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محور اصلي سياست هاي 
اقتصادي، منافع مردم باشد

در مقدم��ه بايد به اين نكته اش��اره كرد 
كه دولت يازدهم ميراث دار بدهي هاي 
كالن، تورم باال و يك اقتصاد تخريب شده بود كه اصالح 
اين وضعيت دس��ت كم نيازمند دو دهه تالش بي وقفه 
اس��ت. با وجود ش��رايط به ميراث مانده، مديريت اين 
مشكالت به ارث رس��يده مستلزم نوعي اعتمادبخشي 

به جامعه و ايجاد اميد و آرامش در ارتقاي كشور است. 
به طور قطع در اين زمينه دولت توانسته كارنامه موفقي 
داشته باشد. اما نبايد فراموش كرد كه دولت مي توانست 
دستاوردهاي بسيار بزرگ تري را با وجود ناهمواري ها و 

كژي ها به دست آورد. 
يكي از مواردي كه به مثابه تل��ه دولت دهم مي توان از 
آن ي��اد كرد، يارانه هاي نقدي بود. در چنين ش��رايطي 
دولت ها به مولفه هاي سياسي و آراي مخاطبان در چهار 
س��ال آينده مي انديشند. سال 1393 كه تنها شش ماه 
از ش��روع كار دولت يازدهم گذش��ته بود افكار عمومي 
كامال آماده پذيرش حذف يك جمعيت قابل توجهي از 
يارانه بگيران بود و فرصت بزرگي را براي سرمايه گذاري 
و تغيير جهت منابع پرداختي و ايجاد اشتغال در اختيار 
دولت يازدهم قرار م��ي داد. اما دولت به دليل افتادن در 
تله سياسي كه دولت دهم گذاشته بود و مهم تلقي كردن 
تبعات سياسي حذف يارانه ها، اين فرصت تاريخي را از 
اقتصاد كش��ور گرفت. البته اين مقال فرصت مناسبي 
براي پرداخت��ن به جزييات عملكرد دولت نيس��ت اما 
بايد به اين توصيه يا عبارت اينش��تين توجه داشت كه 
انديشه اي كه موجب بروز مشكل مي شود نمي تواند به 
حل مش��كالت بپردازد. با عنايت به اين گفته از الزامات 
اساسي اقتصادي دولت دوازدهم تغيير نگرش به اقتصاد 
است. اين موضوع از درك مفهوم آزادي در كشور مي تواند 
مطرح شود كه زمينه هاي رشد نهادهاي قدرتمند را به 
زيان منافع مردم رقم زده اس��ت. طبيعت��ا رويه اصلي 
اقتصاد با محوريت اقتصاد مقاومتي بايد مردمي كردن 
باشد. يعني مردم و منافع مردم محور اصلي سياست هاي 
اقتصادي باشد نه منافع بنگاه هاي بزرگ و صاحب نفوذ 
كه اغلب ناكارآمد نيز هس��تند. البته در برخي از موارد 
ممكن است منافع اين بنگاه ها با منافع مردم همراستا 
باشد اما اين موضوع نمي تواند در چارچوب سياست هاي 
اقتصادي كنوني تحقق يابد. امروز بسياري از حمايت ها 
در بخش پتروش��يمي، خودروس��ازي، فوالد و سيمان 
متمركز شده اس��ت و ارتقاي كارايي كه محور اساسي 
ديگر اقتصاد مقاومتي است به نحو اساسي مورد توجه 
قرار نگرفته اس��ت. تنها محل كسب س��ود اين بنگاه ها 
استفاده از رانت هاي حاصل از دريافت انرژي  ارزان است 
كه طبيعتا نمي تواند منجر به مردمي ش��دن اقتصاد يا 
حفظ منافع مردم شود. پس از اين تغيير جهت اقتصادي 
است كه اصالحات اساسي در ساختارهاي نظام بانكي، 
مالياتي و توجه اساسي به اشتغال در همه سطوح انجام 
شود. سرمايه هاي انساني بايد از جمله محورهاي جديد 
سياست هاي اقتصادي دولت باشد. توجه به ظرفيت هاي 
تعاوني ها كه با تاسف فراوان به دليل كاركردهاي غلط 
و بسترهاي ناسالم اقتصاد سياسي در ايران سبب شده 
چارچوب ه��اي ناصواب براي اس��تفاده از ظرفيت هاي 
تعاوني ها ايجاد ش��ود و كاركرد اصلي تعاوني ها آسيب 
جدي ببيند. تعاوني ها بنگاه هايي هستند كه براي حل 
يك مشكل مشترك بين گروهي از مردم شكل مي گيرد 
كه با كمك خود مردم به حل مشكل بپردازند و در اين 
بين دولت ها تنها هماهنگ كننده آنها است. اما تعاوني ها 
عمال به محلي براي استفاده از رانت تبديل شده كه منافع 
عمومي را به اسم تعاوني به كام گروهي خاص مي ريزد. 

