










تبریک و تهنیتگزیده بیانات مقام معظم رهبری

به رئیس جمهور محترم و همه ی کسانی که در 
آینده شرکت خواهند داشت، سفارش  دولت 
پرانگیزه،  تالش  و  کار  که  می   کنم  تأکید  و 
کردن  برطرف  برای  را  جوانانه  و  اندیشیده 
لحظه   ای  و  گیرند  پیش  در  کشور  مشکالت 
رعایت  نکنند.  غفلت  مستقیم  خط  این  از 
به روستاها و مناطق  قشرهای ضعیف، توجه 
با  برخورد  اولویت   ها،  گرفتن  نظر  در  فقیر، 
فساد و با آسیب   های اجتماعی، باید در صدر 

برنامه ها قرار گیرد.

حضرت حجت االسالم و المسلین جناب آقای 
دکتر سید محمد علی آل هاشم

به  حضرتعالی  شایسته  و  ارزشمند  انتخاب 
عنوان نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان 
تهنیت  و  تبریک  تبریز  جمعه  امام  و  شرقی 
جهت  در  را  حضرتعالی  توفیق  نموده،  عرض 
مقدس  نظام  آرمان های  و  اهداف  تحقق 
منان  خداوند  از  ایران  اسالمی  جمهوری 

مسئلت داریم.

اقتـــــصادی  ماهـــنامـــــه 
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حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی عصر یکشنبه 14 خرداد در اجتماع عظیم 
مردم در بیست و هشتمین سالگرد رحلت امام بزرگوار و همیشه زنده ملت، خمینی کبیر تأکید کردند: 
برخوداری از »روحیه، ذهن و عمل انقالبی« درس بزرگ امام راحل عظیم الشأن است و ملت ایران در پرتو 
اهداف و آرمانهای همچنان پر جاذبه امام و هوشیاری در مقابل شیطان بزرگ، راه تحقق اهداف انقالب را 

در معنای حقیقی عقالنیت یعنی انقالبی گری ادامه می دهد.
رهبر انقالب اسالمی در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت سالگرد رحلت دردناک امام بزرگوار، به 
مطالب و حقایقی که در طول سالهای گذشته درخصوص امام و انقالب بیان شده، اشاره کردند و گفتند: 
درباره امام ناگفته هایی وجود دارد که باید به تدریج به ذهنیت جامعه منتقل شود اما مطالبی هم که در 
طول سالهای گذشته بیان شده اند، باید تکرار و مرور شوند تا راه و مبانی امام از گزند تحریف در امان بمانند 

و برخی افراد مجال تحریف امام را پیدا نکنند.
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اتکاء به شایستگان  به مثابه ی هموارترکردن راه تحقق برنامه ها

بوروکراسی و نهادهای سیاسی در جمهوری اسالمی
گوش دادن به ندا و صدای مردم، عمده ترین مطالبه از دولت دوازدهم

بیست چالش مهم اقتصادی
فقر و محرومیت

نظام اداری و  بوروکراسی بازدارنده
فربگی اقتصاد زیرزمینی و قاچاق

فساد سیستمی
سهم ایران از صنعت گردشگری

بحران صندوق های بازنشستگی 

به عقب باز نمی گردیم
بررسی تأثیر درآمدهای حاصل از صادرات نفت بر نرخ بیکاری در ایران

عمده ترین مشکل مردم اقتصاد رانتی است
گفت و گو با کمال اطهاری پیرامون برنامه ریزی و توسعه بازار

آیا آمریکا هنوز مأمنی برای دموکراسی است؟
چالش هژمونی قدرت های بزرگ در آســیای میــانه

پایین آوردن هزینه سرمایه پروژه ها، کاری که ما انجام نمی دهیم
PPP گزارش سمینار دکتر پیمان مولوی با موضوع تأمین مالی پروژه    ای و زیرساختی استان مبتنی بر روش مشارکت عمومی و خصوصی

اگر نتوانیم توسعه پیدا کنیم، قافیه را باخته ایم
گزارش سمینار دکتر محمدعلی محمدی مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با عنوان تحلیل وضعیت بهره وری کشور

توسعه و چرخش آن از اقتصاد به اجتماع

ضرورت مدیریت واحد شهری برای مدیریت رویداد تبریز  2018

اقتصاد آب در  برنامه های  توسعه کشور
تفکیک زباله از مبدأ و ارائه الگوی مدیریتی و اجرایی

در جستجوی مدیریت 
نگاهی به کتاب مهارت های عمومی مدیران

اگر سرمایه گذاری جدیدی صورت نگیرد صنعت قطعه سازی با مشکل جدی مواجه خواهد شد
گفتگو با رئیس و نایب رئیس انجمن سازندگان ماشین، قطعه و مجموعه های صنعتی و خودرو تبریز
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سرمقاله

ریاست  دوازدهمین  ُکرسی  تکلیف  جاری،  سال  ماه  اردیبهشت  ام   30 روز 
جمهوری در ایران نیز مشخص شد و حسن روحانی با آرای چشم   گیِر واجدین 
شرایط، به این ِسَمت برگزیده شد. آقای روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی، 
برنامه   هایی را برای دوره   ی دوم ریاست جمهوری معرفی نمود که برخی از مهم   ترین 
این برنامه   ها عبارت بودند از جذب سرمایه گذاری خارجی با محوریت صرفه جویی 
ادامه  قطر،  و  امارات  ترکیه،  از  رفته  دست  از  فرصت های  گرفتن  پس  و  انرژی 
استفاده از برجام و بهره بردن از نتایج مثبت آن در اقتصاد، نفی تبعیض جنسیتی 
و دادن فرصت برابر به زنان و مردان، ادامه اجرای طرح کارورزی برای جوانان ۲۳ 
تا ۳۲ ساله، تغییر بافت فرسوده، ارائه   ی تسهیالت برای خانه اولی ها و صادرات 
مصالح ساختمانی، تعامل سازنده برای صادرات پایدار، تنش زدایی و تهدید زدایی، 
ایجاد شکاف در قدرت های بزرگ و جلوگیری از اجماع آنان علیه ایران، گرفتن 
ابتکار عمل از آمریکا و تقویت رابطه با اروپا، اولویت پیگیری تصویب چهار الیحه   ی 
هوای پاک، حفاظت خاک، ارزیابی محیط  زیستی و حفاظت از تاالب ها، تداوم 
بیمه همگانی، اجرای برنامه پزشک خانواده، به کار گیری کامل پرونده الکترونیک 
سالمت، اجرای منشور حقوق شهروندی و توسعه مشارکت سیاسی، احترام به 
اقوام ایرانی، تأکید بر توسعه   ی پایدار و اشتغال فراگیر ضد فقر در مناطق قومی 

کم برخوردار و بازتوزیع ثروت ملی.
نگاهی به هر یک از این برنامه   ها نشان می   دهد که در حال حاضر، حداقل یک 
چالش عمده در ارتباط با هر برنامه قابل شناسایی است و این برنامه   ها، اساسًا 
برای رفع چالش   های موجود ارائه شده   اند. از طرفی، ساختارها و شرایط کالن 
به گونه   ای است که شرایط برای تحقق این برنامه   ها، دشوارتر از گذشته است. 
شرایطی که برخی از آن   ها محصول ساختارهای کالن و تعامالت نهادی معیوِب 
سال   های پیشین و بخشی دیگر، مربوط به شرایط محیطی و روابط بین   المللی 
و شرایط استراتژیک حاکم بر منطقه است. این   ها به تمامی و در کنار یک   دیگر، 
عرصه   ی تحقق برنامه ها و به سرانجام رساندِن وعده   ها را بیش از پیش دشوارتر 

کرده است. 
به نظر می   رسد هم   اکنون و در پس زمینه   ای از این فضای پرفراز و نشیب که 
اتکاء  است،  جهت«  »شش  از  بال  تیِر  رسیدِن  مصداِق  قدیم،  عرفای  تعبیر  به 
به یک عامل درونی در کنار تالش برای رفع سایر موانع و محدودیت   های کالن 
و ساختاری، بسیار راه   گشا و کارآمد خواهد بود؛ اتکاء به شایستگان. بدین معنا 
دولت دوازدهم می   بایست برای تحقق برنامه های خود، برخالف رویه   های از پیش 
موجوِد کشور، از نیروهایی کمک بگیرد که صرفًا بر پایه   ی توانایی و شایستگی ِ خود، 
برگزیده شده   اند و نه بر اساس میزان دسترسی به منابِع مالی، توان البی گری، 

موقعیت اجتماعی، نزدیکی حزبی، و مناسبات خویشاوندی قومی. 
این امرممکن است در قالب تصویر کلی که از مشکالت وجود دارد و در نمای 
بین   المللِی  و  سیستمی  نهادی،  تاریخی،  و درشِت ساختاری،  ریز  چالش   های 
موجود بی   اهمیت به نظر برسد، اما مراجعه  ی دوباره به نقش و جایگاه انسان در 

ادبیات مربوط به توسعه و تلقی از انسان به عنواِن »سنِگ زیرین توسعه«، هم    چنین 
رجوع به تمام تجارِب زیسته ی موفق بشری، اهمیِت بر روی کارآمدن شایستگان 

را بیش از پیش می   نمایاند. 
اساسًا یکی از دستاوردهای نظام مدرن ِحکومت   داری در جهان، حاکم شدن 
معیارهای عقالنی بر مناسبات اجتماعی بود و از دل این تقید به عقالنیت در 
عرصه   ی جامعه، نظام مردم   ساالری دموکراتیک زاده شد و درعرصه ی مدیریت، 

بوروکراسی، محوریت قانون، تخصصی   گرایی و شایسته   ساالری.
اساس  بر  مدرن،  عقالنیت  بر  مبتنی  و  شایسته   ساالر  نظام های  در  افراد 
معیارهای متغیر و عادالنه ای از پای   بندی به اخالقیات گرفته تا استعداد عمومی، 
هوش، دانش و تجربه در زمینه   ی خاص به مسئولیت منصوب می   شوند. از طرفی 
یکی از اصول بسیار بااهمیت برای نیل به موفقیت و توسعه در دنیای ما که در 
آن تحوالت پرشتاب رخ می   دهد و رقابت   ها بی   محابا و همه   جانبه شده است، به 
کارگیری نیروی انسانی شایسته و بهره ور است. به گونه   ای که اکثر محققان توسعه 
اذعان می   کنند که هیچ جامعه ای با اتکای ِصرف بر کاِر بیش   تر ثروتمند نمی   شود 
و آن   چه برای حصول به توسعه اهمیت دارد، به کارگیری بهترین و شایسته    ترین 

انسان   هاست.
 بنابراین، زمانی   که شتاب تحوالت و تغییرات دنیای حاضر در کنار چالش   های 
متعددی که در حال حاضر، کشور با آن روبروست، مورد توجه قرار می گیرد، نیاز 
به بکارگیری نیروی انسانی متخصص، کارآمد و مجرب و هم   چنین تقید نظام 
تصمیم   گیری مدیریتی به اصل شایسته   ساالری بیش از پیش ضروری می نماید. 
اگرچه نگاهی به گذشته   ی کشور نشان می   دهد که در بسیاری موارد متأسفانه 
شایسته   ساالری و رجوع به بهترین ها جز در مواردی که معمواًل کارد به استخوان 
رسیده، آن   چنان که باید مورد توجه عملی و پایدار دولت مردان و سیاست گذاران 

قرار نگرفته است.
البته در این میان مسأله   ی دیگری نیز وجود دارد و آن این است که با فرض ورود 
شایستگان به عرصه ی عمل، چه فرجامی در انتظار آنان خواهد بود؟ در برخی 
موارد، موانع و سنگ   اندازی    ها آن   قدر قابل توجه و بازدارنده است که انتصاب آن 

بهترین فرد هم بی   اثر و خنثی می شود.
 با این وصف، یکی از معقول   ترین مطالباتی که از رئیس دومین دولت تدبیر و 
امید وجود دارد، این است که انتصابات صرفًا بر پایه شایسته   ساالری و مقبولیت 
انجام گیرد تا به تدریج، هم بر سرمایه اجتماعی در کشور افزوده شود و هم خیِل 
منابع عظیم انسانی با کفایت و شایسته در جریان حرکت به سمت توسعه قادر به 
ایفای بهترین نقش گردند و هم زمینه برای تحقق کلیه برنامه   های عنوان شده 
هموارتر گردد. بدیهی است مطالبه مستمر برای محقق ساختن این خواسته   ی 
برحق توسط همه   ی رأی   دهندگان و اقشار مختلف مردم، دولت   مردان را در این راه 

مقیدتر و مصمم   تر خواهد ساخت.
دبیر تحریریه

اتکاء به شایستگان
 به مثابه ی 

هموارترکردن راه تحقق برنامه ها
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رویداد

معـد  صنعـت،  خانـه  مدیـره  هیئـت  انتخابـات 
مورخـه  شـنبه  پنـج  روز  اسـتان  تجـارت  و  ن 
1396/3/4سـاعت 17 در محـل سـالن کنفرانـس 
سـازمان صنعـت ، معـدن و تجـارت برگـزار گردیـد:

در ایـن انتخابـات کـه بـا حضـور نماینـدگان وزارت 
صنعت ، معدن و تجارت و همچنین نماینده سازمان 
صنعـت ، معـدن و تجـارت و بـا حضـور و مشـارکت 

حداکثـری اعضـاء خانـه برگـزار شـد،  نتایـج ذیـل بـه 
دسـت آمـد :

آقایـان محمد حسـین باقری بـا 10 رای، ابوالفضل 
حسـنی بـا 10 رای، رضـا جعفـری بـا 10 رای، جـواد 
علیـزاده هوشـیار بـا 8 رای،  امیـر نراقـی بـا 8 رای، 
مهـدی امینـی بـا 8 رای، محمـد علـی سـلطانی با 7 
رأی بـه عنـوان اعضـاء اصلـی  و آقایان رضا پاشـایی با 

4 رأی  و میر یاسـین سـید شریعت دوست  با 2 رأی به 
عنـوان اعضـا، علی البـدل انتخاب شـدند.

همچنیـن آقای اسـد محمـد زاده به عنـوان بازرس 
اصلـی هیئت مدیـره انتخـاب گردیدند .

گفتنـی اسـت مقـرر گردیـد هفته هـای آتـی رئیس 
هیئـت مدیـره ،نائب رئیـس و خزانـه دار هیئت مدیره 

بـا برگـزاری انتخابـات داخلی ، تعییـن گردند .

رییـس جمهـور روز چهارشـنبه سـوم خـرداد در 
جلسـه هیات دولت با گرامیداشـت سـوم خـرداد؛ 
سـالروز آزادسـازی خرمشـهر و روز مقاومـت، ایثـار 
روزی  خـرداد  سـوم  کـرد:  تصریـح  پیـروزی،  و 
مهـم بـرای تاریـخ ایـران و دفـاع مقـدس اسـت و 
مـردم ایـران در ایـن روز در برابـر یـک توطئـه بـزرگ 
جهانی پیروز شـدند. حجت االسـالم والمسـلمین 
دکتـر حسـن روحانـی روز چهارشـنبه گفت: سـوم 
خـرداد بـه معنـای واقعی کلمـه روز مقاومـت، ایثار 

و توجـه به خداوند اسـت و اینکه امـام راحل فرمود 
»خرمشـهر را خدا آزاد کرد«، تمام اعتقاد ما اسـت 
بـرای  پیـروزی  و  نصـرت  داریـم  عقیـده  کـه  چـرا 
خداسـت و مـا باید ابـزارش را فراهم کرده و وسـیله 
باشـیم و ایـن سـخن امام که خرمشـهر را خـدا آزاد 
کـرد، به عنوان یک پیـام اعتقادی و معنوی نه تنها 
برای خرمشـهر بلکـه برای همـه پیروزی های بزرگ 
در تاریـخ ملـت مـا بـوده و در آینـده هـم این چنین 

بود. خواهـد 

تفاهمنامـه  امضـای  بمنظـور  کـه  نشسـتی  در   
مهندسـی  نظـام  سـازمان  مابیـن  فـی  همـکاری 
سـازمان  و  شـرقی  آذربایجـان  اسـتان  سـاختمان 
مدیریـت صنعتـی آذربایجـان شـرقی برگـزار شـد ، 
نیازهـای آموزشـی طرفیـن بررسـی شـده و مقرر شـد 
در راسـتای ارتقـاء توانمنـدی جامعه بزرگ مهندسـان 
اسـتان، همکاریهـای آموزشـی در زمینـه انتشـارات 
، برگـزاری نشسـت هـای تخصصـی ، ارائـه خدمـات 
مشـاوره ای در حوزه های مختلف اسـتراتژی و تحول 

، سـازماندهی و سـاختار ، بازاریابـی، توسـعه منابـع 
انسـانی ، تعالـی سـازمانی، عارضـه یابـی ، مدیریـت 
طـرح هـا و پـروژه ، برگزاری تورهـای صنعتی و علمی 

و ... ارایـه گـردد.
در ایـن نشسـت رییـس سـازمان نظـام مهندسـی 
سـاختمان اسـتان با بیان نقطـه نظرات خـود گفت : 
این سـازمان بر اسـاس قانون مصوب سال74مجلس 
شـورای اسـالمی تشکیل شـده و با تعداد 28هزار نفر 
عضو در رشته های عمران ، برق ، مکانیک ، معماری 

، نقشـه بـرداری ، ترافیـک و شهرسـازی فعالیـت مـی 
نمایـد و فضـای امـروز جامعـه ایجـاب مـی کنـد هردو 
مجموعه ، همکاری آموزشـی بیشـتری داشته باشند 
و ایـن همـکاری مـی توانـد بسـتر خدمـت رسـانی به 

جامعـه و مـردم را بیـش از گذشـته فراهم نماید.
بـه  تفاهمنامـه همـکاری  نشسـت  ایـن  پایـان  در 
امضـای طرفیـن رسـید.و مقـرر شـد کارگـروه هـای 
مشـترک تشـکیل و نیاز های آموزشـی احصـا ء و اجرا 

گـردد.

انتخابات هیئت مدیره خانه صنعت، معد ن و تجارت استان

 روز مقاومت، ایثار و توجه به خداوند

امضای تفاهم نامه همکاری آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان 
آذربایجان شرقی و سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی
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رییـس کل گمـرک ایـران از رایزنـی با مجلـس برای 
تجمیـع عـوارض و معافیت هـای گمرکـی خبـر داد و 
گفـت: عـالوه بر حقوق  گمرکـی، ۳۳ نوع عـوارض از 

واردات گرفتـه می شـود.
وارد  کشـور  بـه  قاچـاق  کاشـف  دسـتگاه  اولیـن 
شـدبه گـزارش گـروه اقتصـادی باشـگاه خبرنـگاران 
جوان،مسـعود کرباسـیان با اشـاره به افزایش و ارتقاء 
قاچـاق،  کاالی  کاشـف  هـای  دسـتگاه  توانمنـدی 
افزود: برای تسـهیل تجـارت و مقابله با کاالی قاچاق 
در حـال رایزنـی بـا مجلـس بـرای تجمیـع عـوارض و 

معافیـت ها هسـتیم.
وی بـا اشـاره بـه تـالش گمـرک بـرای بـروز رسـانی 
تجهیـزات مقابله با قاچـاق، گفت: بنا به فرمایشـات 
رهبر معظم انقالب اسـالمی مبنی بر ضرورت تامین 
تجهیزاتی با سـرعت باال جهت کشف کاالی قاچاق، 
گمـرک نسـبت بـه تامیـن تجهیـزات کاشـف اقـدام 

کرده اسـت.
رییـس کل گمـرک ایـران بـا بیـان اینکه نخسـتین 
دسـتگاه ُپرسرعت کاشف کاالی قاچاق ۱۰ روز پیش 
بـه کشـور وارد شـده اسـت، افـزود: در راسـتای ارتقاء 
و وزارت  اتمـی  انـرژی  تجهیـزات کاشـف، سـازمان 
دفـاع برای سـاخت ایکـس ری های کامیونـی اعالم 
آمادگـی کردند که قرارداد سـاخت ۵ دسـتگاه ایکس 
ری کامیونـی میـان گمرک و وزارت دفاع منعقد شـد.

کرباسـیان از تعامـل گمـرک بـا بخـش خصوصـی 
بـرای تامیـن تجهیـزات کنترلی پیشـرفته بـه صورت 
و  راه  وزارت  کـرد:  تصریـح  و  داد  خبـر  تـی  او  بـی 
شهرسـازی نیز نسـبت بـه خریـد دو دسـتگاه ایکس 
ری کامیونـی جهـت مقابلـه بـا کاالی قاچـاق اقـدام 

کـرده اسـت.
از  بـرداری  بهـره  و  نصـب  بـا  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
تجهیـزات پیشـرفته همچـون ایکـس ری مـی تـوان 
تـا حـد زیـادی بـه مقابلـه بـا کاالی قاچـاق پرداخت، 
افـزود: بـا توجـه بـه اینکـه امـروزه بخشـی از کاالی 
قاچـاق به ایران ترانزیت می شـود، افزایش تجهیزات 
کاشـف مـی تواند ابـزار خوبی برای مقابله بـا این نوع 

باشـد. قاچاق 
کرباسـیان ادامـه داد: تجهیـزات دیگـری همچون 
جـی پـی اس و ردیابـی ماهـواره ای نیـز در گمـرک 
ایـران بـرای مقابلـه بـا ورود کاالی قاچـاق بـه کشـور 
مـورد اسـتفاده قرار می گیرنـد و در حال حاضر بیش 
از ۹۰ هـزار کامیـون بـه جی پـی اس مجهز شـدند تا 

در نقشـه مسـیر تطبیق داده شـوند.
وی بـا اشـاره بـه نـوع دیگـری از تجهیـزات گمـرک 
بـرای مقابلـه بـا کاالی قاچـاق، گفـت: کار دیگـری 
کـه در ایـن زمینـه انجام می شـود پلمـب الکترونیک 
اسـت کـه هوشـمند بـوده و مجهـز بـه آر اف آی دی 
)شناسـایی بـا فرکانـس رادیویی( اسـت و مـی توانند 

مشـخصات کامـل نـوع کاال و مسـیر را ضبـط کنـد.
کرباسـیان همچنیـن از همـکاری خوب گمـرک با 
ناجـا خبـر داد و افـزود: گلـوگاه هـا و ایسـتگاه هـای 
ناجـا مجهـز بـوده و دسترسـی بـه تمـام اطالعـات 
گمـرک بـرای مقابله بـا ورود کاالی قاچاق صورت می 

گیرد.
ضـرورت  بـر  تاکیـد  بـا  ایـران  گمـرک  کل  رییـس 
اصـالح برخـی از مقـررات گمرکـی، بیـان داشـت: 
تعامـل گمرک با مجلـس برای اصـالح برخی قوانین 
مـی توانـد ریسـک ورود کاالی قاچاق را بیشـتر کند.

وی ادامـه داد: در حـال حاضـر، در حـدود ۳۳ نوع 
عـوارض عـالوه بـر حقـوق گمرکـی، سـود بازرگانـی 
و مالیـات ارزش افـزوده از واردات اخـذ مـی شـود کـه 
ایـن رقـم زیـادی اسـت از اینرو بایـد برای بـه صرفه تر 
شـدن واردات رسـمی بـرای در مقابـل کاالی قاچـاق 

اقداماتـی صـورت بگیرد.
کرباسـیان با بیان اینکه مقـررات فعلی قیمت تمام 
شـده کاالی وارداتـی را افزایـش مـی دهـد، تصریـح 
کـرد: قیمـت تمـام شـده یـک دالر بـرای هـر کاالی 
وارداتـی بـا اخذ عـوارض و تعرفـه های بسـیار بالغ بر 
۹ هـزار تومـان مـی شـود؛ در حالـی که قاچـاق ارزان 

تر تمـام می شـود.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد رونـد مقابله بـا قاچاق 
بایـد بـه گونه ای باشـد کـه ریسـک قاچاق بـه مراتب 
بیشـتر از واردات رسمی باشد، گفت: در حال حاضر 
جذابیـت هـای قاچـاق زیـاد بـوده از ایـن رو ارز بـه 
سـمت قاچاق هدایت شـده و عایدی دولت از واردات 

رسـمی نیـز از بین مـی رود.
نـوع  بـه ۶۵  اشـاره  بـا  ایـران  گمـرک  کل  رییـس 
معافیـت گمرکی، افـزود: در بحث معافیـت ها ما ۶۵ 
نـوع معافیـت داریـم کـه این خـود به هـم زدن تـوازن 
قیمـت ها منجر مـی شـود. وی ادامه داد: مـا باید به 
سـمتی برویـم که قیمت هـا و تعرفه ها بـه حد واقعی 
خـود رسـیده و تعرفـه نیـز طبـق قانـون برنامه ششـم 

توسـعه بـا مکانیـزم تعرفه لحاظ شـود.
کرباسـیان همچنیـن از رایزنـی بـا مجلـس بـرای 
تجمیـع عـوارض و معافیت هـای گمرکی خبـر داد و 
گفـت: مـا بایـد به صـورت اولویـت دار شـده معافیت 

هـا را تقسـیم کنیم.

کرباسیان:
اولین دستگاه کاشف قاچاق به کشور وارد شد
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مقدمه
سـابقه مدیریـت دولتـی در ایـران بـه هـزاره چهـارم 
قبـل از میـالد بازمی گـردد. قرن هـا بعـد امپراطـوری 
هخامنشـی، نوعـی سیسـتم اداری متمرکـز ایجـاد 
کـرد که از سـده ششـم تـا چهارم قبـل از میـالد تداوم 
یافت. امپراطوری ساسـانی )641    220 پس از میالد( 
ایـن دیوان سـاالری را توسـعه داد و مدلـی را بـه وجـود 
آورد که پس از آن به    وسـیله خلفای اسـالمی عباسـی 
اقتبـاس گردیـد و در قـرون ششـم و هفتـم، سلسـله 

صفـوی آن را بـه کار گرفـت.
حکومـت مسـتبد سلسـله قاجـار در قـرون یازدهم 
و دوازدهـم هجـری از شـکل گیری یـک نظـام اداری 
کارآمـد در کشـور جلوگیـری کـرد و در این دوره اسـت 
که بوروکراسـی ایران نسـبت به بوروکراسی کشورهای 

غربی عقـب مانده اسـت.
بـه  منجـر   ،)1284    1289( مشـروطه  انقـالب 
ایجـاد نوعـی نظـام پارلمانـی به سـبک حکومت های 
سـلطنتی مشـروطه اروپایـی شـد. در سـال 1299، 
اریکـه قـدرت  بـر  بـه عنـوان نخسـت    وزیر  رضاخـان 
نشسـت و در سـال 1304 سلسـله پهلوی را تأسـیس 
از  بـه کناره گیـری  او در سـال 1320 مجبـور  کـرد. 
قـدرت شـد و فرزنـد او محمدرضـا بـر مسـند قـدرت 
نشسـت. در سـال 1332، محمدرضـا شـاه در خالل 
اوج گیـری نهضـت ملـی، کشـور را تـرک کـرد امـا از 
طریـق کودتـای 28 مـرداد 1332 به قدرت بازگشـت 
و در صحنـه سیاسـی ایـران بـه صـورت حاکـم مطلق 

درآمـد.
نظـام سیاسـی ایـران در دوره حاکمیـت محمدرضا 
حافـظ  »راهبـرد  عنـوان  تحـت  می تـوان  را  شـاه 
سیسـتم« توصیـف کـرد. قـدرت سیاسـی بـه طـور 
کامل در شـخص شـاه متمرکز بود و بوروکراسی نیز به 
شـدت متأثر از نظام سیاسی بود. بوروکراسی کشوری 
در زمـان شـاه، بـه صـورت بازیگـر سیاسـی اصلـی 
درآمـد و عامـل کلیـدی بـرای حفـظ رژیـم شـاه بـود. 
برجسـته ترین ویژگی هـای بوروکراسـی ایـران در ایـن 
دوره عبارتنـد از: تمرکـز، تصمیم گیـری، جابه جایـی 
مکّرر مقامات سیاسی و خط   مشـی استفاده از ادارات 
دولتـی بـه منظـور تأمیـن اجتماعـی نیـروی بیـکار. 
اگرچـه ایـن خط    مشـی    ها در حفـظ کوتاه مـدت رژیم 
مفیـد بودند ولی در بلندمدت، منجر به زوال و نابودی 

رژیم شـاه شـدند.
چـون رژیم شـاه زودتـر از موعد مورد انتظار سـقوط 
نظـام  یـک  ایجـاد  بـرای  انقالبـی،  نیروهـای  و  کـرد 
کارآمد، آمادگی نداشـتند، سیاست زدگی بوروکراسی 
کـه از زمـان شـاه آغاز شـده بـود، در دوره   ی بعد نیز به 
عنوان خط    مشِی اصلِی کسـب حمایت از نظام ادامه 

یافت.

محیط سیاسی بوروکراسی
قانـون اساسـی 1358 کـه بعـد از پیـروزی انقـالب 
تدویـن شـد، نوعـی حکومـت جمهـوری مبتنـی بـر 
در  کـرد.  تأسـیس  اسـالمی  ایدئولـوژی  و  ارزش هـا 
سـال 1368، ایـن قانـون دسـت   خوش اصالحاتـی 

شـد. مطابـق قانـون اساسـی، قـدرت حکومـت بـر 
اسـاس اصـل تفکیـک قـوا به سـه قوه مسـتقل تحت 
نظـارت رهبـر )ولی فقیـه( تقسـیم می   شـود. رهبر به 
وسـیله مجلـس خبـرگان رهبـری متشـکل از علمای 
بصیـر و آگاه بـه امـور زمانـه که از طریق رأی مسـتقیم 
مـردم انتخـاب می شـوند، برگزیـده می شـود. رهبـر 
بـر سـه قوه مقّننـه، قضاییـه و مجریه نظارت داشـته و 
فرماندهـی کل قـوای مسـلح کشـور را بر عهـده دارد. 
بر اسـاس قانون، هنگامی که رهبـر از ادامه وظایفش 
ناتوان بماند، شـورای رهبری مرکب از رئیس جمهور، 
رئیـس قوه قضاییـه و یکی از اعضای شـورای نگهبان 

بـه طـور موقـت وظایـف وی را انجـام خواهنـد داد.
دو نهـاد سیاسـی دیگـر نیـز وجـود دارنـد کـه در 
نقـش  حکومـت  خط   مشـی   گذاری  فرآیندهـای 
کلیـدی ایفـا می کنند. ایـن دو نهاد سیاسـی، مجمع 
تشـخیص مصلحت نظام و شـورای نگهبان هسـتند. 
از 12 عضـو اسـت کـه  نگهبـان، متشـکل  شـورای 
شـش فقیـِه آن بـه وسـیله رهبـر منصـوب و شـش 
حقـوق دان آن به وسـیله مجلـس انتخاب می شـوند. 
اعضـای شـورای نگهبـان کـه برای مدت شـش سـال 
انجـام وظیفـه می کنند بـر تطابق قوانیـن موضوعه با 
ارزش های اسـالمی و قانون اساسی نظارت دارند. در 
حـال حاضـر، این شـورا بر انتخاب ریاسـت جمهوری 
و مجلـس نظـارت می کنـد که بـه نظارت اسـتصوابی 
قوانیـن  نگهبـان،  شـورای  اگـر  اسـت.  معـروف 
وضع شـده به وسـیله قانون گـذاران را رد کنـد و بر نظر 
خـود اصـرار ورزد، موضوع مورد اختالف برای تصمیم 
نهایـی بـه مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام ارجـاع 
داده خواهد شـد. بعـالوه مجمع در مـورد موضوعات 
محّوله از سـوی رهبری نیز به رهبر مشـاوره می دهد.

قوه مقّننه )مجلس شورای اسالمی(
قانـون اساسـی جمهـوری اسـالمی، دو سـازوکاِر 
و  مجلـس  اسـت:  نمـوده  تعییـن  را  قانون گـذاری 
همه پرسـی. در دوران شاه، دو مجموعه قانون گذار در 
کشـور وجود داشـت؛ مجلس شـورای ملـی و مجلس 
سـنا. اگر چه قبل از انقالب، مجلس شورای اسالمی 
پـس از انقالب، نهاد سیاسـی نسـبتًا مقتدری اسـت 
کـه سیاسـت های کلـی حکومـت را ترسـیم می کند، 
بودجـه هـا و طرح هـای توسـعه اقتصـادی     اجتماعی 
را تصویـب می نمایـد و نظـارت مؤثـری بر قـوه مجریه 

می کند. اعمـال 
در حـال حاضر، تعداد اعضای مجلـس 290 نفرند 
کـه بـرای یـک دوره   ی چهار سـاله انتخاب می شـوند. 
در ایـران نظـام حزبـی، آن طـور کـه در غـرب متـداول 
اسـت، وجـود ندارد. بـا این وجود نظام سیاسـی ایران 
نوعـی نظـام ایالتـی پارلمانـی چنـد گروهـی اسـت. 
انتخابـات مجلس ششـم در فوریـه 2000 نماد نوعی 
مبـارزه جناحـی بیـن گروه های سیاسـی کشـور بود.

قوه قضاییه
قـوه قضاییـه، متشـکل از دادگاه هایی اسـت که در 
چارچـوب قوانیـن مکتـوب و اصـول اسـالمی عمـل 
می کننـد. دادگاه ها در مـورد مطالبات و حفظ حقوق 
عامـه در برابـر بی عدالتی هـا مجـاز بـه اتخـاذ تصمیم 
هسـتند. رئیـس قـوه قضاییـه کـه باید مجتهد باشـد 

به وسـیله رهبر منصوب می شـود. او ریاسـت شـورای 
عالـی قضایـی را بـر عهـده دارد و بـرای یـک دوره پنج 
سـاله متصدی قوه قضاییه است. وزیر دادگستری که 
عضـوی از کابینه دولت اسـت مسـئولیت هماهنگی 

روابـط قـوه قضاییه و مجریـه را به عهـده دارد.

قوه مجریه
رئیـس جمهـور کـه بـا رأی مسـتقیم مـردم انتخاب 
می شـود، ریاسـت قوه مجریـه را بـر عهـده دارد. دوره 
تصـدی این پسـت چهار سـال اسـت و رئیس جمهور 
می توانـد بـرای دو دوره متوالـی انتخاب شـود. رئیس 
جمهـور بعـد از رهبـر، عالی تریـن مقـام در سلسـله 
مراتب سیاسـی حکومت اسـت. او مسـئولیت اجرای 
قانـون اساسـی و هماهنگـی بیـن سـه قـوه حکومت 
را بـر عهـده دارد. بـر اسـاس قانـون اساسـی، رئیـس 
جمهـور از اختیـارات گسـترده ای برخـوردار اسـت و 
در قبـال مـردم، رهبـری و مجلـس پاسـخ   گو اسـت. او 
قوانینـی را کـه از تصویـب مجلس می گـذرد، امضاء و 
بـرای اجـرا بـه اعضـای کابینه ابـالغ می کنـد. رئیس 
بـر عهـده دارد؛  را  جمهـور، ریاسـت هیئـت دولـت 
بودجـه سـاالنه کشـور را بـه مجلـس تقدیـم می کند؛ 
سـایر  بـا  را  موافقت نامه هـا  و  قراردادهـا  معاهـدات، 
کشـورها امضاء می کند و اسـتوارنامه سـفیران ایرانی 
را امضاء و اسـتوارنامه سـفرای سایر کشورها را دریافت 
می نمایـد. افـزون بر مـوارد فوق، همه بخشـنامه های 
هیئـت دولـت قبـل از اجـرا، بایـد بـه تصویـب رئیـس 
جمهور برسـد. چند معاون، رئیس جمهور را در انجام 
وظایفـش کمک می   کننـد؛ در غیـاب رئیس جمهور، 
معـاون اول وی عهـده دار اداره جلسـات هیئت دولت 
اسـت و مسـئولیت ها و وظایف محّوله از جانب رئیس 
جمهـور را انجـام می دهد. بر اسـاس قانون اساسـی، 
در غیـاب، بیمـاری، اسـتعفاء یا مرگ رئیـس جمهور، 
شـورایی مرکـب از معـاون اول رئیـس جمهـور، رئیس 
مجلـس و رئیـس قـوه قضاییه بـه طور موقـت وظایف 
وی را انجـام خواهنـد داد. قبـل از انجـام انتخابـات 
جدیـد ریاسـت جمهوری، اسـتیضاح هیئـت دولت و 

تجدیدنظـر در قانـون اساسـی ممنوع اسـت.

هیئت دولت
پیـش از انقـالب، مطابـق قانـون اساسـی مصـوب 
1285، پادشـاه بـه عنوان رئیس قـوه مجریـه، وزراء را 
عـزل و نصـب می کـرد. او بر هیئت دولـت که اعضای 
آن بـه صـورت فـردی و جمعـی در برابـر قـوه مقّننـه 
مسـئول بودند، نظارت داشـت. قانون اساسـی، وزراء 
و نـه شـاه را در برابـر تصمیماتی که اتخـاذ می کردند، 
مسـئول می شـناخت. اما، در عمل چون وزراء موظف 
بـه اطاعـت از فرامیـن شـفاهی و کتبـی شـاه بودنـد، 
لـذا در غیـاب نهادهـای سیاسـی واقعـی در کشـور، 
پادشـاه به تدریج به فرمان    روایی مسـتبد تبدیل شـد. 
بـر اسـاس قانون اساسـی جمهوری اسـالمی، رئیس 
جمهـور، ریاسـت هیئـت دولـت را بـر عهـده دارد و یـا 
نظـام مجلـس، وزراء را عـزل و نصب می   کند و نسـبت 
مجلـس  برابـر  در  آن هـا  اقدامـات  و  تصمیمـات  بـه 

پاسـخ   گو اسـت.
رئیـس جمهـور، تصمیمـات اتخاذ شـده به وسـیله 
و  برنامه هـا  آن هـا،  کمـک  بـا  و  هماهنـگ  را  وزراء 
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سیاسـت های دولت را اجرا می کنـد. وزراء هم در برابر 
رئیس جمهور و هم در برابر مجلس پاسـخ   گو هسـتند 
و تـا زمانـی کـه از رأی اعتماد مجلـس برخوردارند، در 

ِسـَمت خـود باقـی می مانند.

نظام اداری
ایـران، دارای یـک نظـام سیاسـی متمرکـز اسـت. 
کشـور، از لحـاظ اداری بـه چند اسـتان و هر اسـتان، 
بـه چند شهرسـتان تقسـیم می شـود. هر شهرسـتان 
متشـّکل از یک مرکز شـهر اصلی و چند بخش است. 
هـر بخش از چند دهسـتان تشـکیل شـده اسـت که 
بـه چنـد روسـتا یـا ِده تقسـیم می شـود. اسـتان ها به 
وسـیله اسـتان   دار و شهرسـتان ها و بخش ها به ترتیب 
به وسـیله فرمـان   داران و بخـش   داران اداره می شـوند. 
همـه مأمـوران اجرایـی در اسـتان ها، شهرسـتان ها و 
بخش هـا به وسـیله دولت مرکزی منصوب می شـوند. 
بـه اسـتثنای اسـتاندار کـه بنـا بـه پیشـنهاد وزارت 
کشـور و بـه وسـیله رئیس جمهـور منصوب می شـود، 
فرمـان   دار و بخـش    دار بـه وسـیله وزیر کشـور منصوب 
می شـوند. علی   رغـم این کـه قانـون اساسـی 1358، 
ایجاد شـوراهایی در اسـتان، شهرسـتان، بخـش و ده 
را پیش بینـی کـرده بـود تـا به وسـیله مقامـات محلی 
منتخـب اداره شـوند ولـی تـا دو دهـه پـس از انقالب، 
رؤیـای قانون گذاران به واقعیت تبدیل نشـده بـود. در 
سـال 1377، وزارت کشـور در این راه پیش قدم شـد و 
انتخابات شـوراها را در کشـور برگزار کرد. با انجام این 
کار و ایجـاد دولت هـای محلـی، جمهـوری اسـالمی 
ایـران بـرای نخسـتین   بار در طـول حیـات خـود، وارد 

مرحلـه ای از تمرکززدایـی اداری گردیـد.

ساختار بوروکراسی
در سـطح حکومـت مرکـزی، بوروکراسـی متشـکل 
مؤسسـات  و  دولتـی  مؤسسـات  وزارت خانه هـا،  از 
عمومی اسـت. به طور سـنتی، وزارت   خانه ها در ایران 
سـازمان های اصلـی قـوه مجریه انـد کـه بـرای انجـام 
کارویژه هـای اجرایی، اختیارات وسـیعی دارند. چون 
طبـق قانـون اساسـی، رئیـس جمهـور و وزراء در برابر 
مجلس پاسـخ   گو هسـتند، همه سـازمان های دولتی 
از جملـه مؤسسـات و نهادهای عمومـی صرف   نظر از 
درجـه اسـتقالل مالـی و اداری بایـد زیـر نظر یکـی از 

وزراء یـا شـخص رئیـس جمهور باشـند.
سلسـله   مراتب  دارای  وزارت   خانه هـا  از  هرکـدام 
چندیـن  آن،  درون  و  بـوده  خـود  خـاص  داخلـی 

بخـش، قسـمت و اداره کل وجـود دارد. افـزون بر آن، 
هـر وزارت   خانـه تعـدادی از مؤسسـات نیمه مسـتقل 
و سـازمان های وابسـته را تحـت نظـارت خـود دارد. 
وزارت  اسـتثناء  بـه  وزارت   خانه هـا،  همـه   ی  بعـالوه، 
امورخارجـه، در اسـتان  ها و شهرسـتان ها واحدهـای 

اداری تابعـه ایجـاد کردنـد.
پس از انقالب و تشـکیل نخسـتین دولت انقالبی، 
ایـن  شـد.  آغـاز  تغییراتـی  بوروکراسـی  سـاختار  در 
تغییرات که ریشـه هایی در ارزش ها و اصول اسـالمی 
داشـت، سـازمان وزارت   خانه ها را تحت تأثیر قرار داد. 
نخسـتین تغییـر در سـازمان وزارت   خانه هـا، ادغـام 
وزارت فرهنـگ و هنـر و وزارت آمـوزش عالـی بـود. 
وزارت   خانـه  جدیـد، در آن زمان وزارت علـوم و آموزش 
عالـی نامیـده شـد. در اواسـط 1358، وزارت نفـت 
متشکل از سه شرکت نفت، پتروشیمی و گاز تشکیل 
شـد. در سـال 1360 وزارت اطالعات و جهانگردی به 
وزارت ارشـاد تغییـر نـام داد و وزارت اطالعات به جای 
نهادهـای امنیتی تشـکیل شـد. جهاد سـازندگی نیز 
کـه یک نهـاد انقالبی بود به سـطح وزارت    خانـه ارتقاء 
یافت و به صورت سـازمانی موازی با وزارت کشـاورزی 

درآمد.
کـه  بودجـه  و  برنامـه  سـازمان  سـال،  همـان  در 
قبـاًل بـازوی مدیریتـی نخسـت   وزیر بـود، بـه سـطح 
وزارت   خانه هـا ارتقـاء یافـت. در سـال 1367، وزارت 
ارشـاد اسـالمی بـه وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی 
تغییـر نـام داد. تغییـر در سـاختار قـدرت قـوه مجریه 
در سـال 1368، منجـر به بازگشـت وزارت   خانه برنامه 
و بودجـه بـه جایـگاه قبلـی اش شـد. در همان سـال، 
سـپاه پاسـداران با وزارت دفـاع به شـکل گیری وزارت 
و  شـد  منجـر  ح  مسـلَّ نیروهـای  پشـتیبانی  و  دفـاع 
سـرانجام وزارت تعاون در سـال 1370، برای مدیریت 

فعالیت هـای بخـش تعاونـی تشـکیل شـد.
در خصـوص سـاختار بوروکراسـی ایـران ذکـر چنـد 

نکتـه الزم اسـت:
مشـی  خـط  گذشـته،  سـال  شـصت  طـی  1.در 
مداخله گرانـه، فرآینـد دیوان سـاالرانه شـدن جامعـه 
ایرانـی را شـدت بخشـیده اند. گسـترش بوروکراسـی 
در دوره قبـل از انقـالب بـه ویـژه در حوزه های دفاعی 
امنیـت ملی، اقتصاد و زیرسـاختارها بـا هدف تقویت 
قدرت ملی و منطقه ای، رشـد اقتصادی و دادن سهم 
مسـاوی به بخـش خصوصـی در اقتصاد بوده اسـت.
فرآیند دیوان سـاالرانه شـدن در دوره بعد از انقالب، 
همـراه با ملی سـازی صنایع بـزرگ، معادن، سیسـتم 

بانکـی و شـرکت های بیمـه ای ادامه یافت. گسـترش 
دخالـت دولـت در اقتصـاد، پـس از آغـاز جنـگ ایران 
و عـراق چشـم   گیر بـود. ایـن گسـترش، بیش   تـر در 
حوزه هـای امور اجتماعی و فرهنگی بـود که با هدف 
تثبیـت اصـول و ارزش هـای اسـالمی، فقرزدایـی و 
گسترش برنامه های توسعه روسـتایی صورت گرفت.
سـوم  برنامـه  دولتـی،  بخـش  بهبـود  منظـور  بـه 
خط   مشـی هایی  اجتماعـی   – اقتصـادی  توسـعه 
کوچک سـازی  آن هـا  هـدف  کـه  نمـوده  مطـرح  را 
روش هـا،  ساده سـازی  زدایـی،  بوروکراسـی  دولـت، 
بـه دولـت محلـی،  اختیـار دولـت مرکـزی  تفویـض 
بازسـازی  و  دولتـی  شـرکت های  خصوصی سـازی 
وزارت   خانه هـا و نهادهـای دولتـی بـه منظـور حـذف 
سـازمان های مـوازی، تأکیـد بـر نقش نظارتـی دولت 
به جـای تصّدی گـری، افزایش مشـارکت شـهروندان 

در امـور اجتماعـی و اقتصـادی اسـت.
2.همان   طور که خاطرنشـان شـد، قانون اساسـی، 
وزراء را در برابر مجلس پاسـخ   گو کرده است در نتیجه، 
وزارت    خانه هـا بـه منظـور انجـام وظایـف بـر اسـاس 
قانـون، بر مبنـای وظیفه ای سـازماندهی می شـوند. 
تقسـیم وظیفـه ای کار منجـر بـه بخش   بخش   شـدن 
بوروکراسـی شـده و در نتیجـه هر وزارت   خانـه به جای 
تمرکـز بـر اهـداف کلـی حکومـت، بـر رسـالت های 
فعالیت هـای  اگرچـه  دارنـد.  تأکیـد  خـود  بخـش 
متفـاوت وزارت   خانه هـا بایـد در سـطح هیئـت دولـت 
هماهنـگ باشـد ولـی ناهماهنگـی و ناهم   سـازی در 

درون و بیـن سـازمان بسـیار چشـم   گیر اسـت.
3. سـه دهه پیـش، برای نخسـتین   بار بودجه بندی 
برنامـه ای در سیسـتم بودجه بنـدی در ایـران متـداول 
ایـن فـن در سیسـتم  ایـن وجـود، کاربـرد  بـا  شـد. 
بودجه بنـدی ایران، سـاختار وظیفه ای بوروکراسـی را 
به سـاختار برنامـه ای یا پروژه ای تغییر نـداد. بنابرین، 
زمانیکـه انجام یک مأموریت در سـطح ملی مسـتلزم 
همـکاری فرابخشـی اسـت، بوروکراسـی در تحقـق 

موفقیت آمیـز آن مأموریـت توفیـق چندانـی نـدارد.

