
سعيد شيركوند
اقتصاددان

 برخي كانديداها  انگار
 اقتصاد را به شوخي گرفته اند
ايجاد شغل پايدار نياز به سرمايه گذاري 
دارد و افزاي��ش يارانه هاي دهك پايين 
نيز الزاماتي مي طلبد كه بانك اطالعاتي و تس��هيالت 
آن در دس��ترس نيس��ت، در اي��ن دوره از انتخاب��ات 
رياست جمهوري، كانديداها در حالي كه بايد برنامه هاي 
عمليات��ي خود را اراي��ه دهند، صرفا به بي��ان آرمان ها 

مي پردازند. 
به طور طبيعي در همه انتخابات هايي كه در كشورهاي 
مختلف برگزار مي ش��ود، احزاب و اشخاص براي اينكه 
بتوانند اعتماد مردم را جلب كنند و مردم را به راي دادن 
تشويق كنند، بايد برنامه هاي اجرايي و عملياتي خود را 
در دوره اي كه مي خواهند مسووليتي بپذيرند به مردم 
عرضه كنند. طبيعي است كه اين برنامه ها در يك اتاق 
فكر تهيه مي ش��ود، تمام ابعاد آن مورد تجزيه و تحليل 
قرار مي گيرد و ميزان عملياتي و اجرايي ش��دن آن هم 

مشخص مي شود. 
در كشور ما انتخابات عرصه اي شده براي حضور افرادي 
كه بدون هرگونه محاسبه دقيق و عقالني و ارايه برنامه 
صرفا به بيان آرم��ان، اهداف و انتظ��ارات مي پردازند، 
كانديداي رياست جمهوري يا در سطوح ديگر مجلس 
ش��وراي اس��المي، بايد بداند چيزي كه به م��ردم ارايه 
مي دهد نبايد آرزوهايش باشد، اگر نه تمام افراد آرزوهاي 
مش��ترك دارند. امروز هيچ اقتصادخوانده، صاحب نظر 
و مسوول اجرايي نيس��ت كه دلش نخواهد تمام مردم 
ايران داراي شغل شوند و شرايطي ايجاد شود كه ايرانيان 

صاحب خانه شوند. 
همه ايراني ها دوس��ت دارند شهر بدون ترافيك داشته 
باشند، محيط زيست شان در بهترين شرايط قرار بگيرد، 
سطح درآمدي آنها عالوه بر پاسخگويي به نيازهاي اوليه 
زندگي، شرايط دسترسي به رفاه بيشتر را هم فراهم كند. 
اينها آرزوهايي اس��ت كه همه دارند و مكاتب اقتصادي 
هم بر آن تاكيد كرده اس��ت. در تاريخ ادبياتي اقتصادي 
دنيا اقتصادداني را س��راغ نداريم كه بگويد مي خواهم 
بيكاري ايجاد كنم، فقر را گس��ترش ده��م و درآمد را 
كاهش ده��م، همه اين را به عن��وان آرزو و آرمان مورد 

تاكيد قرار مي دهند. 
كانديدا ها بايد به جاي ذكر آرمان ها برنامه ارايه بدهند. 
متاس��فانه كانديداهاي رياس��ت جمهوري به اين نكته 
توجه ندارند كه بايد برنام��ه خود را ارايه دهند نه اينكه 
بگويند دوست دارند چه اتفاقي بيفتد. به همين دليل از 
حداقل منطقي كه كانديداها از آن بهره مي گيرند براي 

وعده هايي كه مي دهند، هم بي بهره  هستند. 
اين روزها از كانديداهاي رياست جمهوري صحبت هايي 
شنيده مي ش��ود كه باعث تعجب اصحاب علم اقتصاد 
است، كسي كه مي خواهد رييس جمهوري شود بدون 
ضرب و تقسيم چهار عدد ساده مدعي مي شود مي خواهد 
اين ميزان شغل ايجاد كند و درآمد جامعه را باال ببرد. اين 
كانديدا بايد بداند شغل در كدام حوزه و زمينه اقتصادي 
و شرايط اشتغال در آن حوزه چگونه است، نيازمندي ها 
و الزامات آن ميزان شغل چقدر است. كسي كه مي گويد 
مي خواهم درآمد م��ردم را افزايش دهم بايد بگويد اين 
درآمد را از چه مس��يري افزايش مي ده��د و چه برنامه 
اجراي��ي و عملياتي براي افزايش اي��ن درآمدها در نظر 