تيترهاي امروز نگاه روز  اعالم ايجاد 5 تا 6 ميليون شغل ، رشد اقتصادي 26 درصدي و پرداخت يارانه 250 هزار توماني
 از سوي برخي نامزدان انتخابات به مناظره اي رسانه اي تبديل شد
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احمدي نژاديسم آمده است
حذف و رد صالحي��ت احمدي نژاد چه 
پيامي داش��ت؟ به نظر مي رس��د كه دو 
پيام متفاوت از آن استنتاج شده است. نخستين مورد اين 
است كه اقدامات و كارهاي شخصي او موجب شده كه 
صالحيتش رد شود. برداشت دوم اين است كه، اگرچه 
اقدامات ف��ردي او را بي تاثير نمي داند ولي در عين حال 
سياست هاي او را تحت عنوان احمدي نژاديسم محكوم 
مي كند و علت رد او مي داند. سياست هايي كه منجر به 
سوءتدبير در همه امور از جمله اقتصاد و سياست خارجي 
كشور ش��د. بنابراين رد صالحيت وي به تعبير دقيق تر 
رد صالحيت و رد اعتبار از اين سياست هاس��ت. يكي از 
مهم ترين ويژگي هاي اين سياست ها توزيع غيرقانوني 
يارانه ها ميان مردم بود، زيرا براس��اس مصوبه مجلس 
حداكثر مبل��غ ياران��ه پرداختي بايد 15 ه��زار تومان 
مي ش��د، در حالي كه وي آن را 45 هزار تومان يعني 3 
برابر پرداخت كرد. جالب اين است كه پرداخت يارانه ها 
در ح��ال حاضر كه با افزاي��ش دو مرحله اي حامل هاي 
انرژي مواجه ش��ده و تع��داد قابل توجه��ي نيز حذف 
شده اند، تا حدودي معادل با مفاد قانون است. اين كار او 
منجر به تخريب اقتصاد كشور شد و تورم را به 40 درصد 
و باالتر رساند و رش��د اقتصادي را متوقف كرد و مانع از 
سرمايه گذاري ش��د و همه اينها برخالف سياست هاي 
كلي نظام بود ك��ه منجر به تصويب سياس��ت اقتصاد 
مقاومتي ش��د. به همين دليل صالحيت احمدي نژاد 
در درجه اول به دليل اين سياس��ت ها رد شد. برداشت 
غالب اين اس��ت كه احمدي نژاديس��م در رد صالحيت 
احمدي نژاد موثر بوده اس��ت. حال چگونه ممكن است 
كه دوباره اجازه داده شود همان شعارهاي ويرانگر طرح 
شود؟ كافي است به دو شعار داده شده از سوي دو نامزد 

انتخاباتي اشاره شود. 
شعار اول اين است كه يارانه پرداختي به سه دهك پايين 
جامعه را سه برابر خواهد كرد. با توجه به حذف تعداد قابل 
توجهي از يارانه بگيران، سه برابر شدن يارانه سه دهك، به 
منزله دو برابر شدن كل يارانه هاي پرداختي است. ضمن 
اينكه غيرممكن اس��ت سه دهك را بتوان به طور دقيق 
شناسايي كرد و بايد به چهار تا پنج دهك هم پرداخت تا 