خدمات کشوری
در اوایـل قـرن سـیزدهم هجـری ناصرالدیـن شـاه 
پادشـاه قاجـار، نخسـت   وزیر خـود را بـه تدویـن الیحه 
جامـع اسـتخدامی مأمـور کـرد. ایـن قانـون، شـورای 
وزراء را تأسـیس و مدیریت کالن بوروکراسـی را مطرح 
سـاخت. افـزون بـر ایـن، در ایـن قانـون معیارهـای 
شایسـتگی به سـبک جوامـع اروپایی نیـز پیش بینی 
گردیـد. بـا ایـن وجـود، نخسـتین قانـون اسـتخدام 
اداری  توانمندی هـای  بهبـود  هـدف  بـا  کشـوری 
قانـون،  ایـن  در  اجـرا شـد.  در سـال 1301  دولـت 
سیسـتمی ایجـاد گردیـد کـه در آن نظـام رتبه بنـدی 
و حقـوق، رویه هـای ارتقـاء، ورود بـه خدمـات دولتـی 
از طریـق آزمـون رقابتـی، مقـررات انضباطـی و طرح 
بازنشسـتگی وجـود داشـت. در سـال های بعـد، بـه 
علت گسـترش تدریجی بوروکراسـی و تنـوع روزافزون 
و وظایـف آن، قانـون مذکـور کارایـی خـود را از دسـت 
در  گرفـت.  صـورت  آن  در  چنـد  اصالحاتـی  و  داد 
اواخـر دهـه 1330، ایـران بـه کمـک آمریـکا گامـی 
مشـاغل  طبقه بنـدی  سیسـتم  تشـکیل  طـرف  بـه 
خدمـات  در  شایسته سـاالری  حاکمیـت  هـدف  بـا 
کشـوری برداشـت. از سـال 1331 تـا 1341، برنامـه 
طبقه بندی مشاغل، چندین تغییر سـازمانی به خود 
گرفـت: طرح بهبود انتخاب و انتصاب پرسـنل، طرح 
طبقه بندی مشـاغل، سـازمان طبقه بندی مشـاغل، 
شـورای معاونیـن اداری، در نهایـت، شـورای عالـی 
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اداری. شـورای أخیـر وابسـته بـه دفتر نخسـت   وزیری 
بـود و به وسـیله یکـی از معاونین نخسـت   وزیر نظارت 
می شـد. مهم   تریـن وظیفـه   ی این شـورا، آمـاده کردن 
قانون جدید خدمات کشـوری و تأسـیس استخدامی 
کشـور بـود. بـر اسـاس مطالعـات ایـن شـورا در سـال 
1345، قانونـی بـه منظور ایجاد سـازمان امـور اداری 
و اسـتخدامی کشـور از تصویـب گذشـت. بـا ایجـاد 
سـازمان امـور اداری و اسـتخدامی، اصـالح خدمـات 
کشـوری وارد مرحلـه   ی نوینـی شـد. بـر اسـاس طرح 
طبقه بنـدی مشـاغل، یـک جـدول حقوقـی تنظیـم 
شـد، سـازمان و روش هـای وزارت   خانه هـای مختلـف 
و مؤسسـات دولتـی مورد بررسـی دقیق قـرار گرفت و 
بـدان وسـیله، دسـتورالعمل های سـازمان و الگوهای 
بانـک  یـک  و  شـد  تعریـف  آن هـا  بـرای  انتصابـات 
اطالعـات پرسـنل بـا توانایـی پـردازش الکترونیکـی 
آزمون هـای  آن،  بـر  افـزون  شـد.  تأسـیس  داده هـا 
ورودی رقابتـی، برای متقاضیان ورود به بخش دولتی 
متـداول شـد. در سـال 1347، مرکز آمـوزش مدیریت 
دولتـی بـرای برنامه ریـزی و اجـرای آمـوزش قبـل و 
حیـن خدمت کارکنـان دولتـی، خصوصًا در سـطوح 
مدیـران میانـی و ارشـد تأسـیس شـد. بـا ایـن وجود، 
قانـون اسـتخدامی 1345، که هـدف آن یکپارچگی 
سیسـتم اداری بـر اسـاس طرح طبقه بندی مشـاغل 
و حاکمیت نظام شایسـته سـاالری بـود، در گذر زمان 
کارآمـدی خـود را از دسـت داد؛ چرا که سیاسـت های 
دولت جهت حفظ نظام سیاسـی موجود، اثربخشـی 

آن را کاهـش مـی داد.
پـس از پیـروزی انقـالب، نظـام جمهوری اسـالمی 
را  کارآمـد  اداری  نظـام  یـک  ایجـاد  آمادگـی  نیـز 
نداشـت. یکـی از نخسـتین اقدامـات دولـت جدیـد 
تصفیـه و اخـراج کارکنانـی بـود کـه بـه نظر می رسـید 
بـه رژیـم جدیـد متعهـد نیسـتند. در سـال های اولیـه 
پـس از انقـالب، پنـج درصد کارکنـان دولت اخـراج یا 
بازنشسـته شـدند. برخی از وزارت   خانه ها نظیر وزارت 
امـور خارجـه، 70درصد کارکنان خود را از دسـت داد. 
آن دسـته از کارکنانی که به طور داوطلبانه یا به اجبار 
بوروکراسـی ترک کردند، عمدتًا متصدیان پسـت های 
ارشـد و میانی مدیریت در سازمان های دولتی بودند. 
متعاقبًا بوروکراسـی با کمبود نیروی انسانی مدیریتی 
مواجـه شـد. خـروج داوطلبانـه نیـروی کاری ماهـر و 
حرفه ای از بخش دولتی، کارایی و اثربخشی دستگاه 

اداری دولـت را تضعیـف کرد.
وزارت   خانه هـا،  کارکنـان  تعـداد  حاضـر،  حـال  در 
نهادهای دولتی و مؤسسات دولتی، 2.5 میلیون نفر 
اسـت. این تعـداد، کارکنان وزارت نفـت، وزارت دفاع و 
پشـتیبانی نیروهـای مسـلح، وزارت اطالعـات، صـدا 
و سـیمای جمهـوری اسـالمی ایـران، سـازمان های 
محلـی، نهادهـای انقالبـی و پلیـس کـه تعـداد آن ها 
تقریبًا 900 هزار نفر اسـت را در بر نمی گیرد. سـوابق 
تحصیالتـی کارکنان بخش دولتی نشـان می دهد که 
تقریبـًا 20 درصد آن ها دارای تحصیالت دانشـگاهی 
و 57 درصد دارای دیپلم هسـتند. آمار نشـان می دهد 
نسبت مستخدمین رسمی به کل جمعیت شاغل در 
سـال 1355، 19 درصـد بـود، بـه 33 درصـد در سـال 
1365 و 34 درصـد در سـال 1370 افزایـش یافت. به 
عبارت دیگر، سـهم کارکنان بخش دولتی در مقایسه 
با کل نیروی شـاغل کشـور در طی این دوره تقریبًا دو 
برابر شـده اسـت. طول متوسـط خدمت مستخدمان 
کشـوری تقریبًا 14 سـال است که نشـان دهنده دوره 

کوتاه   خدمتـی کارکنان دولت اسـت.
خط   مشـی منع اسـتخدام دولتی که بعد از سـال ها 

گسترش نامناسب بوروکراسـی تدوین شد، در نهایت 
به تصویب دو الیحه قانونی در سال 1364 منجر شد. 
در پـی تصویـب قوانین یاد شـده، اسـتخدام کارکنان 
در ادارات دولتـی محـدود شـد. بـا ایـن وجـود، تعداد 
مسـتخدمان دولتی کـه در سـال 1368، 1840000 
نفـر بـود در سـال 1367 بـه 2360000 نفـر افزایـش 
یافـت. علـی رغـم تأکیـد دولـت بـر اسـتخدام افـراد 
دارای مـدرک دانشـگاهی، تعداد استخدام شـوندگان 
دیپلـم به طور مسـتمر افزایش یافـت. از سـال 1347 
بـه علت محدودیت های اسـتخدام در بخـش دولتی، 
آزمون هـای اسـتخدامی برگـزار شـده اسـت. چـون 
در آن سـازمان امـور اداری و اسـتخدامی بـر بخـش 
بزرگـی از بخـش دولتـی از جملـه نهادهـای دولتـی 
نظـارت نداشـت، تعـداد پرسـنل در ایـن سـازمان ها 
بـه صـورت مسـتمر افزایـش یافـت. از طـرف دیگـر، 
عـدم برنامه ریـزی نیـروی انسـانی در بخـش دولتـی و 
همچنین ابهام در سیاسـت های اسـتخدامی به مازاد 

نیـرو در سـازمان های دولتـی منجـر گردیده اسـت.
از بعـد انگیـزش کارکنـان بخـش دولتی باید اشـاره 
بـر سـطح  و دسـتمزد، هـم  نظـام حقـوق  کـرد کـه 
تحصیـالت و هـم ارشـدیت اسـتوار اسـت. اگرچـه بر 
اسـاس قانـون اسـتخدام کشـوری، ارتقـاء، انتصـاب 
مسـتخدمان بایـد بـر معیارهـای شایسـتگی مبتنـی 
باشـد، امـا در عمل و در بسـیاری از موارد، خواسـت و 
اراده مدیـران دولتی، این معیارها را تحت   الشـعاع قرار 
می دهـد. بعالوه، تضمیـن تداوم خدمـت مادام   العمِر 
کارکنـان دولـت، اختیارات مدیـران را در انجام وظایف 
و نظـارت بـر کار زیردسـتان تضعیـف کـرده اسـت و 
نیـز فقـدان رابطـه مناسـب میـان میـزان حق الزحمه 
و عملکـرد منجـر بـه بهـره وری پاییـن نیروی انسـانی 

است. شـده 
پرداخـت،  سیسـتم  کفایـت  عـدم  آن،  بـر  افـزون 
موجـب چنـد شـغله بـودن بسـیاری از مسـتخدمان 
دولـت و دل   سـرد شـدن افـراد حرفه ای برای پیوسـتن 
بـه بوروکراسـی گردیده اسـت. ایـن عوامـل در ترکیب 
بـا یکدیگـر شـرایطی را پدیـد آورده کـه در کار کـردن 
در بخـش دولتـی بـرای بوروکرات هـا، جاذبـه چنـدان 

زیـادی نداشـته باشـد. 

نظارت بر بوروکراسی
در بحـث از محیط سیاسـی مدیریت دولتـی ایران، 
از نهادهای سیاسـی کلیدی سـخن راندیـم که هم به 
تنظیـم قـدرت می پردازنـد و هـم آن را بـر بوروکراسـی 

و نظـام اداری اعمـال می کننـد. در ایـن بخـش، بـه 
معرفی سـازوکارهای نظارت بر بوروکراسـی و پاسخ   گو 
نمودن آن نسـبت بـه نهادهای سیاسـی می پردازیم و 
کفایـت ایـن سـاز و کارهای رسـمی بیرونـی را در مقام 
مقایسه با سـازوکارهای درونی و غیررسمی، مورد نقد 

می دهیم. قـرار 

نظارت رهبری بر بوروکراسی
همان   طـور کـه گفتـه شـد، رهبـر بـر اعمـال قـوه 
مجریـه نظـارت دارد. ایـن قـدرت از طریـق چنـد ابزار 
اعمـال می گـردد. رهبـر در مـورد سیاسـت های کلـی 
حکومـت، انتصاب و عـزل رئیس جمهـور و نظارت بر 
شـیوه های اجـرای سیاسـت های کلـی نظـام، اتخاذ 

می کند. تصمیـم 

نظارت قوه مجریه بر بوروکراسی
مسـئولیت رئیـس جمهـور در کنتـرل بوروکراسـی، 
فراتـر از اجـرای قانون اساسـی اسـت. او اختیار عمل 
کنتـرل بـر عملکـرد وزراء و در صـورت نیـاز عـزل آن ها 
را دارد. افـزون بـر ایـن، او دارای یـک بـازوی مدیریتـی 
بـرای کنتـرل بوروکراسـی بـه نـام سـازمان مدیریـت و 
برنامه ریـزی کشـور اسـت. ایـن سـازمان، مسـئولیت 
مدیریـت کالن حکومـت، برنامه ریزی نیروی انسـانی 
و مدیریـت پرسـنل را بـر عهـده دارد. عـالوه بـر ایـن، 
مالـی  اختیـارات وسـیعی در خصـوص مدیریـت  از 
حکومـت یعنـی تدویـن، اجـرا و کنترل بودجه کشـور 
برخـوردار می باشـد. این سـازمان مسـئولیت تدوین، 
فرهنگـی،  توسـعه   ی  طرح هـای  ارزیابـی  و  اجـرا 

اجتماعـی و اقتصـادی ملـی را نیـز بـر عهـده دارد.

نظارت قوه مقّننه بر بوروکراسی
مجلـس، نقـش اصلـی را در کنتـرل بوروکراسـی بر 
عهـده دارد. در حالـی کـه در حکومـت شـاه، پارلمان 
فقـط ابـزاری بـرای تدویـن خط   مشـی های هم   سـو با 
خواسـت های قوه مجریه بود، در جمهوری اسالمی، 
مجلـس کنترل زیـادی بر قوه مجریـه اعمال می کند. 
ایـن کنتـرل از طریـق وضـع قانـون، رأی اعتمـاد بـه 
جمعـی  و  فـردی  اسـتیضاح  دولـت،  هیئـت  وزرای 
وزراء تحلیـل و نقـد بودجـه سـاالنه کشـور و تصویـب 
اعمـال  اقتصادی    اجتماعـی  پنج سـاله  برنامه هـای 
می شـود. افـزون بـر آن، مجلـس بـر عملکـرد مالـی 
قـوه مجریـه از طریـق بررسـی و حسابرسـی تفصیلی 
دیـوان  وسـیله  بـه  وظیفـه،  ایـن  می کنـد.  نظـارت 
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محاسـبات کشـور انجام می گیرد. هم   چنین، مطابق 
اصل نـوِد قانون اساسـی، مجلس می تواند شـکایات 
مردمی را نسـبت به عملکرد قوه مجریه دریافت کند. 
اگرچـه مجلـس بـرای بحـث در مورد خط مشـی های 
تخصصـی، دارای کمیسـیون تخصصـی می باشـد، 
تخصصـی  و  خبـره  ادارات  از  ایـران  در  مقّننـه  قـوه 
بـرای بررسـی عملکـرد قـوه مجریـه هماننـد برخـی 
از کشـورهای جهـان، برخـوردار نیسـت. ذکـر ایـن 
نکتـه حائـز اهمیت اسـت که هـدف از تأسـیس مرکز 
پژوهش های مجلس شـورای اسـالمی، ایفای چنین 
وظیفه ای در آینده اسـت. در حال حاضر، نمایندگان 
مجلـس دفاتـر کوچکی متشـکل از دو تا سـه منشـی 
در اختیـار دارنـد، ولـی نمی تـوان آن را هم طـراز تـوان 

کارشناسـی قـوه مجریه دانسـت.

نظارت قوه قضاییه بر بوروکراسی 
قـوه قضاییـه اختیـار نظـارت بـر اجـرای قوانیـن 
توسـط قـوه مجریـه را داراسـت. ایـن مسـئولیت بـه 
اصلـی  بخش هـای  عنـوان  بـه  دادگاه هـا  وسـیله 
سیسـتم قضایـی انجـام می شـود. انـواع مختلفـی از 
دادگاه هـا وجـود دارنـد کـه هـر کـدام وظایف ویـژه ای 
را بـر عهـده دارنـد کـه از میـان آن هـا دیـوان عالـی 
کشـور قدرتمندتریـن واحـد قضایـی بـرای نظـارت بر 

اسـت. بوروکراسـی 
همچنیـن، دو سـازمان قضایـی تخصصـی بـرای 
دیـوان  دارد؛  وجـود  بوروکراسـی  عملکـرد  بررسـی 
عدالـت اداری و سـازمان بازرسـی کل کشـور. دیـوان 
و  نابرابری هـا  شـکایت  بررسـی  بـه  اداری  عدالـت 
اعتراضـات افـراد نسـبت بـه کارکنـان، سـازمان ها و 
بازرسـی کل  مقـررات دولـت می پردازنـد و سـازمان 
کشـور نیز، وظیفه کنتـرل شـیوه های اجرایی قوانین 
حکومتی به وسـیله دسـتگاه اداری دولـت را بر عهده 
دارد. مـروری بـر سـازوکارهای نظـارت بـر بوروکراسـی 
در ایـران نشـان می دهـد مسـأله پاسـخ   گویی در ایران 
نبـود نهادهـای معیـن نظارتـی و یـا کاهـش قوانیـن 
اشـاره  کـه  همان گونـه  نیسـت.  نظامـی  مقـررات  و 
شـد، نظارت هـای قانونـی سیاسـی کـم و بیـش در 
شـده  پیش بینـی  ایـران  عـادی  و  اساسـی  قوانیـن 
اسـت. هم   چنیـن نظارت هـای سـازمانی مشـتمل بر 
کنترل های فیزیکـی، بازبینی هـای ادواری، مقررات، 
و  کـم  نظارتـی  سـازوکارهای  دیگـر  و  بخش نامه هـا 
بیـش وجـود دارند، کـه در مـواردی به دلیل اسـتفاده 
اثربخشـی  بـر  منفـی  اثـرات  آن هـا  از  مبالغه آمیـز 

نمی گذارنـد. بـه جـای  سـازمان ها 
معضـل پاسـخ   گویی بوروکراسـی را بایـد در کاهـش 
نظارت هـای درونـی، بـه ویـژه نظـارت حرفـه ای و نیـز 
نظارت هـای غیر رسـمی بیرونـی شـامل نظارت های 
ایـران  اداری  سـازمان های  کـرد.  جسـتجو  مردمـی 
عمدتـًا بـا کاهـش نظـارت حرفـه ای مواجه هسـتند. 
تحصیلـی  شـرایط  مسـتقیم  نتیجـه  مشـکل،  ایـن 
سـازمان های  در  شـاغل  انسـانی  نیـروی  تجربـی  و 
دولتـی اسـت کـه تـوان حرفـه ای ایـن سـازمان ها را 
در حـد مقبـول افزایش نـداده اسـت. از سـوی دیگر، 
نهادهای سیاسـی در ایـران نظیر احزاب، تشـکل ها، 
غیردولتـی،  سـازمان های  انجمن هـا،  و  اتحادیه هـا 
روزنامه هـا و جرایـد، بخـش خصوصـی، در مقایسـه 
بـا بسـیاری از جوامـع توسـعه یافته و در حال توسـعه، 
نقـش نظارتـی مطلوبـی را ایفـا نمی کننـد. هرچنـد 
نهادهـای سیاسـی غیررسـمی در ایـران نسـبت بـه 
دوره های قبل از انقالب، شـرایط مسـاعدتری کسـب 
کرده انـد مع   ذالک، هنوز از جایگاه مناسـب برخوردار 

نیسـتند. نظـام سیاسـی و سـاختار توزیـع قـدرت در 
ایـران کـه ریشـه در تاریـخ فرهنگ این مـرز و بـوم دارد 
بـا نظام هـای سیاسـی مردم سـاالر کـه سـازوکارهای 
متعـددی بـرای کنتـرل قدرت تعبیـه کرده انـد فاصله 

بسـیاری دارد.

نتیجه
در ایـن بخش به پـاره ای از چالش هایی که مدیریت 

دولتی ایران با آن روبروسـت اشـاره می شود:
1. نظـام مدیریـت دولتـی بـه عنوان خرده سیسـتم 
نظـام سیاسـی شـدیدًا از نظـام أخیر تأثیـر می پذیرند 
و طبعـًا بـر آن اثـر می گـذارد. مطالعـات تاریخـی و 
تطبیقـی پیرامـون رابطه نظام هـای سیاسـی و اداری 
حاکـی از آن اسـت کـه نظام هـای کارآمـد اداری بـه 
راه مشـروعیت  از  نظام هـای سیاسـی  دوام  و  ثبـات 
بخشـیدن بـه آن هـا کمـک می کنـد و در مقابـل عدم 
انسـجام و بی ثباتـی نظام هـای سیاسـی، ضعف هـا 
می کنـد.  تشـدید  را  اداری  نظـام  نارسـایی های  و 
بدیـن ترتیـب، در شـرایط عـدم وحـدت و یکپارچگی 
سیاسـی نمی توان از نظـام اداری عملکرد مطلوبی را 
انتظـار داشـت. در جوامعی که سـاختارها و نهادهای 
خودجـوش سیاسـی در سـطح مطلوب وجـود ندارند 
یـا ضعیـف نگه داشـته می شـوند، نظارت بـر عملکرد 
اداری نیـز بـه گونـه ای مطلـوب صـورت نمی گیـرد. 
راه کار مـورد اعتمـاد برای مقابله بـا این چالش، حفظ 
اقتـدار سـاختارهای قانونـی و برجسـته کـردن نقش 

مـردم در اداره امـور جامعـه اسـت.
2. اتـکاء بیـش از انـدازه بـر بخـش سیاسـی بـرای 
نیـل به هدف هـا، از دیگر چالش هـای نظام مدیریتی 
کشـور اسـت. در سـاختار مدیریـت دولتـی ایـران بـه 
سـطح  در  چـه  حرفه ای هـا،  و  متخصصیـن  نقـش 
مدیریـت کالن کشـور و چه در سـطح اجـرا، آن چنان 
کـه بایـد و شـاید تأکیـد نمی شـود. نظـام مدیریـت 
دولتـی ایـران هنـوز بـا یـک نظـام دولتـی حرفـه ای 
فاصلـه بسـیاری دارد. نیروی انسـانی ماهر مـورد نیاز 
بـرای طرح هـای توسـعه اندک اسـت و نظـام مدیریت 
دولتـی ایـران کم   تر به سـمت حرفه گرایی سـوق یافته 
اسـت و به آموزش مدیریت، آن چنان که باید و شـاید، 
تأکید نشـده است. در شـرایط کنونی، نقش حرفه ای 
و مسـئولیت های اخالقـی مدیـران و کارکنـان دولـت 
را نمی تـوان رضایت بخـش توصیـف کـرد. حرفـه ای 
کـردن بیش   تـر این نظـام مسـتلزم افزایـش مهارت ها 
آموزش هـای  بـه  توجـه  فنـی،  دانـش  براسـاس 
بلندمـدت و کوتاه مـدت، ایجـاد و تقویـت انجمن هـا 
و سـازمان های حرفـه ای، تدویـن کدهـای اخالقـی و 
منشـورهای شـهروندی و نظایر آن اسـت که می تواند 

تضمینـی بـرای تعهدپذیـری و احسـاس مسـئولیت 
بـرای خدمـت بـه مـردم از طـرف مدیـران و کارکنـان 

باشـد. دولت 
3. مدیریت دولتی ایران با بحران هویت روبروسـت. 
کارکنـان دولت از جایـگاه و منزلت واقعی خود فاصله 
افتخـار  اداری  سـازمان های  در  کارکـردن  دارنـد. 
محسـوب نمی شـود. نظام جبران خدمـات در بخش 
دولتـی نه تنها قادر به جذب و نگاه   داری متخّصصین 
کـه  آورده  وجـود  بـه  را  شـرایطی  بلکـه  نمی شـود، 
صاحبـان تخصص و کارکنـان با تجربه به ترک خدمت 
از سـازمان های دولتـی ترغیـب می شـوند. پدیـده   ی 
فـرار مغزهـا، مصداق بـارز این بحـران اسـت. تردیدی 
نیسـت که صرف   نظر از عوامل اقتصادی، متغیرهای 
محیط سیاسـی و اجتماعی نیز بر این وضعیت دامن 

زده اسـت.
4. سـوگیری سـازمان های اداری، بیـش از آن   کـه 
سـوگیری تولیـدی در مفهـوم عـام کلمـه باشـد، بـه 
سـمت هدف هـای کلـی و غیرقابـل سـنجش تمایل 
داشـته اسـت. هدف های ملمـوس و کّمی کـه بتوان 
سـتاده ها و نتایـج عملکـرد سـازمان ها را بـه محـک و 
سـنجش گذاشـت، کم   تـر مـورد تأکیـد بـوده اسـت. 
سـاختارهای سـازمانی در تشـکیالت دولتـی عمدتًا 
وظیفه گرا هسـتند تـا هدف گرا. در چنین شـرایطی، 
ارزیابی ها و سـنجش عملکردها با گزارشـاتی صورت 
می گیـرد که کمتـر واقعی انـد. طراحی سـاختارهای 
اصالحـات  نیازمنـد  ایـران  در  اداری  سـازمان های 
گونـه ای  بـه  بایـد  سـاختارها  ایـن  اسـت.  اساسـی 
طراحـی شـوند که بتوان سـتاده های مشـخصی را از 

آن هـا انتظار داشـت.
بـه  کم   تـر  ایـران  دولتـی  مدیریـت  نظـام   .5
ارزش هایـی هم    چـون شایسته سـاالری توجه داشـته 
اسـت. مدیـران ، اغلـب ارزش هـای فـردی خـود را بـه 
ضوابـط  نتیجـه  در  و  می کننـد  منتقـل  سـازمان ها 
شایسـتگی در ورود به خدمـات، ترفیعات و انتصابات 
جـای خـود را بـه ارزش هـای فـردی نظیـر وفـاداری، 
دوسـتی، رفاقت و خویشـاوندی و نظایـر آن می دهد. 
یکـی از پیامدهـای زیان   بـار چنیـن رفتاری آن اسـت 
کـه، سـازمان های اداری ایران در نقش سـازمان های 
سـازمان های  می شـوند.  ظاهـر  اجتماعـی  تأمیـن 
اداری را نبایـد بـرای پر کردن شـکاف ناشـی از بحران 

عـدم اشـتغال مـورد اسـتفاده قـرار داد.
و  خودمختـاری  بـه  تمایـل  باألخـره،  و   .6
قدرت طلبـی میـان سـازمان های مختلـف، اعتمـاد 
عمومـی را نسـبت بـه ایـن سـازمان ها کاهـش داده 
اسـت. نظـارت نهادهـای سیاسـی بـر سـازمان های 
اداری ضعیـف بـوده و نظـارت خـارج از قـوه مجریـه 
بـر عملکـرد سـازمان های دولتـی ناکافـی بـه نظـر 
دلیـل  بـه  پاسـخ   گویی سیاسـی  می رسـد. هرچنـد 
وجـود نهادهایـی نظیـر مجلس و رسـانه های جمعی 
تـا حـدودی تأمیـن شـده اسـت. پاسـخ   گویی اداری 
بـه دالیلـی کـه در بـاال ذکـر شـد، بـه هیچ   وجـه در 
سـطح مطلوبـی قـرار نـدارد. عرضـه خدمـات و کاال 
از تقاضـا بـرای آن هاسـت. اگـر  تابعـی  در جامعـه، 
متقاضیـان کاالهـا و خدمـات سـازمان های اداری ، 
طالب خدمات و کاالهای کیفی باشـند. بدون شـک 
بر کیفیـت عرضه آن هـا تأثیر می گذارنـد. متقاضیان 
و  حقـوق  بـه  بایـد  را  خدمـات  دریافت کننـدگان  و 
انتظارتشـان از سـازمان های اداری آگاه کـرد و ایـن 
آگاهـی در فضایی رشـد می کنـد کـه در آن نهادهای 
سیاسـی مقتدرانـه بـه ایفـای نقش هـای اجتماعـی 

می پردازنـد. خـود 
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دارای  سیاسـی  نظـام  هـر  معاصـر،  جهـاِن  در 
کـه  اسـت  اسـتراتژی   هایی  و  اهـداف  برنامه   هـا، 
محتـوای اصلی آن   ها چیـزی جـز اداره ی مطلوب تر 
می   باشـد،  آن  تدبیـر  عهـده  دار  کـه  جامعـه ای 
نیسـت. نظام   هـای سیاسـی در حوزه   هـای مختلـف 
اقتصادی، سیاسـی، فرهنگی و اجتماعی با نیازها و 
خواسـته   هایی مختلف از جانب افراد جامعه      ی   شـان 
مواجـه هسـتند کـه از آن   هـا انتظـار توجـه، پیگیری 
و تحقـق ایـن مطالبـات مـی   رود. هـدف این نوشـتار 
پاسـخ بـه ایـن پرسـش اسـت کـه »مهم   تریـن مسـأله 
یـا چالشـی کـه دولـت دوازدهـم بـا آن مواجه اسـت، 
چیسـت؟« قبـل از پاسـخ بـه ایـن پرسـش، توجـه به 
یـک موضوع ضـروری اسـت و آن این   که قصـد ندارم 
را  روِی دولـت دوازدهـم  پیـِش  مهم تریـن مسـأله ی 
کنـم؛ چـون همیـن  بـه حـوزه   ی خاصـی محـدود 
بـه یـک  محدودکـردِن خواسـته   های یـک اجتمـاع 
حـوزه   ی خـاص، با هدف این نوشـتار سـِر سـازگاری 
نـدارد. بـه عبـارت دیگـر، قصـد نـدارم بـا رویکـردی 
و  خواسـته   ها  پرچـم   دار  قّیم    مآبانـه  و  پیش   داورانـه 
مطالبـات جامعـه   ای شـوم کـه هنـوز موفـق نشـده 
اسـت صـدای لـرزان خـود را در گلـو صـاف کنـد، قد 
َعَلـم کند و درحالی   که محکم روی پاهایش ایسـتاده 
اسـت، مطالبـات، نیازهـا و اولویت هایـش را مطـرح 
ایـن مقدمـه قصـد دارم سـتون   هایی کـه  بـا  کنـد. 
سـاختماِن پاسـخ بـه پرسـش مطرح شـده بـر آن بنا 
خواهـد شـد را یـک بـه یـک َعَلـم کنـم. اگر بـه تعبیر 
یورگـن هابرمـاس، جامعـه را بـه فضاهـای اجتماعی 
کنیـم،  دسـته   بندی  »سیسـتم«  و  »زیسـت   جهان« 
شـاید بتوانیـم بیش   تـر به پاسـخ این پرسـش نزدیک 
شـویم. زیسـت   جهان، فضـای اجتماعـی ای اسـت 
کـه شـامل تعامـالت اجتماعـی از سـنخ کنش   هـای 
و  هـدف  کـه  کنشـی  یعنـی  می   باشـد.  ارتباطـی 
غایتـش، برقـراری تعامل و گفتگو میـان افراد جامعه 
اسـت. در قالـب زیسـت   جهان، این دیالـوگ و تعامل 
تحـت شـرایطی رخ می   دهد که طرفیـن آن از آزادی، 
حـق انتخـاب و رهایـی از اجبارهـا و فشـارهایی قـرار 
دارنـد که ممکن اسـت به دامنـه و لطافت این تعامل 

و گفتگـو آسـیب زنـد.
شـرایطی در زیسـت   جهان حاکـم اسـت کـه افـراد 
بـه  تمایالتشـان  و  خواسـته ها  از  مجبورنـد  کم تـر 
سـبب فشـارها و نیروهایـی کـه از بیـرون بـر آن   هـا 
زیسـت   جهان  بکشـند.  دسـت  می   شـوند،  اعمـال 
و  خـود شـامل دو بخـش اسـت: جامعـه   ی مدنـی 
حـوزه   ی عمومـی. جامعـه   ی مدنـی، همـان فضـای 
اجتماعـی اسـت کـه شـرایط گفتگـوی آزاد، نزدیک 
تـا  بـه حقیقـت و صمیمـی میـان طرفیـن گفتگـو 
انـدازه   ی زیـادی وجـود دارد و افـراد بـه مـدد حضـور 
عقالنّیـت ارتباطـی، قادرنـد تـا شـفاف   تر و بـا فـراغ 
بـال بیش   تـری در تعامـالت اجتماعـی حضـور یابند 
و از ایـن طریـق، دیدگاه   هایشـان را مطـرح کننـد. 
حـوزه   ی عمومـی نیـز بخشـی از فضـای اجتماعـی 

زیسـت   جهان اسـت که شامل سـاختاری از تعامالت 
اندیشـه   ها،  افـکار،  اسـت.  ارتباطـی  کنش   هـای  و 
عمومـی  حـوزه ی  در  کـه  خواسـته هایی  و  ایده   هـا 
جریـان می یابنـد، تعیین    کننـده ی آن چیـزی اسـت 
کـه افـکار عمومـی  نامیـده می   شـود. پـس بـه ایـن 
صـورت می   توان نتیجـه گرفت که از نظـر هابرماس، 
افـکار عمومـی، محصـول تعامـالت اجتماعـی افراد 
جامعـه در فضایی اجتماعی اسـت کـه در آن مقادیر 
قابـل توجهـی از آزادی، عقالنّیـت و آرامـش در خلق 
و بیـان خواسـته   ها و مطالبـات این افراد وجـود دارد. 
شـق دوم جامعـه، سیسـتم یـا نظام اسـت که شـامل 
مجموعـه   ای از نقش   هـا، پایگاه   هـا و تعامـالت میـان 
و  قانون   منـدی  رسـمیت،  حـد  باالتریـن  در  آن   هـا 
قدرت   مداری اسـت. سیسـتم   ها همان ساختارهایی 
از عناصـر و اجزای بوروکراتیـک، نهادی و هنجارمند 
هسـتند کـه مدیریـت جامعـه را برعهـده دارنـد. هـم 

از  گونـه ای  کـدام  هـر  نظـام،  هـم  و  زیسـت   جهان 
دموکراسـی  می   کننـد؛  نمایندگـی  را  دموکراسـی 
درحالی   کـه  قانونـی.  دموکراسـی  و  مشـورتی 
دموکراسـی مشـورتی ریشـه در زیسـت   جهان دارد، 

دموکراسـی قانونـی کـه در نظـام دارد.
زیسـت   جهان بـه واسـطه   ی عقالنّیـت ارتباطی که 
در آن جریـان دارد و از طریـق دموکراسـِی مشـورتی 
می   توانـد مطالبـات و خواسـته   های مـردم را در قالب 
افـکار عمومـی، که ریشـه در حـوزه   ی عمومـی دارد، 
بیـان کنـد. بـه عبـارت دیگـر، محصـول دموکراسـِی 
مشـورتی همـان خواسـته ها و اولویت هایـی اسـت 
کـه افـکار عمومـی خواهـان آن هسـتند و برایشـان 
درجـه ی اول اهمیـت را دارد. امـا، نظام به واسـطه ی 
قـدرت، نهادهـای قانونـی و مناسـبات هنجارمندی 
کـه دارد و بـه وسـیله   ی دموکراسـی قانونـی موّظـف 
اسـت تـا ایـن اولویت   هـا و مطالبـات را پیگیـری کند 
و آن   هـا را محقـق سـازد. دولت )قـوه   ی مجریه( یکی 
از نماینده   هـای تمام   عیـار نظـام اسـت. بـه عبـارت 
دیگـر، ایـن مردم اند کـه تعیین می   کننـد چه چیزی 
بایـد در دسـتور کار دولـت قـرار گیـرد و دولـت نیـز 

موظف اسـت ایـن خواسـته ها و اولویت های زیسـت 
جهـان را محقـق سـازد و انـرژی و تمرکـز منابـع خود 
را صـرف تحقـق ایـن مطالبـات کنـد. کـم کـم بـه 
پاسـخ پرسـش ایـن نوشـتار نزدیـک مـی شـویم. بـه 
بـاور نویسـنده، مهم   تریـن مسـأله   ای کـه هـر نظـام 
ایـران و دولـت  از جملـه نظـام سیاسـی  سیاسـی، 
دوازدهـم، بـا آن مواجـه اسـت، توجـه بـه ایـن نکتـه 
اسـت کـه دولـت نمی   تواند و نبایـد قّیم مردم باشـد؛ 
بلکـه پیگیـر و تحقـق بخـش مطالبـات آنـان اسـت. 
وظیفـه و کارویـژه   ی دولـت دوازدهـم بایـد این باشـد 
کـه از یـک سـو پـای خـود را از گلیـم زیسـت   جهان 
خـارج کند و بـا فراهم کردن شـرایط مسـاعد، آزادی 
و اجتنـاب از دخالـت در حـوزه   ی عمومـی، اجـازه   ی 
صورت   بنـدی افـکار واقعـی را کـه از بطـن حـوزه   ی 
عمومـی نشـأت می   گیـرد، بدهـد و از سـوی دیگـر، 
تمـام منابع، لـوازم و امکانات خـود را صرف پیگیری 
مـردم  خواسـته   های  و  مطالبـات  بـه  دسـت   یابی  و 
کنـد. دولـت دوازدهـم بایـد گوش   هایـش را تیزتـر و 
چشـم   هایش را بازتـر کنـد تـا صـدا و رنـگ مطالبـات 
جامعه را بشـنود و ببیند و تمام تمرکز و منابع خود را 

صـرف تحقـق ایـن مطالبـات کند.
آیـد  پیـش  اسـت  ممکـن  نیـز  پرسـش  ایـن  امـا 
و  آورده  چـه  )مـردم(  زیسـت   جهان  عـوض،  در  کـه 
سـودی بـرای دولـت دوازدهـم خواهـد داشـت؟ یـا 
دولـت دوازدهـم در عوِض پیگیری و محقق   سـاختن 
مطالبـات مـردم چـه چیـزی بدسـت مـی   آورد؟ در 
پاسـخ باید گفت »مشـروعیت سیاسـی«، که همواره 
مهم   تریـن نگرانـی هـر نظـام سیاسـی اسـت، تنهـا و 
تنهـا از طریـق رضایت و حمایت مردم آن نظام تأمین 
می   شـود. اگـر مـردم از عملکـرد نظـام سیاسی   شـان 
رضایـت داشـته باشـند، طبیعتًا از هسـتی سیاسـی 
آن نیـز حمایـت می    کننـد و گـردن بـه حاکمیـت آن 
می   نهنـد. ایـن همـان مشـروعیت سیاسـی حقیقی 
اسـت. پـس اگـر دولـت آینده با چشـم بینا و سـعه ی 
صـدر پذیـرای خواسـته ها، نیازهـا و اولویـت هـای 
مـردم باشـد و تـالش جـدی در جهـت پیگیـری و 
دسـت   یابی به آن   ها را در دسـتور کار خـود قرار دهد، 
می   توانـد حمایـت و مشـروعیت الزم را از جانب مردم 

کند. کسـب 
کـه  موضوعـی  مهم   تریـن  دیگـر،  عبـارت  بـه 
ایـن  بـه  توجـه  اسـت،  مواجـه  آن  بـا  آینـده  دولـت 
اصـل اجتماعـی     سیاسـی اسـت کـه بایـد اهـداف 
و اولویت   هایـش را از افـکار عمومـی دریافـت کنـد 
و سـعی   اش ایـن باشـد تـا آن   هـا را محقـق سـازد و از 
ایـن طریـق، هم رضایـت جامعـه را تأمین کنـد و هم 
حمایـت همه   جانبـه   ی آن را بـه دسـت آورد. نتیجه ی 
این وضعیت چیزی جز کسـب مشـروعیت سیاسـی 
نیسـت. پـس حتـی ایـن موضـوع کـه آیـا مهم   تریـن 
خواسـته یا نگرانی مردم )زیسـت جهان( در حوزه ی 
اقتصـاد اسـت یـا در حوزه   های دیگر را نیـز نمی   توان 
مسـلم تلقـی کـرد و آن    چـه کـه حائـز اهمیت اسـت، 
گـوش   دادن بـه نـدا و صـدای زیسـت   جهان و افـکار 
عمومـی اسـت کـه از دل حوزه   ی عمومـی و از طریق 

می   شـود. شـنیده  آزاد  رسـانه   های 

گوشدادنبهنداوصدایمردم
عمدهترینمطالبهازدولتدوازدهم

وظیفـه و کارویـژه ی دولـت دوازدهـم 
بایـد ایـن باشـد کـه از یـک سـو پای 
خـود را از گلیـم زیسـت جهان خـارج 
کند و با فراهم کردن شـرایط مسـاعد، 
آزادی و اجتنـاب از دخالت در حوزه ی 
عمومی، اجـازه ی صورت بنـدی افکار 
واقعـی را کـه از بطن حـوزه ی عمومی 
نشـأت می گیـرد، بدهـد و از سـوی 
دیگر، تمـام منابـع، لـوازم و امکانات 
خـود را صرف پیگیری و دسـت یابی به 
مطالبـات و خواسـته های مـردم کند.
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چه  جوامع  تمام  نمی   شناسد.  جامعه  فقر   .1
چه  و  توسعه   یافته  چه  مانده،  عقب  چه  و  پیشرفته 
توسعه   نیافته، با این معضل اجتماعی دست و پنجه 
نرم می   کنند؛ فقط در کمیت و کیفیت فرق دارند. 
از  امر فردی فرض کرد.  نباید یک  را  هم   چنین فقر 
منظر جامعه   شناسی، فقر یک امر اجتماعی است و 
محصول شکل خاصی از ساختارهاست. ساختارهای 
به  باعث  که  هستند  اجتماعی    اقتصادی    سیاسی 
وجود آمدن فقر می   شوند. از این نقطه نظر، فقر یک 
مسأله اجتماعی به شمار می   آید. مسأله اجتماعی به 
شرایطی اطالق می   شود که اشتباه، مشکل   زا، شایع 

و قابل   تغییر باشد.
منظور  است،  اشتباه  فقر  وجود  می   گوییم  وقتی 
مسأله  این  باشد.  داشته  وجود  نباید  که  است  این 
عمومی  افکار  می   شود.  عمومی  افکار  به  مربوط 
تشخیص می   دهد که چه چیزی اشتباه است و چه 
چیزی اشتباه نیست. در افکار عمومی ادارات سالم، 
امکانات، مسأله  دارای  مدارس  و  خانواده   های شاد 
همگی  موارد  این   گونه  که  چرا  نیستند؛  اجتماعی 
امور بایسته و مثبت می    باشند. اما دزدی، اختالس، 
نباید  و  می   آیند  حساب  به  منفی  امور  فقر  و  رشوه 
وجود داشته باشند. عالوه بر منفی بودن فقر در افکار 
عمومی، فقر مشکل   زا نیز هست. این پدیده هنگامی 
که تداوم پیدا می   کند و از نسلی به نسل دیگر منتقل 
می   شود، به صورت یک فرهنگ درآمده و مانع هرگونه 
توسعه پایدار می   شود. در سنت دینی ما به مشکل   زا 
بودن فقر، فراوان اشاره شده است. فقر آرامش را بر هم 
می   زند، استعدادها را می   خشکاند، خفت و خواری به 
بار می   آورد و موجب تحقیر می   شود، باعث می   شود 
سخن انسان شنیده نشود، موجب می   شود انسان 
حتی در شهر خودش غریب باشد، انسان را بداخالق 
می   کند، موجب نومیدی می   شود، ارزش و اعتبار و 

احترام را زایل می   کند و باعث بدنامی می   شود.
فقر  میزان  می   دهد  نشان  ارقام  و  آمار  هم   چنین، 
در ایران بسیار باالست. بنا بر نظر پرویز فتاح، رئیس 
کمیته امداد »اگر حداقل حقوق سال 1395را ۸۱۲ 
هزار تومان در نظر بگیریم می توان گفت براساس آن 
۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. 
این در حالی است که برخی حداقل حقوق را یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در نظر می گیرند که در آن 

صورت تعداد افراد زیر خط فقر بیشتر خواهد شد«.
می   باشد.  رفع  قابل  فقر،  این   که  دیگر  مهم  نکته 
یعنی این چنین نیست که وجود فقر و محرومیت 
اجتناب   ناپذیر باشد. فقر و محرومیت همیشه معلول 
یک   سری شرایط اجتماعی    سیاسی    اقتصادی است 
تقلیل  قابل  این   که  حداقل  می   باشد.  رفع  قابل  که 
می   باشد. همان چیزی که در کشورهایی مثل سوئد 

صورت گرفته است.
2. یکی از کاستی   های مباحث مربوط به فقر این 
است که به این مقوله از منظر حق کم   تر تأکید می   شود. 
به این معنا که هیچ   کس شایسته فقر و محرومیت 
حق  یک  محرومیت  و  فقر  بدون  زندگی  نیست. 
همگانی است؛ چندان   که می   توان آن را »حق غنی 
شدن« نامید. در ماده 25 اعالمیه جهانی حقوق بشر 
چنین ذکر شده است: »هر انسانی سزاوار یک زندگی 
با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سالمتی و رفاه 
خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، 
اجتماعی  و خدمات  پزشکی  مراقبت های  مسکن، 
ضروری است«. از دیگر سو، این وظیفه دولت است 
که فقرا و نیازمندان را یاری رساند و آن ها را از وضعیت 
فقر و محرومیت برهاند. به دلیل این   که مهم   ترین منابع 
ثروت مثل نفت و گاز و معادن      مستقیم یا غیرمستقیم     
در اختیار دولت می   باشد. در جمهوری اسالمی ایران 
بخشی از این منابع که در اختیار دولت است در سند 
بودجه ملی منعکس می   شود. نفت و گاز و فرآورده های 
از  حاصل  درآمدهای  مالیاتی،  درآمدهای  نفتی، 
مالکیت دولت )مانند حق دولت در معادن، سود سهام 
شرکت های دولتی و...(، منابع حاصل از فروش اوراق 
مشارکت، منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی 
و... بخشی از این ثروت عظیمی است که در اختیار 
دولت است. دولت وظیفه دارد با استفاده از این منابع 
و محرومیت  فقر  از  را  فقیران  و  نیازمندان  درآمدی، 
موظف  را  دولت  اساسی  قانون  سوم  اصل  برهاند. 
ساخته است همه امکانات خود را به کار بگیرد و رفع 
فقر کند؛ هم   چنین در اصل چهل و سوم بر ریشه کن 
کردن فقر و محرومیت تصریح شده است. این وظیفه 
دولت، در مورد کسانی که دچار فقر مطلق هستند، 
جای هیچ   گونه بحثی ندارد. نسبت دولت و کسانی که 
دچار فقر مطلق هستند، مثل نسبت پدر و فرزند صغیر 
می   باشد! همان   طور که پدر نمی   تواند در قبال فرزند 
صغیر از خود رفع تکلیف کند، دولت نیز نمی   تواند در 
قبال کسانی که دچار فقر مطلق هستند از خود رفع 

مسئولیت کند.