گرفته است. 
كانديداي رياست جمهوري مي گويد يارانه اقشار پايين 
و فرودست جامعه را دو يا سه برابر مي كنم. اين كانديدا 
ظاهرا نمي داند در اقتصاد صحبت از افزايش دو و س��ه 
درصد اس��ت. دو يا س��ه برابر به چه معناس��ت؟ اقشار 
دهك ه��اي پايين جمعيت به چه معناس��ت؟ باالخره 
چند دهك اس��ت؟ چگون��ه اين چهار دهك از ش��ش 
دهك ديگر متمايز مي شود؟ آيا چنين ديتابيس و مركز 
اطالعاتي در كشور داريم كه بگوييم سه دهك ما شامل 

چه كساني مي شود؟
س��ه دهك جمعيت حدود ۲۴ ميليون نفر مي ش��ود، 
وقتي قرار اس��ت يارانه ۲۴ ميليون نفر را دو برابر كنيم، 
يعني ۲۴ ميليون در ۴۵هزار تومان به اضافه يارانه قبلي 
و وقت��ي گفته مي ش��ود مي خواهيم يارانه را س��ه برابر 
كنيم، اين عدد س��ر به فلك مي زن��د. اين هزينه از كجا 
مي خواهد تامين شود؟ همه دوست دارند به دهك هاي 
پايين جمعيت يارانه بيشتري داده شود، اما آيا ظرفيت 

اقتصادي كشور چنين امكاني را ايجاب مي كند؟
در حال حاضر دولت حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار ميليارد تومان 
در سال يارانه مي دهد. اگر كسي مي خواهد به سه دهك 
پايين يارانه دهد يعني بايد چندين دهك باال را حذف 
كند. چطور مي خواهد جمعيت را غربال كند؟ چه بانك 
اطالعاتي در اختيار دولت وج��ود دارد كه بخواهد اين 
دهك ها را به اين س��رعت جدا كند و بعد اگر قرار است 
به جاي اين ۴۰ هزار ميلي��ارد تومان، ۴۰ هزار ميليارد 

ديگر هم داده ش��ود، اين ميزان از كجا 
مي خواهد تامين شود؟امروز در اقتصاد 

كشور ما ايجاد هر يك فرصت شغلي پايدار حداقل ۲۰۰ 
ميليون تومان سرمايه گذاري نياز دارد. 
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دانشجويان انتخابات را منطقي مي كنند
اگر به تجارب دهه هاي گذشته برگرديم متوجه مي شويم كه مشاركت جدي 
دانشگاه در انتخابات نقشي تعيين كننده داشته است به خصوص بعد از جنگ 
و در مقاطع انتخابات رياست جمهوري در سال 76، 8۰، 88 و 9۲ شاهد تاثير اين مشاركت 
بوديم و آخرين نمونه آن هم مربوط مي ش��ود به انتخابات سال 9۴ مجلس شوراي اسالمي. 
نقش دانشگاهيان و دانش��جويان در انتخابات كامال تعيين كننده است، هرگاه اين قشر به 
صورت جدي وارد عرصه شده است به خاطر نوع گرايش و بينش و رويكرد خاص و همچنين 
به دليل مرجعيتي كه براي جامعه دارد توانس��ته اس��ت تاثيرگذار باشد. ما يك جمعيت ۵ 
ميليوني از دانشجويان داريم كه به صورت گسترده در جامعه پخش شده اند. دانشجويان در 
تمامي اقش��ار شهري و روستايي حضور دارند، هر خانواده اي حداقل يك يا دو دانشجو دارد 
و براي همين وقتي موتور اين جمعيت دانش��جويي به حركت بيفتد سطح وسيعي را تحت 