سه دهك پايين پوشش داده شود. براي اين كار ساالنه 
بيش از 40 هزار ميليارد تومان بودجه الزم است. اين پول 
از كجا تامين خواهد ش��د؟ اگر از طريق افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي بايد تامين شود، حداقل بايد همه اين 
كاالها مثل بنزين، گازوييل، گاز و برق و... حداقل حدود 
دو براب��ر افزايش پي��دا كند و فقط ت��ورم حاصل از اين 
افزايش قيمت بيش از 15 درصد است. آيا كسي كه اين 
قول يا ش��عار را مي دهد، حاضر است اين بخش از شعار 
را هم بگويد؟ يا همچنان به گران شدن پرتقال اعتراض 
خواهد كرد! به عالوه اين كار در اختيارات رييس جمهور 
نيست و بدون تصويب مجلس انجام آن ممكن نيست 
مگر اينكه خالف قانون رفتار كند. به عالوه مجلس هم 
نمي تواند آن را تصويب كند، زيرا مخالف سياست هاي 
كلي نظام و اقتصاد مقاومتي اس��ت و شوراي نگهبان و 
مجمع تشخيص مصلحت آن را رد مي كنند. پس صرف 
دادن چنين شعاري نوعي بازگشت به احمدي نژاديسم 
اس��ت كه هم نوعي بي تدبيري در آن اس��ت و هم عبور 
كردن از اختيارات رييس جمه��ور و هم اعالم آمادگي 

براي انجام امور خالف قانون. 
شعار دوم كه خيلي عجيب تر است پرداخت ماهانه 250 
هزار تومان به هر نفر از افراد بيكار باالي 18 سال است. 
به لحاظ آماري ما ح��دود 3/5 ميليون نفر بيكار داريم. 
ولي اين براس��اس يك تعريف خاص علمي است و قابل 
سنجش از طريق خوداظهاري نيست. در حالي كه بيكار 
در معناي عادي آن هر كسي است كه درآمدي ندارد. در 
اين صورت تمامي زنان خانه دار، افراد بيكار كه جوياي 
كار هستند و افرادي كه جوياي كار هم نيستند و به لحاظ 
علمي بيكار محسوب نمي شوند، براي گرفتن اين مبلغ 
ثبت نام مي كنند. در اين صورت حداقل 20 ميليون نفر 
براي گرفتن اين مبل��غ ثبت نام خواهند كرد كه بودجه 
مورد نياز آن به ازاي هر نفر در سال 3 ميليون تومان و در 
كل برابر 60 هزار ميليارد تومان مي شود كه در اين صورت 

بايد اين پيشنهاد را يك گام نزديك تر 
به احمدي نژاديسم تلقي كرد. چنين 

بودجه اي وجود ندارد و كش��ور هم مثل شهر نيست كه 
تراكم آن فروخته شود. 

سرمقاله
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان

در جست وجوي شهري مردم گرا و شاد
در س��ال هاي آغازين دهه 90 كتابخانه 
مركز اسناد فني و تخصصي شهرداري 
تهران تعطيل و محل آن در باغ فردوس به كتابخانه اي 
عمومي تغيير يافت. اين كتابخانه در سال 76 تاسيس 
ش��ده بود و بيش از 15 س��ال، ابت��دا با ن��ام كتابخانه 
تخصصي معماري و شهرس��ازي و بعدتر تحت عنوان 
پيش گفته، فعاليت مي كرد. كتابخانه مركز كم  نظيري 
از اس��ناد تخصص��ي معماري و شهرس��ازي ب��ه زبان 
فارسي و انگليس��ي بود كه وجودش براي دانشجويان، 
صاحبنظ��ران، متخصص��ان و فعاالن حرف��ه اي حوزه 
معماري و شهرسازي، اعم از افراد و شركت هاي مشاور، 
غنيمتي منحصر به فرد بود. متاسفانه با تعطيلي كتابخانه 
هيچ مركزي با آن درجه از اقبال و اعتبار جايگزينش نشد 
و اسناد كم نظير و ذي قيمت كتابخانه به قفسه هايي در 
زير زمين مركز اس��ناد فني ش��هرداري در بهجت آباد 