3. در مورد علل فقر، بحث   های فراوان شده است. 
ضریب باروری، اندازه خانواده، وضعیت شهرنشینی، 
میزان سرمایه   گذاری خانواده و دولت در امور آموزشی 
صنعتی  روند  تورم،  اقتصادی،  رشد  بهداشتی،  و 
ثروت  و  درآمد  توزیع  دستمزدها،  وضعیت  شدن، 
بخشی از این علل می   باشند. می   توان ادعا کرد که 
در چهار دهه بعد از انقالب 1357، همه این علت   ها، 
طی یک   سری قوانین، برنامه   ها، خط   مشی   ها پیگیری 
شده   اند تا بلکه فقر و محرومیت در این کشور ریشه   َکن 
شود. اما با وجود برنامه   های فقرزدایی در ایران و با 
طی  کشور  توسعه  برنامه  در  که  تالش   هایی  وجود 
سال   های بعد از انقالب اسالمی انجام شده، ادبیات 
است  آن  از  حاکی  فقر  رسمی  حتی  و  غیررسمی 
که در خوش   بینانه   ترین حالت اگر فقر افزایش پیدا 
نکرده   باشد، کاهش چندانی نیز نداشته است. به قول 
حسین راغفر، فقر جلوی چشمان ما، هر روز و هر 

لحظه رژه می   رود«.
اساسی،  قانون  ایران،  در  حاکمیت  ایدئولوژی 
محور  عدالت  همگی  دولت  برنامه   های  و  طرح   ها 
هستند. هم   چنین گروه   ها و جریان   های غیردولتی 
بسیاری هستند که به طور جدی عدالت و برابری را 
پیگیری می   کنند. اما چرا این سرمایه   های اجتماعی 
عدالت محور، به نتیجه نمی   رسد و ما هنوز شاهد رژه 

فقر در جامعه هستیم؟ 
بی   اثر  را  محور  عدالت  تالش   های  ایران  در  آن   چه 
ساختار  در  فساد  می   باشد.  فساد  وجود  می   کند 
فرار  ارتشاء،  اختالس،  قالب  در  ایران  اقتصادی 
قابل  وضوح  به   ... و  پول   شویی  قاچاق،  مالیاتی، 
مشاهده است. به طوری   که طبق نظر رسمی مرکز 
ایران  کشور  اسالمی،  شورای  مجلس  پژوهش   های 
از نظر شاخص ادراک فساد حول و حوش میانگین 
متمادی  های  سال  طی  و  دارد  نوسان  مشخصی 

هم    چنان در وضعیت نامناسبی قرار دارد.
فساد اصل تخصیص منابع به وسیله دولت را فلج 
می   کند و اولویت اساسی در طرح   های ملی را به دست 
فراموشی می   سپارد، و فعالیت   هایی اولویت می   یابند 
سازگاری  فاسد  متصدیان  نامشروع  منافع  با  که 
داشته باشد. مقابله با فساد به قدری مهم است که 
است  شده  مشخص  انجام   گرفته  پژوهش   های  طی 
که در کل، 90 درصد کشورهایی که برنامه فقرزدایی 
را به طور کامل اجرا می    کنند مقابله با فساد را نیز در 

استراتژی خود دارند. 
باری، فساد اجازه نمی   دهد »رفع فقر« حاصل شود.

فقر و محرومیت

16

حبیب الله آقامحمدی 

پژوهشگر علوم اجتامعی
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به نظر می رسد که مفهوم بورورکراسی با مفهوم دولِت 
مدرن، قرین و هم زاد باشد؛ اگرچه پیشینه ی اداره امور 
جمعی توسط قدرت متمرکز، قدمتی به اندازه ی تاریخ 

تمدن بشر دارد. 
کامل  طور  به  بوروکراسی  واژه ی  پیدایش  منبِع 
مشخص نیست و همانند مفهوم این کلمه ابهاماتی در 
آن وجود دارد. در برخی متون آمده است که این واژه 
نخستین بار در قرن هجدهم به وسیله ی وزیر بازرگانی 
فرانسه در مفهوم فعالیت های دولتی به کار برده شد. 
به نظر می رسد ابهامات و سوگیری های مختلفی که در 
زمینه ی مفهوم این واژه وجود دارد، به دلیل تفاوت های 
موجود در رویکرِد توصیف آن و نقصان هایی است که 
در تعیین رویکرِد مناسب برای تعریف دقیق این واژه 
و  بوروکراسی  اصلی  ویژگی  هرحال،  به  دارد.  وجود 
سازمان های بوروکراتیک، وجود سلسله مراتب دقیق 
و همین طور، تقسیم کار معین و متمایز و شایستگی و 

صالحیت است. 
اگرچه نظام بوروکراتیک و مدیریت دولتی در ایران 
هم، قدمت بسیاری دارد، اما، ایجاد سیستم اداری 
به طور مشخص، به دوره ی امپراطوری هخامنشی، 
این  ساسانی  امپراطوری  آن،  از  پس  و  بازمی گردد 
دیوان ساالری را توسعه داد. در دوره ی معاصر و در عصر 
پهلوِی دوم، بوروکراسی و نظام مدیریت دولتی وظیفه ی 
حفاظت از سیستم را بر عهده داشت و بازیگر کلیدی 
این بوروکراسی شخص شاه بود. اگرچه جهت گیری 
کلی نظام سیاسی ایران در در رژیم پهلوی، مورد تأیید 
عامه ی مردم نبود و از این منظر نقدهایی بر آن وارد 
است، اما در نهایت اکثریت محققین علوم مدیریت 
و سیاست گذاری عقیده دارند که نظام اداری ایران، 
پیش از انقالب، واجد کارایی بود و در آن یک پارچگی 
وجود داشت. از این منظر، بوروکراسی تحقق یافته 
بود. پس از پیروزی انقالب، ساختارهای بوروکراتیک 
رژیم قبلی تقریبًا به طور کامل کنار گذاشته شد. تلقی 
عمومی این بود که چون رژیم سابق و نظام سیاسی آن 
رژیم و بالطبع بوروکراسی حاکم بر نهادهای عمومِی 
آن، دچار فساد ایدئولوژیک و در خدمت منافع نظام 
سلطه بودند، می بایست طرحی نو درانداخت و این 
نظام سیاسی فاسد را با ساختارهایی مبتنی بر ارزش ها 

و آرمان های انقالب اسالمی جایگزین نمود. 
به طور کلی نظام اداری و دیوان ساالری ایران، به ویژه 
پس از پیروزی انقالب از دو منظر مورد انتقاد جدی قرار 
گرفته است. از یک طرف، عامه ی مردم انتقاداتی بر 
نحوه عملکرد و کارایی سازمان های عمومی دولتی 

وارد می کنند و از سوی دیگر، این مسئوالن سیاسی و 
مدیران عالی کشور بوده اند که نظام بورکراتیک کشور 
و  کارایی  این که  بالطبع،  داده اند.  قرار  نقد  مورد  را 
اثربخشی نظام بوروکراتیک از منظر عامه ی مردم مورد 
ارزیابی قرار گیرد، نتیجه ی متفاوتی با زمانی خواهد 
داشت که این نظام از منظر متخصصین و مجریان امور 
سیاسی و اداری مورد ارزیابی قرار گیرد. عامه ی مردم 
بر مبنای نیازها و تقاضاهایی که از نظام اداره ی دولتی 
می    پردازند.  قضاوت  به  آن  مورد  در  دارند،  ایران  در 
است  قادر  میزان  چه  تا  موجود  بوروکراسی  این که 
نیازهای آنان را مرتفع نماید. در چشم مجریان این نظام 
و هم چنین متخصصین اما، بوروکراسی ابزاری است 
که می توان آن را در مسیر تسهیل کننده و درست یا در 
مسیر بازدارنده و نادرست مورد استفاده قرار دارد. در 
این منظر، آن چه اهمیت دارد، رسیدن به هدف است.
تردیدی نیست که تمام دولت های پایدار و باثبات 
و  اجرایی  بازوهای  دارای  امروز،  مدرن  جهان  در 
واجد  که  هستند  عمومی  خدمات  سازمان های 
نوعی  بنابراین،  می باشند.  بوروکراتیک  ویژگی های 
سازمان وسیع بوروکراتیک جهت افزایش کارایی دولت 
مشخص،  مراتب  سلسله  دارای  که  است  نیاز  مورد 
و تدوین معیارهای  بر مبنای وظیفه  تخصص گرایی 

مبتنی بر شایستگی جهت عضویت در آن است. 
به طور خالصه، می توان گفت که بوروکراسی از یک 
از  و  است  امور  به  بخشیدن  رسمیت  درصدد  طرف 
طرف دیگر، سودای تمرکزگرا کردن ساختار مدیریتی 
را در سر دارد. با این تفاسیر، بوروکراسی می    تواند هم 
کارکردهای مثبت و هم کارکردهای منفی داشته باشد؛ 
بوروکراسی  کارکردهای  برای  می توان  که  طوری  به 
طیفی تصور کرد که یک سِر آن توانمندسازی و سِر 
دیگِر آن بازدارندگی است. برخی نظریه پردازان علوم 
بوروکراسی  عمده ی  کارکرد  دو  ترکیب  با  مدیریت، 
یعنی رسمیت بخشی و تمرکزگرایی، چهار نوع ترکیب 
بوروکراسی  توانمند،  بوروکراسی  عناوین  تحت  را 
بوروکراسی  و  مراتبی  سلسله  بوروکراسی  بازدارنده، 
وابسته به قوانین مورد شناسایی قرار داده اند. اگرچه 
ممکن است هر یک از سازمان های خدمات عمومی 
و دولتی، واجد یکی از ترکیبات فوق بوده باشند، اما 
به نظر می رسد در نهایت بورکراسی دولتی در ایران را 

بتوان با یکی از این ترکیب ها مورد شناسایی قرار داد.
در نهایت، بوروکراسی در واقع به مثابه ی نقطه    ای 
است که مردم را با بدنه ی سیاسی در کشور مرتبط 
بدنه  این  با  مردم  ارتباط  نوع  رو،  این  از  می نماید؛ 

و  تعیین کننده  دارند،  ارتباط  این  از  که  تلقی ای  و 
پاسخ گویی  و  برای کیفیت خدمت    رسانی  شاخصی 

نظام سیاسی در قبال مردم است. 
از ابتدای انقالب تاکنون، حرکت های گوناگونی برای 
تغییر در دستگاه اداری و بوروکراتیک کشور انجام شده 
نظام  نقصان های  خصوص  در  که  استداللی  است. 
بوروکراتیک در ایران می شود، این است که ما به عنوان 
یک کشور در حال توسعه، هم موفق به تعریف یک 
نظام بوروکراتیِک کارآمد نشده ایم و نتوانسته ایم چنین 
نظامی رابه مرحله ی تکامل برسانیم. بنابراین، نظام 
بوروکراتیِک موجود، نظام ناقصی است که کارآمدی 
مناسبی ندارد و هم در خالل مسیر دچار انحرافاتی 
شده ایم. در این میان، مجموعه ای از عوامل بیرونی و 
درونی نقش ایفاء کرده اند. اگرچه بوروکراسی هایی که 
در اوایل انقالب شکل گرفتند، به دلیل این که تعصب 
خاصی نسبت به ساختارهای خود نداشتند و هدف 
را در اولویت قرار دادند، بوروکراسی های بسیار کارآمد 
و اثربخشی بودند؛ اما پس از آن و با توجه به تغییرات 
در  جمعی  حیات  و  سیاسی  صحنه  در  آمده  پیش 
کشور، این مسأله با چالش های جدی مواجه شد. به 
طوری که هم اکنون یکی از چالش های جدی پیش 
روی مدیران و مسئولین و به ویژه دست اندرکاران دولت 
جدید، رفع و رجوع مسائل و چالش هایی است که به 
طور مستقیم یا غیرمستقیم با نظام اداری و بوروکراسی 

موجود در کشور ارتباط می یابند.
عدم قانون گرایی و قانون مداری، بحران اقتدار، عدم 
نشده  تعریف  روابط  اولویت  و  اداری  ضوابط  رعایت 
و خارج از چارچوب بر ضوابط، از جمله عمده ترین 
نقصان و مشکالتی هستند که گریبان گیر نظام اداری 

ماست.
در نهایت، با این که نمی توان چشم بر نقصان ها و 
سوء کارکردهای نظام بوروکراتیک در ایران بست، اما 
به هر حال، همین بوروکراسی هم مزایایی دارد که 
عدم استفاده از آن غیرعقالنی و منجر به پیچیده تر 
شدن مشکالت و نارسایی خواهد شد. به رسمیت 
شناختن هر چه بیش تر این ساختارها و عزم و اراده 
موجود  تدریج  به  نقصان ها،  رفع  جهت  در  جدی 
نظام  کارایی  ارتقای  و  افزایش  و  اوضاع  بهترشدن 
اداره ی عمومی در ایران خواهد شد. بدین ترتیب، 
یکی از جدی ترین مواردی که الزم است دولت ِجدید 
برداشتن  گام  بپردازد،  بدان  موفقیت  حصول  برای 
در جهت رفع کاستی های این نظام و حل و فصل 

تعارضات درون آن است. 

نظام اداری و بوروکراسی بازدارنده
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میان  در  بحث  مورد  موضوعات  از  یکی  قاچاق، 
دعواهای  موضوع  و  سیاسی  مختلف  گروه های 
که، جدیت  به طوری  است.  بوده  ایران  در  جناحی 
مسأله ی قاچاق و نقش و تأثیر آن در اقتصاد به طور 
مکرر در مناظرات میان کاندیداهای ریاست جمهوری 
طرح شد. طرح این مسأله از جانب شرکت کنندگان 
مناظره آن قدر جّدی بود که نوع نگاه و شیوه ی طرح 
و  متفاوت  کاماًل  مواضع  به  منجر  قاچاق،  مسأله ی 
متمایزی میان آن ها شد. اگرچه به طور کلی و در میان 
ناظران و فعالین اقتصادی نوع نگاه به مسأله قاچاق 
کاال از دریچه های متفاوتی صورت می گیرد، اما این 
واقعیت قابل انکار نیست که براساس اظهارنظرهای 
جابجایی  از  قاچاقچیان  سالیانه  »درآمد  رسمی 
کاالهای قاچاق در ایران، معادل بودجه عمرانی ۲ سال 
کشور است که از پیامدهای این قاچاق گسترده کاال، 
حذف نزدیک به ۲ میلیون فرصت شغلی در کشور 
است«. با وجود غیرقابل انکار بودن این پدیده و ابعاد 
آن اما، بر سر دالیل وجود این پدیده اتفاق نظر وجود 
قاچاق  پدیده ی  وجود  صاحب نظران،  برخی  ندارد. 
در کشور و گستردگی ابعاد آن را به ناکارآمدی تولید 
در کشور و کیفیت پایین کاالی تولید شده در داخل 
نسبت می دهند؛ بدین ترتیب تا زمانی که کاالهایی که 
در داخل با کیفیت نامطلوب تولید می شوند و مشابه 
خارجی آن ها قابلیت انتقال قاچاقی دارد، پس ورود 
گسترده ی کاالی قاچاق از مبادی رسمی و غیررسمی 
کشور امری غیرمنتظره نیست. اما، در طرف دیگر، 
ناظران و صاحب    نظرانی وجود دارند که مسأله قاچاق 
را در سطحی فراتر از مسائل مرتبط با تولید و کیفیت 
ارزیابی می کنند و پیوند شبکه های قاچاق با کانون 
های قدرت را در مرکز توجه خود قرار می    دهند. این 
عده در تأیید نظر خود به این مسأله استناد می کنند که 
براساس گزارش های دریافتی از دستگاه ها و نهادهای 
نظارتی، بخش قابل توجهی از قاچاق، از طریق مبادی 
رسمی کشور انجام می گیرد. قاچاق کاال در این سطح، 
در واقع توسط نیروهای ذی نفود در نظام تصمیم گیری 
کشور و به واسطه ی صدور مجوزهای خاص واردات، 
دالیل  می گیرد.  صورت  انحصارطلبی  و  رانت 

ساختاری تری که برای وجود پدیده ی قاچاق در کشور 
رانت خواری محافل  و  دولتی  اقتصاد  ارائه می شود، 
نظارت  امکان  نبودن  و هم چنین،  به قدرت  نزدیک 

مستقل جامعه و رسانه ها را مورد توجه قرار می دهند.
 از دالیل دیگری که در این زمینه طرح می گردد، 
هزینه قابل توجه واردات و صادرات از طریق کانال های 
رسمی نسبت به ورود آن از مبادی غیررسمی است. 
به بیان دیگر، سادگی قاچاق و سخت بودن واردات 
قانونی کاال و این که به صرفه نیست که حتی اگر کاالیی 
مشکل دار نیست، از راه قانونی وارد کشور شود. چرا که 
هزینه های  ذیربط،  رسمی  نهادهای  برآورد  براساس 
صادرات و واردات قانونی 17 درصد اما همین هزینه ها 
طرفی،  از  است.  درصد  قاچاق 4/6  کاالهای  برای 
به کشور هم کار  میزان دقیق ورود کاالهای قاچاق 
راحتی نیست و در برخی موارد صرفًا کشفیات کاالی 
قاچاق، برای تعیین مقدار و حجم ورود و خروج این 
نوع کاال به کشور مورد استفاده قرار می گیرد که البته 
صاحب نظران اقتصادی این کار را »امری غیرعلمی و 

غیرمنطقی« تلقی می    کنند.
به هر روی، دامنه ی این مسأله آن قدر گسترده است 
که نهادهای مختلفی از گمرک گرفته تا بانک مرکزی 
را در بر می گیرد. آن چه مسّلم است، مسأله ی قاچاق، 
پدیده ی ساده ای نیست و دامنه تأثیرات گسترده ای 
دارد. همین مسأله که میزان قاچاق کاال در سی سال 
و  دامنه  است،  شده  برابر  حدود 16  ایران  در  أخیر 
جّدیت این پدیده را نشان می    دهد و از این رو، نیازمند 
تدقیق بیشتر در خصوص علل و عوامل وقوع آن، آثار و 

تبعات آن و راه های پیش گیری از آن است.
آن چه مسّلم است، وجود این حجم عظیم از قاچاق 
در کشور نشان دهنده نقص ها و نارسایی های جدی 
و عمده ی سیستمی و نهادی است. به ویژه با وجود 
تأکیدی که در طی سال های أخیر روی مقاوم سازی 
اقتصاد داخلی و اقتصاد مقاومتی و محور قرارگرفتن 
موضوع اشتغال، تولید می گردد، می بایست چاره ای 
در  شود.  اندیشیده  معضل  این  حل  برای  اساسی 
همین راستا، به نظر نمی رسد که راه حل هایی مانند 
فشار بر ساکنان نواحی مرزی ایران و توقیف کاالهای 

آن ها در مبادی ورودی و تعیین جریمه های سنگین، 
تنها پاک کردن صورت مسأله است و در بلندمدت نه 

راه گشا خواهد بود و نه چاره ساز. 
با این تفاسیر، به نظر می رسد یکی از اولویت های 
اساسی و چالش های بسیار جّدی که دولت دوازدهم 
دقیق،  بررسی  روبروست،  آن  با  اقتصاد  حوزه ی  در 
شفاف و منصفانه ابعاد کلی پدیده قاچاق کاال و ارائه 
راه کارهایی برای کم کردن دامنه این پدیده و مبارزه با 

آن است. 
تا حدود  با کمک و همکاری هر سه قوه  امر  این 
نقش  البته  مجریه  قوه  است.  تحقق  قابل  زیادی 
»ستاد  که  طوری  به  دارد؛  زمینه  این  در  پررنگی 
زیرمجموعه ی  ارز«  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  مرکزی 
عنوان  با  آن  ریاست  و  است  ریاست جمهوری  نهاد 
نماینده ی ویژه رئیس جمهوری و رئیس ستاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز منصوب می شود. این ستاد 
در پی صدور فرمان مقام رهبری برای مبارزه با قاچاق 
و اقتصاد پنهان در تیرماه سال ۱۳۸۱ تأسیس شده 
است. از طرفی، چنان چه قوه مقّننه، قوانین موجود 
با هدف شفافیت هر چه بیش تر و  را  این زمینه  در 
قابلیت اجرایی و عملی شدن، مورد بازنویسی قرار 
از  قانونی در عرصه های مختلف،  و خالءهای  دهد 
بانکی  نظام  زمینه  در  نیاز  مورد  قانونی  اصالحات 
گرفته تا بازبینی های مرتبط با قوانین گمرکی مرتبط با 
این پدیده را مورد توجه جدی قرار دهد، بخش بزرگی 
از مشکالت مربوط به این پدیده قابل رفع و رجوع 
خواهد بود. هم چنین، نقش قوه قضائیه هم با توجه 
به بازوهای اجرائی خود از جمله سازمان بازرسی کل 
کشور در برخورد با متخلفان در این حوزه نقش بسیار 

پررنگی ایفاء می کند. 
با این تفاسیر، دولت دوازدهم کار دشواری هم در 
زمینه هموار نمودن مسیر پرسنگالخی دارد که برای 
رسیدن به یک دیدگاه مشترک در زمینه ابعاد، دالیل، 
آثار و تبعات پدیده ی قاچاق کاال در میان مسئولین 
سه قوه و هم چنین سایر نهادهای ذیربط از جمله اتاق 
بازرگانی و فعالین حوزه ی تولید و هم چنین فعالین 

بخش خصوصی می بایست آن را بپیماید.

فربگی اقتصاد زیرزمینی و قاچاق
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مقّدمه و بیان مسأله 
در جامعه   ی انسانی، مزایایی وجود دارد که همه 
آن   ها  به دنبال کسب  ناخواه  و  افراد جامعه خواه 
اجتماعی  مزایایی  عنوان  به  آن   ها  از  که  هستند 
مزیت  سه  در  می توان  را  مزایا  این  می شود.  یاد 
در  کرد.  خالصه  )دانش(  پرستیژ  و  ثروت  قدرت، 
این   گونه مزایای  افراد  از  از جوامع، بعضی  برخی 
خود  انحصار  در  ناعادالنه  طور  به  را  اجتماعی 
می   گیرند و به این ترتیب، موجب فساد در جامعه 
می شوند. از مصادیق این فسادها در زمینه مزیت 
بر  نصب  و  عزل  چون  مواردی  به  می توان  قدرت 
به  احزاب  مالی  تأمین  شخصی  ،  روابط  مبنای 
شیوه های غیرقانونی )فساد انتخاباتی(، تقلب در 
امور قضایی و  آراء، مداخله در  یا خرید  انتخابات 
قانون گذاری  ، تجارت نفوذ )سوء استفاده از نفوذ( 
زمینه  در   . و...  دولتی  مناصب  دارندگان  توسط 
رفیق  چون  مواردی  به  می توان  هم  ثروت  مزیت 
غیررقابتی،  شکل  به  امتیازها  سپردن  در  بازی 
در  جبران  انتظار  با  پارتی بازی  خویشاوندگرایی، 
آینده، ویژه خواری، رانت خواری، ارتشا و اختالس، 
ثروت اندوزی غیرقانونی، پول شویی، کاله برداری، 

جابه جایی اعتبارات، فرار مالیاتی و... اشاره کرد.
با توجه به مصادیقی که از فساد در باال به آن   ها 
»سوء  می توان  کلی  طور  به  را  فساد  شد،  اشاره 
استفاده از منابع عمومی برای دستیابی به مقاصد 
همان  یا  عمومی  منابع  این  دانست.  خصوصی« 
به دو منبع مهم قدرت و ثروت  مزایای اجتماعی 
اشاره دارد که توزیع ناعادالنه و غیرقانونی آنها به 
به  نهایتًا  و  اقتصادی  و  سیاسی  نوع  دو  در  فساد 

فساد کل سیستم منجر می شود.

فساد را زمانی می توان سیستمی نامید که اواًل 
یکی  چنان   که  سازد.  متأثر  سیستم  را  اجزای  کل 
از متفکرین به نام هربرت ورلین  ، فساد اتفاقی را 
و فساد سیستمی  فوتبال  بازی  در  انجام خطا  به 
تشبیه  فوتبال  بازی  در  به خشونت  را  نظام مند  یا 
با  توان  می  را  اولی  که،  طوری  به  است.  نموده 
تغییر  بازی  دومی،  در  اما  کرد،  کنترل  جریمه، 
ثانیًا  بازی تبدیل می شود.  ماهیت داده و به ضد 
فساد سیستمی، حتی با تغییر افراد هم حل نشده 
و از بین نمی رود. ثالثًا فساد سیستمی، ریشه در 
گذشته   ی یک جامعه داشته و صرفًا مربوط به زمان 
فعلی نیست. مثاًل این   که ادعا شود فساد سیستمی 
در ایران پدیده ای مربوط به بعد از انقالب اسالمی 
فساد    گردید،  بیان  آن   چه  به  توجه  با  است. 
بسیاری  سیاسِی  و  اجتماعی  حیات  سیستمی، 
از کشورهای در حال توسعه را تهدید می کند و در 
جامعه آثار زیان   بار زیادی به بار می آورد از جمله: 
یافتن  شیوع  شایسته ساالری،  اصل  شدن  زایل 
بی اعتمادی اجتماعی، انحصارگرایی و غیررقابتی 
شدن امور، گسترده و عمیق تر شدن نابرابری   ها، 
تولید  و  کارایی  بحران  مشروعیت،  بحران  فقر، 
مجدد فساد. بنابراین، نوشته   ی حاضر سعی دارد 
در این ارتباط به دو سوال اساسی پاسخ دهد که: 
اواًل، عامل اساسی بروز فساد سیستمی چه چیز 
را  سیستمی  فساد  می توان  چگونه  ثانیًا،  است؟ 

بی اثر کرده و یا از بین برد؟
تحلیل مسأله

رویکرد  باید  ابتدا  فوق،  سؤاالت  به  پاسخ  برای 
گردد.  مشخص  مسأله  تحلیل  سطح  و  نظری 
قرار  بررسی  مورد  سطح  سه  در  می توان  را  فساد 
داد: سطح کالن، میانی و خرد. در هر یک از این 
سطوح نیز می توان از نظریه خاصی برای تحلیل 
مسأله ای  خرد،  سطح  در  فساد  برد.  بهره  فساد 

در  که  می شود  محسوب  حقوقی    روان   شناختی 
آن بر روی کارگزاران و افراد تأکید می شود. یعنی 
و  مفسد  افراد  یافتن  دنبال  به  حقوقی،  جنبه  از 
آن   ها برخورد کرده،  با  بوده و سعی دارد  متخلف 
آن   ها را به مجازات برساند و به این ترتیب، جلوی 
که  داشت  توجه  باید  اما،  بگیرد.  را  ممکن  فساد 
این   گونه عاملین فساد، خود معلول عامل دیگری 
نتیجه،  در  و  هستند  طولی  مراتب  سلسه  در 
دل  فساد  محو  به  رویکردی  چنین  با  نمی توان 
خوش کرد. در این سطح، می توان از نظریه های 
منطق  نظریه های  و  اخالقی     تربیتی  کالسیک 

فردی برای تبیین فساد بهره برد. 
فساد در سطح میانی نیز مسأله ای سازمانی به 
شمار می آید که در آن بر سازمان   ها و نهادها تأکید 
شده و سعی می گردد علل و عوامل فساد در درون 
و  نهادی  نظریه  از  استفاده  با  نهاد  یا  و  سازمان 

اداری مورد کاوش قرار گیرد. 
مسأله ای  کالن،  سطح  در  فساد  نهایتًا 
بر  آن  در  که  می شود  محسوب  جامعه شناختی 
می گردد.  تأکید  ساختاری  زمینه های  و  عوامل 
و  کالن  سطح  در  نیز  نوشته  این  در  فساد  بحث 
ساختاری مورد توجه است. چرا که فرض بر این 
جاری  ساختار  و  سیستم  کل  در  فساد  که  است 
بوده و بر آن حاکم است و به همین جهت نیز فساد 
فساد  تحلیل  برای  می شود.  خوانده  سیستمی 
سیاسی،  نظریه های  از  می توان  کالن،  سطح  در 
و  بحران ها  و  توسعه نیافتگی  نظریه  اقتصادی، 
کرد.  استفاده  فساد  و  توسعه  همبستگی  نظریه 
خرد  سطوح  در  فساد  که  داشت  توجه  باید  البته 
و  باال  سطح  در  فساد  به  زیادی  حد  تا  میانی،  و 
کالن بستگی دارد. به این معنی که وقتی مقامات 
درآمدهای  به  دستیابی  برای  فاسد  عالی رتبه   ی  
ناشی از فساد از یک طرف به کمک مدیران خرد 

فساد  سیستمی

19

رحیم زایرکعبه

دانشجوی دکرتای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه 
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و میانی نیازمندند و از طرف دیگر،   ناچارند برای 
حسابرسی  نهادهای  خود،  فسادهای  پوشاندن 
و  مطبوعات  بازرسی  ،  سازمان های  نظارتی  ،  و 

دستگاه های قضایی را تضعیف کنند.
با توجه به مطالب فوق، رویکرد نظری این نوشته 
در سطح کالن و جامعه   شناختی بوده و با نظریه 
سیستمی پارسونز سعی در تحلیل چرایی زایش و 
شیوع فساد سیستمی دارد و در نهایت، به دنبال 

یافتن راه چاره ای برای درمان آن می باشد.
سیستم یا نظام اجتماعی بنا به نظریه پارسونز، 
خرده نظام  چهار  از  آمریکایی  جامعه    شناس 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل 
شده است. هر یک از این خرده نظام ها ، وظایف یا 
کارکردهای خاصی در ارتباط با سیستم به عهده 
دچار  ندهند،  انجام  خوب  را  آن   ها  اگر  که  دارند 
کژکارکرد شده، در نتیجه کل سیستم را با اختالل 
با  سیاسی  خرده نظام  می سازند.  مواجه  بحران  و 
خود  اصلی  کارکرد  »قدرت«  وسیله  از  استفاده 
یعنی »دست   یابی به اهداف« را در جامعه محقق 
از  استفاده  با  نیز  اقتصادی  خرده نظام  می سازد. 
یعنی  خود،  اصلی  کارکرد  پول«  یا  »ثروت  وسیله 
عملی  را  جامعه  بیرونی  محیط«  با  »سازگاری 
می کند. خرده نظام اجتماعی، کارکرد »یگانگی« 
و خرده نظام فرهنگی هم کارکرد »حفظ الگوها« را 

برعهده دارند. 
در  که  است  این  بر  نوشته  این  استدالل 
خرده نظام  اجتماعی،  خرده نظام   های  میان 
چرا  است.  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  سیاسی 
راه  از  را  جامعه  اهداف  به  دست   یابی  اواًل   که 
مجریه(  )قوه  اجرا  مقننه(،  قانون    گذاری)قوه 
ثانیًا،  می کند.  تعیین  قضاییه(  )قوه  قضاوت  و 
خرده نظام سیاسی با توزیع قدرت سروکار دارد و 
اگر قدرت و فرصت های مربوط به قدرت در جامعه 
به طور عادالنه و بر مبنای شایسته   ساالری توزیع 
نگردد و عده ای بخواهند به طور غیررقابتی آن را 
در انحصار خود درآورند؛ آنگاه همین نابرابری در 
قدرت موجب نابرابری در عرصه های دیگر زندگی 
آموزش،  ثروت،  در  نابرابری  جمله  از  اجتماعی 
خواهد  و...  رفاه  اجتماعی،  تأمین  بهداشت، 
خاص  عده ای  دست  در  قدرت  انحصار  شد. 
فضای  شدن  بسته  و  انسداد  می   گردد،  موجب 
انحصارگران  و  آید  وجود  به  جامعه  در  سیاسی 
امور  در  شفافیت  دیگران،  به  پاسخ   گویی  قدرت، 
این  به  و  نکنند  رعایت  را  رفتار  در  قانون مندی  و 
دولت،  به  بدبینی  عمومی،  بی اعتمادی  ترتیب 
کاهش رشد و سرمایه   گذاری و یأس و ناامیدی را در 
اگر خرده نظام  بنابراین،  جامعه حکم فرما سازند. 
سیاسی دچار فساد گردد، الجرم آثار منفی آن بر 
سایر خرده نظام ها  نیز نفوذ کرده، کل سیستم را با 
اینکه بدون  نتیجه  بحران مواجه خواهد ساخت. 
حمایت ساختار قدرت، فساد در مقیاس گسترده 

امکان پذیر نیست.
در جوامعی که تمامی و یا اکثر منابع و امکانات 
جامعه در اختیار دولت قرار دارد و قدرت دولت از 
قدرت شهروندان آن، یا به تعبیری از قدرت جامعه 
مدنی زیاد است، احتمال سوء استفاده از قدرت 
و یا فساد سیاسی بسیار زیاد است. همان   طورکه 
هابز معتقد بود قدرت مطلق به فساد مطلق منجر 
می گردد. در چنین جوامعی، همه امور جامعه به 
همین  لذا،  است.  متمرکز  دولت  دست  در  نوعی 
تمرکز قدرت باعث می شود تا تأثیر منفی اقدامات 

و عملکردهای دولت بر روی کل سیستم اجتماعی 
عنوان  به  قانعی راد  چنان   که  باشد.  زیاد  بسیار 
اقتصاد  در  می گوید:  باره  این  در  جامعه شناس، 
است  دولتی  آن  که %80  ایران  مانند  کشورهایی 
و دولت، وظیفه کارفرمایی را بر عهده دارد، فساد 
نه  می   گیرد  شکل  دولتی  های  بخش  در  بیشتر 

خصوصی.
اقتصادی  از صاحب نظران  یکی  راغفر،  حسین 
االن،  تا  قاجاریه  دوره  اواخر  از  است  معتقد 
فروش  با  ملی  درآمدهای  مهم   ترین  و  اصلی ترین 
نفت تأمین می شود و درآمدهای نفتی اساسی ترین 
پایه ثروت ملی می باشد. تجربه صد سال گذشته 
همیشه  نفتی  درآمدهای  افزایش  می دهد  نشان 
با پیدایش هم   زمان رونق نسبی و ظاهری  همراه 
اقتصاد و فسادی مالیم بوده است. در واقع، شیوه 
انحصار  در  همواره  که  نفتی  درآمدهای  توزیع 
ساختار قدرت بوده، موجب رشد مالیم فساد در 
روند  این  اما،  است،  بوده  کشور  اقتصادی  نظام 
تغییر  ناگهانی  طور  به  دهم  و  نهم  دولت های  در 
نفتی   کشور  عظیم  درآمد  وجود  با  می کند؛  پیدا 
)رشد56% به نسبت کل درآمدهای نفتی کشور( 
در این دوره نه تنها رونق اقتصادی مشاهده نشد، 
بلکه با رکود و بحران های شدید اقتصادی مواجه 
شدیم و هم   زمان فسادی بسیار گسترده و بی سابقه 
در نظام اقتصادی ایران شکل گرفت. لذا، یکی از 
شیوه  ایران،  در  فساد  شکل گیری  اصلی  عوامل 

توزیع درآمدهای نفتی توسط دولت بوده است.
نیز  اصالح طلبان  تئوریسین  حجاریان،  سعید 
ایران  در  نفتی  اقتصاد  بودن  فسادزا  به  اشاره  با 
می گوید: نفت برای ایران پول مفت بوده  و باعث 
مثل  کشوری  در  اما،  است.  شده  فساد  ایجاد 
نبوده  این گونه  داشته،  نفت  ما  مانند  که  نروژ 
مبنای  بر  دو کشور  این  نظام سیاسی  زیرا  است. 
بوده  هم  از  متفاوت  دموکراسی  شاخصه های 
است. به همین جهت، معتقدم که فساد سیاسی 
بار  به  را  آن  و  داشته  اولویت  اقتصادی  فساد  بر 
نوع  بین  که  ادعا کرد  بنابراین، می توان  می   آورد. 
یک  در  سیستمی  فساد  میزان  و  سیاسی  نظام 
جامعه، رابطه و همبستگی معکوس وجود دارد. به 
این معنی که هر چه درجه دموکراسی یک نظام 
سیاسی پایین تر باشد، درجه فساد اداری و مالی 
چه  هر  برعکس،  و  می شود  زیادتر  نیز  جامعه  آن 
باشد،  باالتر  نظام سیاسی  درجه دموکراسی یک 
درجه فساد اداری و مالی آن جامعه کم تر می شود. 
برای اثبات این ادعا به رتبه بندی کشورها از نظر 
توسط  که  می گردد  اشاره  مالی  و  اداری  فساد 
سازمان شفافیت بین المللی در سال ۲۰۱۵ انجام 
گرفته است. بر اساس این ارزیابی، کشور دانمارک 
از لحاظ وجود فساد اداری و مالی با شاخص ۹۱، 
سالم ترین کشور جهان و کره شمالی و سومالی با 
شاخص ۸، فاسدترین کشور جهان اعالم شده اند 
و در جایگاه 167 جهان قرار گرفته اند. هم   چنین، 
لحاظ  به  بریتانیا  و  آمریکا  ایاالت متحده  وضعیت 
شاخص فساد اداری و مالی بهبود یافته و بریتانیا 
کشور  دهمین  جایگاه  به  شاخص۸۱  کسب  با 
سالم جهان و ایاالت متحده با کسب شاخص ۷۶ 
به جایگاه شانزدهم ارتقاء یافته است. ایران نیز در 
این جدول با کسب شاخص ۲۷ در رده 130 قرار 
دارد و با کشورهایی چون اوکراین، کامرون، نپال، 
نیکاراگوئه و پاراگوئه در یک ردیف قرار گرفته است. 
در این ارزیابی، وضعیت وجود فساد در کشورهای 

حوزه صحرای آفریقا رو به وخامت، در کشورهای 
حوزه آسیا– پاسیفیک رو به افزایش و در حوزه اروپا 

