفي 
از مخالفان روبه رو هستند؛ مخالفاني که از 
نظر آرا و عقاید، اهداف و برنامه دراز مدت و 
شیوه مبارزه کم  و  بیش با یکدیگر تفاوت 
و اختالف دارند و عامل اتحاد آنها عمدتا 
مخالفت با حکومت خودکامه و ادامه 
حکومت اوست
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نتیجه مي رســند که راهي جز سرنگوني خودکامه و حکومت 
او وجود ندارد. کارآمــدي هر یک از این دو شــیوه به علل و 
عواملي مشروط است که یکي از آنها شخص خودکامه است. 
آیا خودکامه به رغم همه هشــدارها، استدالل ها و توضیحات 
مستند و مســتدل مخالفان، به دیکتاتوري ادامه مي دهد یا 
اینکه اصالح و مشــارکت مردم در فرایند سیاســي و گذار به 

دموکراسي را مي پذیرد؟ 
در سال هاي 1357-1332 محمدرضا شاه پهلوي دیکتاتور 
ایران بود و مخالفانش، هم به شکل مسالمت آمیز و هم قهر آمیز 
با او مبارزه کردند. در آن 25 ســال عده اي از مخالفان تالش 
کردند با اســتناد به قانون اساسي مشــروطه به او بقبوالنند 
پادشاه مشروطه باشــد و بر خالف اصول 44، 45 و 64 متمم 
قانون اساسي در امور کشور مداخله نکند و در مقاطع گوناگون 
مخاطرات و معضالتي را که تــدوام خودکامگي براي ملت و 
کشور ایران درپي داشت به او گوشزد کردند و ضرورت اصالح 
و نوسازي سامان سیاسي را توضیح دادند. از اسفند ماه 1353 
به بعد، سیاستمداران مشروطه خواه، حقوقدانان و ... با نوشتن 
نامه سرگشاده به شاه، به او هشدار دادند شیوه حکمراني اش به 
بن بست رسیده و شاه را به اصالح و نوسازي حکومت و سامان 
سیاسي به نفع ملت و کشور فراخواندند. آنها خواهان اجراي 
قانون اساســي بودند و از شاه مي خواســتند سلطنت کند نه 
حکومت. ولي شاه هیچگاه هشدارها را نشنید و به راهکارها و 
توصیه هاي مخالفان توجهي نکرد. مجموعه حاضر که در سه 
بخش تنظیم شده به آن نامه ها و هشدارها و پاسخ شاه به آنها 
اختصاص دارد. در بخش اول، مقاله اصالح یا انقالب، به فعالیت 
مخالفان خودکامگي شاه، آرا و عقاید، شــیوه هاي فعالیت و 
مطالبات آنها و عملکرد شــاه و حکومتش در برابر آن گروه از 
مخالفان مي پردازد. در بخش دوم، نامه ها، شماري از مهمترین 
و تاثیرگذارترین نامه هایي که طرفداران قانون اساسي به شاه و 
دیگر مسئوالن نوشتند ارائه مي شود. بخش سوم، پیوست ها، به 
مدارک و مقاله هایي اختصاص دارد که به شرایط و رویدادهاي 
سیاسي کشور در آن سال ها و عملکرد، نظرات و مواضع شاه و 

مخالفان مي پردازد. 

»کوري رابین«، نظریه پرداز سیاسي و روزنامه نگار آمریکایي 
اســت که تمرکز پژوهشــي اش بر مطالعه اشــکال معاصر 
محافظــه کاري و نومحافظه کاري آمریکایي و نیز مشــکالت 
لیبرال ها و چپ هــا در برخورد بــا برتري طلبــي آمریکاي 
پس از جنگ ســرد است. این کتاب بررســي تاریخ اندیشه و 
سیاست ورزي محافظه کاري از زمان تولد آن در انقالب فرانسه 
تا امروز است و براي نیل به این هدف چهره هاي سیاسي، ادبي، 