تبعيد شد. 
هرچند ممكن اس��ت داستان ش��كل گيري و تعطيلي 
كتابخانه تخصصي معماري و شهرسازي در شهرداري 
داس��تاني تكراري از تصميمات مديريت��ي مقطعي و 
ناپايدار به نظر برس��د، اما حكاي��ت از معضلي عميق تر 
در س��اختار مديريت و تصميم گيري شهري مي كند. 
معضلي كه ناش��ي از نوعي تفكر عملگ��راي بي ضابطه 
و افراطي اس��ت. اين تفكر كه اكنون قري��ب دو دهه از 
تسلط آن بر ش��هرداري تهران مي گذرد شهر را بيش از 
عرصه عمل اجتماعي محلي براي عمليات هاي عمراني 
مديران شهري مي داند. بازده اين تفكر را مي توان بيش 
از هرچيز در طرح ه��اي ترافيكي )نظير پل ها و تونل ها 
و امثالهم( دي��د، زيرا در چنين تفك��ري اولويت اصلي 
در ش��هر با ماشين است نه انس��ان. اگر در بستر چنين 
تفكري تصادفا پلي هم براي انسان طراحي شود )نظير 
پل طبيعت( انسان ها براي رسيدن و ساعتي قدم زدن بر 
روي پل ناچارند سوار ماشين شوند، چندين بزرگراه را 
باال پايين كنند، به زحمت جاي پاركي بيابند و در پايان 
اگر فرصتي دست داد دقايقي هم بر پل پياده روي كنند. 
اين تفكر ماش��يني رابطه چنداني هم با تامل و مطالعه 
ندارد، زيرا پاس��خ ها همه از قبل داده شده و تنها نياز به 

مديراني توانمند و عمل گرا، به قول برخي رضاخان هايي 
است كه چكمه ها را بكشند و آستين ها را باال بزنند و در 
كنار كارگران مشغول كار شوند. اين است كه در اين تفكر 
كتابخانه تخصصي و مراكز تحقيقاتي نه تنها جايگاهي 
ندارد، كه تشريفاتي مزاحم و دست وپاگير است و همان 
بهتر كه نباشد. ماحصل چنين تفكري اما شهري است 
كه معضالت آن روزافزون اس��ت و شيرازه امورش با هر 
حادثه مترقبه و غيرمترقبه و طبيعي و انسان ساخت از 

هم مي پاشد. 
البت��ه از منظر دانش معماري و شهرس��ازي مهم ترين 
معض��ل اين تفكر آن نيس��ت كه به كت��اب و كتابخانه 
تعهدي ندارد، مهم ترين مش��كلش آن اس��ت كه نيم 
قرني يا بيش��تر از تحوالت روز دنيا عقب است. در واقع 
نظام معماري و شهرسازي جهان 30-20 سالي پس از 
آنكه رضاخان لباس نظام را از تن درآورد و رخت تبعيد 
به تن كرد، تحوالت اساسي و بنيادي را پشت سر نهاد. 
بنابراين آنها كه هنوز دنبال تكرار الگوي رضاخاني اند، 
نيم قرني از تحوالت روز دنيا عقبند. دوره طرح هاي بزرگ 
و مداخالت گسترده در نظام شهري مدت هاست به سر 
آمده و الگوي توسعه آمرانه جاي خود را به توسعه پايدار 
در عرصه هاي شهري داده اس��ت. در اين الگوي جديد 
فضاي شهر حاصل توازن ميان نيروهاي مختلفي چون 
شرايط اقليمي، شرايط جمعيتي، گروه هاي اجتماعي، 
تكنولوژي و سالمت و آسايش محيطي است. اين الگو 
بيش از تعصب و تحكم به تامل و تدبر نياز دارد و به همين 
جهت نيازمن��د احياي نهادهايي نظي��ر كتابخانه هاي 
تخصصي اس��ت كه س��مبل خرد و خردورزي در نظام 
شهري اند. اين الگو بيش از س��رمايه هاي مادي دل در 
گروي س��رمايه هاي اجتماعي دارد. در الگوي توس��عه 
پايدار كه تحوالت روز شهرسازي در دنيا را رقم مي زند، 
مهم ترين دارايي هاي شهر نه خانه و خيابان و بزرگراه  و 
پروژه هاي عمراني غول آسا كه سرمايه اجتماعي اي است 

كه شهروندان با دانش و تعهد خود براي 
شهر به ارمغان مي آورند؛ به اين جهت 

س��رمايه گذاري هاي كالنش��هري نيز بايد در خدمت و 
تقويت اين سرمايه اساسي به جريان بيفتد. 

نگاه شهري
عبداهلل مومني

فعال سياسي

ادامه در صفحه
14

ادامه در صفحه
14

نظرات خود را 
برای ما پيامك 

كنيد

30004753

7