و آسیای مرکزی رو به کاهش ارزیابی شده است. 
بنابراین، به طور خالصه به دو سوال اساسی این 
نوشته چنین پاسخ داده شد که فساد سیستمی، 
بدون  ثروت  و  قدرت  انحصار  آمیزش  محصول 
پاسخ   گویی است. البته، در این میان نقش قدرت 
و یا همان نظام سیاسی بسیار پررنگ تر می باشد. 
چرا که بین نظام سیاسی غیردموکراتیک با فساد 
دارد.  وجود  مستقیم  همبستگی  سیستمی، 
در  پاسخ   گویی  عدم  به  قدرت  در  انحصارگرایی 
مقابل دیگران، عدم شفافیت و عدم رعایت قانون 
سیستم  ترتیب،  این  به  و  می انجامد  رفتار  در 
سازد.  می  بحران  و  اختالل  دچار  را  اجتماعی 
لذا، معادله فساد سیاسی به عنوان مبدأ و منشاء 
فساد سیستمی را می توان به این شکل بیان کرد: 
قدرت،  از  سوء استفاده  عالوه  به  »انحصارطلبی 
مساوی  عملکرد  شفافیِت  و  پاسخگویی  منهای 

است با فساد سیاسی«. 
اما مهم   ترین راه حل برای خنثی و یا از بین بردن 
اول،  درجه  در  جامعه،  یک  در  سیستمی  فساد 
دموکراسی  شاخص های  ارتقاء  و  سیاسی  توسعه 
آزادی های  تکثرگرایی،  انتخابات،  شیوه  چون 
مدنی، مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی است. 
شاخص های  لحاظ  به  که  کشورهایی  که  چرا 
معمواًل  برخوردارند،  باالیی  نمره  از  دموکراسی 
موجود  فساد  و  هستند  سیستمی  فساد  فاقد 
زمانی  لحاظ  به  و  کم  فراوانی،  لحاظ  به  آن   ها  در 
ادعا  این  بر  شاهدی  برای  است.  مقطعی  نیز 
سیاسی  نظام های  با  کشورهایی  به  می توان 
دموکراتیک واقع در حوزه اروپا، آمریکای شمالی، 
اما، کشورهایی که به  استرالیا و ژاپن اشاره کرد. 
پایینی  نمره  از  دموکراسی  شاخص های  لحاظ 
آن   ها  در  سیستمی  فساد  معمواًل  برخوردارند، 
راحتی  به  نیز  آن  بردن  بین  از  و  است  رایج  امری 
به  قدرت  انحصارگران  زیرا  نمی   باشد.  میسر 
نمی دهند  اجازه  قدرت  عادالنه  توزیع  به  آسانی 
و از راه   های مختلف چون ارعاب، تهدید، تلقین، 
حفظ  در  سعی  و...  ایدئولوژی سازی  تطمیع، 
ساختار موجود برای بهره مندی از قدرت متمرکز 
و منافع ناعادالنه خود دارند. بنابراین، دارندگان و 
عامالن قدرت متمرکز، تولیدکنندگان ساختارهای 
تنها  اما،  هستند.  غیردموکراتیک  و  استبدادی 
فساد  بازتولید  چرخه  این  می تواند  که  چیزی 
جامعه  افراد  همانا  کند،  متوقف  را  سیستمی 
جامعه  کارگزاران  و  عامالن  عنوان  به  که  هستند 
از  را  موجود  ناسالم  و  فاسد  ساختار  می توانند 
راه   های مسالمت آمیز و مدنی چون انتقاد، اعتراض 
مطلوب  و  سالم  وضعیت  به  مدنی  نافرمانی  و 
به  جدیدی  ساختار  ترتیب،  این  به  و  داده  تغییر 
امکان چنین امری در عصر جهانی  آورند.  وجود 
و  اطالعات  انفجار  با  خصوصًا  امروزی،  شده 
در  و  آگاهی ها  و  اطالعات  شفاف  و  آزاد  جریان 
به اطالعات  و آسان  سایه دسترسی نسبتًا سریع 
و  بین المللی  با  امروزی،  دنیای  در  است.  میّسر 
فرامرزی شدن اطالعات و به نوعی برابری نسبی 
کامل  کنترل  اطالعات،  به  دسترسی  در  همگان 
ایجاد  و  دولت    ملت ها  توسط  شهروندان  ذهنیت 
یک جامعه   ی توده ای از راه تزریق ایدئولوژی   های 
حاوی منافع فاسدانه و ناعادالنه یک عده خاص به 

سختی امکان پذیر شده است.
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ایران کشوری است که دارای توانمندی های قابل 
توجهی در حوزه ی گردشگری است؛ توانمندی هایی 
که نه تنها به واسطه ی جذابیت های تاریخی آن بلکه به 
تنوع فرهنگی و اقلیمی آن نیز مربوط می شود. ایران 
کشوری است چهارفصل با تنوع اقلیمی و جانوری، 
با کوه های بلند، کویرهای پهناور و جنگل هایی انبوه. 
ایران کشوری است با 2500 سال سابقه ی کشورداری 
آثار  مجموعه های  کهن ترین  و  بزرگ ترین  از  یکی  و 
تاریخی در جهان را داراست. مردمان این کشور نیز 
بسیار خون گرم، مهربان و مهمان نوازند. هر کسی به 
این لیسِت بلند باال، نگاهی بیندازد، ایران را جزء یکی 
داد.  خواهد  قرار  دنیا  در  گردشگری  اول  مقاصد  از 
اما، به رغِم تمام جذابیت های ایران، سهم این کشور 
از بازار گردشکری جهان چندان قابل توجه نیست؛ 
اگرچه این سهم به ویژه در سال های أخیر و با توجه به 
گشایش هایی که در عرصه بین المللی به وجود آمده، 

بهبود یافته و به سطح قابل    قبول تری رسیده است. 
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در اوایل 
دهه ی 90، سهم ایران از صنعت گردشگری در دنیا 
چیزی کم تر از یک درصد بود. البته نبایستی فراموش 
کرد که از آن تاریخ تاکنون، ایران تغییرات زیادی را هم 
در عرصه ی داخلی و هم در عرصه ی روابط بین المللی 
تجربه کرده است. در عرصه  ی داخلی، نگرشی مبتنی 
بر »مستحکم تر نمودن و مقاوم سازی اقتصادی« به 
صورت جدی مورد توجه قرار گرفته و در ادامه ی آن 
نیز، لزوم توجه به صنعت گردشگری به عنوان یکی 
از بهترین راه های تحقق اقتصاد مقاومتی پررنگ تر 

و جدی تر از پیش در دستوِر کار قرار گرفته است. در 
به  بین المللی هم، رفع تحریم های مربوط  عرصه ی 
فعالیت هسته ای ایران، راه را برای ورود گردشگران 

خارجی هموارتر نموده است.
نشان  و گردشگری  فرهنگی  میراث  آمار سازمان   
می دهد، اولین موج افزایِش وروِد گردشگران خارجی 
یازدهم،  دولت  آمدن  کار  روی  به  از  پس  بالفاصله 
موج دوم آن پس از توافق هسته ای و موج سوم نیز 
با برداشته شدن برخی هشدارهای امنیتی از سوی 
وقوع  به  بریتانیا  مانند  سفارت خانه های کشورهایی 
تعداد  ایران،  آمار  مرکز  گزارش  در  است.  پیوسته 
گردشگران خارجی در سال 2008 برابر با دومیلیون 
به  تعداد در سال 2014 میالدی،  این  که  بوده  نفر 
را  آنان  از  بخشی  البته  که  رسیده  نفر  میلیون  پنج 
زائران شیعه ی کشورهای مسلمان تشکیل می دادند. 

جهانی  گردشگری  سازمان  آمار  براساس  هم    چنین 
توریست هایی  تعداد  متحد  ملل  سازمان  به  وابسته 
کردند،  دیدن  ایران  از  میالدی   ۲۰۱۵ سال  در  که 
درصدی  پنج  رشد  از   )۲۰۱۴( قبل  سال  به  نسبت 
مقایسه  در  رقم  این  اگرچه  است.  بوده  برخوردار 
سال  در  که  فرانسه  کشور  مثاًل  گردشگران  تعداد  با 
گذشته حدود 70 میلیون نفر بود، هنوز بسیار اندک 
است، اما به نظر می رسد ایران در حال جذاب تر شدن 
برای گردشگران خارجی است و دولت هم متوجه این 

موضوع شده است.
بر اساس گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری، 
سهم صنعت توریسم در تولید ناخالص ملی ایران در 
سال ۲۰۱۵ میالدی حدود دو و نیم درصد بوده است 
که البته تخمین زده شده این سهم امسال بیش تر 

شود.

سهم ایران از صنعت گردشگری

2013
میلیارد ریال

2013
درصد از کل

نرخ رشد
میلیارد ریال 2014

کمک مستقیم به تولید ناخالص داخلی
مجموع کمک به تولید ناخالص داخلی

کمک مستقیم به اشتغال*
مجموع کمک به اشتغال
صادراِت بازدیدکنندگان

مخارج داخلی
مخارج تفریحی
مخارج تجاری
سرمایه   گذاری

151713
412095

415
1184

49577/5
218704
243332
24949/2
51791/5

2/2
6/1
1/9
5/3
3/1
3/2
2/0
0/2
2/9

10
7/4
2/9
2/7
3/1

12/6
10/6
13/1
7/6

289767
764366

625
1794

64156/9
452053
465061
51148/7
100031

شاخص کالن اقتصاد گردشگری ایران

مأخذ: گزارش آثار اقتصادی سفر و گردشگری    ایران، شورای جهانی سفر و گردشگری، 2014.
*    اشتغال در این جدول، بر اساس هزار شغل است.
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به هر حال، مسأله ی سهم درآمِد کشورها از صنعت 
با اهمیتی  گردشگری، موضوع قابل تأمل و بسیار 
از کشورهای دنیا  به گونه ای که در بسیاری  است. 
گردشگری  صنعت  پایه ی  بر  صرفًا  کشور  اقتصاِد 
در  توجهی  قابل  سهم  گردشگری  یا  و  شد  گذارده 
کالن  شاخص  جدول  دارد.  کشور  آن  درآمدهای 
اقتصاد گردشگری ایران را در سال 2013 و نرخ رشد 

آن را در سال 2014 نشان می دهد.
صنعت  اهمیت  به  توجه  با  و  میان  این  در 
گردشگری، الزم است موانع و چالش های پیش روی 
این صنعت در ایران که در گزارش مرکز آمار هم بر آن 
تأکید شده است، مورد توجه جدی تری قرار گیرد. 
در این گزارش، چالش ها به دو بخش چالش های 
بیرونی و درونی تقسیم بندی شده اند. براساس این 
بیرونی  چالش های  عمده    ترین  از  برخی  گزارش، 
از:  هستند  عبارت  ایران  در  گردشگری  پیش روی 
دست  در  دنیا  جهانگردی  قدرت  بودن  متمرکز 
شرکت های بزرگ و فراملیتی، ارائه ی تصویر نادرست 
از ایران در رسانه های غربی، کم بودن تعامل سیاسی 
بین ایران و کشورهای توسعه یافته    ی غربی و تحریم 
عمده ترین  پیشین.  سال های  در  ایران  اقتصادی 
چالش های درونی توسعه جهانگردی نیز بدین شرح 
تأسیسات  به  مربوط  مشکالت  شده    اند:  برشمرده 
رقابت  قابل  اقامت گاه    های  و  و هتل ها  جهانگردی 
صنعت  و  جهانگرد  به  نگرش  دیگر،  کشورهای  با 
جهانگردی در نظام فکری کشور، جایگاه و ساختار 
و  دولت  سلطه  جهانگردی،  تشکیالت  و  سازمان 
کنار  در  جهانگردی  صنعت  بر  دولتی  نهادهای 
سایر نارسایی ها. هم چنین فعالین حوزه ی خدمات 
گردشگری  تورهای  صاحبان  جمله  از  گردشگری 
و راهنمایان هم، کم بودن تبلیغات مربوط به کشور 
در سطح جهانی، ذهنیت منفی نسبت به کشور و 
کمبود امکانات داخلی را از مهم ترین موانع پیش رو 

می دانند.
نظر به اهمیت صنعت گردشگری در اقتصاد و با 
به بحث های مطرح شده در سال های أخیر  توجه 
که عمدتًا پیراموِن کم کردن وابستگی اقتصادی به 

نفت و مقاوم تر کردن آن در مقابل تهدیدات و کش 
و قوس های بیرونی است، تالش برای مرتفع نمودن 
این چالش ها از جانب دست اندرکاران به ویژه دولت 

بیش از پیش ضروری می    نماید.
نمودار  تقسیم بندی آثار گردشگری بر شاخص های 

کالن اقتصاد را نشان می دهد.
به نظر می رسد با توجه به نبود سیستم بازاریابی 
پشتیبانی  نبوِد  در  هم چنین  و  مناسب  تبلیغات  و 
دولتی و روابط عمومی کارآمد که بتواند کشور ایران و 
ویژگی های منحصربه فرد آن را در عرصه ی جهانی و 
در نمایشگاه های بین المللی توریسم، معرفی نماید، 
کاِر تورگردانان و فعالین خصوصی در این حوزه بسیار 
نمی رسد  به نظر  بدان جاکه  تا  بود  خواهد  دشوارتر 
جذب  عرصه ی  در  چشم گیری  توفیقات  بتوانند 
گردشگر خارجی و شناساندن جذابیت های ایران به 

دنیا کسب کنند.
ایران  ساله،  بیست  انداز  چشم  سند  براساس 
می بایست تا پایان دوره، بتواند ساالنه بیست میلیون 
گردشگر خارجی جذب کند تا شاید سهم بیشتری از 
بازار گردشگری در دنیا که سالیانه نزدیک به 1000 
میلیارد دالر را شامل می شود، به دست آورد. به نظر 

صنعت  اهمیت  سال های  أخیر  در  دولت  می رسد 
پیش  از  بیش  را  ملی  درآمد  کسِب  در  گردشگری 
و  تسهیل  جهت  در  نیز  مثبتی  گام های  و  دریافته 
تحقق این امر برداشته است. به عنوان مثال، دولت 
أخیرًا با توجه به این که تعداد هتل های پرستاره در 
ایران حتی در مقایسه با کشورهای نزدیک و همسایه، 
رونق  برای  مشوق هایی  نیست،  پرشمار  آن چنان 
همین  در  است.  گرفته  نظر  در  هتل داری  صنعت 
راستا مقرر شده تا با ارائه تسهیالتی در صدد جذب 
سرمایه گذاران خارجی و مهیاکردن زمینه ورود آن    ها 
به بازار برای ساخت هتل های بین المللی زنجیره ای 
زمینه ی  در  تسهیالتی  هم چنین  دولت  برآید. 
»معافیت مالیاتی« برای کسانی در نظر گرفته است 

که در بخش توریسم سرمایه گذاری می کنند.
بسیار سازنده  اقدامات  این  تمام  این که  با وجود 
بازار  از  ایران  سهم  بر  افزودن  اما  هستند،  مثبت  و 
از چالش های  گردشگران هم چنان به عنوان یکی 
عمده ی پیش روی دولت دوازدهم قرار دارد و انتظار 
می رود دولت با توجِه جدی تر به این صنعت راه را 
برای شکوفا شدن صنعت گردشگری و افزایش رونق 

و اشتغال در این بخش هموار نماید.

تقسیم بندی آثار گردشگری بر شاخص های کالن اقتصاد

مأخذ: روش شناسی گزارش 2014 شورای گردشگری و سفر مبنی بر بررسی آثار اقتصادی سفر و گردشگری، شورای جهانی سفر و گردشگری. 2014.
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هر  همانند  بازنشستگی  صندوق های  عملکرد 
سیستم دیگری پیچیدگی های خود را دارد؛ ضمن 
 18 بر  بالغ  هم اکنون  صندوق ها  این  تعداد  این که 
را  صندوق است که هرکدام مشخصات خاص خود 
دارند. این صندوق ها علی رغم شباهت های موجود، 
باعث  تفاوت ها  این  دارند.  نیز  بارزی  تفاوت های 
می شود که نتوانیم به صراحت و با اطمینان عملکرد 
مثال،  عنوان  به  کنیم.  مقایسه  یکدیگر  با  را  آن ها 
قباِل  در  بازنشستگی کشوری، مسئولیتی  صندوق 
ارائه ی خدمات درمانی ندارد، اما در مقابل، سازمان 
تأمین اجتماعی در این حوزه مسئولیت جدی دارد، 
به طوری که بخش عمده ای از انرژی پرسنل، منابع 
مالی و امکانات فیزیکی خود را صرف ارائه ی خدمات 
درمانی می کند. بنابراین، زمانی که درباره ی عملکرد 
یک صندوق صحبت می کنیم، بستگی دارد که این 
سازمان و صندوق چه وظایفی را بر عهده دارند. در 
حوزه ی ارزیابی عملکرد، بر اساس ادبیات برنامه ریزی، 

حداقل چهار معیار مورد نظر قرار می گیرد؛
معیار اول، قانون و مقررات است که به آن معیار خام 
نیز گفته می شود. بر این اساس بررسی می شود که 
آیا کارنامه ی یک صندوق مطابق با قوانین و مقررات 

موجود بوده است یا خیر. 
معیار دوم، بحث زمان است. مثاًل قرار است یک 
مشخص  زمانی  بازه ی  یک  در  را  خدمتی  شرکت، 
عرضه کند، حال برای تشخیص عملکرد یک مجموعه 
می توانیم بپرسیم که آیا این خدمت که مثاًل قرار بوده تا 

فالن تاریخ ارائه شود، ارائه شده یا خیر؟ 
معیار بعدی، معیار »کارایی« است. قضاوت عملکرد 
صندوق ها براساس این معیار یعنی این که آیا خدمتی 
که ارائه می شود، با کم ترین هزینه ی ممکن به دست 

گیرندگان خدمت می رسد یا خیر؟ 
معیار  کرد،  مطرح  می توان  هم  چهارمی  معیار 
»اثربخشی« است. بدین ترتیب، صندوق ها با کم    ترین 
هزینه و به اثربخش ترین صورت ممکن فعالیت کنند. 
به طور کلی، صندوق های بازنشستگی با این هدف 
ایجاد شده اند تا در سن پیری، کاهش یا از دست رفتِن 
درآمد را جبران کنند. پس الزم است این هدف و کارکرد 

براساس هر چهار معیار مذکور سنجیده شود.
خدمات  که  کرد  فراموش  نبایستی  طرفی،  از 
تأمین  نظام  با  اجتماعی هنوز  بیمه ی  صندوق های 
اجتماعی فاصله دارد. نظام تأمین اجتماعی شامل سه 
جزء بیمه ای، حمایتی و امدادی است. صندوق های 
فعالیت  آن  بیمه ای  ضلع  در  صرفًا  بازنشستگی 
می کنند؛ یعنی تأمین اجتماعی یک هرم سه وجهی 
است که صندوق ها فقط در یک وجه آن فعال هستند، 
بنابراین، وقتی صحبت از اثربخشی و کارایی و انطباق 
با هدف بودن و زمان مندی می کنیم، آن تعریف صرفًا 
برای بخشی از نظام تأمین اجتماعی است. از این بابت 
می توانیم بگوییم ما در ضلع بیمه هستیم و مسئولیتی 

در برابر نظام تأمین اجتماعی نداریم.

خدمات  بودن  ناکافی  که  این جاست  مسأله  اما 
راه  سر  بر  موجود  مشکالت  از  یکی  تنها  بیمه ای، 
مسائل بیمه و البته صندوق های بازنشستگی در ایران 
است و مشکالت دیگری نیز بر سر راه خدمات دهی 
مناسب صندوق های بیمه ای وجود دارند. به گونه ای 
با  رابطه  در  مفّصلی  کم وبیش  فهرست  می توان  که 

مشکالت این صندوق ها تهیه کرد.
البته ممکن است، این مشکالت در یك صندوق 
نموِد  صندوقی  در  و  باشد  داشته  کم تری  نمود 
بیشتر. یکی از نمودهای صندوق های بازنشستگی 
می دهد.  نشان  را  خود  سه جانبه گرایی  مسأله ی  در 
در  شده  شناخته  مفهوم  یك  سه جانبه    گرایی 
که  مفهوم  بدین  است.  بازنشستگی  صندوق های 
این صندوق ها باید با حضور ذی نفعان اداره شوند و 
این ذی نفعان عبارت هستند از: کارفرما، بیمه شده 
با  معادل  سه جانبه گرایی  دیگر،  عبارت  به  دولت.  و 
استقالل اداری    مالی صندوق ها است. از 1952 که 
کار  بین المللی  سازمان  شماره ی 102  کنوانسیون 
تأمین اجتماعی«  با عنوان »حداقل استانداردهای 
منتشر شده، این اصل به قطعیت رسیده است، اما 
در ایران هیچ کدام از صندوق های 18گانه، این اصل 
می گذارند.  پا  زیر  را  آن  حتی  و  نمی کنند  رعایت  را 
هجوم دولت و نهادهای حاکمیتی در صندوق ها باعث 
شده که سازوکار صندوق ها به شدت خدشه دار شوند 
و نظم بیمه ای آن ها به هم بریزد. مسأله ی بعدی بحث 
ما  صندوق های  صندوق هاست.  عملکرد  شفافیت 

شفاف نیستند، و عالوه بر آن پاسخ    گو هم نیستند.
بیمه های  ادبیات  اصول  بنابر  این که  مثاًل 
بازنشستگی، ذی نفعان، یعنی کسانی که عضو یك 
صندوق هستند، باید از تصمیمات کلیدی آن صندوق 
مطلع باشند و هم چنین می بایست صورت های مالی 
آن ها منتشر شود، این در حالی  است که صورت های 
مالی هیچ کدام از صندوق های فعال در ایران منتشر 
نمی شود. باید تصمیمات کلیدی صندوق ها در معرض 
دید و نظارت ذی نفعان باشد. صندوق های ما در قبال 
جامعه ی ذی نفع پاسخ گو نیست، با این وجود طی دو 
سه سال گذشته اتفاقات مثبتی از قبیل انتشار آمار و 
اطالعات کلیدی صندوق ها، که شامل چهار صندوق 
کشوری،  بازنشستگی  اجتماعی،  تأمین  اصلی، 
صندوق  و  مسلح،  نیروهای  بازنشستگی  صندوق 
می شود،  عشایر  و  روستائیان  اجتماعی  بیمه های 
صورت گرفت. واژه هایی که در این زمینه به کار برده 
استقالل،  پاسخ گویی،  شفافیت،  همانند  می شود، 
مفاهیم مشخص و عناوین استانداردی هستند که 
توسط اتحادیه ی بین المللی تأمین اجتماعی با عنوان 
بازنشستگی«  صندوق های  در  خوب  »حکمرانی 
معرفی شده اند و دولت ملزم است در راستای تحقق 

این مضامین حرکت کند. 
در شش ماهه ی اول سال 95، به طور عمده در ارتباط 
با صندوق ها دو بحث مطرح شد که یکی بحث الیحه ی 
برنامه ی ششم و دیگری تدوین راه کارهای اصالحی در 
خصوص وضعیت صندوق ها توسط کارشناسان و تأیید 
اما  بود.  مجلس  در  مرتبط  کمیسیون های  در  آن ها 

جالب است که در مرحله ی آخر که قرار بود، الیحه ی 
مربوطه در مجلس ارائه شود، این اصالحات توسط 
از  آخر، خوِد دولت  و در مرحله ی  دولت حذف شد 
ارائه ی پیشنهادات به مجلس انصراف دارد که مشتمل 
بر مواردی از جمله افزایش سن بازنشستگی و افزایش 
تعداد سال ها در فرمول مستمری بود. این موارد در 
اصطالحات  نام  به  بازنشستگی  به  مربوط  ادبیات 
پارامتریک معروف است. که در واقع پارامترهای اداره 
صندوق است که مقرر بود طی برنامه ی ششم قدری 
اصالح گردد. اما با توجه به پیِش رو بودن انتخابات، 
دولت ترسید تا مبادا این اصالحات، باعث نارضایتی 
مردم شود. نارضایتی ها ممکن بود حول این موضوع 
شکل گیرد که افراد می بایست به جای 60 سال، در 
65 سالگی بازنشسته بشوند و این به معنای 5 سال کار 

بیش تر است.
انتخابات  در  پیشین  دولت  توفیق  به  توجه  با 
اردیبهشت ماه، الزم است مسائل و چالش های مرتبط 
در  جدی تری  طور  به  بازنشستگی  صندوق های  با 
دستور کار دولت مردان قرار گیرد. از جمله ی مسائل 
رابطه  در  می رود  انتظار  جدید  دولت  از  که  دیگری 
مربوط  بپردازد،  بدان  بازنشستگی  صندوق های  با 
به یک دمل چرکین و مزمن است. چیزی که ما به 
و  منطق  می گوییم.  موعد  از  پیش  بازنشستگی  آن 
و بعد  نظم می گوید می بایست سی سال کار کنید 
گروه ها  برخی  است  بازنشست شوید. ممکن  آن  از 
که وابستگی خاص دارند تالش کنند که این روال را 
مخدوش کنند، اما این مسأله نظم بیمه ای را به بدترین 
شکل ممکن مخدوش می کند. الزم است دولت این 
مسأله را نیز به طور جدی تری موردتوجه قرار دهد و از 

به هم خوردن نظم بیمه ای جلوگیری نماید. 
در نهایت دولت می بایست راه کاری که تحت عنوان 
شناخته  بازنشستگی«  صندوق های  در  »اصالحات 
می شود، را به صورت بسیار دقیق و با جدیت بیش 
ادبیات اصالحات در  توجه قرار دهد.  از پیش مورد 
صندوق    های بازنشستگی در دهه 80 میالدی مطرح 
شده است و ایران هم با آن آشنا بوده است. در این 
است.  شده  شناسایی  اصالحات  دسته  سه  زمینه 
و  پارامترها  یک سری  که   پارامتریک«  »اصالحات 
متغیرهای کلیدی را بهبود می بخشد. بهبود به این معنا 
که متغیرهای صندوق های بازنشستگی را به گونه ای 
تغییر می دهد که جریان ورودی تقویت شود و جریان 
ورودی  جریان  گردد.  کم تر  کمی  حداقل  خروجی 
منابع و جریان خروجی مسائل. به عنوان مثال، تغییر 
سن بازنشستگی که از آن به عنوان نرخ انباشته یاد 
می شود، در حوزه اصالحات پارامتریک قرار می گیرد. 
دسته ی دیگر از اصالحات، »اصالحات ساختاری« 
روش  منظر  از  صندوق ها  ساختار  باید  که  است 
تأمین مالی اصالح گردد. دسته ی دیگر »اصالحات 
عملیاتی« است که طی آن فرآیندهای داخل صندوق 
از جمله اتوماسیون، نیروی انسانی، آموزش پرسنل، 
فرآیندهای سرمایه گذاری بهبود می یابد. این سه دسته 
اصالحات وجود دارد. برای دولت، راه ها از پیش معین 

شده است اگرچه پیمودن آن دشوار است.

بحران صندوق های بازنشستگی

میکائیل عظیمی

پژوهشگر حوزه رفاه اجتامعی
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روحانی ماندگار شد. این ماندگاری اما، به بهای 
از  عبور  و  ساله  چهل  میراث  نقِد  اعتدال،  از  گذر 
برخی خطوط که پیش تر با نام »خِط قرمز« شناخته 
می شد، به دست آمد. به نظر می رسد آرای بیست 
تفکری  نوع  آن  به  رأی  روحانی،  میلیونی  چهار  و 
آنچه که در شعارهای  قالب هر  در  را  بود که خود 
انتخاباتی، مناظره های تلویزیونی و سخنرانی هایی 
که به زعم رقیب، ساختار شکنانه بود، نشان داد. 
شعارهایی که بخش بزرگی از شرکت کنندگان در 
انتخابات، با روی گشاده به استقبال آنها رفتند و 
ریاست  کرسی  بر  دوباره  روحانی  که  شد  این گونه 
که  است  این  مهم  سوال  اما  زد.  تکیه  جمهوری 
که خود  انتظاراتی  کردن  برآورده  توان  روحانی  آیا 
این  را دارد؟  آنها دامن زد  به  تا حدود زیادی،  هم 
وعده ها تا چه حد قابلیت اجرائی دارند؟  و اینکه 
آیا در دوره ی دوم ریاست جمهوری روحانی شاهد 
اجتماعی  و  اقتصادی  معجزه آسای  تغییرات 

خواهیم بود؟ 
ریاضی دانان  از  یکی  میالدی،  شصت  دهه  در 
هواشناسی  حوزه ی  در  که  لورنز  نام  به  برجسته 
که  داد  شکل  را  نظریه ای  می کرد،  فعالیت 
می باشد.  پیچیده  سیستم های  تحلیل   بنیان 
و  آب  نظام های  از  آن  دامنه ی  که  سیستم هایی 
هوایی تا نظام های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
گسترده است. بر اساِس این تئوری، سیستم های 
پیچیده اگرچه به ظاهر آشوبناک هستند، در پس 
آشوبناکی ظاهری، حرکت و تغییر، از یک الگوی 
که  کرد  کشف  لورنز  می کنند.  تبعیت  مشخص 
اولیه ی یک سیستم  تغییر بسیار اندک در شرایط 
عمده  بسیار  تغییرات  موجب  تواند  می  پیچیده، 
این حساسیت نسبت  آن سیستم گردد.  رفتار  در 
شد.  شناخته  پروانه  اثر  عنوان  به  اولیه  شرایط  به 
منظور از این اصطالح، آن است که یک بار بال زدن 
پروانه ای در امروز و در اینجا می تواند در طول زمان 
به  آورد که  به وجود  را  تغییراتی  در سیستم چنان 
وقوع یک توفان در جایی دیگر از جهان بینجامد یا 

مانع از وقوع آن شود. 
تبعات  و  آثار  بخواهیم  چنانچه  تفاسیر  این  با 
پیشینی و پسینی بر روی کار آمدن دولت جدید را 
با نیم نگاهی به این تئوری مورد توجه قرار دهیم، 
می بایست پیش از هرچیز به گفتمانی رجوع کنیم 
که تیم آقای روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی 
در سطح عمومی جامعه آغاز کرد. این گفتمان هم 
واجد آثار فوری و هم آثار غیرفوری است. افزایش 
تعداد آراِی رأی دهندگان به آقای روحانی احتمااًل 
از آثار فوری گفتمان مذکور بود. اما آثار غیرفوری 

طور  به  بتوان  شاید  را  مذکور  گفتمان  تلویحِی  و 
خالصه »افزایش سطح مطالبات و طرح مطالباِت 
تئوری  براساس  چنانچه  کرد.  قلمداد  سابقه«  کم 
عنوان  به  را  جدید  مطالبات  طرح  پیچیدگی، 
بر  آنگاه  اولیه« قلمداد کنیم،  »تغییری در شرایط 
ممکن  احتمااًل  تغییر  این  تئوری،  همان  مبنای 
است در سیستم آشفتگی هایی را پدید آورد و آثار 
و نتایج غیرقابل پیش بینی و گسترده ای را در پی 
بیاورد. با این وجود، اما زمانی که پارادایم غالب و 
تاثیر آن بر رفتار سیستم را هم به عنوان یک متغیر 
چه  اگر  که  دید  خواهیم  نمائیم،  بحث  وارد  دیگر 
آقای روحانی، موجب تغییر در رفتارهای  انتخاِب 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در طول زمان می 
یک  درون  در  تغییرات  زیاد  احتمال  به  اما  شود، 
دامنه حداقلی و حداکثری محصور بوده و به طرف 
در  شد.  خواهد  جذب  ویژه  رفتاری  الگوی  یک 
نظریه پیچیدگی این ویژگی تحت عنوان جاذبه های 
عجیب )strange attractors( شناخته شده است. 
غالب  پارادایم  یک  درون  در  تغییرات  آنجائیکه  از 
اتفاق می افتد، الجرم رفتارهای سیستم به سمت 
یک الگوی مشخص »جذب« می شوند؛ الگویی که 
به صورت نظمی پنهان در ورای آشفتگی ظاهری 
شکل  مدت  بلند  در  آن  رفتارهای  به  سیستم 
تغییر،  و محدودیت های  مرزها  الگو  این  می دهد. 
می  تعیین  نیز  را  پروانه ای  اثر  نوع  از  تغییر  حتی 
کند. الگوی جاذب، حاصل یک اکوسیستم است. 
تعامالت  تنیدگی،  درهم  حاصل  نیز،  اکوسیستم 
سیستم  مولفه های  بین  حیاتی  چرخه های  و 
و هوائی  آن نظام های آب  بارز  می باشد. مصداق 
جغرافیائی  مولفه های  برهم کنش  از  که  هستند 
قرار گرفتن  استوا،  به خط  نزدیکی  و  مانند دوری 
و  مرتفع  مناطق  در  یا  ازاد  های  آب  سطح  در 
طبیعی  های  اکوسیستم  گیرند.  می  شکل   ...
محدوده تغییرات آب و هوائی را تعیین می کنند. 
همچنان که در نظام های آب و هوائی، وضعیت آب 
و هوای هر روِز سال با روزهای مشابه در سال های 
نداریم  انتظار  هیچوقت  اما  است،  متفاوت  قبل 
الگوی خاص  از  و هوائی، خارج  نظام آب  که کل 
رفتار کند. بعنوان مثال انتظار نداریم که نظام آب 
گردد،  عربستان  مشابه  روزی  انگلستان  هوائی  و 
هر چند آب و هوای انگلستان هر سال با سال های 
نظام های  صورت  همین  به  دارد.  تفاوت  دیگر 
می  عمل  اکوسیستم  یک  همانند  نیز  اجتماعی 
کنند. نظام اجتماعی حاصل شبکه های ارتباطی 
در  است.  مولفه های خود  بین  علّی  و چرخه های 
تنیدگی فرهنگ،  از درهم  ایران نوع خاصی  مورد 
اقتصاد و ساختار قدرت)سیاست(، اکوسیستمی 
سر  دو  بین  در  را  تغییرات  که  است  داده  شکل  را 
طیف روحانی –احمدی نژاد، محدود می کند. در 

ایران اقتصاد رانتیر بخشی از الگوی پنهان را شکل 
ساختار  بین  وابستگی  رابطه ی  نفت،  است.  داده 
قدرت و ملت را به نفع قدرت رقم زده است. به نظر 
می رسد این وابستگی یکی از کلیدهای فهم قدرت 
نظام  در  ساالری  مردم  تحقق  عدم  چرایی  فهم  و 
بخش  دلیل  همین  به  احتماال  باشد.  اجتماعی 
خود  معنی  قدرت،  صاحبان  منظر  در  خصوصی 
را از دست داده است. کما اینکه شاهد شعارها و 
و  خصوصی سازی  با  ارتباط  در  نمایشی  اقدامات 
توسعه ی بخش خصوصی هستیم اما آنچه در عمل 
به وقوع می پیوندد، یکسره متفاوت است و بخش 
خصوصی هر روز نحیف تر و نحیف تر می شود. از 
جامعه  محرکه ی  موتور  خصوصی،  بخش  طرفی، 
مدنی و  سر سلسله جنبان انجمن های کارفرمایی 
و کارگری است. با این تفاسیر اگر ساختار قدرت به 
واسطه ی دسترسی آن به یک منبع مالی مشخص) 
نفت( به گونه ای صورت بندی شده باشد که توزیع 
بخش  رشِد  فرصت  است  بعید  برنتابد،  را  قدرت 
خصوصی فراهم آید و طبیعی است که از دِل چنین 
تنطیمات  بیاید.  بیرون  خصولتی سازی  روابطی، 
سه گانه،  قوای  بین  ارتباط  نوع  همچون  نهادی 
قانون  در  موجود  ظرفیت های  و  محدودیت ها 
و  رسمی  قدرت های  متکثر  شبکه های  و  اساسی 
غیر رسمی و... وجه دیگری از این اکوسیستم را به 
تصویر می کشند. بازی، در چنین زمینی باید اتفاق 
بیافتد. به عبارت دیگر بازِی تغییر درون قواعدی که 
پیشاپیش معین شده، انجام می گیرد. این قواعد، 
فرصت معجزه گری را از هر دولت توسعه گرا سلب 
چه  اگر  تغییر،  سیاست های  نهایت  در  و  می کند 
هوای تنفس را پاکیزه تر می کند، اما هوای تازه را 
به ارمغان نمی آورد. این است که گویا تغییرات نظام 
اجتماعی در ایران در الگو ی جذب می شود که در 
آن الگو، دوسِر طیف، معین و مشخص است و هر 
گونه اتفاقی خارج از این بازه ممکن نخواهد بود. 
بازی  قاعده های  تغییِر  نیازمند  معجزه آسا  تغییِر 
تغییرات  برای  پیچیدگی،  تئوری  زباِن  به  است. 
کرد.  عبور  آشفتگی  مرز  از  بایست  می  اساسی تر 
آشفتگی زمانی روی می دهد که پاسخ های پارادایِم 
نکند.  کفایت  شده  خلق  مسأله های  به  جاری 
بمانند  بی پاسخ  بی شمار،  مطالباِت  و  مسأله ها 
که  اینجاست  نباشند.  اقناع کننده  پاسخ ها  یا 
واقع  در  می رسد.  آشفتگی  مرز  به  موجود  پاردایِم 
انداخته  در  نو  طرحی  است  نیاز  مرحله  این  در 
شود، رابطه ی اقتصاد و سیاست باز تعریف شود و 
تنظیمات نهادی و قوانین اساسی بازنگری گردد. 
نیاز  بزرگ،  تغییرات  انجام  برای  دیگر،  به عبارِت 
شود  شناسائی  دقیقًا  موجود  جاذب  الگوی  است 
باز تعریف یک الگوی  و استراتژی تغییر در جهت 

جاذب دیگر به جای الگوی فعلی قرار بگیرد. 

بهعقببازنمیگردیم
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از  که  هنگامی  دنیا  اقتصادی  ادبیات  در  امروزه 
اجزای تولید بحث می   شود، بسیاری از اقتصاددانان 
نقش مستقلی برای انرژی در کنار سرمایه و نیروی 
کار قائل می   شوند. حال از میان انواع مختلف انرژی، 
نفت به عنوان ماده    اولیه تأمین انرژی در جهان دارای 
اهمیت به      سزایی است. به    طوری که در دنیای کنونی 
توانایی ادامه حیات بشر به تولید و مصرف این کاال 
به  متکی  درحال   توسعه  کشورهای  است.  وابسته 
صادرات نفت نظیر ایران دارای ساختارهای اقتصادی 
منبع  نفت  صادرات  که  می   باشند  فردی  به  منحصر 
اصلی درآمد دولت می   باشد. بنابراین، با توجه به موارد 
گفته شده می   توان دریافت که اساس اقتصاد ایران بر 
محور نفت و درآمدهای حاصل از آن استوار شده است 
طرفی  از  است.  اقتصاد  این  یّکه   تاز  به   عنوان  نفت  و 
دیگر، این منبع انرژی می   تواند بر متغیرهای اقتصادی 
تأثیر بگذارد که یکی از این متغیرها، نرخ بیکاری است. 
صحت و درستی این مطلب از آن   جایی نشأت می   گیرد 
که دولت مهم   ترین استخدام   کننده نیروی کار می   باشد. 
نرخ بیکاری دو رقمی یکی از معضالت اساسی اقتصاد 
ایران در دهه   های أخیر بوده است. باال بودن نرخ رشد 
جمعیت در مقاطع زمانی مختلف و عدم برخورداری 
اقتصاد ایران از نرخ   های رشد اقتصادی باال و بادوام، 
باعث شده تا اقتصاد ایران ظرفیت    های الزم در جهت 
جذب حداکثری نیروی کار را نداشته و سیاست   های 
اجرا شده توسط دولت   های مختلف در راستای حل 
این مشکل با شکست مواجه شود. در واقع، اگر دولت 
بیش   تر درآمدهای حاصل از نفت را به سرمایه   گذاری 
اختصاص دهد، با فرض این   که سرمایه   گذاری مولد 
می   باشد، این امر باعث رشد تولید می   شود. هم   چنین، 
دولت مخارج مصرفی خود مانند دستمزد و حقوق، 
یارانه و پرداخت   های انتقالی و هم   چنین هزینه   های 
مربوط به بهداشت و آموزش را نیز افزایش می   دهد؛ 
از طرف دیگر، افزایش سرمایه   گذاری در بخش تولید 
خود منجر به اشتغال   زایی شده و نرخ بیکاری را کاهش 

می    دهد. 
پژوهشی  نتیجه ی  خالصه  می   آید،  پی  در  آن   چه 
است که در پی پاسخ به این سؤال بود که آیا درآمدهای 
حاصل از صادرات نفت بر نرخ بیکاری در ایران تأثیر 

دارد؟
در پژوهِش مذکور، روش تحقیق از نوع تحلیلی و 
کمی و از لحاظ هدف، کاربردی بود. در این پژوهش، 
ابتدا پس از انجام مطالعات مدل موردنظر استخراج 
گردید و پس از بررسی تجربی روابط مشخص    شده با 
استفاده از روش   های اقتصادسنجی به تحلیل داده   ها 
حجم  پژوهش،  آماری  جامعه  است.  شده  پرداخته 
درآمدهای حاصل از صادرات نفت در ایران می   باشد 
که بر نرخ بیکاری تخمین زده شده است که به   علت 

گستردگی حجم جامعه آماری و دشواری   های خاص 
حاصل از داده   های مربوط به دوره 1358 تا 1392 

به   عنوان نمونه انتخاب شده است.
در این مطالعه، نحوه تأثیرگذاری درآمدهای حاصل 
از صادرات نفت بر نرخ بیکاری ایران طی سال   های 
1392     1358 بررسی شده است. نتایج حاصله نشان 
داد افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت باعث 
اثرگذاری  لذا،  می   گردد.  ایران  در  بیکاری  کاهش 
می   تواند  بیکاری  نرخ  بر  نفتی  درآمدهای  باالی 
سیاست    گذاران را در بهبود روند اشتغال یاری رساند. 
این موضوع، نشان   گر وابستگی بازار کسب   وکار ایران 
دولتی   بودن  به  توجه  با  است.  نفتی  درآمدهای  به 
اقتصاد ایران، هم   چنین وابستگی بسیار باالی بخش 
خصوصی به دولت، درآمدهای حاصل از نفت توسط 
باعث  روند  این  و  می   شود  تزریق  اقتصاد  به  دولت 
تثبیت و ایجاد شغل می   گردد. با افزایش درآمدهای 
اجرای  می   شود،  بیش   تر  دولت  استخدام   های  نفتی 
طرح   های عمرانی دولت شدت می   یابد و حمایت   های 
دولت از تولید و صادرات افزایش می   یابد. هم   چنین 
دستمزدهای واقعی تأثیر مثبت بر نرخ بیکاری دارد. 
رابطه مستقیم بین دستمزد واقعی و نرخ بیکاری را 
می   توان از طریق عوامل تأثیرگذار بر تقاضای نیروی 
کار مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. با افزایش دستمزد 
یافته،  افزایش  کار  نیروی  استخدام  هزینه  واقعی 
فعالیت    های  در  کار  نیروی  برای  تقاضا  نتیجه،  در 
افزایش  به مفهوم  این  که  اقتصادی کاهش می   یابد 
می   توان  که  دیگری  مهم  نتیجه  است.  بیکاری  نرخ 
از این مطالعه بدست آورد رابطه بین شاخص بهای 
مصرف کننده و بیکاری در ایران است. باالرفتن قیمت 
خرید  قدرت  جامعه،  در  مصرفی  اساسی  کاالهای 
مردم را کاهش می  دهد و مقدار مصرف کاالهای تولید 
باعث کاهش  سود  این موضوع  پایین می آید.  شده 
بنگاه   های تولیدی و غیراقتصادی   شدن سرمایه گذاری 
در کشور می گردد. در چنین شرایطی نرخ اشتغال 

کاهش خواهد یافت.
بیان  صورت  این  به  حاضر  پژوهش  اصلی  فرضیه 
نرخ  بر  نفت  از صادرات  »درآمدهای حاصل  گردید: 
بیکاری در ایران تأثیر دارد«. با توجه به یافته   ها مشاهده 
می   شود که درآمدهای حاصل از صادرات نفت تأثیر 
بر نرخ بیکاری دارد. لذا، فرضیه  منفی و معناداری 
اول پژوهش تأیید شد. در تحقیقی که توسط خادمی 
و دیگران در سال 1391 انجام گرفته است نتایج نشان 
بیکاری  بر  نفت  قیمت  کاهش  و  افزایش  اثرات  داد 
قیمت  تکانه   های  به   عبارت    دیگر،  نبوده،  یکسان 
نفت اثر نامتقارن بر بیکاری دارد. فرضیه فرعی اول 
پژوهش حاضر به این صورت بیان گردید: »دستمزد 
واقعی بر نرخ بیکاری در ایران تأثیر دارد«. با توجه به 
یافته   ها مشاهده می   شود دستمزد واقعی تأثیر مثبت و 
معناداری بر نرخ بیکاری دارد. لذا، فرضیه فرعی اول 

پژوهش تأیید می   شود. در تحقیقی که توسط کفیلی 
»بررسی  عنوان  تحت   1393 سال  در  همکاران  و 
رابطه دو سویه بین حداقل دستمزد و بیکاری« انجام 
بر  دستمزد  حداقل  سطح  تعیین  داد  نشان  گرفت 
میزان تقاضا و اشتغال نیروی کار تأثیرگذار نیست و 
رفتار سطح حداقل دستمزد حقیقی از نرخ بیکاری 
تبعیت نمی   کند و در تعیین سطح حداقل دستمزد 
نیروی کار، نرخ بیکاری حاکم بر جامعه مدنظر قرار 
به این  نمی   گیرد. فرضیه فرعی دوم پژوهش حاضر 
صورت بیان گردید: »شاخص قیمت کاالها و خدمات 
)تورم( بر نرخ بیکاری در ایران تأثیر دارد«. با توجه به 
یافته   ها مشاهده می   شود شاخص بهای مصرف   کننده 
اثر مثبت و معنی   داری بر نرخ بیکاری دارد. لذا، این 
که  تحقیقی  در  می   شود.  تأیید  نیز  پژوهش  فرضیه 
توسط کفیلی و دیگران در سال 1393 تحت عنوان 
و  دستمزد  حداقل  بین  سویه  دو  رابطه  »بررسی 
بیکاری« انجام گرفته است نشان داد طی دوره مورد 
بررسی رابطه معین و تعریف شده   ای بین تورم و رشد 
حداقل دستمزد اسمی مشاهده نمی   شود. عدم تأیید 
بهای  قیمت  شاخص  بین  هم   جمعی  رابطه  وجود 
کاالها و خدمات مصرفی و حداقل دستمزد اسمی 
نشان از آن دارد که این دو متغیر در بلندمدت دارای 
به  را  همدیگر  و  نمی   باشند  بلندمدت  تعادلی  رابطه 
خوبی دنبال نمی   کنند. بنابراین، نتایج پژوهش حاضر 
نشان می   دهد که اقتصاد و بازار کسب   وکار ایران به 
از  و دولت می   تواند  وابستگی دارد  نفتی  درآمدهای 
این کاهش  اما،  را کاهش دهد.  بیکاری  این طریق 
کاهش  با  و  بود  نخواهد  ایران  در  بیکاری  درمان 
درآمدهای نفتی بیکاری گسترده گریبان   گیر اقتصاد 
اقتصاد  دولت،  پیشنهاد می   گردد  لذا،  خواهد شد. 
وابستگی  از  و  نماید  واگذار  خصوصی  بخش  به  را 
افزایش  این   که  به  توجه     با  بکاهد.  نفت  به  اقتصاد 
بیکاری  افزایش  باعث  بهای مصرف    کننده  شاخص 
می   گردد، پیشنهاد می   گردد سازوکارهایی تعریف شود 
تا قیمت   ها بیش از حد معقول افزایش نیابد. با توجه 
طریق  از  را  خود  جاری  هزینه   های  دولت  این   که  به 
پیشنهاد  لذا،  می      نماید،  جبران  نفتی  درآمدهای 
جدید  شیوه   های  اجرای  به  نسبت  دولت  می   گردد 
بودجه   ریزی از جمله بودجه    ریزی بر مبنای عملکرد 
روی آورد و انضباط مالی بیش   تری را از خود نشان 
دهد. هم   چنین، پیشنهاد می   گردد دولت   ها در تعیین 
دستمزدها دخالت ننمایند. تعیین دستمزد دستوری 
باعث  می   گردد  ابالغ  دولت  سوی  از  ساله  هر  که 
به   هم   خوردن عرضه و تقاضای بازار کار می   گردد. این 
موضوع عمومًا به ضرر کارگران تمام می   شود و بیکاری 
پیشنهاد  نیز  آتی  برای محققین  تشدید می   کند.  را 
می   شود به بررسی منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران و 
بررسی درآمدهای نفتی در شکوفایی بخش خصوصی 

و دولتی پرداخته شود.