پوشش قرار مي دهد. 
دانشجويان نشان داده اند كه وقتي عزم جدي در نقش آفريني داشته باشند معموال انتخاب 
درست را انجام مي دهند؛ انتخابي كه به طبيعت كل جامعه نزديك است. در نقش دانشجويان 
در انتخابات نبايد ترديد داشت. اين ۵ ميليون دانشجو يعني ميليون ها نفر خانواده اي كه در 
كنار خود دارند و ميليون ها نفر از شهروندان ديگري كه روي نظرات و تشخيص آنها حساب 
مي كنند. هرگاه دانشگاه اين موقعيتي را كه دارد درك مي كند و براي خود با توجه به همين 
موقعيت رسالت قايل مي شود نتيجه اش را مي بيند و مي داند كه اگر كنار بنشيند سرنوشت 

جامعه به شكل ديگري رقم مي خورد. 
دانشگاه در مجموع اين آگاهي را نس��بت به تاثير خود در انتخابات دارد و با اين حال گاهي 
شاهد اقبال جدي اين بخش از جامعه به انتخابات بوده ايم و گاهي شور كمتري از خود نشان 
داده اند. در حال حاضر دانشگاه حق دارد كه گاليه مند باشد، انتظاراتي داشته است كه دولت 
در چهار سال گذشته نتوانسته آن را برآورده كند، گاهي به اين دليل كه دستش بسته بوده و 
گاهي شايد به اين دليل كه اولويت هايي مانند وضعيت تحريم ها و مذاكرات هسته اي در صدر 
كارهاي دولت قرار داشته است و به هر صورت نتوانسته به خواسته هاي آنها رسيدگي كند اما 
براي اميد داشتن به تغيير وضعيت بايد دانشجويان همچنان در صحنه انتخابات نقش بازي 
كنند، اين تاثيرگذاري آنها بايد مرتب يادآوري شود. دانشجويان نقشي ايفا مي كنند كه نه تنها 
سرنوشت چهار ساله آينده كشور را رقم مي زند بلكه بسته به حضور آنها ممكن است جريان 
انتخابات به سمتي برود كه تا سال هاي متمادي تاثير آن در كشور ماندگار شود. دانشجويان 
همواره در راستاي حمايت از حقوق مردم حركت كرده اند و پيش از هرچيز عدالت اجتماعي، 

آزادي، پيشرفت جامعه و مبارزه با ظلم مد نظرشان قرار داشته است. 
اين نهاد تاثيرگذار همچنان بايد مورد توجه باش��د، نبايد در حاش��يه قرار بگيرد. دانشگاه و 
دانش��جويان بايد كمك كنند تا جامعه كم كم در مسير درست رش��د قرار بگيرد؛ مسيري 
كه منتهي مي ش��ود به توسعه پايدار و كاهش آس��يب هاي اجتماعي و رشد سرانه منطقي 
كشور. دانشگاه است كه با منطق و عقالنيت تشخيص مي دهد رشد سرانه واقعي چيست و با 
وعده هايي كه برخي از روي فريبكاري مي دهند چه تفاوتي دارد. حضور و انتخاب آنها است 
كه سبب مي شود كشور با شيبي ماليم و منطقي به سمت حل مسائل اجتماعي پيش برود. 