هنري و حقوقي حامل اندیشه محافظه کاري و ذهن ارتجاعي 
را به نقد مي کشد. نویسنده از واژه هاي محافظه کار، ارتجاعي 
و ضدانقالبي به جاي هم استفاده مي کند؛ همه ضدانقالبیون 
محافظه کار نیستند ولي همه محافظه کاران به این یا آن شکل 
ضدانقالبند. او با بررســي تاریخي اقدامات مختلف دو حزب 
اصلي آمریکا به همخواني اندیشه محافظه کاري با سرمایه داري 
بي قیدوبند و میل به گســترش امپراتوري مي پردازد. در این 
راستا نمایان ترین تالش حزب جمهوریخواه از زمان انتخابات 
میاندوره اي سال 2010 را کاستن از حق و حقوق کارکنان و 
زنان و این موضوع را نشــان دهنده پیشروي جمهوریخواهان 
به آخرین سنگرهاي جنبش کارگري و فمینیستي مي داند. 
با وجود این، او نشــان مي دهد که موفقیت راســت موهبتي 
یکدســت نیســت، همچنان که محافظه کاران مدت هاست 
خاطرنشان کرده اند نوعي اشــتراک مساعي دیالکتیکي بین 
چپ و راست وجود دارد که طي آن پیشرفت اولي برانگیزنده 

نوآوري هاي دومي مي شود. 
اندیشــه محافظه کاري مدرن با وقوع انقالب فرانسه شکل گرفت 
و پیشگام آن »ادموند برک«، فیلسوف و سیاستمدار محافظه کار 
انگلیسي، از دور و نزدیک شــاهد رویدادهاي انقالب فرانسه بود. 
محافظه کاري اصوال در برابر پدیده انقالب و رادیکالیســم انقالبي 
مطرح شد و ارتجاع و بازگشت به وضع پیشین را نمایندگي مي کرد. 
مولف با شناسایي ریشــه هاي محافظه کاري استدالل مي کند که 
اندیشه راســت ملهم از دشمني با رهایي اقشــار فرودست است. 
محافظه کاران، به رغــم مخالفت با جنبش هــاي آزادیخواهانه و 
برابري خواهانه، طرفدار مفهومي پویا از سیاست و جامعه  هستند 
که شامل دگرسازي خود، خشونت و جنگ مي شود. او این ایده را 
مطرح مي کند که محافظه کاري در اساس راه و روشي سیاسي در 
واکنش به جنبش هاي چپ و رادیکال بوده است. کتاب به دو بخش 
تقسیم مي شود. بخش اول با شرحي کلي درباره هسته ضدانقالبي 
سیاست هاي محافظه کارانه، از انقالب فرانسه تا امروز، آغاز مي کند. 
این فصل کمتر بر اهداف و مقاصد ضدانقالب و بیشتر بر تحرکات 
و مانورهاي آن تمرکز دارد. در ادامه کتاب درباره راســت نوین و 
محافظه کاران پس از جنگ سرد بحث مي شود. بخش دوم به موضوع 
خشونت در محافظه کاري مي پردازد. هرچند این بخش با مرور وقایع 
جنگ سرد در آمریکاي التین آغاز مي شود و با درنگي کلي تر درباره 
چگونگي رویکرد راست به خشــونت از زمان برک به جمع بندي 
مي رسد، بیشتر بحث هاي این بخش از ابتداي قرن بیست و یکم، 11 
سپتامبر، جنگ با تروریست ر و جنگ در عراق گرفته شده است. 
این رویدادها و سرگیجه اي که در میان محافظه کاران برانگیخته اند، 
نویسنده را به این نتیجه مي رساند که شیفتگي به خشونت در راست 

امروزي نه نوعي انحراف بلکه سازنده این سنت است.

ذهن ارتجاعی )محافظه کاری 
از ادموند برک تا سارا پیلن( 

نویسنده: کوری رابین
ترجمه: اکبر معصوم بیگی

انتشارات: موسسه انتشارات 
نگاه

قیمت: 40 هزار تومان
تعداد صفحات: 386 صفحه

اصالح یا انقالب
دعوت از خودکامه برای پذیرش 

حقوق سیاسی مردم ایران 
)دوره 2 جلدی(

نویسنده: محمد حسین 
خسروپناه

مترجم: فرزانه راجی
نشر: پیام امروز

قیمت: 52 هزار تومان
تعداد صفحات: 592 صفحه

شماره  40 مردادماه 1397 مجله  تحلیلی قلمرورفاه 64

فرهنگ قلمرورفاه

Engare.Net کتابخانه تخصیص علوم اجتماعی انگاره