بررسیتأثیردرآمدهایحاصلازصادراتنفت
برنرخبیکاریدرایران
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نظرسـنجی ها نشـان می دهـد کـه عمده ترین 
مطالبـه ی مـردم در حوزه ی مطالبـات اقتصادی 
بـه خصـوص در حـوزه ی اشـتغال اسـت. ممکن 
طـرح  از  تاریخچـه ای  ارائـه ی  ضمـن  اسـت 
مسـأله ی بیـکاری در ایـران، بفرمایید ایـن امر از 
چـه زمانـی وارد برنامـه ریـزی هـای کالن کشـور 

شـده اسـت؟
اسـتقرار  ابتـدای  از  کـه  اسـت  ایـن  مقولـه   ◄
جمهـوری اسـالمی ایـن معضل مـورد توجـه جدی 
قـرار گرفتـه اسـت؛ امـا آن طـور کـه بایـد و شـاید بـه 
این مسـأله توجه نشـد. چـون نه بضاعـِت پرداختن 
بـه ایـن مسـأله وجـود داشـت و نـه یـک دسـتگاه 
نظری منسـجم که تبییـن کننده ی اسـتراتژی های 
توسـعه اقتصادی باشـد. بـا وجود این کـه در ابتدای 
انقـالب نیروهـای انقالبـی نفـوذ اصلـی را در اداره 
امور اقتصادی جامعه داشـتند، اما مشـکل اساسی 
ایـن بـود که سرمشـق التزام بخـش به اقتصـاد ایران 
ناقـص  و  الگویـی شکسته بسـته  و  نداشـت  وجـود 
از اقتصـاد دولتـی در اذهـان آن نیروهـای انقالبـی 
حاکـم بـود. در عین حال ایـن طیف، تـوان و اقتدار 
الزم را بـرای اعمـال ایـن امـر نیـز نداشـت. از طرفی 
چـون پـس از مدتـی، شـرایط اقتصـاد جنگـی بـر 
کشـور حاکم شـد، الجرم الگوی غالب اقتصادی به 

الگـوی اقتصـاد دولتـی تغییـر یافـت. البته ایـن امر 
موضـوع بـی سـابقه ای نبـود و حتی در کشـورهای 
سـرمایه داری هـم در دوران جنـگ الگـوی اقتصـاد 
دولتی حاکم شـده بـود؛ اما در دوره ی پـس از پایان 
جنـگ، تغییر عمده ای در سرمشـق های اقتصادی 
اتفـاق افتاد. این تغییر به صورتی بسـیار سراسـیمه 
و سـطحی اتفـاق افتـاد. سرمشـق و سیاسـت های 
تغییـر اقتصـادی با یک الگـوی ابتدایی کـه در واقع 
کاریکاتـوری از راه کارهـای ارائه شـده توسـط بانک 
تحـت  بـود،  پـول  بین المللـی  صنـدوق  و  جهانـی 
شـد.  حاکـم  ایـران  اقتصـاد  بـر  سـازندگی  عنـوان 
ایـن تغییـر ناگهانی کـه بـدون نهادسـازی های الزم 
صـورت گرفـت، باعـث شـد تـا یـک تزلـزل اساسـی 
در اقتصـاد سیاسـی ایـران رخ بدهـد و یـک جریـان 
رانت جـو را بـر جریانـی غالـب کنـد کـه مدعـی بـود 
کـه الزمه    ی سـازندگی و تخصیص منابـع به اقتصاد 
ایـران، رجـوع بـه بـازار اسـت. در رأس ایـن جریـان؛ 
بـورژوازی مسـتغالت قـرار داشـت و در کنـار آن هـا، 
جریانـی از بورژوازی تجاری که به انباشـت عظیمی 
از انحصارطلبـی منجـر شـد. در ابتدا این بـورژوازی 
تجـاری که جنـاح به اصطـالح اصول گرا را تشـکیل 
مـی داد، بـا سیاسـت های دولـت سـوم کـه اگرچـه 
بـه صـورت ناقـص، اصـول و مبانـی اقتصـاد دولتی 

مـی  مخالفـت  بـود،  داده  قـرار  خـود  سرمشـق  را 
ورزیـد. ایـن  مسـائل باعث شـد کـه در دوران جنگ، 
برنامـه اقتصـادی دولت یعنـی همان برنامه توسـعه 
اول مبنـای قانونـی پیـدا کنـد. در نبـود یـک نظـام 
برنامه ریـزی، رانـت جویان توانسـتند بـه مراکز تهیه 
و توزیـع کاال نفـوذ پیدا کننـد و رانت جویی عظیمی 
را سـامان بدهنـد. آن چیـزی که این طیـف در ابتدا 
بـرای  ابـزاری  بعدهـا  می کردنـد،  مخالفـت  آن  بـا 

رانت جویـی بیش تـر بـرای آنـان تبدیـل شـد.

بـورژوازی  هیـچ  اساسـا  شـما  نظـر  بـه  پـس 
مولدیـت  نتوانسـته  تاریـخ  طـول  در  تجـاری 
نظرتـان  اظهـار  ایـن  باشـد؟  داشـته  اقتصـادی 

اسـت. رادیـکال  کمـی 
◄ نـه رادیکال نیسـت. بـورژوازی تجـاری در یک 
مقطـع تاریخـی به بـورژوازی ملـی تبدیل شـده بود 
نماینـده ی  آخریـن  را داشـت.  نماینـدگان خـود  و 
بـورژوازی ملـی هـم در دولـت آقـای بـازرگان بـود. 
تفکیـک میـان بـورژوازی تجـاری و بـورژوازی ملـی 
بعد از کودتای 28 مرداد بسـیار مشـخص تر شد. در 
این مقطع زمانی بخشـی از بـورژوازی ملی از بخش 
مولـد آن جـدا شـدند. بـه طـور کلـی در ایـران، یـک 
بـورژوازی داخلـی وجود داشـت که شـامل ایروانی، 

هم برنامه و هم بازار باید مبتنی بر 

سازوکارهای دموکراتیک و شفاف باشند

گفت و گو با کامل اطهاری پیرامون برنامه ریزی و توسعه بازار

عمدهترینمشکلمردم
اقتصادرانتیاست

ــات اقتصــادی  ــر رســمی )از کارشناســان مطالع ــاری پژوهشــگر اقتصــاد شــهری، پژوهشــگر مســکن و اســکان غی ــال اطه کم
ــده بخــش مســکن  ــدگان ســند توانمندســازی ســکونتگاه های غیررســمی، تدوین کنن ــران، از تدوین کنن ــع شــهر ته طــرح جام
کم درآمدهــا در طــرح جامــع مســکن و تهیه کننــده طــرح مســکن اجتماعــی(، مترجــم مقاالتــی از هانــری لوفــور و مطرح کننــده 

ــران اســت. ــل )پورتوآلگــره( در ای ــزی مشــارکتی شــهرداری برزی الگــوی بودجه ری

گفتوگو
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خسروشـاهی می شـد کـه صرفـًا کاِر اقتصـادی می 
مشـارکتی  هیـچ  سیاسـی  درعرصـه  ولـی  کردنـد 
نداشـتند. بـورژوازی ملـی بعد از 28 مرداد سـرکوب 
شـد و بسـیاری بـه زنـدان افتادنـد. در واقـع دکتـر 
مصـدق نماینـده بـورژوازی ملـی ایـران بـود. بعـد از 
ایـن سـرکوب، افـرادی کـه می خواسـتند فعالیـت 
اقتصـادی انجـام دهنـد و اقتصـاد ملـی را تقویـت 
کننـد، به این سرنوشـت دچـار شـدند. در این معنا، 
دیگـر بـورژوازی ملی ایـران وجود خارجی نداشـت، 
چراکـه بـورژوازی ملی هم در فرآیند تولید مشـارکت 
و  ملـی  مشـخص  خواسـت های  هـم  و  می کنـد 
اجتماعـی دارد. بـورژوازی داخلـی این خواسـته ها 

را کنـار گذاشـت.
بـورژوازی  یـا  بوروکراتیـک  بـورژوازی  طرفـی  از 
دولتـی هم وجـود دارد که البته واژه ی اخیر درسـت 

اسـت. تر 
بـه طـور کلـی پـس از پایـان دوره ی جنـگ، یـک 
بلـوک  یـک  و  می گیـرد  صـورت  پارادایـم  تغییـر 
غیرانقالبـی در عرصـه اقتصـاد روی کار می آیـد. در 
واقع سـاختار اقتصادی ایران بعـد از جنگ دگرگون 
موجودیـت  بـا  ابتـدا  در  دگرگونـی  ایـن  می شـود. 
آغـاز  تراکم فروشـی  و  بـورژوازی مسـتغالت  یافتـن 
هـم  انقالبـی  بلـوک  چـون  طرفـی  از  می شـود. 
منحـل شـده، تفکـرات عدالت خواهانـه و مبتنی بر 
غیربازاری شـدن جامعه به حاشـیه رانده می شـود؛ 
یعنـی این خواسـته  که بـازار می بایسـت اجتماعی 
شـود و البته وظیفه جمهوری اسـالمی هـم این بود 
کـه بـازار را اجتماعـی کنـد و اساسـا قانون اساسـی 
جمهـوری اسـالمی هـم همیـن را می گوید. اساسـًا 
آرمـان جمهـوری اسـالمی، اجتماعـی کـردن بـازار 
تحـت نظـارت دموکراسـی بـود و این کـه نبایسـتی 
دولـت بـه یک کارفرمـای بـزرگ تبدیل شـود. همان 
طـور کـه اشـاره کـردم، در ابتـدای انقـالب، بلـوک 
انقالبـی ایـن وظیفـه را اگـر نـه بـه صـورت کامـل و 
جامـع امـا بـر عهـده گرفتـه بـود. مـن در مقالـه ای 
نوشـته ام کـه چگونه اسـاس قانون زمیِن شـهری را 
همین هایـی کـه امـروزه لیبـرال خوانده می شـوند، 
تدویـن کردنـد. ایـن قانـون، قانونـی بسـیار مترقـی 
اسـت کـه نمی خواهـد بـازار، زمیـن را نابـود کنـد و 
می خواهـد تـا بـازاِر زمیـن تحـت نظـارت اجتماعی 
باشـد و از رانت جویـی مصـون بماند. یکـی از اولین 
اقداماتـی کـه دولـِت سـازندگی انجـام داد، این بود 
کـه رانـت جویـی را بـر زمیـن حاکم کـرد پیـش از آن 
هـم بـورژوازی تجـاری، رانت جویـی را سـامان داده 
اوایـل  انقالبـی  بلـوک  زمانـی  مقطـع  آن  در  بـود. 
انقـالب از لحـاظ فکـری و ایدئولـوژی منحل شـد و 
جریانـی بـر مدیریـت اقتصـادی کشـور حاکـم شـد 
کـه سیاسـت های خـود را بـر مبنای سیاسـت های 
بانـک جهانـی پایه گذاری نمـوده بـود. بدین ترتیب 
سـنگ بنای ایجاد بلـوک غیرانقالبی بـا اتحاد میان 
سیاسـت گـذاران غیرانقالبـی بـه لحـاظ اقتصـادی 

شـد. ایجاد 
البته در همان مقطع زمانی هم بخشـی از بدنه ی 
مدیریـت اقتصـادی با حاکم کـردن بازار بـر اجتماع 
آن هـم در ایـن سـطح و دامنـه مخالـف بودنـد. ایـن 
افـراد گرایشـاتی دارند که هم اکنـون از آن به عنوان 

نهادگرایـی یـاد می شـود و دغدغـه اجتماعی کردن 
بازار را دارد.

بـه گفتمان هـای حاکـم  اطهـاری شـما  آقـای 
زیـادی  اصالـت  زمانـی  مختلـف  برهه هـای  در 
می دهیـد و بـه نظـر می رسـد سـاختار و مثـال 
نادیـده  را  می خیـزد  بـر  آن  از  کـه  نقص هایـی 

فسـاد؟ ماننـد  مسـأله ای  مثـل  می گیـرد، 
◄ مسـأله ایـن اسـت کـه بلـوک انقالبـی، بـدون 
آن کـه پیش تـر نهادسـازی رقابتـی صـورت گرفتـه 

باشـد، از هـم فروپاشـید. جریـان جایگزیـن بسـیار 
سرآسـیمه بـه سـراغ بـازاری کـردن جامعـه رفـت در 
حالی کـه مـی بایسـت پیش تـر مبانـی نهادسـازی 
درجامعـه ایجـاد می شـد. پوپـر در آسـتانه تحـوالِت 
یلتسـین  بـه  نامـه ای  شـوروی،  فروپاشـی  از  پـس 
زمانـی  کـه  می کنـد  گوشـزد  وی  بـه  و  می نویسـد 
االن  و  شـوید  کمونیسـت  شـبکه  یـک  خواسـتید 
می خواهیـد یـک شـبه کاپیتالیسـت شـوید. بایـد 
پیـش از ایـن هـر دو نهادهای مربـوط به هر کـدام را 
مـی سـاختید. مـن از موضـع چـپ و راسـت بـه این 
موضـوع نگاه نمی کنم. وجود یک نهـاد و چارچوب 
بـرای تخصیص بهینـه ی منابع ضـرورت دارد. چون 
موضوِع رشـد اقتصـادی و کارایی هم مطرح اسـت. 
هم اقتصاِد چین کاراسـت و هم اقتصاِد کره جنوبی 
و هـم اقتصـاد هنـد و برزیـل. همان طور کـه اقتصاد 
اروپـا هـم کاراسـت. این کـه سـاختار اقتصـادی این 
کشـورها، سرمایه داری سـت یا نه خیلی مورد بحث 
نیسـت. مـن در ایـن ارتبـاط موضعـی نمـی گیـرم. 
موضـع مـن بیـش تـر در ارتبـاط بـا کارایـی و رشـد 
اقتصادی پایدار اسـت. البته نوسـان همیشه وجود 
دارد بـه شـرطی کـه ایـن نوسـان دچـار بحران هـای 
کوتـاه مـدت نشـود. سـرمایه داری، بـا بحران هـای 
مـی  اتفاقـا  نظـام  امـا  نیسـت؛  بیگانـه  بلندمـدت 
غیرمزمـن  و  حـاد  هـای  بحـران  قبـال  در  بایسـت 
توانایی نشـان دادن واکنش مناسـب از خود داشـته 
باشـد. مثـاًل اگـر یـک نظـام اقتصـادی بـه مـدت دو 
یـا سـه سـال پیاپـی درگیـر بحـران بـود، ایـن نشـان 
می دهـد که چنیـن نظامی هیچ نـوع کارایی و هیچ 
نوع شـیوه انتظام بخشـی نـدارد و بحث من اساسـا 
ایـن اسـت. موضـع مـن در نهایت این اسـت کـه در 
نهایـت جامعـه بایـد بـر بـازار حاکم باشـد نه بـازار بر 
جامعـه. اصـاًل بازار یک رابطه اجتماعی اسـت و می 
بایسـت در همـان چارچوب بایـد قرار بگیـرد. به هر 
حـال همان طـور کـه پیـش تـر گفتـم، یک سـری از 
جناح هـا در اوایـل انقـالب اگـر چـه نـه بـه صـورت 
سیسـتماتیک و نظـام منـد اما بـه هر حال بـه روش 
ناقـص در پـی حاکـم کـردن اجتماع بـر بـازار بودند. 
وظیفـه ای کـه بـه نظـر من انقـالب بـر عهـده آن ها 
گذاشـته بود؛ امـا پس از کنار رفتن آن افـراد از نظام 
کار  روی  بـر  عـده ای  کشـور،  کالن  تصمیم گیـری 
آمدند که عقیده داشـتند می بایسـتی همه چیز به 
دسـت بـازار سـپرده شـود. آن هـا متوجـه نبودند که 
ایـن مسـأله از لحاظ کارایـی چقدر خطاسـت. مثاًل 
می گفتنـد کـه زمیـن را بایسـتی بـه بـازار سـپرد. در 
حالی کـه حتـی در اقتصـاد سـرمایه داری هم زمین 
را بـه بـازار نمی سـپارند. در مقابـل انتقاداتـی کـه بر 
عملکـرد و طـرز تفکر آنـان وارد می کردیم پاسـخ می 
دادنـد کـه ایـن حرف هـا سوسیالیسـتی اسـت؛ اما 
پاسـخ من این بـود که اتفاقًا، ملی کـردِن زمین جزء 
وظایـف انقـالب فرانسـه بود نـه جز وظایـف انقالب 
کبیـر اکتبردر روسـیه. حتی اصـول و مبانی اقتصاد 
نئوکالسـیک هـم می گویـد کـه نبایسـتی زمیـن را 
بـه بـازار سـپرد چـون این امـر، شکسـت بـازار را رقم 
خواهـد زد. سرآسـیمگی یعنـی ایـن که کسـانی که 
حتـی الـف بـای اقتصـاد را هم بلـد نبودند، بـر رأس 
نظـام تصمیم گیـری اقتصـادی آمدنـد و همین هـا 

 بازار اجتماعی شـده هم طیف هایی 
دارد. اوج بـازار اجتماعی شـده در 
دیـده  اسـکاندیناوی  کشـورهای 
بـه  کـه  بازاریسـت  و  می شـود 
اصطـالح جبـران شکسـت بـازار را 
می دهـد.  انجـام   برنامه ریـزی  بـا 
یابنـده  توسـعه  کشـورهای  در 
مثـل کشـورهای مـا، بـرای اینکـه 
صـورت  منابـع  بهینـه  تخصیـص 
بـازار  از  بایسـتی  حتمـًا  بگیـرد، 
اسـتفاده شـود. یعنی موضوع صرفًا 
موضـوع عدالـت اجتماعی نیسـت 
کـه البتـه خـود از واجبـات اسـت 
البتـه بـدون اینکـه جامعـه مرفـه 
داشـته باشـید، اعتمـاد بـه دولت، 
نـوآوری در جامعه ممکن نیسـت و 
توسـعه درون زا هم محقق نمی شود 
همانقـدر  داخلـی  بـازار  چـون 
اهمیـت دارد کـه بـازار خارجـی.
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بودنـد که باعث شـدند این بازارسـپاری چشـمگیر، 
جریـان سـرمایه گذاری دولتـی ایجـاد کنـد.

یـک  کـه  می فرماییـد  شـما  اطهـاری  آقـای 
دسـتگاه فکـری منسـجم پشـت ایـن اقدامـات 
کـه در خالل سـالیان طوالنی به وقوع پیوسـته، 
وجـود نداشـته اسـت؛ امـا مسـأله ایـن جاسـت 
کـه بـرای ایـن اقدامـات نهادسـازی هـم صـورت 

نگرفتـه اسـت.
◄ بـازار رقابتـی یـک نهـاد اسـت. حتـی این که 
از اصـول و مبانـی حاکمیـت و حکمرانـی خـوب و یا 
سـهولت کسـب وکار صحبت می شـود، این ها همه 
نهـاد هسـتند. این هـا هیچ کـدام به معنـای خروج 
دولـت از مناسـبات مربوطـه نیسـت، برعکـس ایـن 
دولـت اسـت که بایسـتی نهادهـای مربوطـه را برای 
تحقـق ایـن مـوارد ایجـاد کنـد؛ امـا نـه تنهـا ایـن 
نهادسـازی صـورت نمی گیـرد، بلکه تفکـر معطوف 
می شـود.  تقبیـح  هـم  بـازار  کـردن  اجتماعـی  بـه 
این کـه مدیرانـی بـر سـرکار مـی آیند که سیسـتمی 
که پیشـاپیش ملی شـده را به دسـِت بازار بسـپارند، 
مطلوب نیسـت. برخـی از این مدیران فکر می کنند 
کارایـی یعنـی این کـه از موقعیـت انحصـاری بـرای 
می شـود  چنیـن  کننـد.  اسـتفاده  جامعـه  غـارت 
کـه یـک بـورژوازی مسـتغالتی سـر بلنـد می کنـد؛ 
بـورژوازی که شـهر را می فروشـد و تراکـم را هم. این 

یعنـی حاکمیـت رانت.

آیـا ایـن فرآینـد بـه معنـای مقـررات زدایـی در 
سـطح اجتماعـی نیسـت؟

مالـی  بخـش  از  خواهیـم  مـی  زمـان  یـک   ◄
مقررات زدایـی کنیـم، اما زمانی اسـت کـه بخواهیم 
از زندگـی مـردم مقـررات زدایـی کنیـم. ایـن اتفـاق 
یعنـی  مـردم  زندگـی  از  زدایـی  مقـررات  یعنـی 
رانت جویـی. آن هـم در قالب دیوانسـاالری موجود. 
نهادها را شـعور مردم می سـازند. اگر بـه بازار رقابتی 
معتقـد باشـیم، حتمـًا بـه اصـول و مبانـی آن عمـل 

می کنیـم و نهـاد مربوطـه هـم سـاخته می شـود.

بـر  شـما  بگویـم.  را  ایـن  می خواسـتم  دقیقـًا 
سیاسـت ها  بـرای  نظـری  مبنـای  یـک  وجـود 
می کنیـد.  تاکیـد  سیاسـت ها  آن   مجریـان  و 
حتـی اگـر ایـن نـگاه تئوریک شکسـته بسـته و 
غیرجامـع بـوده باشـد امـا کمابیـش منتسـبین 
بـه همـان نـگاه ایدئولوژیکی که شـما بـه صورت 
بـه  تهـران  در  می کنیـد،  دفـاع  آن  از  تلویحـی 
تراکـم فروشـی هـای  بـه  مثـال دسـت  عنـوان 
گسـترده زده اند. کسـانی که الاقل در شعارهای 
خـود داعیه ی عدالت خواه دارنـد، این تناقض را 

چگونـه تبییـن می کنیـد؟
◄ایـن نگاه درسـت نیسـت؛ یعنی هرآنچـه و هر 
آن کسـی کـه واژه ی عدالـت را بـه کار می بـرد، لزومًا 
نسـبتی بـا تفکری کـه هـدِف اجتماعی کـردن بازار 
را در سـر می پرورانـد، نـدارد. در واقـع ایـن چیـزی 
کـه شـما بـه آن اسـتناد می کنیـد، همـان گفتمـان 
رایجـی اسـت کـه رانت خـواران بـه راه انداخته انـد. 
در صورتـی کـه تمامـی اعمـال ایـن افـراد در سـی و 

چنـد سـال گذشـته رانت جویانه و ضـد رقابت و ضد 
جریـان مولـد بـوده اسـت. ایـن افـراد خـود باعـث 
ایجاد بـورژوازی دولتی رانت خوار در ایران هسـتند. 
بـورژوازی دولتـی اگرچـه می تواند بسـیار رانت خوار 
باشـد، اما در چین نیسـت، در هند نیسـت، در کره 

جنوبی نیسـت.

 آقـای اطهـاری منظـور شـما ایـن اسـت کـه بـا 
وجـود سیاسـت های بازارگرایانـه در کشـورهایی 
کـه نـام بردید، لزومـا رانت خواری اتفـاق نیفتاده 
اسـت؟ حـاال بحـث نهادسـازی پیـش می آیـد. 
بایـد  کسـی  چـه  را  نهادسـازی  اساسـًا  این کـه 

انجـام دهـد؟
◄ حـرف مـن این اسـت کـه داعیـه داراِن تحقِق 
عدالت در صف بندی های سیاسـی و اقتصادی در 
ایـران امروز، بـه یک عدالت پدرسـاالرانه بـاور دارند. 
ایـن عدلـت پدرسـاالرانه، فاقـد سیاسـت اجتماعی 
و فاقـد رابطـه ای کارآمـد بیـن توزیـع و تولید اسـت. 

عدالت یعنـی توزیع.

اگـر شـما ایـن عدالـت را پدرسـاالرانه اطـالق 
را  نتیجـه  ایـن  مـن  می توانـم  پـس  می کنیـد، 
بگیـرم کـه چنانچـه جامعه به سـطح معینـی از 
آگاهـی برسـد، نهادهـا می تواننـد عدالـت را به 

صـورت ارگانیـک تولیـد کننـد؟
◄ بله مثل کشـورهای اسکاندیناوی و کل اروپا. 
مـورد دیگـری کـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه شـما 
باید دسـتگاه نظـری که واجد ترکیب مناسـبی بین 
برنامـه و بـازار باشـد را اختیـار کنیـد تـا بتوانیـد بـه 
توسـعه بیاندشـید. همچنین الزم اسـت نهادسازی 
مربوطـه را هم بلد باشـید. چیزی کـه در ایران فاقد 
آن بودیـم و هنـوز هـم فاقـدش هسـتیم. هنـوز هم 
گفتمـان رایـج در ایـن زمینـه در سـطح »علـم بهتر 
اسـت یـا ثروت« مطـرح می شـود. بدیـن ترتیب که 
سـود خوب اسـت یـا عدالـت؟ ایـن بحث ها بسـیار 
سـطح پاییـن هسـتند و نمی تـوان آن را »گفتمان« 
نامیـد. زمانی که نشـریات اقتصادی کشـور را تورق 
مـی کنیـد، می بینیـد کـه بحِث اکثـر این نشـریات 
در مـورد اقتصـاد در حـد و انـدازه ی انشـای یـک 
دانش آموز دبیرسـتانی اسـت. این گفتمان نیست. 
گفتمـان معنـا دارد. شـاید بـا احتیـاط و در کمـال 
خوش بینـی بتـوان گفـت کـه ایـن یـک گفتمـان 
مبتـذل اسـت؛ یعنـی پشـت ایـن گفتمـان تئـوری 
آشـفته بازار  ایـن  از  پوپولیسـت ها  نـدارد.  وجـود 
هیـچ  نماینـده ی  واقـع  در  و  می کننـد  اسـتفاده 
چیـزی نیسـتند. البته مـا از فقدان دموکراسـی هم 
رنـج می بریـم و این شـرایط را برای ظهور پوپولیسـم 
تسـهیل می کنـد. کل دسـتگاه بوروکراتیـک دولت 
بـرای ایـن بـه وجـود آمد کـه پول نفـت را بـه صورت 
بودجـه عمرانـی تقسـیم کنـد ولـی در ایـن مقطـع 
زمانـی کـه درآمدهـای نفتـی کاهـش پیـدا کـرده 
پرداخـت  صـرِف  هـم  کـم  میـزاِن  همیـن  اسـت، 
حقـوق و یارانـه هـا می شـود. مسـأله ایـن اسـت که 
یـک بوروکراسـی رانتـی دولتـی بـه وجـود آمـده که 
قاچـاق رسـمی هـم انجـام می دهـد و طبیعتـًا ایـن 
امـر هیـچ ربطـی بـه نهـاد و برنامـه نـدارد. ایـن دیِد 

سـاده انگارانه را می بایسـتی به کناری بگذاریم که 
هـر آن چیزی که دسـِت دولـت در آن درگیر اسـت، 
لزومـًا بـد و ناصواب و هرچیزی که بیـرون و خارج از 
حیطـه ی دولـت و کنتـرل آن بر ثروت اسـت، خوب 
و مقبـول اسـت. چنانچـه ایـن گفتـار و شـعارهای 
مبتـذل اگـر از حوزه ی عمومی رخـت نبندد، خود، 
موجب ایجاد پوپولیسـم و رانت جویی خواهد شـد. 
حداقـل وظیفه ی حـوزه عمومی این اسـت که این 
گفتارهـای سـخیف را کنـار بگـذارد و گفتمـان بـه 

سـطح قابـل قبولی برسـد.

می توان فساد را نیز ذیل رانت جویی آورد؟
بـه اقتصـاد.  بازگشـت زور  بلـه رانـت یعنـی   ◄
مارکـس می گویـد تنهـا موقعـی کـه زور از اقتصـاد 
بیـرون رفت، جامعه مدنی ایجاد شـد. بیـرون رفتن 
زور از اقتصـاد یعنـی همـان عمل انقالبـی تاریخی 
بـورژوازی بـرای رشـد نیروهـای مولـد کـه مارکـس 
بـه آن اشـاره می کنـد. وقتـی زور بـه اقتصـاد بـاز 
می گـردد، هـم جامعـه مدنـی را منحـل می کنـد و 
هـم اقتصـاد را. این همان اتفاقی اسـت که به اسـم 
بـازار در ایـران رخ داده اسـت و واکنش هـای جامعه 
نسـبت به این امر مصداق همان پوپولیسـم اسـت. 
بوروکراسـی  بـرای  را  رانت جویـی  شـدن،  بـازاری 
رقابتـی  نهـاد  وقتـی  یعنـی  می کنـد؛  توجیـه 
پیشـاپیش وجـود نداشـته باشـد، زور بـه اسـم بـازار 
بـه جامعـه بازمی گـردد و جامعـه واکنـش غریزی به 
ایـن موضوع نشـان می دهد و به سـمت پوپولیسـم 
کشـیده می شـود. از طرفـی چـون دموکراسـی هم 
وجـود نـدارد که بتواند بـه مقابله با ایـن روند مقابله 
کنـد و یـا حداقـل شایسته سـاالری رعایـت شـود، 
ایـن وضعیـت تشـدید مـی شـود. بـه طـور خالصه 
برنامـه ای کـه کارآمـد نباشـد، زور اسـت. بـه عنوان 
مثـال در چیـن برنامـه بـه مثابـه ی زور نیسـت چون 
ایـن برنامـه عقالنـی و علمـی اسـت و نمـودی از 
هم افزایـی برنامـه و بازار اسـت. به همیـن دلیل این 
برنامـه در چین موفقیـت در پـی دارد. این موفقیت 
از سـنخ همـان موفقیتی اسـت که در برزیـل و هند 
بـه واسـطه ی دموکراسـی حاصـل شـد و در کـره 

جنوبـی بـا اسـتفاده از حـزب.

بـا این تفاسـیر، اگر از شـما بخواهم که تبیین 
بفرماییـد که عمـده ترین فشـارها و بی عدالتی 
هـا را چـه عاملی بـه مـردم تحمیل کرده اسـت، 

بـه چه موردی اشـاره مـی کنید؟
◄ عمـده ترین مشـکل را همین سیسـتم رانتی 
در  این کـه  بـرای  اسـت.  کـرده  تحمیـل  مـردم  بـه 
ایـران، رانـت، هم هسـته ی اصلـی تورم اسـت و هم 
هسـته ی اصلـی رکود. سـاالنه حـدود صـد میلیارد 
دالر در معامـالت زمین گـردش مالی صورت گرفته 
اسـت کـه البتـه سـهمی در تولیـد ناخالص نـدارد و 
فقط بیسـت میلیارد از ایـن رانت، در بخش صنعت 
سـرمایه گذاری شـده اسـت. مـن حتـی بعیـد مـی 
دانـم کـه ایـن بیسـت میلیـارد هـم وارد ایـن حـوزه 
شـده باشـد. چرخـه ی رانـت اقتصـاد ایـران را نابود 
کـرده اسـت. البته برای مقابلـه با این مسـأله، اراده 

در دولـت وجـود دارد ولـی کافی نیسـت.

28
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انتخـاب دونالـد ترامـپ به عنـوان رئیس جمهـور 
کـه  دلیـل  ایـن  بـه  آمریـکا  ایالـت متحـده  دولـت 
دیکتاتورهـا را مـورد سـتایش و تمجیـد قـرار داد، 
هـواداران خـود را بـه انجـام اعمـال خشـونت آمیز 
تشـویق نمـود، رقیـب خـود را تهدیـد بـه زندانـی 
کـردن کـرد و همچنیـن رسـانه های جریـان اصلـی 
را نیـز دشـمن خوانـد، باعـث ایجـاد تـرس در ایـن 
ایـاالت متحـده آمریـکا در  زمینـه شـد کـه شـاید 
حـال حرکـت بـه سـمت اقتدارگرایـی باشـد. ایـن 
در حالـی اسـت کـه پیش بینی هـا در مـورد ظهـوِر 
جهـان  نقـاط  از  برخـی  در  هـم  فاشیسـم  دوبـاره 
درسـت از آب در می آیـد. بـا ایـن تفاسـیر رسـیدن 
ترامـپ بـه مقـاِم ریاسـت جمهوری ترامـپ می تواند 
ایـاالت متحـده آمریکا را به وضعیتی سـوق دهد که 
اقتدارگرایـی رقابتی خوانده می شـود. اقتدارگرایی 
رقابتی سیستمی اسـت که در آن نهادهای معنادار 
دموکراتیـک هنـوز موجود هسـتند، امـا حکومت از 
قـدرت دولتـی برای آسـیب رسـاندن و ضـرر زدن به 
مخالفـان خـود اسـتفاده می کنـد و از ایـن قـدرت 
بهره منـد  مخالفـان  سـرکوب  جهـت  در  دولتـی 

می شـوند.
امـا چالش هاِی پیـش روِی دموکراسـی در آمریکا 
نشـان  را  خـود  کـه  دهه هاسـت  بـرای  هم اکنـون 
داده، حتـی بسـیار پیش تـر از آنکـه دونالـد ترامـپ 

بـه روی صحنـه بیایـد. از دهـه 80، تعمیـق قطبـی 
شـدن و رادیکال ترشـدن حـزب جمهوری خـواه در 
آمریکا باعث شـد بنیادها و نهادهایـی که به صورت 
وظیفـه  طوالنـی،  زمـان  خـالل  در  و  تاریخـی 
داشـتند،  را  آمریکایـی  دموکراسـی  از  محافظـت 
تضعیـف شـوند. ایـن رونِد تضعیـف، باعث شـده تا 
رسـیدِن ترامپ به مقام ریاسـت جمهوری در مقطع 
فعلـی و در شـرایطی کـه نهادهای مذکـور تضعیف 
کـه  باشـد  زمانـی  از  خطرناک تـر  بسـیار  شـدند، 
احیانـًا ترامـپ چنـد دهـه پیش بـر سـر کار می آمد. 
بدیـن ترتیـب چون بر سـرکاِر آمـدن ترامـپ، مقارن 
بـا ضعیف تـر شـدن نهادهایـی شـده کـه به صـورت 
تاریخی از دموکراسـی محافظت می کردند، مسـأله 

صـورت خطرناک تـری پیـدا کـرده اسـت.
آنچـه تناقض آمیـز اسـت، ایـن اسـت که سـازوکار 
قطبی شـدن کـه هم اکنون دموکراسـی را در آمریکا 
مـورد تهدیـد قـرار داده، ریشـه در فراینـِد تـوأم بـا 
تأخیـر دموکراتیزاسـیون در ایـاالت متحـده آمریـکا 
دارد. تنهـا در اواخـر دهـه 1970 کـه هـم جنبـش 
حقـوق شـهروندی و هـم دولـت فـدرال تصمیـم بـه 
پایـان دادن اقتدارگرایـی در ایـاالت جنوبی گرفت، 
کشـور بـه معنـای واقعی به یـک کشـور دموکراتیک 
تبدیـل شـد. بـا ایـن وجـود ایـن فراینـد، منجـر بـه 
در  را  رأی دهنـدگان  شـد،  کنگـره  تقسـیم بندی 
راسـتای تعلقـات نـژادی صف بنـدی کـرد و حـزب 
جمهوری خـواه را بیـش از پیـش بـه سـمت راسـت 
سـوق داد. از ایـن روی آن قطبـی شـدن کـه اتفاقـًا 
به واسـطه دموکراتیزاسـیون در ایاالت متحده سر بر 

آورد، هـم بـه قـدرت رسـیدن ترامپ را تسـهیل کرد 
و هـم باعث شـد تا نهادهـای دموکراتیـک در مقابل 
رفتـار اقتدارگرایانـه فـردی هماننـد او آسـیب پذیرتر 

شوند.
ممکـن اسـت دیگـر محافظـت از دموکراسـی از 
مجراهایـی کـه سـابقًا ممکـن بـود و مـورد انتظـار، 
محقـق نشـود. آن تعهـدی کـه جامعـه آمریـکا در 
قبال دموکراسـی داشـت، مانعـی در برابر بازگشـت 
بـه گذشـته نیسـت. همچنیـن تعهـد ایـن جامعـه 
بـه تـوازن و تفکیـک قـوا، بوروکراسـی و مطبوعـات 
آزاد هـم نمی توانـد در مقابل بازگشـت بـه رویه های 
گذشـته مقاومـت جـدی از خـود نشـان دهـد. در 
نهایـت، ایـن توانایـی و قابلیـت ترامـپ در بسـیج 
حمایـت عمومی اسـت کـه سرنوشـت دموکراسـی 
را در آمریـکا تعییـن خواهـد کـرد. ایـن توانایـی در 
صورتـی کـه تیـم اجرایی ترامـپ عملکـرد ضعیفی 
از خـود نشـان دهـد، محدود ولـی در صـورت وقوع 
یـک جنگ یا حمله تروریسـتِی وسـیع بسـیار قابل 

توجـه خواهـد بود.