نگاه اجتماعي
غالمرضا ظريفيان

استاد دانشگاه

صداي پاي دوم خرداد مي آيد 
هر توقفگاه كه پيش مي آيد بيش از گذشته ثابت مي شود كه 
اصالحات جرياني ريش��ه دار و پر بار و بر است. آنجا كه نظر به 
انواع محدوديت ها و فشار ها و برخوردها بيفكنيم و بدانيم كه تاريخ قطعا بر آن 
گواه خواهد داد باور عمومي افزون تر مي شود كه اين جريان از عمق علمي و 
تجربه هاي انبوه بش��ري و تعهد انساني و اخالق كم نظيري برخوردار است و 
نياز هاي عميق و گسترده اي از جامعه را پاسخ مي دهد. بر همين اساس نتايج 
و دس��تاورد هاي بزرگي داشته و خواهد داشت و چون پيش رود آينده كشور 
را با تفاوتي بزرگ قرين با صلح و س��ازندگي و سلم و صفا و پيشرفت خواهد 
ساخت. در انتخاباتي كه پيش روست بازهم رفته رفته روح اصالح جويي جامعه  
رو به بيدار ش��دن است و با وجود همه كمبود ها و نواقص در حال خودنمايي 
است. جالب اينكه مخالفان با تحليل هاي غلط و محاسبات اشتباه با تمسك 
به اهرم هاي دم دستي ناخواسته مردم را حساس تر مي كنند و بر بيداري شان 
مي افزايند. حتي اگر انبوه تبليغات آنان پيرامون مشكالت اقتصادي درست 
باش��د و به اغالط و بي صداقتي و بزرگنمايي ممزوج نباش��د م��ردم ما توان 
تحليل مس��ائل را دارند و به خوبي تشخيص مي دهند كه بخش عظيمي از 
مشكالت كنوني داراي كدام سرچشمه است و ناشي از اعمال و جهت گيري ها 
و تصميم ها و قدرت پنهان كدام جناح سياس��ي است؟ مردم خوب مي دانند 
كه حتي در اقتصاد كشور تصدي دولت تا چه ميزان است و موانعش تا چه حد 
فراوان و بعضا عامدانه و از داخل تهيه مي ش��ود؟ لذا به سادگي مي توانند در 
نوع راي دادن خود به نتيجه برسند و اگر مخالفان بيشتر غوغا كنند اينان نيز 
بيشتر و صريح تر و قاطع تر خواسته هاي خود را پيگيري مي كنند. مشكالت 
اقتصادي هست، بيكاري و گراني و قرطاس بازي و فساد ساختاري هم وجود 
دارد ولي در انتخابات باز هم مردم خود را به درستي بين دوراهي افراط گرايي 
و تندي و خصومت و عبوسي در داخل و خارج و آرامش و عقالنيت و اعتدال 
و تعامل و گفت وگو و برادري مخير مي يابند. آنان كه براي مش��كالت ديرين 
راه حل هاي يك ش��به پيشنهاد مي كنند و خود را رس��تم ضربه فني كردن 
غول هاي فقر و بيكاري و ش��كاف طبقاتي معرفي مي فرمايند جز كور كردن 
گره مشكالت و گرفتن وقت جامعه كار ديگري از دست شان بر نمي آيد. اگر 
عربستان براي مان شاخ و شانه مي كشد، هستند كساني كه آتش زدن سفارت 
آن كش��ور را راه حل مي دانند يا در مقابل آن سكوت مي كنند! اگر در جامعه 
فقر غوغا مي كند به بزرگ كردن كميته امداد و صدقه دادن روي مي آورند و 
اگر سرمايه گذار امنيت مي خواهد بي تعارف او را مذمت مي كنند و زياده خواه 

مي دانند و گاهي هلش مي دهند كه برود و ديگر باز نگردد! 
نمونه روشن چنين مديريت پر مدعايي در جريان تحريم ها 

نمود پيدا كرد؛ تحريم هايي كه مردم آن را با گوشت و پوست و استخوان خود 
حس كردند. راه حل آنان براي مقابله با تحريم ها بابك زنجاني بود! 

نگاه سياسي
جعفر گالبي 

روزنامه نگار

»قاليباف و سياست ورزي از پوپوليسم تا عملگرايي«
محمدباقر قاليباف، شهردار تهران باز هم س��وداي شهرياري مي پروراند. 
صدارت 1۲ س��اله او بر شهرداري كه با همراهي اعضاي اصولگراي شوراي 
ش��هر تهران مترادف بوده اس��ت، وي را به اين صرافت انداخته كه نعل و به نعل با تمسك 
و تشبه به محمود احمدي نژاد از معبر شهرداري به مصدر رياست جمهوري نشيند و قدر 
ببيند. اما واقعيت اين اس��ت كه اين بار هم سردار ش��هردار همانند گذشته به سبب آنچه 
بي گفتماني و هويت ژالتيني سياسي فكري مي نامم شاهد اقبال را در كنار نخواهد كشيد. 
نكته پر اهميت در اين ميان اين است كه در صورتي كه شوراها را پارلمان شهري و مرجع 
تقنين و نظارت و شهرداري ها را دولت هاي محلي و مصدر و محمل مديريت اجرايي تلقي 
كنيم، مي توانيم تصوير و تصور واقعي از عملكرد و كارنامه و افق و چشم انداز توان اجرايي 
وي را ارايه كنيم. نظارتي كه كنه آن عمدتا منافع گروهي را آماج طراحي هاي خود قرار داده 
است و مديريت اجرايي كه البي هاي درون گروهي را محور سياست ورزي خويش ترسيم 
كرده است. و اين همان نگاهي است كه در برابر تخلفات و قانون گريزي هاي احمدي نژاد 
راهبرد سكوت حمايت آميز را پيگيري مي كرد. به عبارت ديگر شأن نظارتي شوراي شهر 
با رويكردي تقليل گرايانه و نگاهي كاركرد گرايانه معطوف به رقباي شهردار شد و شوراي 
شهر شأن تقنيني خويش را وانهاد و براي خويش جايگاهي ديگر تعريف كرد، كه مفهوم 
آن حمايت از ش��هرداري بود و نه الزاما در نظر گرفتن منافع شهر و مردم! مي توان اينگونه 
از اين راهبرد استنتاج كرد كه قاليباف و احمدي نژاد دو روي يك سكه اند. سكه اي از رونق 
افتاده به نام پوپوليسم كه كمترين دستاورد حاكميت آن اختالل و اخالل و انسداد و تزاحم 