»بازگشـت بـه عقب« چگونـه ماهیتی خواهد 
داشت؟

چنانچـه که در آمریکا بازگشـتی به عقـب صورت 
بگیـرد، ایـن امر در شـکل کودتـا یا اعـالِم حکومت 
نظامـی و یـا در قالـب حکومِت تک حزبـی نخواهد 
اقتدارگـرای  نظام هـای  از  بسـیاری  تجربـه  بـود. 
معاصـر نشـان می دهـد که چنیـن چیـزی در قالب 
یـک سـری از وقایع و تغییـراِت ظاهـرًا کم اهمیت و 

آیاآمریکاهنوزمأمنیبرایدموکراسیاست؟
چرا خطر بازگشت به عقب آمریکا را تهدید می کند؟

سیاستخارجی
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روبرت میکی، استیون لویتسکی و لوکان احمد وی
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گام هـای پیش رونـده ای صـورت می گیرد کـه غالبًا 
قانونـی هسـتند و در ظاهـر هـم بی ضـرر بـه نظـر 
می رسـند. با ایـن وجود، این ها به تمامـی و در کنار 
یکدیگـر، آرایـش قـوا را بـه نفـع دولت حاکـم تغییر 

می دهنـد.
موفقیـت  میـزان  و  امـر  ایـن  تحقـق  سـهولت 
دولـت در محقـق کـردن آن، البتـه متغیر اسـت. در 
جایـی ماننـد ایـاالت متحـده آمریـکا کـه نهادهای 
کفایـت  حـد  بـه  قانـون  حاکمیـت  و  دموکراتیـک 
نیروهـای  و  قوانیـن مدنـی  و  باشـند  تثبیت شـده 
اپوزیسـیون قدرتمندنـد، پیـش برد اهـداِف مبتنی 
بر سوءاسـتفاده از قدرت، هم بسـیار دشـوار اسـت 
و هـم در عیـن حـال واجد تبعات کمتری نسـبت به 
کشـورهایی هماننـد روسـیه، ترکیـه و ونزوئالسـت. 
بـا ایـن وجـود، چنیـن سوءاسـتفاده ای در گذشـته 
نزدیـک در ایـاالت متحده آمریکا به وقوع پیوسـته و 

وقـوع مجـدِد آن ناممکـن و محـال نیسـت.
سیاسـی  سوءاسـتفاده ها،  ایـن  از  نـوع  اولیـن 
کـردن نهادهـای دولتـی و عمومـی و به کارگیـری 
آن هـا علیـه اپوزیسـیون اسـت. دولت هـای مـدرن 
دارای نهادهـا و موجودیت هـای متنوعـی هسـتند 
کـه می توان آن هـا را مورد شناسـایی و پیگیری قرار 
داد. ایـن نهادها ترکیبـی از ناظران بخش عمومی و 
شـهروندان عادی سـت که عبارت انـد از دادگاه ها، 
نظارتـی  کمیته هـای  عمومـی،  دادسـتان های 
قانونـی، الزامـات قانونی، سـازمان های اطالعاتی، 
ابزارهـای مالیـات و نهادهـای بازرسـی. این مسـأله 
کـه ارگان هـای مذکـور به گونـه ای طراحی شـده اند 

کـه در کاِر داوری بی طـرف باشـند، هـم چالشـی 
اقتدارگرایـان قـرار می دهـد و هـم در  پـاِی  پیـِش 
عیـن حـال فرصتی بـرای آنـان اسـت. بـه درجه ای 
اسـتقالل  بتواننـد  بازرسـی  سـازمان های  کـه 
خـود را حفـظ کننـد، خواهنـد توانسـت در مقابـل 
سوءاسـتفاده های دولتـی بایسـتند و حتی عامالن 
امـا  کننـد؛  محکـوم  را  سوءاسـتفاده ها  این گونـه 
ایـن مسـأله روی دیگـری دارد و آن این کـه چنانچـه 
ایـن نهادهـا بـه دسـت وفـاداران حکومـت بیفتـد، 
می تواننـد تخلفـات رسـمی را بپوشـانند و به عنوان 

سـالحی بالقـوه علیـه مخالفـان حکومـت بـه کار 
شـوند. گرفته 

بنابرایـن اقتدارگرایانـی کـه بـه روی کار آمده انـد، 
نهادهـای  کارکنـان  تصفیـه  بـرای  شـدیدی  میـل 
عمومی مدنی و سـایر افراد غیروابسته و جایگزینی 
کـه  نهادهایـی  دارنـد.  خـود  طرفـداران  بـا  آن هـا 
نمی تـوان در آن هـا به راحتـی تصفیـه موردنظـر را 
اعمـال کـرد، از جملـه دادگاه ها، هم به شـیوه های 
دیگـری سیاسـی می شـوند. شـیوه هایی از جملـه 
تطمیـع، تهدیـد و باج گیـری و در شـرایط حادتـر 

حتی توسـل بـه اسـتیضاح.
ماننـد  نهادهـای دولتـی،  بـا  برخـوردی  چنیـن 
اسـت.  ورزشـی  مسـابقه  یـک  در  داور  خریـدن 
نه تنهـا خطاهـای تیمـی کـه داور را خریـده، لحاظ 
نمی شـود، بلکه حتی خطاهایی نیز بـه ناحق برای 
تیـم مقابل گرفته می شـود. بنـا بر یک دلیـل دولت 
می توانـد در مقابـل نظارت هـا، تحقیقـات حقوقی 
و اتهامـات جنائـی سـپری امـن داشـته باشـد و بـا 
خیالـی امن بـه کار خود بپـردازد و آن این اسـت که 
در این سیسـتم رفتارهای غیرقانونی قابل پیگیری 
از سـوی دیگـر، دولـت  بـود.  نخواهنـد  ردیابـی  و 
می توانـد به صـورت گزینشـی قانـون را به گونـه ای 
اعمـال کند کـه مخالفان سیاسـی، کسـب وکارها و 
رسـانه ها را هـدف قـرار دهـد امـا متحـدان و )تمـام 
راحـت  را  کرده انـد(  اختیـار  سـکوت  کـه  کسـانی 
بگـذارد. به عنـوان مثال، والدیمیر پوتیـن، پس از به 
روی کار آمدن در مسـند ریاسـت جمهوری بسیاری 
از رقبـای خـود را از طریـق تحت پیگـرد قانونی قرار 

داد و تحـت لـواِی مبـارزه بـا فسـاد از صحنـه حذف 
کـرد در حالـی کـه رفتارهای مشـابهی کـه از جانب 
نادیـده  به کلـی  را  می شـد  صـادر  او  هم پیمانـان 

اسـت. گرفته 
 در عیـن حـال پلیسـی کـه سیاسـی شـده باشـد 
هـم در عیـن حـال کـه بـه کاِر سـرکوب مخالفـان و 
معترضین وابسـته به اپوزیسـیون می آید، در همان 
حـال، رفتـار مداراجویانه ای بـا اراذل و اوباشـی دارد 
کـه به صورت سـازماندهی شـده در مقاطعـی برای 
ایـن  می آینـد.  خیابان هـا  بـه  دولـت  از  حمایـت 

تاکتیکی سـت کـه به صـورت مؤثـر در ونزوئـال مورد 
بهره بـرداری قرار گرفته اسـت. نهادهای اطالعاتی 
سیاسـی شـده هـم بـه سـهم خـود می تواننـد برای 
نقـش  آنـان  از  اخـاذی  و  مخالفـان  از  جاسوسـی 
ایفـا کننـد. رهبر ارشـد اپوزیسـیون در مالـزی، انور 
ابراهیـم با اسـتفاده از ایـن روش کنار گذارده شـد: 
وی در جریـان تحقیقـات مشـکوک پلیس در سـال 

1991، بـه لـواط محکـوم شـد و بـه زنـدان افتاد.
به طـور حتـم، حتـی بوروکراسـی های موجـود در 
کشـورهای دموکراتیـک هـم در معـرض سیاسـی 
شـدن قـرار دارنـد، اما چنانچـه هنوز سـازوکارهایی 
وجـود داشـته باشـند کـه در صـورت برمـال شـدن 
مصادیق این مسـأله، توانایی برخورد با آن را داشته 
باشـند، دامنـه سیاسـی شـدن محـدود می گـردد. 
برعکـس در نظام هـای اقتدارگـرای رقابتـی، ایـن 
مسـأله به صـورت سیسـتماتیک و نظام منـد وجـود 

دارد.
بـا  منتخـب،  اقتدارگرایـان  کـه  راهـی  دومیـن 
توسـل بـه آن، آرایـش زمیـن بـازی را بـه نفـع خـود 
عناصـِر  و  اجـزا  کـردن  بی اثـر  می دهنـد،  تغییـر 
از  اندکـی  تعـداد  تنهـا  اسـت.  مدنـی  جامعـه 
حـذف  دنبـال  بـه  معاصـر  اقتدارگـرای  رژیم هـای 
کامـل اپوزیسـیون هسـتند. در عـوض بسـیاری از 
ایـن رژیم هـا تـالش می کننـد تـا یـا راه همـکاری با 
اپوزیسـیون را برگزینند یا فعالین منتسب به آن ها را 
سـاکت کنند و یـا گروه هایی که در بسـیج نیروهای 
اپوزیسـیون بـه آن هـا کمـک می کننـد را زمین گیـر 
رسـانه ها،  اربـاب  ماننـد  گروه هایـی  نماینـد: 
فعالیـن عرصـه کسـب وکار، اتحادیه هـای کارگری، 
انجمن هـای مذهبـی و نهادهـای از ایـن دسـت را. 
بهتریـن راهـی کـه مقصـود و منظـوِر نظـِر حاکمان 
اقتدارگـرا را تأمیـن می کنـد، همـکاری و مشـارکت 
اسـت. از ایـن روی، بسـیاری از ایـن دولتمـردان، 
مشـوق ها و امتیازاتـی را بـرای اصحـاب رسـانه های 
و  عمـده  کسـب وکارهای  صاحبـان  تاثیرگـذار، 
بدیـن  می کننـد.  پیشـنهاد  مذهبـی  چهره هـای 
ترتیـب شـرایط به وجـود می آید که هر رسـانه ای که 
از دولت حمایت کند، از امتیازات و دسترسـی های 
ویـژه برخـوردار می گردد. همچنین حامیـان دولت 
بـه  مربـوط  امتیـازات  نیـز  کسـب وکار  عرصـه  در 
بهره بـرداری از منابـع سـودآور و شـرکت در مناقصه 
قراردادهـا و پروژه هـای دولتـی را دریافت می کنند. 
به منظـور مقابلـه با آنـان کـه از خود مقاومت نشـان 
می دهنـد، اقتدارگرایـان  دسـت بـه دامن سیاسـت 
خود می شـوند. روزنامه ها، شـبکه های تلویزیونی و 
وب سـایت هایی کـه در خصوص کـج کارکردی های 
حکومت دسـت به افشـاگری می زننـد، با تهمت ها 
و افتراهـای گوناگونی مواجه می شـوند و همچنین 
بـا ایـن بهانـه کـه آنچـه در ایـن نشـریات منتشـر 
تهدیـد  مـورد  یـا  نقـض  را  ملـی  امنیـت  گردیـده، 
قـرار داده، تحـت پیگـرد قانونـی قـرار می گیرنـد. 
صاحبـان کسـب وکارها که جزء منتقدان محسـوب 
و  مالیاتـی  فـرار  مـواردی همچـون  بـه  می شـوند، 
سـایر تخلفـات متهـم می شـوند و سیاسـتمداران 
منتقـد هـم در تله هایی کـه برای آن ها کار گذاشـته 
در  آن هـا  رسـوایی  و  می شـوند  گرفتـار  می شـود 

مجامـع عمومـی اعـالم می شـود.
حرکت هـای ایذائـی این چنینی می تواند آسـیب 
جـدی بـه موضـع اپوزیسـیون وارد نمایـد. در ایـن 
حالـت ممکن مطبوعـات در ظاهر مسـتقل به نظر 
برسـند اما خود را به طور کامل سانسـور کنند مانند 
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ترکیه و ونزوئال. فعالین کسب وکار ترجیح می دهند 
از سیاسـت کنار بکشـند تا ریسـک گرفتار شدن در 
مسـائل مالیاتی را بـه جان بخرند. هماننـد آنچه در 
روسـیه اتفاق افتاده اسـت. در خالل زمان، فعالیت 
رسـانه های منتقـد کم رنـگ و کم رنگ تـر می شـود و 
شـرایطی به وجـود می آید که اتحادیه هـای کارگری 
و صاحبـان کسـب وکارهای قدرتمنـد و پیـش رو، 
تحـت شـرایط انفعـال سیاسـی قـرار می گیرنـد، در 
ایـن شـرایط جمـع آوری پـول بـرای تـداوم حیـات 
بـه  این هـا  و  می شـود  دشـوارتر  مخالـف  احـزاب 

تمامی اپوزیسـیون را بسـیار متضـرر می نماید.
در نهایـت، اقتدارگرایـاِن منتخـب، اغلـب قوانین 
بـازی سیاسـی را مـورد بازنویسـی قـرار می دهنـد. 
در ایـن راسـتا آنـان اصالحاتـی در قانـون اساسـی 
را  رقابـت  تـا  می دهنـد  صـورت  نهادهـا  سـایر  و 
بـرای رقبـای خـود دشـوارتر کننـد. اعمـال چنیـن 
اصالحاتـی اغلـب تحـت عناوینـی چـون مبـارزه با 
فسـاد، سالم سـازی انتخابات، یا تقویت دموکراسی 
صـورت می پذیـرد اما هدف واقعـی چنین اعمالی، 
مثـال،  به عنـوان  اسـت.  شـوم  و  ناصـواب  بسـیار 
اصالحـات قوانیـن انتخاباتـی کـه در سـال 2012 
در اکـوادور، توسـط رافائـل کورئـرا صـورت گرفـت، 
دخالـت فعالیـن انتخاباتـی غیردولتـی را به صورت 
بسـیار گسـترده محـدود نمـود اگرچـه ایـن عمـل 
در ظاهـر بـرای کاسـتن از تأثیـر فسـادآلود پـول در 

سیاسـت و فرآینـد انتخابـات صـورت گرفـت.
هـم در مالـزی و هـم در زیمبابـوه، دولـت تحـت 
کـه  زد  اصالحاتـی  بـه  دسـت  تمرکززدائـی  لـواِی 
وزن انتخاباتـی رأی دهنـدگان در مناطـق پراکنـده 
روسـتایی را بـه بهـای کاسـتن از وزن آراء مناطـق 
در  اپوزیسـیون  کـه  چـرا  کنـد،  بیشـتر  شـهری 
برخـوردار  قـدرت  بیشـترین  از  شـهری  مناطـق 
بسـیار  به ویـژه  نهـادی  اصالحـات  چنیـن  بـود. 
خطرنـاک هسـتند چرا کـه به رغم نیت خـود، ظاهر 
مشـروعی دارنـد و مشـروعیت را در ظاهـر حفـظ 
می کننـد. همچنیـن اعمـال ایـن تغییـران به ظاهر 
مشـروع، نتایـج انتخابـات را در بسـیاری از مـوارد 
به صورت سیسـتماتیک دسـتخوش تغییر می کند 
و بـه حاکمـان فعلـی اجـازه می دهـد تـا منافعـی 
کـه به واسـطه سوءاسـتفاده اولیـه از قـدرت کسـب 

کرده انـد را بـرای خـود محفـوظ نگـه دارنـد.

دموکراسی جوان
کـه  برسـد  نظـر  بـه  این طـور  اسـت  ممکـن 
دموکراسـی آمریکایـی کـه قدمتی به طـول چندین 
دموکراتیـک  انحرافـات  مقابـل  در  دارد،  قـرن 
آسـیب پذیر نیسـت امـا چنیـن ارزیابـی خطاسـت. 
در واقـع لیبـرال دموکراسـی کـه متضمن حـق رأی 
یکسـان و برابـر و کامـل و طیـف وسـیع حمایتـی از 
آزادی هـای سیاسـی و مدنی اسـت، توسـعه نسـبتًا 
مؤخـری در ایـاالت متحـده آمریکاسـت. بر اسـاس 
ایـاالت متحـده در دهـه  اسـتانداردهای معاصـر، 

1970 بـه معنـای دقیـق دموکراتیـک شـد.
 در آغـاز دهـه 1980، پـس از جنـگ داخلـی و 
بازسـازی، سیاسـتمداران دموکـرات در  فروپاشـی 
هـر یـک از یـازده ایالـت کنفرانـس قدیمـی دسـت 
بـه تشـکیل یک حـزب واحد زدنـد کـه اقتدارگرایان 
را در بـر می گرفـت. دموکرات هـای محافظـه کار و 
شـاخه اجرایی و حزب ملی آن سـیاهان و بسـیاری 
از سفیدپوسـتان فقیرتـر را از حقـوق خـود محـروم 
کردنـد، احـزاب مخالـف سـرکوب شـدند و باعـث 

تعمیق سیاسـت های نژادپرسـتانه و بسـته تر شدن 
عرصـه مدنی شـد. هـدف آنان حصـول اطمینان از 
برخـورداری از نیروی کاِر ارزان در بخش کشـاورزی 
و برتـری سفیدپوسـتان بـود، ایـن گروه از خشـونت 
مـورد حمایـت دولـت بـرای دسـتیابی بـه اهـداف 

خـود اسـتفاده کردند.
بـر  جنوبـی  ایـاالت  قـرن،  نیـم  حـدود  بـرای 
دموکـرات  حـزب  و  کنگـره  در  خـود  نفـوذ  روی 
در  سـپری  تـا  بودنـد  کـرده  سـرمایه گذاری  ملـی 
اصالحـات  اعمـال  به منظـور  کـه  اقداماتـی  برابـر 
سـال  در  باشـند.  داشـته  می گرفـت؛  صـورت 
1944، دادگاه عالـی ایـاالت متحـده آمریـکا، روند 
انتخابـات مقدماتـی کـه در آن صرفـًا دموکرات های 
سفیدپوسـت بـه رقابـت می پرداختنـد را متوقـف 
نمـود. هم زمان با این تصمیم، فعالین سیاه پوسـت 
احـکام قضائی فـدرال، قوانین کنگـره و اصالحات 
رفـع  جهـت  در  تـا  نمودنـد  وارد  را  ملـی  حـزب 
محرومیـت، تبعیـض نـژادی و سـرکوب دولت تغییر 
یابنـد. در اوایـل دهـه 1970، اقتدارگرایـان ایـاالت 
جنوبی، شکسـت را به تمامـی پذیرفتند. هم اکنون 
امـا چیزی حـدود 6000 سیاه پوسـت از حوزه های 
انتخاباتـی در جنـوب برگزیده شـده و وارد سـاختار 

شـده اند. آمریـکا  در  قانون گـذاری 
اما اقتدارگرایی آمریکایی تنها یک پدیده مختص 
جنـوب نبـوده اسـت. از زمانی که اف بی آی، سـی 
آی ای و آژانـس ملی امنیت تأسـیس شـد، روسـای 
جمهـوری از آن ها به منظور نظـارت بر کارکنان کاخ 
سـفید، روزنامه نگاران، مخالفان سیاسـی و فعالین 
اسـتفاده کرده انـد. در خـالل سـال های 1956 تـا 
1971، اف بـی آی بیـش از 2000 عملیـات  علیـه 
گروه هـای  سیاه پوسـت،  معتـرض  سـازمان های 
ضـد جنگ، و سـایر تهدیـدات محتمل انجـام داد. 
اف بـی آی تـا بـدان جـا پیـش رفـت کـه اطالعـات 
آدالی  خصـوص  در  توهین آمیـزی  و  ناصحیـح 
استیونسـون، رقیـب دموکـرات دوایـت آیزنهـاور بـه 
وی داد. بـه همیـن ترتیـب، تیـم اجرایـی نیکسـون 
هـم دادسـتانی کل ایـاالت متحـده آمریـکا و سـایر 
برابـر دشـمنان خـود در  در  را  آژانس هـای کشـور 
حـزب دموکـرات و رسـانه ها بـه کار گرفـت. هماننـد 
نهادهـای  از  سوءاسـتفاده  جنـوب،  اقتدارگرایـِی 
امنیتـی فدرال و نهادهـای مجری قانـون عمدتًا در 
دهـه 1970 و به ویـژه پـس از اصالحـات واترگیـت 

متوقف شـد.  
بـا  زیـادی  فاصلـه  آمریکائـی  دموکراسـی 
وضعیـت ایـده آل آن دارد. افـرادی کـه بـه لحـاظ 
کیفـری سـابقه دار به حسـاب می آینـد و اغلـب از 
سیاه پوسـتان  هسـتند، از رأی دادن منع می شـوند 
و در عیـن حـال، بسـیاری از ایاالت در حـال اعمال 
بـرای رأی دادن  از محدودیت هـا  سـری جدیـدی 
هسـتند. همچنیـن تمرکـز کمپین هـای تبلیغاتی 
بـرای جمـع آوری پـول از ثروتمنـدان، دغدغه هـای 
واقعـی  ماهیـت  اینکـه  خصـوص  در  جـدی ای 
سیسـتم دموکراتیـک و مبتنـی بـر نمایندگـی در 
ایـن  بـا  اسـت.  کـرده  ایجـاد  را  چیسـت  آمریـکا، 
تفاسـیر، نمی تـوان انـکار کـرد کـه ایـاالت متحـده 
آمریـکا برای حـدود نیم قرن، یک دموکراسـی چند 

نـژادی و مقبـول بـوده اسـت.

شکاف بزرگ
پژوهشـگران، هم اکنـون قطب بنـدی سیاسـی   
شکسـت  مرکـزی  و  اساسـی  عامـل  به عنـوان  را 

می دهنـد.  قـرار  شناسـایی  مـورد  دموکراتیـک 
قطب بندی هـای شـدید و رادیـکال منجـر بـه ایـن 
می شـود کـه سیاسـتمداران و حامیـان آن ها رقبای 
خود را نامشـروع تلقی کنند و حتی در برخی موارد 
آن هـا را به عنـوان تهدیـدی بـرای موجودیـت خـود 
تلقـی نماینـد. چنانچـه سیاسـتمداران عالقه منـد 
باشـند،  آنـان  از  تخطـی  و  قوانیـن  شکسـتن  بـه 
هنجارهـای دموکراتیک تضعیف می گـردد. در این 
شـرایط همکاری بـا تندروهای مخالف دموکراسـی 
صورت می پذیرد و حتی اعمال خشـونت یا سکوت 
علیه خشـونتی که به منظور خارج نگه داشـتن رقبا 
از عرصـه قـدرت اعمـال می شـود، هم مـورد تحمل 
و پذیـرش قـرار می گیـرد. دموکراسـی های انـدک 
شـماری وجـود دارنـد که تـوان تـداوم یافتـن تحت 
چنیـن شـرایطی را دارنـد. تـا همیـن اواخـر ایـاالت 
متحـده آمریـکا در مقابـل چنین تهدیداتـی امن به 
نظر می رسـید. به عـالوه سـنت رواداری و همکاری 
باعـث شـد کـه در ایـاالت متحـده آمریـکا، آن نـوع 
از نزاع هـا و جنگ هـای حزبـی کـه منجـر بـه محـو 
کامل رقیب و از بین رفتن دموکراسـی ها در آلمان و 
اسـپانیا در دهه 1930 و در شیلی دهه 1970 شد، 
هیچ وقت اتفـاق نیافتـد. در آمریـکا، دموکرات های 
پیشـرو با تصمیـم رئیس جمهـور فرانکلیـن روزولت 
در برابر اعمال فشـار به دیوان عالی کشـور مخالفت 
کردنـد و همچنیـن جمهوری خواهـان هـم از طرح 
تحقیق و اسـتیضاح رئیس جمهور ریچارد نیکسون 
حمایـت به عمـل آوردند. هر حزبی کـه اختیار کاخ 
سـفید را در دسـت داشـته باشـد، هیچ گاه از قدرت 
دولتـی خـود در برابـر طـرف مقابـل به طـور کامـل 
بهـره نمی گیـرد. در حقیقـت دیرزمانـی اسـت کـه 
ایـن رویـه که قـدرت قـوه مجریـه و روسـای جمهور 
کنگـره  اعضـای  اکثریـت  قـدرت  همین طـور  و 
به صـورت سیسـتماتیک، کمتـر از میـزان اسـمی 
حیاتـی  منبـع  یـک  به عنـوان  شـود؛  اعمـال  آن 
بـرای پایـداری دموکراسـی و به عنـوان منبـع ثبـات 
دموکراسـی در ایـن کشـور نقـش ایفـا کرده اسـت.

اما با تصویب الیحه حقوق مدنی در سـال ۱۹۶۴ 
و قانـون حـق رأی عمومـی در سـال 1965، حـزب 
دموکـرات کـه پیش تـر و بـه مـدت طوالنـی ضامـن 
حـزب  همین طـور  و  بـود  سفیدپوسـتان  برتـری 
جمهوری خـواه کـه حـزب لینکلـن بـود، سیاسـت 
ملـی را در قالـب خطـوط نـژادی به صـورت مجـدد 
سـازماندهی نمودند یـا به عبارت بهتر به سیاسـت 
ملـی در چارچوب مسـائل نـژادی سـامان جدیدی 
انتخابـات  در  اهـل جنـوب  دادنـد. سیاه پوسـتان 
رفتـاری مشـابه دموکرات ها از خود نشـان می دادند 
و سفیدپوسـتان اهـل جنوب هـم به طـور روزافزونی 
به سـمت حزب جمهوری خواه گرایش پیدا کردند. 
انتخـاِب بسـیاری از سفیدپوسـتان اهـل جنوب بنا 
بـه دالیـل طبقاتـی، جمهوری خواهـان بودنـد چـرا 
کـه درآمدهای منطقه جنوب در حـال افزایش بود و 
ایـن افزایش درآمدها باعث می شـد کـه تقاضا برای 
گسترده شـدن هرچه بیشتر سیاسـت گذاری های 

اقتصـادی حـزب جمهوری خواه بیشـتر شـود.
امـا بسـیاری از افـراد هم حـزب جمهوری خـواه 
را بـه دلیـل مواضـع محافظه کارانـه ایـن حـزب در 
خصوص مسـائل نـژادی و تقیـد و تأکیـد این حزب 
بـر روی قانـون مـداری و نظـم مـورد انتخـاب قـرار 
می دادنـد. ایـن سـازمان دهی مجـدد باعـث شـد 
کـه ترکیـب کنگـره هـم دسـتخوش تغییـر شـود. 
در دهه هـای بعـدی جنـوب یـا منطقـه جنـوب، از 
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منطقـه ای کـه یـک منطقـه تـک حزبـی بـود و در 
آن دموکرات هـا دسـت بـاال را داشـتند، تبدیـل بـه 
منطقـه ای شـد کـه جمهوری خواهان بـر آن اعمال 
سـلطه می نمودنـد. در حالـی کـه زمانـی جنـوب، 
بـه کنگـره می فرسـتاد،  را  دموکرات هـای میانـه رو 
لیبـرال  هـم  و  سیاه پوسـتان  هـم  هم اکنـون 
دموکرات هـای اسـپانیایی تبار و البتـه بیشـتر از هر 
دوی آن ها، جمهوری خواهان بسـیار محافظه کار را 
بـه کنگره می فرسـتد. البته به طور حتـم، در قطبی 
شـدن ایدئولوژیک کنگـره عوامل دیگـری هم مؤثر 
بوده انـد، اما دموکراتیزه شـدن جنوب خـود یکی از 
اصلی تریـن و اساسـی ترین دالیل آن اسـت. نتیجه 
ایـن شـد کـه هـر دوی این احـزاب یعنی هـم حزب 
دموکـرات و هـم حـزب جمهوری خـواه بـه لحـاظ 
بـه احزابـی همگن تـر و دارای خـط  ایدئولوژیـک 

و خطـوط روشـن تر تبدیـل شـده اند. ایـن مسـأله 
بـه نوبـه خـود باعـث شـده کـه دیگـر روشـی کـه 
در تخفیـف دعواهـای حزبـی مؤثـر واقـع شـود، به 
سـهولت یافـت نشـود. ایـن رویـه اخیـر همین طور 
باعـث شـده تـا اعضـای میانه رویـی کـه بتواننـد به 
نمایندگـی از هـر کـدام از دو حزب، سـایر اعضاء را 
در خصـوص مـوارد مختلف به تفاهم نزدیک کنند، 
وجود نداشته باشـد. پیروزی دموکراسی در جنوب 
نه تنهـا کنگـره را به لحـاظ ایدئولوژیک قطبی کرد، 
بلکـه حتی رأی دهنـدگان را هـم در امتداد خطوط 
حزبـی سـاماندهی و آنـان را به یک وضعیت قطبی 
درآورد؛ یعنـی حتـی رأی دهندگان هم یـک آرایش 
قطبـی شـده پیـدا کردنـد. از اواخـر دهـه 1960 
حـزب  دو  هـر  کاندیداهـای  فزاینـده ای،  به طـور 
دموکرات و جمهوری خواه شـروع به نظارت متمایز 
بـر روی سیاسـت عمومـی کردنـد. ایـن نظـارت در 
ابتـدا بـا مسـائل نژادی شـروع شـد و سـپس طیف 
وسـیع تری از مسـائل را دربرگرفـت. مطابـق نظـر 
یکـی از صاحب نظـران علم سیاسـت مارک تسـلر، 
کمپین هایی که در واقع بر اسـاس مسـائل نژادی، 
کدبندی و سـازمان دهی شـده اند، رأی دهندگان را 
تشـویق می کنـد تا برنامه های دولـت را صرفًا از این 

نقطه نظـر گروهـی کـه به زعـم آنان از سیاسـت ها و 
برنامه هـای دولـت منتفع خواهد شـد، مـورد توجه 
قـرار دهنـد. درواقـع ارزیابـی در ایـن مـورد بـرای 
رأی دهنـدگان بـه دسـت می دهـد در خـالل زمـان 
گرایش هـای نـژادی رأی دهنـدگان سفیدپوسـت، 
بیـش از پیـش، افکار آن ها را در خصوص سیاسـت 
در خصـوص  اسـت. حتـی  داده  عمومـی شـکل 
مسـائلی کـه در ظاهـر بی ارتبـاط بـه نـژاد بـه نظـر 
می رسند؛ مسـائلی مانند مراقبت های بهداشتی، 

امنیـت اجتماعـی و مالیات.
قطبـی شـدن در قالـب احزاب و یـا تحزب قطبی 
کـه  خبـری  رسـانه های  تضعیـف  سـایه  در  شـده 
یکـی از عناصـر حیاتـی شـفافیت و پاسـخگویی 
تـا  اسـت.  شـده  تقویـت  هسـتند،  دموکراتیـک 
اخبـار  آمریکایی هـا  از  بسـیاری   1990 دهـه 

تلویزیونـی  انگشت شـمار  شـبکه های  از  را  خـود 
مـورد اعتمـاد خویـش دریافـت می کردنـد. خـوِد 
سیاسـت مداران هـم اعتمـاد زیـادی بـه مطبوعات 
نیـز  را  عمـوم  توجـه  آن هـا  به وسـیله  تـا  داشـتند 
بـه خـود جلـب نماینـد. بـه همیـن دلیـل اساسـًا 
بـرای  روزنامه نـگاران  بـا  سیاسـتمداران  بیگانگـی 
چـون  می شـد.  تمـام  گزافـی  بهـای  بـه  آن هـا 
عمومـی  گرایش هـای  از  آن هـا  صـورت  ایـن  در 
در  امـا  می ماندنـد؛  بی خبـر  جامعـه  در  موجـود 
خـالل بیسـت سـال اخیـر رسـانه ها هـم به صورت 
فزاینـده ای قطبـی شـده اند. ایجـاد فاکـس نیـوز 
خـود  بـرای  احـزاب  کـه  دوره ای  کـه  شـد  باعـث 
کانال هـای خبـری داشـتند، بـه پایـان برسـد. در 
عیـن حـال گسـترش اینترنـت هـم باعـث شـد تـا 
افـراد صرفـًا سـراغ اخبـاری برونـد کـه منطبـق بـا 
اسـت.  امـور مختلـف  آن هـا در خصـوص  عقایـد 
اینترنـت چنین اخباری را به سـهولت در دسـترس 
نقشـی اساسـی در بسـته  و  قـرار می دهـد  افـراد 
شـدن گسـترده روزنامه هـای محلـی و منطقـه ای 
ایفـا کـرده اسـت. هم اکنـون، هـم دموکرات هـا و 
هـم جمهوری خواهـان، اخبـار را از منابـع کامـاًل 
رسـانه های  تأثیـر  و  می کننـد  دریافـت  متفاوتـی 

سـنتی بـه طـرز بسـیار قابل توجهـی کاهـش پیـدا 
کـرده اسـت. نتیجـه ایـن شـده کـه رأی دهنـدگان 
بیشـتر بـه پذیـرش اخبـار جعلـی روی می آورنـد و 
بیشـتر به سـخنانی که از دهان سـخنگویان حزب 
بیـرون می آیـد، اعتمـاد می کنند. زمانی کـه وقایع 
و  شـده  قطبـی  رسـانه های  طریـق  از  اتفاقـات  و 
بخش بنـدی شـده فیلتـر شـده و سـپس در اختیار 
هـم  آمریکایی هـا  بالطبـع  می گیـرد،  قـرار  عامـه 
تقریبـًا کل وقایـع سیاسـی را از دریچه لنـز حزبی و 
در واقـع از دریچـه لنـزی کـه حـزب موردنظـر آن ها 
تـدارک دیـده نـگاه می کننـد. حـال بایـد دیـد بعد 
از بـه روی کار آمـدن ترامـپ چـه اتفاقـی افتـاده 
اسـت. اتفاقـی کـه افتـاد، عبـارت بـود از گسسـت 
بـه  و  بـا سیاسـت های سـنتی جمهوری خواهـان 
آغـوش کشـیدن پوتیـن. نتایـج یـک نظرسـنجی 
نشـان داد کـه میـزان محبوبیـت والدیمیـر پوتیـن 
در بیـن جمهوری خواهـان از 10 درصـد در جوالی 
2014 بـه 37 درصـد در دسـامبر 2016 افزایـش 

پیـدا کـرده اسـت.
شـکاف روزافزون میان ثروتمندترین آمریکایی ها 
بـه  منجـر  همچنیـن  کشـور  شـهروندان  سـایر  و 
تشـدیِد فرآینـد قطبی شـدن و عمق یافتن بیشـتر 
آمریـکا  متحـده  ایـاالت  درآمـد  اسـت.  شـده  آن 
از  خـود  میـزان  باالتریـن  بـه  نابرابـر  به صـورت 
زمـان رکـود بـزرگ رسـیده اسـت. رشـد انفجـاری 
درآمدهـا برای باالتریـن دهک هـای درآمدی باعث 
رأی دهنـدگان  روزافـزون  حمایـِت  آن هـا  تـا  شـده 
ثروتمنـد و کمـک آن هـا بـه کمپین هـای تبلیغاتی 
سیاسـت گذاری های  اعمـال  و  تصویـب  جهـت 
بـا  ارتبـاط  در  به ویـژه  اقتصـادی  محافظه کارانـه 
مالیات هـا شـده اسـت. این هـا بـه تمامـی باعـث 
شـده تـا قانون گـذاران جمهوری خـواه بیشـتر بـه 
سـمت راسـت حرکت کنند و یا در موضع راسـت تر 
افزایـش  عـدم  و  رکـود  همچنیـن  بگیرنـد.  قـرار 
چشـمگیر دسـتمزد طبقه کارگر در سـه دهه اخیر 
راسـتی  دسـت  پوپولیسـتی  واکنـش  یـک  باعـث 
شـده کـه در عیـن حـال رنـگ و بـوی نـژادی هم به 
خـود گرفته اسـت. به ویـژه در میان سفیدپوسـتان 
روسـتایی که خشـم خود را معطوف بـه برنامه های 
هزینـه زا و هزینه سـاز لیبرالـی کردنـد که در چشـم 
اقلیت هـای  تنهـا  سفیدپوسـت،  روسـتاییاِن  آن 

شهرنشـین را منتفـع می سـازد.
سیاسـی  اختالف نظرهـای  و  تفاوت هـا  دامنـه 
بسـیار  هم اکنـون  هویـت،  سـر  بـر  روزافـزون 
گسـترده تر از دوگانه سـنتی سـیاه و سـفید اسـت. 
شـده  باعـث  گسـترده  مهاجـرت  دهـه 1970  از 
تـا اسـپانیایی تبارها و آمریکاییـان بـا تبـار آسـیایی 
به ویـژه در قالـب دموکرات هـا بیشـتر وارد فرآینـد 
انتخابـات بشـوند کـه این امر بـه نوبه خود شـکاف 
حزبـی میـان سفیدپوسـتان و غیرسفیدپوسـتان را 
بیشـتر کـرده و بـه آن عمـق و اسـتحکام بیشـتری 
داده اسـت. تمامـی ایـن وقایـع باعـث شـده کـه 
بسـیاری  میـان  در  اضطراب هایـی  و  نگرانی هـا 
از  خصـوص  در  سفیدپوسـت  رأی دهنـدگان  از 
دسـت دادن اکثریـت عـددی و تفـوق فرهنگـی و 
سیاسـی خـود ایجـاد شـود. همان طـور که قبـل از 
رونـد دموکراتیزاسـیون چنیـن احساسـی در میان 
سفیدپوسـتان جنـوب وجـود داشـت. از بسـیاری 
از جهـات می تـوان نتیجـه گرفـت کـه هم اکنـون 
سیاسـت نژادپرسـتانه جنـوب بـه یـک مسـأله بـا 

سـطح و دامنـه ملـی تبدیـل شـده اسـت.
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خطرات قطبی شدن
قطبـی شـدن در قالـب نظـام حزبـی یـا تحـزب 
را  بسـیاری  تهدیـدات  و  خطـرات  شـده،  قطبـی 
اولیـن  می نمایـد.  آمریـکا  در  دموکراسـی  متوجـه 
خطـر این اسـت که چنیـن قطبی شـدنی باعث به 
وجـود آمدن بن بسـت به ویژه در شـرایطی می شـود 
کـه کنتـرل قـوه مقننـه و ارگان هـای قـوه مجریه در 
دسـت دو حـزب مختلـف باشـد. بـا جدی تر شـدن 
و گسـترده تر شـدن دامنـه قطبـی شـدن، کنگـره 
قوانیـن کمتـر و کمتـری را از تصویـب می گذرانـد 
و چنیـن رویـه ای باعـث می شـود کـه مسـائل مهـم 
حل نشـده باقـی بماننـد. ایـن سـوء کارکـرد باعـث 
می شـود کـه اعتمـاد عمومـی نسـبت بـه نهادهای 
سیاسـی کاهش پیـدا کنـد و این کاهـش در خالل 
می گیـرد.  صـورت  حزبـی  خطـوط  به مـوازات  و 
رأی دهندگانـی کـه از حزبـی حمایـت می کنند که 
هم اکنـون کنتـرل کاخ سـفید را در دسـت نـدارد، 
بـه طـرز شـگفت انگیزی اعتمـاد خـود را بـه دولـت 
از دسـت می دهنـد و اعتمـاد ایـن رأی دهنـدگان 
نسـبت بـه دولـت کـم اسـت. نتیجـه نظرسـنجی 
کـه در سـال 2010 توسـط یکـی از محققـان علـوم 
تومـاس  و  هترینگتـون  مـارک  اسـم  بـه  سیاسـی 
رادولـف صـورت گرفت، نشـان مـی داد کـه اکثریت 
رأی دهنـدگان جمهوری خواهـی که در این تحقیق 
شـرکت کردنـد، به هیچ وجـه و هرگز به دولـت فدرال 

نکرده انـد. اعتمـاد 
از طرف دیگر چنین بن بستی، ریاست جمهوری 
را تشـویق به انجـام اقدامات و اعمـال یک جانبه ای 
می کنـد کـه درسـت در لبه هـای محدودیت هـای 
قانونـی شـکل می گیـرد. به طوری کـه ایـن اقـداِم 
یک جانبـه در عیـن حال که غیرقانونی نیسـت؛ اما 
از حداقـل اسـتانداردهای قانونـی تبعیت می کند. 
زمانـی کـه شـرایط به گونه ای سـت کـه در حکومت 
شـکاف بـه وجـود آمده و حزبـی که از قـدرت برکنار 
مانـده، مصمم به کارشـکنی در برابـر رئیس جمهور 
و عـدم تصویـب قوانیـن و لوایـح پیشـنهادی دولت 
وی اسـت، رئیس جمهـور درمانـده ناگزیراسـت بـه 
هـر ترتیبـی مسـائل خـود را بـا کنگـره حـل و فصل 
نمایـد. تحـت ایـن شـرایط، رئیس جمهـور درصـدِد 
افزایـِش قـدرت خـود از طریـق قوانین و دسـتورات 
اجرایی و سـایر اقدامات یک جانبـه و متمرکز کردن 
کنتـرل خـود بـر بوروکراسـی فـدرال برمی آیـد. در 
عین حال قطبی شـدن باعث می شـود کـه نظارت 
کنگـره بـر کاخ سـفید و رویه هـای مربـوط بـه کاخ 
سـفید دشـوارتر شـود. از آنجایـی که بـرای اعضای 
کنگـره دشـوار اسـت کـه بـا یکدیگـر متحد بشـوند 
و به صـورت جمعـی و برمبنـای همـکاری تیمـی 
بـه مقابلـه با گسـترده شـدن هـر چه بیشـتر قدرت 

اجرایـی دولـت بپردازند.
 زمانـی کـه هـم کنتـرل کنگـره و هم کنتـرل کاخ 
سـفید به دسـت یک حـزب می افتد، قانون گـذاران 
نظارت هـای  اعمـال  بـرای  اندکـی  انگیـزه 
سـخت گیرانه بـرای رئیس جمهـور دارنـد. بـا ایـن 
تفاسـیر در شـرایط امروز و به واسـطه قطبی شـدن، 
اینکـه  بـرای  کنگـره  جمهوری خواهـان  شـانس 
بخواهنـد ترامـپ را اندکـی محـدود کننـد یـا مـورد 
نظـارت قـرار دهند کاهش پیدا کرده اسـت. اگرچه 
بسیاری از سـران و نخبگان حزب ترجیح می دادند 
و  پیش بینی تـر  قابـل  جمهوری خـواه  یـک  تـا 
حمایـت  امـا  ببیننـد،  سـفید  کاخ  در  را  موجه تـر 

گسـترده و قـوی رأی دهنـدگان طرفـدار حـزب بـه 
ترامـپ، بـه ایـن معنـی اسـت کـه هرگونـه مخالفت 
دسـته بندی های  کـه  شـد  خواهـد  باعـث  جـدی 
را  حـزب  و  بیایـد  وجـود  بـه  حـزب  در  خطرناکـی 
چندپـاره کنـد. همین طـور چالش هـای اولیـه ای 
وجـود  جمهوری خـواه  حـزب  بـا  ارتبـاط  در  کـه 
کار  دسـتور  و  شـوند  فعـال  دوبـاره  هـم  داشـت، 
محافظه کارانـه و بلندپروازانـه حـزب جمهوری خواه 
هـم به خطر بیافتد؛ بنابراین بسـیار بعید اسـت که 
جمهوری خواهـان کنگـره در ایـن مقطـع رفتـاری 
همانند اسـالف خود در قبال نیکسـون و به چالش 
کشـیدن وی از خود نشـان دهند. در واقع به همین 
دلیل اسـت کـه جمهوری خواهان کنگـره تابه حال 
هـم از اینکـه تضـاد سـوگیری های ترامپ بـا منافع 
ملـی و یـا اتهامـات مربوط بـه تبانی کمپیـن ترامپ 

بـا دولـت روسـیه را به صـورت جـدی مـورد تحقیـق 
و تفحـص قـرار دهنـد، خـودداری کرده اند. مسـأله 
خطرناک تـر ایـن اسـت کـه حـزب جمهوری خـواه 
تـا بـه آن پایـه ای رادیـکال شـود کـه به بیـان و تعبیر 
دو دانشـمند علـوم سیاسـی بـه اسـم توماسـمان و 
نورمان که نسـبت به مشـروعیت مخالفان سیاسی 
خـود هـم بی اعتنایـی کننـد. در خـالل دو دهـه 
گذشـته بسیاری از جمهوری خواهانی که به قدرت 
همچنیـن  و  جمهوری خـواه  فعـاالن  رسـیده اند، 
شـخصیت های  و  جمهوری خـواه  رسـانه های 
مدافـع جمهوری خواهـان شـروع بـه تهدیـد رقبای 
دموکراتیـک خـود کرده انـد و تـا بـدان جـا پیـش 
رفته انـد کـه آن هـا را به عنـوان یـک تهدیـد حیاتـی 
بـرای امنیت ملی و یا شـیوه زندگـی موجود معرفی 
می کننـد. حتـی از این کـه رقبـای خـود را به عنوان 
واجـد  کـه  و شـهروندان کشـور  دارای حـق  افـراد 
حقوقـی هسـتند، شناسـایی کننـد، اکـراه دارنـد.

وضعیـت  از  سـؤال  طـرِح  از  پـس  ترامـپ  خـود 
شـهروندی رئیس جمهـور اوبامـا بـود کـه در عرصـه 
سیاسـی بـه چهـره ای شـناخته شـده تبدیل شـد و 
توانسـت چهـره متمایزتـری نسـبت به سـایر رقبا از 
خـود بـه نمایـش بگـذارد. در خـالل کمپین هـای 

انتخاباتـی در سـال 2016 ترامـپ به طور مسـتمر، 
رقیـب انتخاباتـی خود، هیـالری کلینتـون را فردی 
خـالف کار و مجـرم می نامیـد و حتـی در یکـی از 
رهبـران  جمهوری خـواه  حـزب  گردهمایی هـای 
جمهوری خـواه هم صـدا بـا سـایر طرفـداران شـعار 
خفـه کـردن و خامـوش نمـودن صـدای هیـالری 

کلینتـون را سـر می دادنـد.
احزابـی کـه بـه رقبـای خـود بـه چشـم نیروهـای 
اقدامـات  محتمـاًل  می کننـد،  نـگاه  نامشـروع 
شـدیدی را بـرای تضعیـف آن هـا بـه کار خواهنـد 
به طـور  جمهوری خـواه  حـزب  واقـع  در  بسـت. 
روزافزونـی هنجارهـای نهادینـه شـده در ارتبـاط بـا 
تحدید قدرت و همکاری با کلیه نیروهای سیاسـی 
کـه در واقـع همـان سـتون های ثبـات سیاسـت در 
ایـاالت متحده امریکاسـت را به نفـع تاکتیک هایی 

کـه در ظاهـر قانونی اما در باطن ناقض سـنت های 
دموکراتیـک آمریـکا هسـتند، کنـار می گذارنـد و با 
ایـن کار باعـث بـه وجود آمـدن تنش های سیاسـی 
می شـوند. اسـتیضاح رئیس جمهور بیـل کلینتون 
در سـال 1998 توسـط جمهوری خواهـان کنگـره 
اسـت.  زمینـه  ایـن  در  بـارز  مثال هـای  از  یکـی 
همچنیـن خـودداری جمهوری خواهـان مجلـس 
سـنا از رسـیدگی به صالحیت نامزد ریاسـت دیوان 
اوبامـا  بـاراک  توسـط  سـال 2016  در  کـه  عالـی 
معرفـی شـده بـود، نیـز از جملـه مثال هایـی اسـت 
کـه می تـوان در ایـن زمینـه مطـرح کـرد. در سـطح 
ایالتـی، جمهوری خواهـان حتـی پـا را از ایـن نیـز 
فراتر گذاشـتند و دسـت به تصویب قوانینی زده اند 
کـه هدف آن ها محـروم کردن رقبای خـود از برخی 
امتیـازات اسـت. یکـی از جدیدتریـن و آشـکارترین 
مربـوط  ایالتـی،  سـطح  در  امـر  ایـن  مثال هـای 
قانون گـذاران  کـه  اسـت  شـمالی  کارولینـای  بـه 
ایالتـی جمهوری خـواه در اواخـر 2016 کـه دوره 
قانون گـذاری آن هـا در حـال اتمـام بود، یک سـری 
قوانیـِن لحظـه آخـری را بـه تصویـب رسـاندند کـه 
قـدرت را از فرمانـدار جدیـد دموکـرات ایـن ایالـت 

سـلب می کـرد.
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 در همیـن حـال جمهوری خواهـان در بیـش از 
دوازده ایالـت، قوانینـی را معرفـی و ارائـه کردنـد تـا 
انـواع مشـخصی از اعتراض هـا به مثابه جـرم تلقی 
گـردد. یکـی از آزارنده تریـن اشـکال ایـن تغییرات، 
محدودیت هـای جدیـدی اسـت کـه در زمینه حق 
رأی اعمـال شـده اسـت. ایـن محدودیت هـا تحت 
ایـن عنـوان کـه تالشـی در جهـت مبـارزه بـا تقلب 
انتخاباتـی هسـتند، توجیـه می شـود امـا مسـأله 
وجـود  مشـکلی  چنیـن  اساسـًا  کـه  اینجاسـت 
در  قوانینـی  چنیـن  تصویـب  نداشـت.  خارجـی 
ایالت هایـی کـه در آن هـا جمهوری خواهـان اخیرًا 
کنتـرل قوه مقننـه را در اختیار گرفته انـد، اما واجد 
تعـداد اکثریـت کمتـری هسـتند، ایـن مسـأله را 
آشـکار می سـازد که هـدف واقعی این افـراد و گروه 
سیاسـی، در واقع کاهش مشـارکت رأی دهندگانی 
اسـت کـه محتمـال از کاندیداهای دموکـرات مانند 
کـرد.  خواهنـد  حمایـت  غیرسفیدپوسـت  افـراد 
ترامـپ بـه نوبه خـود چنیـن اقداماتی را گسـترش 
ترامـپ  ایـن  اسـت.  افـزوده  آن  دامنـه  بـه  و  داده 
ادعـای دروغ را مطـرح کـرد کـه انتخابـات سـال 
2016 به واسـطه رأی گیـری غیرقانونـی گسـترده 
مخـدوش شـده؛ ادعایـی کـه باعـث شـد اعتمـاد 
کشـور  در  انتخابـات  فرآینـد  بـه  نسـبت  عمومـی 
تضعیف شـود. وزارت دادگسـتری ترامـپ هم برای 
علیـه  دعـاوی  آن هـا  در  کـه  ایالت هایـی  از  دفـاع 
محدودیت هـای مربـوط بـه حـق رأی شـهروندان 

مطـرح شـده، آمـاده بـه نظـر می رسـد.
ترامـپ درسـت در  ایـن روی می تـوان گفـت  از 
مقطعـی بـه روی کار آمـده کـه بـرای دموکراسـی 
اسـت.  مخاطره آمیـزی  بسـیار  مقطـع  آمریکایـی 
ترامـپ کـه هم اکنـون کنترل هـر دو مجلس کنگره 
و همچنین سی وسـه فرمانـداری را بر عهـده دارد، 
بـا هـدف تضعیـف موقعیـت اپوزیسـیون و به طـور 
روزافزونـی از هـر تاکتیکی اسـتفاده می کند. خود 
بـه  همچنـان  ریاسـت جمهوری  به عنـوان  ترامـپ 
نقض هنجارهای دموکراتیـک ادامه داده می دهد. 
از جملـه مصادیـق ایـن نقـض، حملـه بـه قضـات، 
حملـه بـه رسـانه ها و زیـر سـؤال بـردن مشـروعیت 
فرآینـد انتخابـات اسـت. قطبـی شـدن در چنیـن 
شـرایطی کـه دولـت ترامـپ به طـور آشـکار از خـود 
رفتـار اقتدارگرایانه نشـان می دهد، باعث می شـود 
تـا چشـم انداز روشـنی بـرای اینکـه کنگـره بتوانـد 
مقاومـت هـر دو حـزب را علیـه ترامپ برانگیـزد و یا 
اعتراضی دسـته جمعی در عرصه عمومـی در برابر 

وی شـکل گیـرد، وجود نداشـته باشـد.

سرنوشت دموکراسی
رونـد  در  کـه  فرسایشـی  می توانـد  چیـزی  چـه 
وقـوع  بـه  آمریـکا  متحـده  ایـاالت  در  دموکراسـی 
پیوسـته را متوقـف نمایـد؟ شـواهد و ادلـه کمـی 
دموکراسـی،  بـه  آمریـکا  تعهـد  بااینکـه  رابطـه  در 
دموکراسـی  فرسـایش  برابـر  در  اساسـی  مانعـی 
نبایسـتی  دارد.  وجـود  اسـت،  کشـور  ایـن  در 
فرامـوش کرد کـه تا دهـه 1960 اکثـر آمریکایی ها 
محدودیت های بسـیار جدی بر سـر راه دموکراسی 
در جنـوب را تحمـل می کردنـد. نبایسـتی انتظـار 
داشـت کـه قانـون اساسـی به تنهایـی مانعـی در 
از  نفـر  دو  کـه  همان طـور  باشـد.  پسـرفت  برابـر 
پژوهشـگران حـوزه قانـون اساسـی به نام هـای تام 
گینگز بـرگ و عزیز حـق مطرح کرده انـد؛ ابهامات 
موجـود در قانـون اساسـی ایـاالت متحـده، راه را 

زمینه هـای  در  اجرایـی  سوءاسـتفاده های  بـرای 
ایـن  مثـال،  به عنـوان  اسـت.  گشـوده  مختلـف 
ابهامـات، ایـن توانایـی را بـه ارگان هـا و نهادهـای 
دولتـی می دهـد کـه نهادهـا را در اختیار وفـاداران 
خـود قـرار دهنـد و وکالی دادگسـتری در ایـاالت 
متحـده آمریـکا را برحسـب سـلیقه و بنـا بـه دالیل 
سیاسـی بـه کار بگمارند و یا از کار برکنـار کنند. در 
غیـاب هنجارهای سیاسـی همانند محدودسـازی 
قـدرت، خویشـتن داری، همکاری و تعـاون، حتی 
بهتریـن قانـون اساسـی هـم نمی توانـد به تنهایـی 
در  باشـد.  دموکراسـی  از  حفاظـت  بـرای  سـپری 
همیـن رابطـه بعیـد به نظر می رسـد کـه مطبوعات 
هـم بتواننـد نقشـی در کمـک بـرای جلوگیـری از 
بازگشـت بـه عقـب ایفـا کننـد. رسـانه های جریـان 
اصلـی و رسـانه های عمـده در آمریـکا بـه واکاوی 
نـوع رفتـار تیـم اجـرای ترامـپ و محکـوم کـردن 
آن ادامـه خواهنـد داد؛ امـا مسـأله اینجاسـت کـه 
سوءاسـتفاده های  بـر  دال  مسـتنداِت  و  شـواهد 
ترامـپ از قـدرت، از طرف دموکرات ها بسـیار مورد 
دموکـرات  حـزب  گرفـت.  خواهـد  قـرار  اسـتقبال 
خواهـد کوشـید تـا ایـن مسـائل را در سـطح عموم 
مطـرح کنـد، از طرف دیگر تیم ترامـپ هم کِل این 
داسـتان را بـه دشـمنی های حزبی نسـبت خواهد 

داد و آن را رد خواهنـد کـرد.
بـه  امیدشـان  کـه  دارنـد  وجـود  دیگـری  افـراد 
دسـته  ایـن  آمریکاسـت.  در  موجـود  بوروکراسـی 
اعتقـاد دارنـد ایـن بوروکراسـی قـادر خواهـد بـود 
تـا راه را بـر روی اشـکاالت ببنـدد و به مثابـه سـد و 
سـپری در برابـر اعمال غیرقانونی عمـل کند. امیِد 
ایـن عـده امید سراسـر واهی اسـت چرا کـه ایاالت 
متحـده آمریکا فاقد نظام کارآمـد اداری مانند آنچه 
در دموکراسـی های اروپایـی وجـود دارد، اسـت. از 
طرفـی ایـن مسـأله کـه جمهوری خواهـان هـم بـر 
کاخ سـفید و هـم بـر کنگـره کنتـرل دارنـد، باعـث 
بـرای  اندکـی  توانایـی  قانون گـذاران  تـا  می شـود 
نظـارت بـر نحـوه عملکـرد رئیس جمهـور داشـته 

باشند.
نماینـدگان جمهوری خـواه مجلس اخیـرًا قانون 
قانـون  ایـن  کرده انـد.  احیـاء  نـو  از  را  »ُهلمـن« 
مشـتمل بـر مـاده محرمانـه ای تحـت عنـوان ماده 
1876 اسـت که بـه اعضای کنگره اجـازه می دهد 
تـا درآمـد هرکـدام از بوروکرات هایـی را کـه مدنظـر 

دارنـد را بـه یـک دالر کاهـش دهنـد.
متحـده  ایـاالت  فـدرال  سیسـتم  علی االصـول، 
آمریـکا و قـوه قضاییـه مسـتقل می بایسـت دفـاع 
قوی تر و محکم تری در برابر »بازگشـت به گذشـته« 
در  افراطـی  تمرکززدایـی  اگرچـه  باشـند.  داشـته 
انتخابـات آمریکا باعث شـده که کیفیـت انتخابات 
ناهمگن باشـد، امـا در عین حال ایـن تمرکززدایی 
باعث شـده که هرگونه دسـت کاری هماهنگ شده 
و اعمـال نفـوذ در نتایـج غیرممکـن شـود. اگرچـه 
دادگاه هـای ایالـت متحـده، در گذشـته، در زمینه 
موفـق  آن چنـان  اغلـب  فـردی  حقـوق  از  دفـاع 
خـالل  در  کـه  زمانـی  مثـال  )به عنـوان  نبوده انـد 
جنـگ جهانـی دوم، اجـازه بازداشـت آمریکاییـان 
ژاپنی تبـار را دادنـد(، بـا ایـن وجـود، به طورکلـی از 
دهـه 1960، حقـوق و آزادی هـای مدنـی از جانب 
قضـات فـدرال تقویـت شـده اسـت؛ امـا حتـی بـا 
ایـن تفاسـیر هـم دادگاه هـای ایـاالت متحـده در 
برابـر فشـارهای سیاسـی کـه از سـایر شـاخه های 

حکومـت اعمـال می شـود، در امـان نیسـتند.

 در نهایـت می تـوان گفت سرنوشـت دموکراسـی 
آمریکایـی در دوره تحت سـیطره ترامـپ احتمااًل با 
سلسـله ای از وقایع و رویدادهایی که ممکن اسـت 
در آینـده بـه وقـوع بپیونـدد، پیونـد خـورده اسـت. 
بـه نظـر می رسـد کـه هم اکنـون بزرگ تریـن ترمـز 
در مقابـل بازگشـت بـه گذشـته، عـدم محبوبیـت 

ریاسـت جمهور اسـت.
میـان  در  ترامـپ  از  حمایـت  چنانچـه 
کم رنگ تـر  جمهوری خـواه  رأی دهنـدگان 
شـود، کاِر مخالفـت بـا ترامـپ بـرای آن دسـته از 
به واسـطه  کـه  جمهوری خواهـی  سیاسـتمداران 
دردسـر  دچـار  ترامـپ  نامتعـارف  رفتارهـای 
شـدن  برنـده  نگـران  هـم  سـویی  از  و  شـده اند 
خواهـد  سـهل تر  هسـتند،  خـود  حـزب  نامـزد 
شـد. کاهش حمایـت از رئیس جمهـور همچنین 
باعث خواهد شـد تا قضات فدرال در ایسـتادن و 
مقابلـه بـا بازوهای شـاخه های اجرایـی حکومت 
یـا دولـت مصمم تـر شـوند و رفتـاِر جسـورانه تری 
در برابـر اعمـال قـدرت از جانـِب قـوه مجریـه در 
پیـش بگیرنـد. بنابرایـن عواملـی هماننـد وقـوع 
یـک بحـران اقتصـادی یا یـک فاجعـه پیش بینی 
نشـده و یـا هـر اتفـاق دیگـر بـا دامنـه گسـترده 
کـه دولـت مسـئول بـه وجـود آمـدن آن شـناخته 
شـود، ممکـن اسـت منجـر بـه تضعیـف قـدرت 

ترامـپ شـود.
امـا از یـک نکتـه نبایـد غفلـت کـرد و آن اینکـه 
ممکـن اسـت وقایـع، تأثیـر و نتیجـه معکوسـی 
هـم داشـته باشـند. چنانچـه جنـگ یـا حمله ای 
آزادی هـای  بـه  تعهـد  دهـد،  روی  تروریسـتی 
از  هـم  و  سیاسـتمداران  جانـب  از  هـم  مدنـی 

شـد. خواهـد  تضعیـف  مـردم  جانـب 
ایـن هـم قـوه قضاییـه  از  پیـش  ترامـپ حتـی 
مسـتقل و مطبوعـات آزاد را به عنـوان تهدیداتـی 
بـرای امنیـت ملـی معرفی کـرده اسـت و قاضی را 
که حکم ممنوعیت سـفر از هفت کشـور به ایاالت 
متحـده آمریـکا لغو کرد را متهم بـه خطر انداختن 
اصلـی  رسـانه های  وی،  نمـود.  آمریـکا  امنیـت 
آمریـکا را نیـز به عنـوان متهـم در جایـگاه دشـمن 
نشـانده اسـت. چنانچه اتفاقـی در حد و انـدازه و 
مقیـاس 11 سـپتامبر در آمریـکا روی دهد، تالش 
بـرای سـرکوب رسـانه ها، از بین بـردن مخالفت ها 
و همین طـور تهدیـد اقلیت های قومـی و مذهبی 

بـا موانـع بسـیار کمتـری روبـه رو خواهـد بود.
اکثریـت  بـاوِر  ترامـپ،  ریاسـت جمهوری  دوره 
بـودن«  »اسـتثنایی  خصـوص  در  را  آمریکاییـان 
ایـن کشـور، مخـدوش کـرد. واقعیـت ایـن اسـت 
کـه دموکراسـی آمریکایـی در مقابـل بازگشـت بـه 
گذشـته ایمن نیسـت. ایـن دموکراسـی هم اکنون 
بـا چالشـی مواجـه اسـت کـه در دوره ترامپ خود 
را بـا وضـوح بیشـتری بـه نمایـش گـذارده اسـت. 
ایـن چالـش عبـارت اسـت از »حفـظ دموکراسـی 
شـد.  متولـد  پیـش  قـرن  نیـم  کـه  چندنـژادی« 
یافـت  انـدک شـماری می تـوان  دموکراسـی های 
را داشـته اند کـه در  از وضعیتـی  تـاِب گـذار  کـه 
طـی آن گروه هـای قومـی کـه به صـورت تاریخـی 
از  را  خـود  اکثریتـی  وضعیـِت  بوده انـد،  مسـلط 
دوام  همچنـان  دموکراسـی  آن  و  بدهنـد  دسـت 
آورده باشـند. چنانچه دموکراسـی آمریکایی توان 
مدیریـت چنیـن گـذاری را داشـته باشـد، به واقـع 
می تـوان آن را یک »دموکراسـی اسـتثنایی« تلقی 

کرد.
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روابـط اقتصادی افغانسـتان )کریدور منطقه آسـیای 
مرکـزی( بـا کشـورهای آسـیای مرکـزی، بخصـوص از 
زمـان سـقوط طالبـان در سـال 2001، گسـترش قابل 
مالحظـه ای یافتـه، امـا ایـن روابـط در سـطح بسـیار 

پایینـی بوده اسـت.
با ایـن حال، یکپارچگی اقتصـادی منطقه همچنان 
در حـال آسـیب اسـت چـون همـه ایـن کشـورها هنـوز 
دارای اقتصـادی حاشـیه ای هسـتند کـه به طـور عمده 
بـا نقـاط مختلفـی در ارتبـاط می باشـند و در عین حال 
با مشـکالت امنیتی و زیرسـاختی جدی دسـت و پنجه 

نـرم می کنند.
شـاید بتـوان گفـت اهمیت افغانسـتان بـرای اقتصاد 
آسـیای مرکـزی کمتـر از شـرکای باارزشـی چـون چین 
نیسـت؛ به عـالوه، همـه کشـورهای منطقـه بـه خاطـر 
از  بـودن رژیم هـای مـرزی محـدود، سـعی دارنـد  دارا 

همکاری هـای چندجانبـه واقعـی اجتنـاب کننـد.
به طـور کلی، دولت های آسـیای مرکزی و افغانسـتان 

جامعـه  ترغیـب  بـا  و  فزاینـده ای  به طـور 
بین الملل مشـغول تعامـالت چندجانبه و 
منطقه ای با یکدیگر شـده اند، پروژه هایی 
عمدتـًا  کاسـا 1000  و  تاپـی  چـون  کـه 
مبتنـی بـر موضـوع انـرژی و زیرسـاخت 
می باشـد. حضـور پر رنـگ آمریـکا و غرب 
در افغانسـتان محدودیت هـای بزرگـی را 
بـرای بازیگـران منطقـه ای ایجـاد می کند

روسـیه پیـش از ایـن تـالش کـرده تـا بـا 
ایجاد مکانیسـم های اقتصـادی و امنیتی 
چندجانبـه، سیاسـت های خـود در قبـال 
کشـورهای آسیای مرکزی را بار دیگر فعال 
کند کـه از بین آن ها می توان به »سـازمان 
»اتحادیـه  و  جمعـی«  امنیـت  پیمـان 

اقتصـادی اوراسـیا« اشـاره کرد.
 جمهوری اسـالمی ایران نیز در آسـتانه 

پیوسـتن بـه سـازمان همـکاری شـانگهای و در شـرایط 
گشـایش بازارهـای جهانـی بـرای کشـورهای منطقـه 
بیـش از گذشـته جاذبه پیـدا می کند. در همین راسـتا، 
ایـران تحـرکات دیپلماتیـک زیـادی بـرای ایجـاد روابـط 
بـا همسـایگان ماننـد پاکسـتان، افغانسـتان، عـراق و 
قزاقسـتان نموده است. قزاقسـتان حدود ۲۵۰ میلیارد 
دالر تولیـد ناخالـص ملی دارد و یکی از کشـورهای مهم 
صادرکننده انرژی دنیا اسـت. برای جمهوری اسـالمی 
ایـران آسـیای مرکـزی در تعامـالت بین المللـی دارای 
اهمیـت باالیـی اسـت. جـدا از ایـن اهمیـت در سـطح 
جهانـی و منطقـه ای، مسـلمانان قفقـاز روابـط تاریخی 
گسـترده ای بـا ایـران دارند. ملت هـای ایران و قفقـاز، از 
یـک تاریـخ، فرهنـگ، مذهـب، ادبیـات و اندیشـه های 
دارای  کشـورها  ایـن  هسـتند.  برخـوردار  مشـترک 
نگرش هـای مسـتقلی هسـتند و ایـران را در کنار سـایر 
قدرت هـا به عنوان کشـوری مسـتقل و حتـی متوازنگر، 
در رابطـه بـا روسـیه می بیننـد و ضمـن رابطـه گسـترده 
بـا روسـیه، هنگامـی کـه بحـث اسـتقالل این کشـورها 
نگرانی هایـی  روسـیه  بـه  نسـبت  می شـود،  مطـرح 
دارنـد کـه ایـران می تواند به توازن بیشـتر در مناسـبات 

منطقـه ای و آن هـا کمـک کند.
ضعـف بخش خصوصی ایران، موجب عدم اسـتفاده 
از ظرفیت هـای موجـود شـده اسـت؛ بـه عبـارت دیگر، 
سـاختار اقتصـادی کشـور و نظـام سیاسـت خارجـی 
موجـب ایجـاد ایـن ضعـف شـده اند زیـرا نتوانسـته اند 
بـه توسـعه مناسـبی در روابـط منطقـه ای و مناسـبات 
اقتصادی با این کشورها برسند و فشارهای بین المللی 

را کـم کنند.
جمهـوری  خارجـی  سیاسـت  می رسـد  نظـر  بـه 
بـه  از هـر جـای دیگـری  بیـش  اسـالمی می بایسـت 
خاورمیانه، آسـیای مرکزی، قفقاز و کشـورهای حاشـیه 
خلیج فـارس توجـه کنـد چراکه مهم تریـن پیوندهای ما 
و محیـط متصـل امنیت ملی و منطقـه ای ایـران در این 

حوزه هاسـت.
 موسسـه بین المللـی مطالعـات اسـتراتژیک لنـدن و 
آژانـس بین المللـی انـرژی، کل منابـع قابـل برداشـت 
نفت آسـیای مرکزی را 17 تا 37 میلیارد بشـکه تخمین 
می زننـد کـه ایـن رقـم  یـک و نیم تـا سـه و نیم درصـد از  
ذخایر شـناخته شـده نفتـی جهان را شـامل می شـود. 
این مؤسسـات ذخایر گازی اثبات شـده آسـیای مرکزی 

را  نیـز بیـن 6/6 تـا 9 تریلیـون مترمکعـب یعنـی 5/5 
درصد و ذخایر اثبات نشـده را تا 60 تریلیون مترمکعب 
یعنـی 37 درصـد از کل ذخایـر گازی جهـان تخمیـن 

زده اند.
سـازمان اطالعـات مرکـزی آمریکا )سـیا( نیـز ارقامی 
را در ایـن زمینـه منتشـر کـرده اسـت. ایـن سـازمان بـا 
تفکیک منابـع انرژی این کشـورها برآوردهـای مجزایی 
به دسـت می دهد. طبـق این اطالعات،  ازبکسـتان در 
بین کشورهای دنیا با 594 میلیون بشکه ذخیره اثبات 
شـده نفت رده چهـل و هفتم را به خود اختصـاص داده 
اسـت و بـا ذخیـره 1 تریلیـون و 841 میلیارد مترمکعب 

گاز در رده نوزدهـم جهـان قـرار دارد.
تاجیکسـتان منابع انرژی زیادی ندارد و طبق آخرین 
برآورد در سـال 2013 با 12 میلیون بشکه ذخیره اثبات 
شـده نفـت در رده هشـتاد و چهـارم جهـان قـرار دارد و 
همچنین با 5 میلیـارد و 663 میلیون مترمکعب ذخایر 

گازی نودمین کشـور جهان محسـوب می شـود.
ترکمنسـتان با ششـصد میلیون بشـکه ذخیره اثبات 
شـده نفـت و 24 تریلیـون و 300 میلیـارد مترمکعـب 

ذخیـره گاز بـه ترتیـب در جهـان در رده چهـل و پنجـم و 
چهـارم قـرار گرفته اسـت.

ذخایـر اثبـات شـده نفـت قرقیزسـتان 40 میلیـون 
بشـکه تخمین زده می شود که هشـتاد و یکمین کشور 
دنیا محسـوب می شـود و همچنین با 5 میلیـارد و 663 
میلیون مترمکعب ذخایر اثبات شده گاز طبیعی در رده 

هشـتاد و نهم جهـان جای گرفته اسـت.
ذخایر اثبات شـده نفت قزاقسـتان 30 میلیارد بشکه 
اسـت کـه آن را در جایـگاه یازدهمیـن کشـور جهـان 
و 407  تریلیـون  دارای 2  همچنیـن  و  می دهـد  قـرار 
میلیـارد مترمکعـب ذخایـر گازی اسـت کـه از ایـن نظر 

چهاردهمیـن کشـور دنیـا محسـوب می شـود.
آمارهـای فـوق نشـان می دهـد کـه ایـن منطقـه اگـر 
هـم تأمیـن انـرژی جهـان را نداشـته باشـد امـا بـا توجه 
بـه اهمیـت نفـت و گاز به عنـوان منابـع اصلـی انـرژی و 
موازنـه 40 درصـدی ایـن منابـع در تأمین انـرژی جهان 
در سـال های اخیـر، در صـورت پیوند آسـیای مرکزی به 
منطقـه جنوب اوراسـیا یعنی خلیج فـارس، این منطقه 

مهـم تریـن منبـع انـرژی زای جهان خواهد شـد.
خطـوط انتقـال به قـدری بـرای ایـن منطقـه حیاتـی 
اسـت که با گذشـت بیش از بیسـت سـال 
مرکـزی،  آسـیای  کشـور   5 اسـتقالل  از 
مشـکل اساسـی بیش از اصل منابع نفت 
و گاز، بـر سـر چگونگـی انتقـال آن و خـط 

لولـه مرتبـط آن می باشـد.
مسـیر جنوبـی یعنـی بـا گـذر از ایـران و 
انتقـال انـرژی آسـیای مرکـزی بـه دریـای 
بـه  عرضـه  بـرای  خلیج فـارس  و  عمـان 
بازارهـای جهانـی در میـان صاحب نظران 
و  ارزان تریـن  به عنـوان  انـرژی  حـوزه 
شـده  گرفتـه  نظـر  در  مسـیر  امن تریـن 

اسـت.
هـدف  تـا  مقصـد  فاصلـه  بررسـی   
مسـیرهای فـوق نمایانگـر ایـن اسـت کـه 
از قلـب آسـیای مرکـزی تـا آب هـای آزاد 
بـه  ایـران  از  بین المللـی مسـیر جنوبـی 
مسـیر  کیلومتـر،   2200 عمـان  دریـای 
غربی از روسـیه به دریای سـیاه 3000 کیلومتر و مسـیر 
شـرقی از چیـن به دریای چیـن 4800 کیلومتر اسـت. 
کوتاه ترین مسـیر، کریدور جنوبی ایران اسـت که عالوه 
بـر امنیـت نسـبی عالـی دارای زیرسـاخت های بسـیار 
پیشـرفته و ارزان نیـز اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر دورتریـن 
اطـراف  دره هـای  و  مرکـزی  آسـیای  مسـکونی  نقـاط 
رودخانـه سـیردریا و آمودریـا تا زیرسـاخت های موردنیاز 
بـزرگ و مـدرن بندرعبـاس تنهـا 2500 کیلومتـر فاصله 

دارنـد.
امـا بـا گذشـت بیـش از بیسـت سـال از اسـتقالل 
ایـن  تمامـی  همچنـان  مرکـزی  آسـیای  کشـورهای 
ظرفیت هـا به صورت بالقوه وجـود دارد و  ایـران به دالیل 
مختلـف نتوانسـته اسـت از ایـن فرصت هـا بهـره ببـرد.
 قدرت هـای بـزرگ، کریدورهای انتقال انرژی آسـیای 
مرکـزی را  نـه بـر پایـه واقعیـات ژئوپلیتیـک، بلکـه در 
چارچـوب راهبردهـای تأمین کننـده منافع خـود طرح 
می کننـد و ایـران در تـالش اسـت تـا ضمـن کاهـش 
هژمونـی قدرت هـای بـزرگ در آسـیای میانـه، حضـور 

اقتصـادی خـود در منطقـه را افزایـش دهـد.

چالشهژمونیقدرتهایبزرگدرآســیایمیــانه
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بحثـی کـه به تازگـی در ایران اهمیت بسـیاری پیدا 
کـرده و در همیـن مباحثـات انتخاباتـی نیـز نمایـان 
اسـت، بحـث عـدم جـذب سـرمایه گذاری و توقـف 
اثرگـذار  و  مهـم  بسـیار  مسـأله  ایـن  پروژه هاسـت. 
اسـت. در همیـن راسـتا، امـروز بحثـی تحـت عنوان 
Public Private Partnership یـا »مشـارکت دولتـی 
و خصوصـی« را مطـرح خواهیـم کـرد. ایـن بحـث، 
در دنیـا موضـوع مهمـی اسـت و قریب به سـی سـال 

اسـت کـه مـورد توجـه جـدی قـرار گرفته اسـت.
مشـکل جـذب سـرمایه گذاری در حـال حاضـر، 
در ایـران مسـأله بسـیار خطیـری اسـت. در حالی که 
ایـن مسـأله در آغاز این ابعاد و گسـتردگی را نداشـت 
و می شـد آن را به مـرور و در طـی 10 یـا 15 سـال 
گذشـته حل کـرد. اّما مسـأله جـذب سـرمایه گذاری 
خارجـی تبدیـل بـه معضـل بزرگـی شـد و به عنـوان 
طـرح  نیـز  سیاسـی  بحث هـای  در  مستمسـکی 
می گردد؛ اما نبایسـتی این نکته را از نظر دور داشـت 
کـه ایـن بحـث، یک بحث سیاسـی نیسـت بلکه یک 
بحث کاماًل اقتصادی اسـت و الزامًا موارد و مسـائلی 
مسـائل  می شـود،  مطـرح  موضـوع  ایـن  ذیـل  کـه 

سیاسـی نیسـت بلکـه مباحثـی علمی هسـتند.
سـاختار سـرمایه، هزینـه سـرمایه و میانگیـن 

وزنـی هزینـه سـرمایه
بـه نظـر شـما در دنیا بـه چه چیزی دقـت می کنند 
مشـکل  دچـار  و  نمی کنیـم  توجـه  آن  بـه  مـا  کـه 
می شـویم؟ در حـال حاضـر، در کشـورهای در حـال 
توسـعه، همچـون ترکیـه و مالـزی )البته مالـزی رو به 
توسـعه یافتگی اسـت(، در مورد موضوعاتی همچون 
ارزیابـی  اولویت بنـدی،  نیازسـنجی،  مالـی،  تأمیـن 
امثالهـم صحبـت  و  کار  برنامه ریـزی دقیـق  پـروژه، 
نمی شـود. در دنیـا، اولیـن چیـزی کـه در یک پـروژه 
مهم اسـت، هزینه سرمایه اسـت. خیلی از شرکت ها 
در ایـران، الزامًا نمی دانند منظور از هزینه سـرمایه یا 
Cost of Capital چیسـت. منظور از هزینه سـرمایه، 
صرفًا بحث تسـهیالت و هزینه بهره نیست. به خاطر 
داشـته باشـیم؛ در مدیریـت پروژه هـا، اولیـن مسـأله 
مهـم، هزینـه سـرمایه اسـت. مـن بـه ِجـد می توانـم 
اعـالم کنـم، در ایـران، چیـزی به نـام هزینه سـرمایه 
مطرح نیسـت. چند درصد از پروژه هـای ما در زمانی 
کـه برنامه ریـزی شـده اسـت، بـه اتمـام می رسـند؟ 
به عنـوان مثـال، یک پـروژه برای دو سـال برنامه ریزی 
شـده، ولـی در زمـان مقـرر تمام نمی شـود. مـا اصاًل 
بـه هزینه سـرمایه فکر نمی کنیـم. در هر جـای دنیا، 
 Cost of ،بـا طوالنـی شـدن اتمـام هـر پـروژه شـود

Capital آن پـروژه، شـروع به افزایش می کند. هزینه 
سـرمایه در ایـران، هیـچ گاه بـرای هیـچ بنگاهـی بـا 
شـرایِط موجود، زیـر 25% نخواهد بود. حتی آسـتان 
قـدس رضـوی یا قـرارگاه خاتم کـه بـه ارزان ترین پول 
نیـز دسترسـی دارنـد، نمی تواننـد هزینه سـرمایه ای 
بخـش  بـه  برسـد  چـه  باشـند؛  داشـته   %25 زیـر 
منطقـه،  کشـورهای  در  خصوصـی.  و  خصولتـی 
هزینـه سـرمایه در کشـور ترکیـه، بیـن 4 تـا 8 درصـد 
اسـت؛ یعنـی بنگاهی با هزینـه سـرمایه حداقل %4 
و بنگاهـی بـا هزینه سـرمایه حداقل 8% وجـود دارد. 
میانگیـن هزینـه سـرمایه در امـارات متحـده عربی و 
هم چنین قطر 3% و متوسـط هزینه سرمایه در آلمان 
2%. اسـت. البته در آلمان، شـرکتی با هزینه سرمایه 
1% و شـرکت هایی با هزینه سـرمایه 2%، 3% و 4% نیز 
فعالیت دارند. هزینه سـرمایه در ژاپن، نزدیِک %1.5 
اسـت. خیلی کم مشـاهده شـده بنگاه ها بر اسـاس 

هزینه سـرمایه پیـش روند.
ایـن مهـم اسـت کـه بدانیـد سـاختار سـرمایه ای 
پروژه هـای شـما دقیقـًا چیسـت؟ به عنـوان مثـال، 
تأمیـن  شـرکت  خـوِد  توسـط  پـروژه  پـول  کل  اگـر 
گـردد، سـاختار سـرمایه Equity نـام می گیـرد. یـا 
 Equity بـه عبارتـی، حقـوق صاحبـان سـهام. ایـن

پایینآوردنهزینهسرمایهپروژهها
کاریکهماانجامنمیدهیم

گزارش سمینار دکرت پیامن مولوی با موضوع تأمین مالی پروژہ    ای و زیرساختی استان 
PPP مبتنی بر روش مشارکت عمومی و خصوصی

گزارش
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یـا حقـوق صاحبـان سـهام، هزینـه ای دارد کـه به آن 
هزینـه حقـوق صاحبـان سـهام یا بـازده مـورد انتظار 
سـهام داران اطـالق می شـود. فـرض کنیـم RE یـا 
بـازده مـورد انتظـار حقـوق سـهام داران 75% باشـد. 
را چـه چیـزی  بقیـه سـاختار سـرمایه  حـال، %25 
تشـکیل می دهـد؟ امـکان دارد وام گرفتـه شـود یـا 
هرگونه تسـهیالت دیگر. یا ممکن اسـت به جـای وام 
و تسـهیالت، جهـت ایجـاد حسـاب های پرداختنـی 
اقـدام شـود. در این صورت پول مـردم دیرتر پرداخت 
می شـود و در ازای ایـن دیـر پرداخـت کـردن، %2.5 
بهـره تعلـق می گیـرد. پـس هزینـه حقـوق صاحبان 
سـهام، صرفـًا محـدود بـه وام نمی شـود؛ بنابرایـن، 
25% سـاختار سرمایه متشـکل اسـت از RD یا بازده 
مـورد انتظـاِر بسـتانکاران یـا بـه عبارتی بهتـر، هزینه 
بدهی. مجموع هزینه حقوق صاحبان سـهام و بازده 
مـورد انتظـار بسـتانکاران، هزینـه سـرمایه را شـکل 
می دهنـد و بـازده مـورد انتظـار کل سـاختار سـرمایه 
یـا Cost of Capital نـام می گیـرد. بـرای مثـال، در 
هـر پـروژه ای از جملـه متـرو تبریـز، آب رسـانی از این 
شـهر بـه شـهِر دیگـر، قطـار بین شـهری، اگـر بـازده 
مـورد انتظـار حقـوق صاحبـان سـهام، 15% باشـد، 
ایـن بـه ایـن معنی اسـت کـه سـهام دار بایـد حداقل 
15% بـازده داشـته باشـد، نه سـود. اینجا اصاًل سـود 
مطـرح نیسـت. سـود حسـابداری را رها کنیـد. تمام 
پیمان کارانـی کـه در حـال حاضـر ضـرر می کننـد، 
معادله شـان بر اسـاس سـود حسـابداری بوده است. 
نـه بـر اسـاس بـازده. البتـه اقتصـاد ایـران، اقتصـاد 
بـازده محـور نیسـت. بـازده حقـوق صاحبـان سـهام 
بایـد 15% باشـد تـا هزینـه سـرمایه را پوشـش دهـد، 
نـه این کـه بـه سـود برسـد؛ بنابرایـن، نقطه سربه سـر 
سـرمایه، 15% خواهـد بـود. نـرخ بـازده داخلـی یـا 
IRR نیـز در ایـران، بـا افتخـار، بـاالی 50% اعـالم 
می شـود. یکـی از سـرمایه گذاران آلمانـی بـه ایـران 
آمـده بـود، ایـن طـور می گفـت که بـه احتمـال %99 
ایـن ارقـام واقعـی نیسـت. مگـر در دنیـا نـرخ بـازده 
داخلـِی 60% داریـم؟ بـه اعتقـاد ایـن سـرمایه گذار، 
بـرای ایـن پروژه ها بـه احتمـال زیاد، طـرح توجیهی 
اسـتانداردی تهیـه نشـده اسـت. بـرای ایـن کار بایـد 

از یـک شـرکت خارجـی کمـک گرفتـه شـود. اگـر در 
ایـران، نـرخ بـازده داخلـی، 35% باشـد. تفسـیر مـا 
ایرانی ها این اسـت کـه 35% بازده به دسـت می آورم. 
در صورتـی کـه واقعیـت امـر اصـال این نیسـت. %15 
فقـط بـرای پوشـش هزینـه اسـت. مابقـی، بازدهـی 

اسـت کـه باقـی می مانـد.
هزینه های مالـی، هزینه های بدهـی در ایران جزء 
هزینه هـای قابـل قبـول مالیاتـی اسـت. پـس زمانی 
که هزینـه مالی پرداخت می شـود و این هزینه ها، در 
گـروه هزینه هـای قابل قبـول مالیاتی قـرار می گیرد، 
بنابرایـن، هزینه مالـی از طریق مالیاتـی که پرداخت 
می شـود، کـم می شـود. در واقع با پرداخـت مالیات، 
از تسـهیل یـا بـه عبارتـی، سـپر مالیاتـی اسـتفاده 

می شـود.

)WACC( متوسط وزنی هزینه سرمایه
در خیلـی از حوزه هـا، در ایـران، از اعـالم مقـدار 
دقیـق  اعـالم  بـه  قـادر  و  هسـتیم  عاجـز   WACC
میانگین وزنی هزینه سرمایه نیستیم. دلیل این امر، 
شـاید احسـاس عـدم نیـاز بـوده اسـت. چـرا تاکنون 

بـه تعییـن رقـم WACC احسـاس نیـاز نکرده ایـم؟ 
الزم اسـت بدانیـم ایـن موضـوع بـه تحریـم ارتباطـی 
پیـدا نمی کنـد. نباید هـر اتفاقـی کـه رخ می دهد به 
تحریـم وصل شـود. دولـت، بزرگ تریـن تأمین کننده 
مالـی در ایـن مملکـت بـوده اسـت. تـا زمانـی کـه 
دولـت اقـدام بـه تزریـق پـول می کنـد، بحـث هزینـه 
سـرمایه اهمیتـی پیـدا نمی کنـد. تمـام اشـتباهات 
مـا را ایـن پـول و بـه عبارتـی، نفـت، رقـم زده اسـت. 
درآمدهـای  کـه  حـاال  مدیریتـی!  اشـتباهاِت  تمـاِم 
نفتـی کاهـش پیدا کـرده اسـت، متوجه شـده ایم که 
باالنـِس مـا در اقتصـاد، جواب گـو نخواهد بـود و باید 

بـه موضـوِع WACC بیش تـر توجـه کنیـم.
وقتـی می گوییـم هزینـه سـرمایه در کشـور آلمـان 
2% اسـت؛ یعنی WACC متوسـط بنگاه ها در آلمان 
هـای %5، %2،   WACC از  یـک  کـدام  اسـت.   %2
10%، 15%، 25%، 30%، 40% بهتـر اسـت؟ به طـور 
قطـع، WACC =%2 از بقیـه مـوارد مقبول تر، زیباتر 
و قشـنگ تر اسـت. اگر دریاچـه ای از پروژه ها داشـته 
نـرخ  بـا  پروژه هایـی   ،)Pool of Projects( باشـیم، 
بازده داخلـِی 30%،40%،10%، 9%، 16%، 4% وجود 
دارد. کـدام یـک از ایـن شـرکت ها می تواننـد تمـام 
ایـن پروژه هـا را بگیرنـد و در آن سـود و بـازده داشـته 
باشـند؟ یقینـًا آن شـرکتی کـه WACC پایین تـری 
دارا باشـد. البته شـرکتی که WACC آن 40% باشـد 
نیـز می توانـد پـروژه بگیـرد، به ایـن صورت کـه صرفًا 
هزینـه سـرمایه خـود را پوشـش خواهـد داد و هیـچ 

اتفـاق دیگـری رخ نخواهـد داد.
در ایـران، WACC تمام شـرکت ها باال اسـت. هیچ 
کاری هـم بـرای پاییـن آوردن آن انجـام نداده ایـم. 
یـادآور می شـوم، ایـن موضـوع الزامـًا هیـچ ارتباطـی 
 WACC بـه مسـأله تحریم نـدارد. قبـل از تحریم نیـز
شـرکت های ایرانی باالی اسـتاندارد بین المللی بوده 
اسـت. وظیفـه بنـگاه دار و کسـی کـه پـروژه را تعریف 
می کنـد، فـارغ از امکان سـنجی اسـتاندارد، پاییـن 
آوردِن WACC خواهـد بـود. شـاید ایـن کار سـخت 
اسـت،  کار  بحـث  یـک  سـختی،  امـا  اسـت،  بـوده 
بحـِث اصلـی، آگاهی اسـت؛ یعنـی اصاًل شـرکت ها 
نمی داننـد کـه بایـد WACC را پاییـن بیاورنـد. حتی 

ایـن جاسـت کـه جهـان  مسـأله 
هنـوز  مـا  و  اسـت  کـرده  تغییـر 
همان طـور  مـا  نکرده ایـم.  تغییـر 
بودجه ریـزی می کنیـم کـه زمـاِن 
شـاه می کردیـم. در بودجه ریـزی، 
به هزینه سـرمایه دقـت نمی کنیم. 
نـام  بـه  چیـزی  اصـاًل  دنیـا  در 
برنامه ریـزی بودجـه کـه مـا انجام 

نـدارد. وجـود  می دهیـم، 
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در برنامه ریزی هـای کالن اقتصـادی نیـز متأسـفانه 
بـه WACC و هزینـه سـرمایه اهمیـت نمی دهند. ما 
کاری بـه دولـت نداریـم امـا بخـش خصوصـی حـق 
اشـتباه نـدارد، چرا که اولین اشـتباه، برابـر با آخرین 
اشـتباه خواهـد بود. اتفاقـی که در تبریز و شـهرهای 

دیگـر ایـران رخ می دهـد.
مسـأله اینجاسـت که جهان تغییر کرده اسـت و ما 
هنـوز تغییـر نکرده ایـم. مـا همان طـور بودجه ریـزی 
می کنیـم که زمـاِن شـاه می کردیـم. در بودجه ریزی، 
بـه هزینـه سـرمایه دقـت نمی کنیـم. منظـور، انتقاد 
نسـبت به بودجه ریزی نیسـت بلکه، انتقاد به رویکرد 
اسـت. در تمـاِم دنیا بـرای پولی که می آیـد و می رود، 
 PPP رویکـردی تعیین می شـود. چگونه می شـود که
در ایـران نیـز مثـل تمام دنیـا، به کار گرفته می شـود، 
ولـی الزامـًا نتیجـه مـورد نظـر حاصـل نمی شـود. در 
دنیـا اصـاًل چیـزی بـه نـام برنامه ریـزی بودجـه که ما 
انجـام می دهیـم، وجـود نـدارد. مـا در ایـران متفاوت 
هسـتیم؛ به عنـوان مثال، سـاختمان بانک صـادرات 
لنـدن  در  لویـدز  بانـک  سـاختمان  از  مشـهد،  در 
بزرگ تر اسـت و این سـاختماِن بزرگ، هزینه سـرمایه 
بنـگاه را افزایـش می دهـد. ایـن سـاختمان بـزرگ، 
WACC بنـگاه را بـاال می بـرد. در ژاپـن، انـدازه دفتر 
شـرکت هـزار میلیـارد ِینـی، به انـدازه دفتـر خیلی از 
شـرکت های بـزرگ مـا نیسـت. در حالـی کـه مـا در 
ایـران، عاشـِق جـالل، جبـروت و بزرگـی هسـتیم. 
تفـاوت در دیـدگاه و رویکـرد، در ایـران تأثیرگـذاری 
باالیـی دارد و تـا حـد تفـاوت بیـن مـرگ و زندگـی، 
بیـن بـودن یـا نبـودن )To be, or not to be( اهمیـت 
دارد. شـرکت های ایرانـی درسـت در میانـه بـودن و 
نبـودن قـرار دارنـد؛ چـرا کـه الزامـات اولیـه را رعایت 
نمی کننـد. در ایـن رابطـه، وارد دیدگاهـی می شـویم 

.Public Private Partnership حـوزه در 
در اینجـا دیگـر نیـازی بـه تحلیل موقعیـت کنونی 
بانک هـا،  کـه  می دانیـم  همـه  کـه  چـرا  نداریـم. 
صندوق های بازنشسـتگی و امثالهم در چه وضعیتی 
بـه سـر می برنـد. ایـن موقعیـت هـم ناشـی از چهـار 
سـال اخیـر نیسـت. بلکه موقعیـت کنونی، ناشـی از 
یک اتفاِق بلندمدت در اقتصاد ماسـت. در ادامه وارد 

بحـث PPP می شـویم.