و تداخل و تعارض با توسعه پايدار است. 
رهب��ري معظم انقالب در مواض��ع و اظهارات خويش به كرات بر واقع��ي بودن وعده ها و 
ش��عارهاي انتخاباتي كانديدا ها در حوزه هاي مختلف تاكيد موكد داش��ته اند. اما نگاهي 
به مواضع و ش��عار هاي قاليباف در روزهاي اخير نشان از ناديده گرفتن اين رهنمون هاي 
هوشمندانه است. تقسيم جامعه به 96 درصدي ها و ۴ درصدي ها بازتوليد همان نگاهي 
است كه با دوقطبي س��اختن فضا در انتخابات 8۴ شكاف و گس��ل در طبقات مختلف و 
س��اليق متفاوت جامعه را رق��م زد. همان دو قطبي كاذبي كه معظم ل��ه براي اجتناب و 
پرهيز از شكل گيري آن مواضع قاطع و حكيمانه اي اتخاذ كردند، و اينك قاليباف با ورژن 
تقليل يافته اي دنبال بازتوليد آن است. رويكرد هاي پوپوليستي و احساس گرايانه كه صرفا 
كارك��رد منفعت گرايانه در آن اصالت و اهمي��ت دارد قطع به يقين عمده ترين و مخاطره 
آميز ترين تهديد و چالش براي حاكميت عقالنيت، اعتدال و مديريت آگاهانه مبتني بر متد 
و روش هاي علمي و كارشناسانه است و اينك در غياب احمدي نژاد، باقر قاليباف نماينده 
اين تفكر و نگاه اس��ت. نگاهي كه حجم آس��يب ها و خسارت حاكميت آن در هشت سال 
صدارت مهرورزان بر دستگاه اجرايي كشور را از صميم جان مشاهده كرده ايم. استمرار و 

امتداد اعتدال روي ديگر س��كه پيشرفت و توسعه است و ادامه و نهادينه 
شدن عوام گرايي و عوام فريبي جلوه اي ديگر از ناكارآمدي و انزوا و قاليباف 

به مثابه نماينده احمدي نژاديس��م كه با نگاهي به كارنامه شهري او كه به جاي پرداختن 
به منافع ملي كه ...

يادداشت  وارده٭
مجيدفراهاني
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انفجار معدن زغال سنگ آزاد شهر 
دهها قرباني برجاي گذاشت

 روايت  شاهدان عيني از حادثه
 در گزارش »اعتماد« 

 خبر آخر: پيكر 21 تن از كارگران
 از زيرآوار خارج شد

مصيبت وارده را تسليت گفته براي آن مرحوم غفران و آمرزش 
الهي و براي شما و بازماندگان صبر و سالمتي آرزومنديم.

خانوادههايمحترم
خيرالهيواميري

 الياس حضرتي –فريدون طهماسبي-دكتر محبوب حضرتي
محمد عنايت شعار-كاظم طهماسبي
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سفري براي پايان دادن 
به شهادت مرزبان ها

محمدجواد ظريف و هيات همراه 
حادثه ميرجاوه را بررسي كردند 

 استاندار گرگان: 
عامل حادثه »خطاي انساني« است