مشارکت عمومی و خصوصی
Public Private Partnership چیسـت؟ منظـور از 

مشـارکت عمومـی و خصوصی چیسـت و چـرا ایجاد 
شـده است؟

در دنیـا، حتـی در انگلسـتان، در سـال 1980، در 
دوره نخسـت وزیـری جـان میجـر، دولت انگلسـتان 
بـرای انجـام پروژه های زیرسـاختی خود، پـول کافی 
نداشـت. مثـل بسـیاری از ما کـه در ایران پـول کافی 
بـرای اتمـام آنهـا نداریـم. بایسـتی ایـن واقعیـت را 
بپذیریـم کـه دوره دولـت مرّفـه در ایـران تمـام شـد. 
 Public Private Partnership ایجـاد دلیـل  اولیـن 
بی پولـی و فقـر مالـی اسـت. بی پولـی بـه ایـن معنـا 
نیسـت که پـول نداریـم. االن در حسـاب های بانکی 
ایـن مملکت، 300 میلیـارد دالر نقدینگـی خوابیده 
اسـت. چرا بخش خصوصی توانمندی بیـرون آوردن 

ایـن پـول را نـدارد؟! مـا فقـر پولـی داریم.
 Public Private زمانی کـه مـا در مـورد پروژه هـای
Partnership صحبـت می کنیم، هـم در مورد آمریکا 
صحبـت می کنیم کـه از این مدل اسـتفاده می کند، 
مـورد  در  هـم  بنـگالدش،  مـورد  در  هـم  واقـع  در 
عربسـتان سـعودی و هم در مورد ترکیه تورگوت اوزال 

می کنیم. صحبـت 
بسـیاری از کشورها برای پوشـش دادن هزینه های 
زیرسـاختی خـود، پـول ندارنـد. شـاید بعیـد بـه نظر 
نداشـته  پـول  هـم  جنوبـی  کـره  حتـی  امـا  برسـد 
اسـت. کـره جنوبـی زمانی که خـود را برای رشـد 10 
درصـدی آمـاده می کـرد و چنـد سـال هـم ایـن رشـد 
10 درصـدی را تجربـه کـرد )چیـزی کـه رسـیدن بـه 
آن غایـت آرزوهـای ماسـت(. بـاز هـم پـول کـم آورد! 
 Public مگـر رشـد، بـدون پـول ممکـن اسـت؟ پـس
Private Partnership محملـی بـوده بـرای تأمیـن 

پـول پروژه هـا.
 پروژه هایـی کـه در کشـور کـره جنوبی با اسـتفاده 
از روش PPP انجـام شـد عبـارت بودنـد از پروژه هـای 
عام المنفعـه،  پروژه هـای  راه آهـن،  پروژه هـای  راه، 
مهـِر  مسـکن  مثـل  اجتماعـی  مسـکن  پروژه هـای 
ایـران، پروژه هـای جنـگل داری، پروژه هـای آموزش، 
پروژه هـای نظامـی، پروژه هـای فرهنگی و توریسـم، 
پروژه هـای  حمل ونقـل،  لجسـتیک،  پروژه هـای 
محیط زیسـت، پروژه هـای انـرژی، پروژه هـای منابع 
پروژه هـای  نهایـت  در  فرودگاهـی،  پروژه هـای  آب، 
یافـت کـه در لیسـت  بنـادر. نمی تـوان حـوزه ای را 
پروژه هـا بـه آن اشـاره نشـده باشـد. کـره جنوبـی در 
پتانسـیل سـرمایه گذاری  از  ایـن حوزه هـا،  تمامـی 

مشـارکت عمومی و خصوصی اسـتفاده کرده است.
یـک گام جلوتـر برویـم و ببینیـم دلیـل عقالنـی و 
بـه عبارتـی، نقـِش Public Private Partnership در 

پروژه هـا چیسـت؟
زیرسـاخت ها  بـرای  امکاناتـی  واقـع  در   PPP  
ایجـاد کنـد؛ امـا نبایسـتی فرامـوش کـرد کـه بحـِث 
زیرسـاخت ها، صرفـًا به زیرسـاخت های خیلی کالن 
محـدود نمی شـود. بلکه هتـل داری، توریسـم، تلفن 
همـراه نیـز جـزء زیرسـاخت ها محسـوب می شـوند.

دلیل اهمیِت PPP در پروژه ها:
1    - ایجـاد بسـتر بـرای بخـش دولتـی که بتوانـد از 
محدودیت هـای  کنـد.  گـذر  خـود  محدودیت هـای 
بخـش دولتی چیسـت؟ دسترسـی بـه پـول. در واقع 
پـول، نقطـه اتصـال دولـت و ملت اسـت. تـا 10، 15 
سـال پیـش، اصـاًل کسـی از بخـش خصوصـی نظـر 
نمی خواسـت؛ امـا حـاال نبـوِد پـول باعث شـده تا در 
ایـران در مـورد هـر چیـزی کـه بحـث می شـود، نظـر 

بخـش خصوصـی هم پرسـیده شـود.
PPP -    2 بخـش خصوصـی را بـرای اثربخشـی و 
نـوآوری تجهیز می کنـد. منظور، نـوآوری در حوزه ای 
مشـخص نیسـت. بـرای مثـال، در پـروژه ُپـل. بلکـه 
کـه  اسـت  دیگـری  نـوآوری در حوزه هـای  منظـور، 
بخـش خصوصـی کارهـای جـدی انجـام می دهـد؛ 
در حالـی کـه بخـش دولتـی بـه لحـاظ سـاختاری، 

نمی توانـد ایـن کار را انجـام دهـد.
بـرای  سـرمایه گذاری  بلندمـدت  بسـترهای   -    3
بخش خصوصـی ایجاد می کند. چیزی کـه در ایران 

تقریبـًا وجود نـدارد.
پـس دلیِل این کـه PPP در دنیا طرح می شـود و بر 
مبنای آن عمل می شود و نمونه های موفقی از آن در 
سرتاسـر دنیا دیده می شـود را می توان در سـه محور 
بلندمـدت،  سـرمایه گذاری  کـرد:  تلخیـص  عمـده 
تجهیـز بخـش خصوصـی برایتأثیرگـذاری، کارایـی 
رفـع محدودیت هـای  نهایـت  در  و  باشـد  نـوآوری  و 

دولتی.
چنـد سـال اسـت کـه بنـدر منطقـه آزاد چابهـار در 
حـال تجهیـز شـدن و راه انـدازی اسـت. در حالی که 
منطقه ُصحار در عمان، در 7 سـال گذشـته توانسـته 
20 میلیارد دالر سـرمایه گذاری خارجی جذب کند. 
در صورتـی کـه کل جـذب سـرمایه گذاری خارجـی 
ایـران، به عنـوان یـک کشـور 400 میلیـارد دالری، با 
80 میلیـون نفر جمعیت، به طور متوسـط دو میلیارد 
دالر بـوده اسـت. وقتـی صحبـت از محدودیت هـای 
دولـت می شـود، منظـور ایـن اسـت کـه دولـت تـوان 
تزریـق پـول نـدارد از طرفـی قـدرت تجهیـز بخـش 

خصوصـی را هـم پیـدا نمی کند.

توسـط  خصوصـی  بخـش  جـذب  روش هـای 
دولـت:

• Land Acquisition )تملـک زمین(؛ یعنی زمین 
از مـن. نگـران نباش، زمیـن در اختیـارت می گذارم. 
پـس دولـت زمیـن را تحـِت تملک بخـش خصوصی 
قـرار می دهـد. نه به این شـکل کـه در اختیـار بخش 
خصوصـی قـرار دهـد و دو روز بعـد آن را پـس بگیـرد. 
تملـک زمیـن بـه گونـه ای خواهـد بـود کـه بخـش 
خصوصـی بتواند با سـعه صـدر کار خـود را بـه انجام 

برساند.
• دولـت، تمام سـرمایه گذاری بخـش خصوصی را 
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در پـروژه ضمانـت می کند.
•  در ایـران بـه ایـن شـکل اسـت کـه اگـر پـروژه ای 
دیرکـرد  جریمـه  برسـد،  اتمـام  بـه  موعـد  از  دیرتـر 
متحمل می شـود. در حالی که در کره جنوبی تأکید 
روی به موقـع تمـام شـدن پروژه ها اسـت. طـوری که 
اعـالم می کنـد اگر پـروژه زودتر بـه اتمام برسـد، پول 

اتمـام زودتـر از موقـع پرداخـت می گـردد.
• ایـن مـورد، از همـه مـوارد جالب تـر اسـت. فـارغ 
از گارانتـِی پـروژه، حداقـل درآمـد هـم از ایـن پـروژه 

تضمیـن می شـود.
از  یکـی  نیـز  ایـران  در  مالیاتـی  معافیت هـای   •
اسـت. خصوصـی  بخـش  از  دولتـی  حمایت هـای 

•  سوبسـیدهای سـاخت اعطـاء می کنـد. بـه ایـن 
معنـی که برای َمتریالی که قرار اسـت کار شـود، یک 
سـری سوبسـید بـه آن هـا تعلـق می گیرد. سوبسـید 
الزم نیسـت نقـدی باشـد؛ می تواند عـوارض گمرکی 
واردات تجهیـزات نیـز باشـد؛ بنابرایـن، حمایت های 
مالـی در کنـار شـاخص های ریسـکی و مالـی ابـزار 
تشـکیل  خصوصـی  بخـش  جـذب  بـرای  را  دولـت 

می دهنـد.

دوره  در  جنوبـی  کـره  پیشـتازی  چرایـی 
ایـران عقب ماندگـی 

اگـر از شـما پرسـیدند در ایـن جایگاهـی کـه شـما 
حضـور داریـد، خصوصـی یا دولتـی، پـروژه را از کجا 
شـروع می کنیـد؟ بگوییـد به طـور حتـم، از هزینـه 
سـرمایه. در ایـران پـروژه بـا رونمایـی از ماکت پـروژه، 
می شـود  شـروع   ... و  سـاختمان  از  بهره بـرداری 
بـرآورد  بـا  می بایسـت  پـروژه  شـروع  کـه  حالـی  در 
هزینـه سـرمایه باشـد. اولیـن چیـزی کـه بـرای هـر 
شـرکت بـزرگ بین المللـی بـزرگ، متوسـط و کوچک 
بین المللـی کـه وارد همـکاری بـا مـا شـده، اهمیـت 
آن  از  کـه  رانتـی  نـه  و  سـاختمان  انـدازه  نـه  دارد، 
اسـتفاده می کنید بلکه در Cost of Capital یا هزینه 
سـرمایه پروژه اسـت. کـره جنوبی به رشـد اقتصادی 
بسـیار  پـول  بـه  کار،  ایـن  بـرای  اسـت.  عالقه منـد 
زیـادی نیـاز بـود. ولـی بخـش دولتـی الزامـًا این قدر 
پـول نـدارد؛ بنابرایـن، می خواهـد بخـش خصوصی 
را تهییـج کنـد کـه ایـن پـول را سـرمایه گذاری کند تا 
پروژه هـا زودتـر بـه نتیجـه برسـند. ولـی کـره جنوبی 
یـک تفاوت عمـده با ایران دارد و آن اهمیت سیسـتم 
برنامه ریـزی در کـره جنوبـی اسـت. برنامه نویسـی به 
معنـای واقعـی کلمـه نه گزارش نویسـی، نه پـر کردن 
صفحات، یـا گزارش دادن های عمومی، نـه ورودی و 
نـه خروجی. بلکه نتیجه مهم اسـت. البتـه این یدان 
معنـا نیسـت کـه ورودی و خروجـی هیـچ اهمیتـی 
ندارنـد. ورودی مهـم اسـت ولـی ورودی همـان پـول 
اسـت؛ خروجـی هـم مهـم اسـت کـه همان سـاخت 
مدرسـه و سـاخت راه اسـت. ولـی مهم تـر از همـه 

این هـا Outcome یـا برآینـد آن پـروژه اسـت.
کـره جنوبـی برآینـِد پـروژه را »پاییـن آوردن هزینـه 
سـرمایه پروژه هـا« تعریـف می کنـد و این تعریـف، به 
دیـدگاه اصلـِی کارفرمـا تبدیـل می شـود. پروژه های 
پل اینچئون و بندر بوسـان از جملـه پروژه های انجام 
یافتـه در کـره جنوبـی اسـت. ُپـل اینچئـون، یکـی از 
زیباتریـن و بزرگ تریـن ُپل هـای معلـق جهان اسـت. 
بندر بوسـان، بندری اسـت در ابعاد جهانی. از پورِت 
روتـردام، بزرگ تریـن بنـدر اروپـا و از تمـام بندرهـای 
آمریـکا، بزرگ تـر اسـت. تمـام کاالهایـی کـه از کـره 

جنوبی آورده می شـود، از بندر بوسـان وارد می شود؛ 
به ویـژه کاالهـای الکترونیکی.

فـرض کنیم تمـاِم شـرکت های فّعـال در پروژه های 
زیرسـاختی، ملـزم بـه داشـتن حداقـل یـک شـریک 
بین المللـِی درجـه یـک باشـند، حـال یـا به عنـوان 
Joint Venture یـا به عنـوان شـریک، سـهام شـرکت 
را بـه او واگـذار کننـد. بـا ایـن فـرض، بـدون توجـه به 
WACC دولـت در ایران، از کجا شـروع خواهد کرد؟ 
مـا در ایـران، پروژه هـا را از کجـا شـروع می کنیـم؟ 
تأمیـن مالـی؟ بهره بـرداری؟ یـا سـرمایه گذاری؟ در 
ایـران، بـه ایـن شـکل اسـت کـه کارفرمـا، پیمـان کار 
و بهره بـردار بـه انـدازه کافـی وجـود دارد و مشـکل، 
پـول اسـت؛ بنابرایـن از فاینانـس شـروع می کنیـم. 
مذاکـرات اصلـی در راسـتای پـول خواهـد بـود. در 
صورتـی کـه در کـره جنوبـی بـه ایـن شـکل نیسـت. 
 )Construction( در کـره جنوبـی، دولـت از سـاخت
یـا بهره بـرداری )Operation( شـروع می کنـد. ایـن 
دیـدگاه، بـه قبـل از مطالعـات امکان سـنجی نهائـی 
مربـوط می شـود. علت این کـه دولت کـره جنوبی از 
سـاخت یا بهره برداری آغاز می کند، صرفًا شـناختی 
نیسـت کـه سـاخت یـا بهره بـرداری از بـازار و محیـط 
بـه دسـت می دهـد بلکـه بـه هزینـه سـرمایه مربـوط 

می شـود.
کـره جنوبـی، وضعیـت مطلوب تـری در رتبه بندی 
هـر  دارد.  ایـران  بـه  نسـبت  بین المللـی  اعتبـاری 
کشـوری رتبـه اعتبـاری بین المللـی بهتـری داشـته 
باشـد، بـه پـوِل ارزان تـری در جهـان دسترسـی دارد. 
برعکـس، هـر کشـوری رتبه اعتبـاری بدتری داشـته 
باشـد، در همـان بـازار، بـه پـول گران تری دسترسـی 

خواهـد داشـت.
کشـور کـره جنوبی بـر این اسـت هر چـه می تواند 
هزینـه سـرمایه پروژه هـا را کاهـش دهـد. هرچقـدر 
هزینـه سـرمایه پایین تـر باشـد، بـازده مورد انتظـار از 
 WACC یـک پـروژه بیش تر تأمین می شـود. هرقـدر
پـروژه پایین تر باشـد، اسـترس کم تری برای پوشـش 
هزینه هـا وجـود دارد؛ بنابرایـن، می تـوان بـا بخـش 
خصوصـی در مـورد قراردادهـای بلندمـدت صحبت 
نمـود؛ یعنی الزامی نـدارد بهره بردار، بـرای این که در 
اقتصـاد بـه سـود خود برسـد، در طول سـه سـال این 
پـول را جمـع کند. بلکـه در طـول 20    تا 25 سـال نیز 
می توانـد این کار را انجام بدهـد. در غیر این صورت، 
در حـق مـردم و مصرف کننـده اجحـاف می شـود. 

چـرا کـه هرقـدر WACC پاییـن باشـد، بهـای تمـام 
شـده پـروژه کم تـر خواهـد بـود و هرقـدر بهـای تمام 
شـده پایین تـر بیایـد، از جیـِب مـِن مالیات دهنـده، 
پـول کم تـری خـارج می شـود. لـذا، هـر پـروژه ای که 
طـول می کشـد، هزینـه سـرمایه اش باالتـر مـی رود. 
جنوبـی،  کـره  کشـور  متفکـر  مغـز  و  سیاسـتمدار 
می گویـد بایـد یـک Joint Venture داشـته باشـید. 
بـاور کنیـد کره ای هـا نسـبت بـه تولیـدات داخلـی 
مـا  هسـتند.  ایرانی هـا  مـا  از  عاشـق تر  خودشـان، 
کشـوری هستیم که 50 میلیارد دالر در سـال واردات 
کاال داریم. در صورتی که کره جنوبی همیشـه سـعی 
کـرده تـراز خـود را مثبـت نگـه دارد. ایـران، خیلـی از 

سـال ها تـراِز منفی داشـته اسـت.
مـا ایرانیـان عاشـق میان ُبر هسـتیم. این کـه بدون 
رتبه بنـدی  بـدون  اسـتاندارد،  مالـی  صورت هـای 
اعتبـاری، بـدون FS بین المللـی، از همـان ابتـدا بـه 
دنبـال فاینانس برویم. بـه اعتقـاِد کره ای ها، بهترین 
راه میان بـر، این اسـت که بتوان در سـاختار سـرمایه 
یـک شـرکت درجـه یـک بین المللـی، شـریک شـد؛ 
بنابرایـن کره ای هـا سـراغ کشـور میانمـار یـا ُترکیـه 
کـه WACC =%8 دارنـد، نمی رونـد. بلکـه بهتریـن 
شـرکت ها را مـد نظر دارد. در اینجـا منظور از بهترین 
کشـورها، بلـوک شـرق و غرب نیسـت بلکـه، منظور، 
کشـورهایی اسـت کـه رتبـه اعتبـارِی آن هـا بهتریـن 
حالـت را داشـته باشـد و بـه دنبـاِل آن، دسترسـی به 
ارزان ترین پول در اقتصادشـان فراهم باشد. وضعیت 
کـره جنوبی بـا جوینت ِونچرهـای بین المللی، بهبود 
فضـای کسـب وکار، حضـور شـرکت های بین المللی 
در داخل اقتصاد آن کشـور بهتر و بهتر شـده اسـت.
زمانـی شـرکت های کـره ای نیـز همچـون اکنـوِن 
شـرکت های ایرانـی، میانگیـن مـوزون هزینـه باالیی 
شـرکت های  مثـل  ایرانـی  شـرکت های  داشـتند. 
کـره ای هیچ راهـی ندارند جـز این کـه WACC خود 
را کاهـش دهنـد. مگـر این که یا صبر کننـد نرخ بهره 
در ایران توسـط بانک مرکـزی از 18% به 10% کاهش 
یابـد کـه البتـه در ایـن صـورت همـان روز پول هـا از 
بانـک خـارج می شـوند و بـه خرید مسـکن، خـودرو، 
طـال، سـکه، ارز و امثالهـم اختصـاص می یابنـد. در 
پِی آن، اقتصاد وارد تورم افسارگسـیخته ای می شـود 
و ایـن شـرایط، بـاِب میل هیچ کسـی نخواهد بـود؛ و 
یـا دولـت فرصتـی در اقتصاد ایجـاد کند که اگـر قرار 
اسـت پولـی آورده شـود، آن پـول کانالیـزه شـود کـه 
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البتـه کار راحتـی نیسـت. ایـن روش هـا کم کـم رتبه 
اعتبـاری بین المللـی ایـران را بهبـود خواهـد داد.

تصمیمـات  منتظـر  می توانـد  خصوصـی  بخـش 
بانـک مرکـزی و وزارت اقتصـاد نمانـد و شـروع بـه 
آماده سـازی زیرسـاخت ها بـرای جوینت شـدن های 
جنوبـی  کـره  کـه  کاری  همـان  کنـد.  بین المللـی 
انجـام داد. دلیـل انجـام ایـن کار چیسـت؟ بـه ایـن 
دلیـل کـه بـازده مـورد انتظـار مـِن ایرانـی، بـا بـازده 
مـورد انتظـار یک شـرکت آلمانی جوینت شـود. یا با 
یـک شـرکت سوئیسـی، نه یک شـرکت میانمـاری یا 
یک شـرکت بنگالدشـی! مقصـود، جوینت شـدن با 
شـرکت هایی اسـت کـه پـول ارزان در اختیـار دارند. 
چـون پـول ارزان در اختیار دارند، بـازده مورد انتظار 
 WACC سـهام داران آن هـا پاییـن اسـت. ایـن امـر
سیسـتمی ایـران را نیـز پاییـن خواهـد آورد. وجـود 
یـک شـریک بین المللی در سـاختار سـرمایه بسـیار 

اهمیـت دارد.
در کـره جنوبـی دولـت راسـا وارد اقـدام بـه جـذب 
اتفـاق  ایـن  ایـران  در  امـا  کـرد  خارجـی  شـریک 
شـرکت  هـر  پیمـان کاری،  شـرکت  هـر  نمی افتـد. 
تولیـدی، خود بایـد به فکر یک جوینـت بین المللی 
بـرای خـود باشـد؛ بنابرایـن، ایـن بخـش خصوصی 
اسـت کـه سـر بزنـگاه مـی رود جوینـت می کنـد. نـه 
فقـط در سـاخت، بلکه در بهره بـرداری، ایـن اتفاق، 
قوی تـر هـم رخ می دهـد. به عنـوان مثـال، در ایـران 
طـرف می خواهـد پـروژه مرکـز خریـدی بـزرگ را بـه 
انجـام رسـاند. اگـر بهره بـرداری را بـه شـرکت ایرانی 
بسـپارد، A واحـد پـول بایـد پرداخت کنـد. ولی اگر 
بهره بـرداری توسـط یـک شـرکت بین المللـی عربی 
انجـام شـود، A تقسـیم بـر 5 واحـد هزینـه پرداخت 
خواهـد کـرد. لـذا، حتـی در بهره بـرداری هـم ایـن 
جوینـت شـدن بین المللـی بـه ایـران کمـک خواهد 

کرد.
مک دونالـد  دارد  امـکان  دنیـا  در  جایـی  کمتـر 
نباشـد. آیا فقط به خاطر کیفیت مک دونالد اسـت؟ 
خیـر. مک دونالـد وارد بازار می شـود، هزینه سـرمایه 
پایینـی دارد. شـروع می کند به خرید مغـازه و رقابت 
بـا دیگـران بـر سـر قیمـت. فـرض بـر ایـن اسـت که 
مـواد خـام بی کیفیتـی مصـرف می کنـد، بـه همین 
دلیـل محصـول خود را با قیمت پایین تری به دسـت 

این گونـه  کـه  مصرف کننـده می رسـاند. در حالـی 
و  دارد  پایینـی  سـرمایه  هزینـه  واقـع،  در  نیسـت. 
می توانـد تـا چنـد سـال از حاشـیه سـود صرف نظـر 
بـه  نوبـت  بهره بـرداری،  و  سـاخت  از  پـس  کنـد. 

فاینانـس می رسـد.
هیـچ کجـای دنیا ابتـدا سـراغ تأمین کننـده مالی 
نمی رونـد. مـا در ایـران، پـروژه را تعریـف می کنیـم و 
FS را هـم خودمـان می نویسـیم. سـپس بـه دنبـال 
فاینانسـری که آماده سـرمایه گذاری در ایران باشد، 
می رویـم. هیـچ جای دنیـا چنین اتفاقـی نمی افتد. 
جوینـت  بهره بـرداری  و  سـاخت  در  زمانی کـه 
همیـن  و  می شـوید  شـریک  دارای  می شـوید، 
شـریک جهـت فاینانـس اقـدام می کنـد. در کشـور 
سـوئیس بانکـی را می شناسـم کـه بسـیار مشـتاق 
ایـن  زمینـه  ولـی  اسـت  ایـران  در  سـرمایه گذاری 
سـرمایه گذاری فراهـم نمی شـود. فـارغ از ضمانت، 
در ایران Feasibility Study اسـتاندارد وجود ندارد. 
FS اسـتاندارد، بایـد توسـط یک شـرکت بین المللی 
کـه در ایـن زمینـه فعالیـت دارد، تهیـه گردد. شـاید 
در همه جـا کارشـناس تدویـن امکان سـنجی وجـود 
داشـته باشـد، ولی اگر امکان سـنجی را یک شـرکت 
قابلیـت  بنویسـد،  بین المللـی  سـطح  در  بـزرگ 
برابـر  هـزاران  سـرمایه گذاران،  بـرای  آن  پذیـرِش 

اسـت. بیش تـر 
و در ریسـک  پلتفـرم، شـریک می آوریـم  ایـن  در 
هزینـه  چـرا؟  می شـویم.  شـریک  باهـم  منافـع  و 
سـرمایه را پاییـن می آوریـم. سـرمایه گذاران باهوش 
سـرمایه گذاری  بـه  اقـدام  بی دلیـل  و  هسـتند 
نمی کننـد. بـرای سـرمایه گذاری در دنیـا قائـل بـه 
یـک سـری اسـتانداردها هسـتند. آن اسـتانداردها 
را مـا نمی شناسـیم. مـا مناطـق آزاد هـم کـه ایجـاد 
می کنیـم، یک بـار نمی رویـم ببینیـم بنـد ُصحـار در 

دارد می کنـد! کار  عمـان چـه 

روش عملیاتِی جذب شریک
 مهم تـر از تاریخچـه، پرداختـن بـه روش عملیاتی 
کـردن اسـت. در مذاکـرات، چهـار فـاز وجـود دارد. 
هیچ کـدام از ایـن فازهـا قابلیـت حـذف ندارنـد. بـه 
عبارتـی دیگـر، نمی تـوان جهشـی به نتیجه رسـید.

• فـاز اول: Preparing for sale. یـا آماده سـازی 

بـرای مذاکـره، فروش شـرکت، پیـدا کردن شـریک. 
ایـن مذاکـرات و فراینـِد مربـوط بـه آن، چهـار تا پنج 
هفتـه طـول می کشـد. اگـر کسـی بگویـد در عرض 
دو مـاه برایتـان فاینانـس فراهـم می کنـد، دو حالت 
دارد: یـا سـواد نـدارد. یا کـّذاب و دروغ گو اسـت. در 
آمریکا و انگلسـتان هم فاینانس در عرِض سـه هفته 
تأمیـن نمی شـود. ایـن عملیـات فراینـِد مخصوصی 
دارد کـه اولیـن مرحله آن، آماده شـدن بـرای فروش 

است.
• فـاز دوم: Marketing the business. بـه معنای 
بازاریابی شـرکت. ما در ایران نشسـته ایم و منتظریم 
کـه روزی یکـی در بزنـد. آن هایـی کـه برایشـان در 
شـرکت های  دارنـد.  بزرگـی  بـازار  سـهم  می زننـد، 
بـزرگ بیشـتر پیشـنهاد شـراکت دریافـت می کننـد. 
بقیه باید کسـب وکار خود را در بازار، بازاریابی کنند. 

ایـن فـاز 10 تـا 12 هفتـه طـول می کشـد.
 Buyer selection and due سـوم:  فـاز   •
diligence. از ایـن بـه بعد due diligence یا راسـتی 
آزمایـی را زیـاد خواهیـد شـنید. انتخـاب خریـدار یا 
شـریک و راسـتی آزمایی کـردن بـا او. فرایندی که 3 

تـا 4 هفتـه طـول می کشـد.
• فـاز چهـارم: Closing the Transaction. تمـام 
کـردن و نقـل و انتقـال کار کـه 6 تـا 8 هفتـه زمـان 

می بـرد.
99% شـرکت های ایرانی در فاز اول مشـکل دارند. 
همیشـه درگیـر فاز اول هسـتیم. گام نخسـت در فاز 
اول، ایـن اسـت کـه بایـد، در سـطح هیئت مدیـره 
از  هیئت مدیـره  یعنـی  باشـد  شـده  تصمیم گیـری 
در  باشـد.  داشـته  اطمینـان  می کنـد،  کـه  کاری 
هیئت مدیـره  اعضـای  از  یکـی  هیئت مدیره هـا، 
می گویـد فاینانـس، دیگـری روی شـریک خارجـی 
اسـت  ایـن  بـر  نظـرش  دیگـری  می کنـد،  تأکیـد 
کـه فقـط شـریک داخلـی؛ بنابرایـن، در ابتـدا بایـد 
اعضـای هیئت مدیـره در مورد این که دقیقـًا چه کار 

می خواهنـد بکننـد، بـه توافـق جمعـی برسـند.
گام دوم در فـاز اول، ایـن اسـت کـه آیـا بـرای ایـن 
شـراکت، یـک مـدل کسـب وکار تهیه شـده اسـت یا 
نـه؟ نمی شـود بـدون مـدل کسـب وکار، بـه دنبـال 
باشـد  موجـود  کـه  مـدل کسـب وکار  بـود.  شـریک 
اسـت  قـرار  درصـدی  چـه  بـا  می شـود  مشـخص 

چنـد سـال اسـت کـه بنـدر منطقـه 
آزاد چابهـار در حـال تجهیـز شـدن و 
راه انـدازی اسـت. در حالـی که منطقه 
ُصحـار در عمـان، در 7 سـال گذشـته 
توانسته 20 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
خارجـی جذب کند. در صورتی که کل 
جـذب سـرمایه گذاری خارجـی ایران، 
بـه عنـوان یـک کشـور 400 میلیـارد 
دالری، بـا 80 میلیـون نفـر جمعیـت، 
بـه طـور متوسـط دو میلیـارد دالر بوده 
اسـت. وقتی صحبت از محدودیت های 
دولـت می شـود، منظـور این اسـت که 
دولـت تـوان تزریق پول نـدارد از طرفی 
قـدرت تجهیز بخـش خصوصـی را هم 

نمی کند. پیـدا 
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شـراکت انجام شـود. بـا چه درصدی قصـد واگذاری 
وجـود دارد. قصـد کار با کدام کشـورها وجـود دارد؟ 
شـرکتی که برای شـراکت انتخـاب می شـود، در چه 
کشـوری اسـت و در چه کشـورهایی نباید باشـد؟ آیا 

ایـن شـراکت فقـط بـرای بـازار داخل اسـت؟
گام سـوم در فـاز اول، ایـن اسـت کـه آیـا طـرف 
مقابل، قابلیت فهم داده های موجود را دارد؟ بحثی 
کـه در ایـن گام مطـرح می شـود، بحـِث صورت های 
مالـی اسـتاندارد بین المللی اسـت. آیـا صورت های 
مالـی بر اسـاس اسـتاندارد IFRS یا اسـتانداردهای 
گزارشـگری مالـی بین المللـی تهیـه شـده تـا طرف 
خارجـی کـه بـرای خرید شـرکت می آید، به اعـداد و 
ارقام اطمینان داشـته باشـد؟ داده هـای مالی ایران 
 IFRS خیلی شـبیه Iran Accounting Standard یا
اسـت؛ ولی ایـن داده ها باید به شـکل IFRS تبدیل 
شـود تـا بـرای شـریِک خارجـی قابلیت فهم داشـته 
به صـورت  مالـی  باشـد. چنـد درصـد صورت هـای 
IFRS تهیـه می شـوند؟ عدم وجـود این صورت های 
مالـی اسـتاندارد، تقصیـر دولـت نیسـت. در همـه 
جـای دنیـا، بخش خصوصـی IFRS تهیـه می کند. 
چـه دولـت الـزام بکند و چـه دولـت الزام نکنـد. چرا 
مـا همیشـه منتظریم تـا دولت صـورت الـزام آوری به 
امـور بدهـد؟ بخش خصوصـی باید ایـن کار را بدون 

توجـه بـه اقدامـات دولت، رأسـًا انجـام دهد.
گام چهـارم در فـاز اول، آماده شـدن سـند مذاکره 
اسـت. پـس از تهیـه مـدل کسـب وکار، صورت هـای 
منسـجم،  هیئت مدیـره  وجـود  و  قابل اتـکا  مالـی 
سـند چشـم انداز یا سـند مذاکـره حاصل می شـود. 
ایـن سـند مذاکره، چارچوب را برای شـما مشـخص 
می کنـد. اگـر بـه نتیجـه رسـیدید که مسـیر درسـت 
ایـن اسـت، بایـد در مسـیر درسـتتان حرکـت کنید.

فـاز دوم، پیدا کردن شرکاسـت. اگر شـما سـازنده 
هسـتید، الزامًا الزم نیسـت شریِک شـما هم سازنده 
باشـد. شـریِک شـما می توانـد سـرمایه گذار باشـد، 
باشـد،  خصوصـی  سـرمایه گذار  یـک  می توانـد 
صنـدوق سـرمایه گذاری باشـد، یـا می توانـد بانـک 
باشـد. آیـا می تـوان بـا تمـام دنیـا وارد مذاکره شـد؟ 
هسـتند،  شـما  نفـع  بـه  کـه  آن هایـی  بایـد  خیـر. 
شـناخته شـوند. باألخـره بایـد بدانید در کسـب وکار 
شـما، چند کشـور درجه یـک، دو و درجه سـه وجود 
دارد. در نهایـت یـک لیسـت مختصـر و مفیـد تهیـه 

می کنیـد و وارد مذاکـره می شـوید.
حالـت  در  کـه  اسـت  ایـن  دوم،  فـاز  در  دوم  گام 
مذاکـرات مسـتقیم قـرار می گیریـد و ایمیـل ارسـال 
طـرف  عالقه منـدِی  اعـالم  صـورت  در  می کنیـد. 
مقابـل برای همـکاری، هنگام فرسـتادن اطالعات، 
حتمـًا قـرارداد NDA بایـد به امضاء برسـد. قـرارداد 
قـرارداد   ،Non    Disclosure Agreement یـا  NDA

عـدم افشـای اطالعات اسـت. دقت داشـته باشـید 
بـا یـک جسـتجوی سـاده اینترنتـی قـرارداد آمـاده 
اسـتخراج نکنیـد؛ بلکه بخـش حقوقی شـرکت باید 
ایـن قـرارداد را به طـور دقیـق تدویـن کنـد. چـرا کـه 
هـر اطالعاتـی که به طـرف خارجی داده می شـود، 
بـازاِر  در  را  اطالعـات  همـان  روزی  اسـت  ممکـن 
داخـل، علیـه شـما مـورد اسـتفاده قـرار دهـد. پس 
قـرارداد عـدم افشـای اطالعـاِت شـما بایـد بسـیار 
قـوی و حقوقـی نوشـته شـود. بـرای ایـن کار هزینـه 
اسـت.  اهمیتـی  بـا  بسـیار موضـوع  کنیـد، چـون 
ضمنـًا در فـاز دوم، پرداختن بـه داده های بـازار، کار 

اشـتباهی اسـت.
پـس از امضـای قرارداِد عدم افشـاء و نتیجه مثبِت 
مذاکـرات، وارد فـاز سـوم می شـویم کـه همـان فـاز 
Due Diligence اسـت. شـرکت های خارجـی کـه 
 Due قصـد ورود بـه ایـران را دارنـد، حتمـًا قـرارداد

می کننـد. امضـاء   Diligence
تمـام صورت هـای   ،Due Diligence قـرارداد در 
مالـی، تمـام اطالعـات سـهام داران و اطالعات تمام 
تأمین کننـدگان بـه طرف مقابـل ارائه می شـود، کل 
اطالعـات  کلیـه  می شـوند.  ترجمـه  اساسـنامه ها 
بـازار، در اختیـار طـرف مقابـل  انـدازه  بـه  مربـوط 
قـرار داده می شـود. چـرا کـه قصـد شـراکت وجـود 
دارد. در قالـب ایـن قـرارداد، کلیـه اطالعـات تمـام 
حسـاب های بانکـی، میـزان وام، مقـدار دارایی هـا 
بـا ارزش گـذاری مشـخص به طـرف مقابل گـزارش 

می شـود.
به یاد داشـته باشـید، هیچ گاه فقط با یک شـریک 
وارد مذاکـره نشـوید. همیشـه تـا آخریـن لحظـه، دو 
مثـال، در  بـرای  باشـید.  شـریک هم زمـان داشـته 
پـروژه فـرودگاه امـام، شـرکت فرانسـوی، بـه علـت 
ریسـک های بانکـی قطـع همـکاری کـرد؛ بنابراین، 
همیشـه بایـد در مذاکـرات، یـک گزینه دومـی برای 
 Due جایگزیـن کـردن وجـود داشـته باشـد. بـرای
Diligence حداقـل بایـد بـا دو شـرکت پیـش رفـت.
اشـتباه  اطالعـات  اگـر   Due Diligence فـاز در 
داده شـود، هـر دو طـرف متضّمـن ضـرر و جریمـه 

خواهنـد شـد.
فاز Transaction. در این فاز اگر تنها یک شـریک 
وجود داشـته باشـد، امکان چانه زنی فراهم نخواهد 
بـود. امـا اگـر دو مـورد شـریک در دسـترس باشـد، 
متأسـفانه  دارد.  وجـود  چانه زنـی  قـدرت  همیشـه 
بیش تـر شـرکت های ایرانـی، ایـن مرحلـه را بـا یـک 
شـریک پیـش می رونـد. در صورتـی کـه بایـد بتـوان 

کار را بـا دو شـریک تـا نهایـت پیـش برد.
مرحلـه Transaction کـه در واقـع مرحلـه انتقـال 
سـهام اسـت. قوانیـن مربـوط بـه انتقـال سـهام در 
ایـران بسـیار تسـهیل شـده اسـت؛ اما همچنـان در 

ایـن مـورد به تمرین نیـاز داریـم. به علِت عـدم تکرار 
و تمریـن، در اجـرا بـه مشـکل برمی خوریـم.

فرایند شـراکت، بر اسـاس داده های ایـران از ابتدا 
تـا انتهـا و بر اسـاس اسـتاندارد موجود بـرای ادغام و 
تملـک 30 هفته به طور خواهد انجامید. این مسـیر 
بـرای ایـران طراحـی شـده نـه بـر اسـاس داده هـای 
مطمئـن  اسـت.  ایـران  خـود  ویـژه  و  جنوبـی  کـره 

باشـید در ایـن فرآینـد بـه نتیجه خواهید رسـید.

پلتفرم قراردادها:
اسـتفاده  پروژه هـا  ایـن  در  کـه  قراردادهایـی 
می کنند، پلتفـرم قراردادی BTO)سـاخت، انتقال، 
انتقـال،  BTL )سـاخت،  و  بهره بـرداری(  عملیـات 
 BTO ؟BTL و BTO لیزینـگ( اسـت. حـاال چـرا
چیسـت و چه تفاوتی با BT L دارد؟ BTO سـاخت، 
انتقـال و بعـد بهره بـرداری اسـت. چـرا ایـن کار را 
می کننـد؟ اواًل، طـول دوره طوالنـی در نظـر گرفتـه 
می شـود ماننـد یـک بـازه سـی سـاله. دومـًا، هرقدر 
ایـن کار انجـام شـود، کسـی کـه سـازنده اسـت، یـا 
اپراتـور و حتـی در بیش تـِر موارد که سـازنده و اپراتور 
یکی هسـتند، سـعی براین خواهد بـود که بهترین و 
باالترین کیفیت ارائه گردد چراکه تا سـی ساِل آینده 
همـان سـازنده، خـود باید از محصـول بهره بـرداری 
کنـد. مـا در ایـران چـه کار می کنیم؟ چیزی درسـت 
کـه چنـد  دولـت می دهیـم  بـه دسـت  و  می کنیـم 
سـال بعـد خـراب می شـود. نـوع قـرارداد BTO، بـر 
اسـاس دیـدگاه بلندمـدت، تعییـن می شـود. مـدل 
دو  هـر  در  دارد.  نـام   BTL دیگـر،  قـرارداد  دیگـر 
شـرایط سـعی بر مـالک قـرار گرفتن کیفیت اسـت. 
کیفیـت  و  سـرمایه  هزینـه  زیرسـاخت،  در  مـالک 
اسـت. حجم عمـده قراردادها بر اسـاس نیاز کشـور 
کـره جنوبـی، بـه سـمت BTO رفتـه اسـت. مـا در 
ایـران، الزامـًا متفکرانـه بـه BOT نـگاه نمی کنیـم. 
 EPCF داریـم. قـرارداد BOT مـا می گوییـم قـرارداد
 Engineering Procurement and Construction
تأمیـن  و  سـاخت  و  تأمیـن  )مهندسـی،   Finance
آن  منابـع مالـی(. چـرا؟ چـون هزینـه سـرمایه در 
 BOT لحـاظ نمی شـود. منظـور مـا ایـن نیسـت کـه
قـرارداد  کـه  اسـت  ایـن  مقصـود  بلکـه  اسـت،  بـد 
می بایسـت بر اسـاس نیاز مشخص شـود. یک بار در 
 BOT وزارت نیـرو بـه مـا گفتند تمـام قراردادهـا باید
باشـند. مگـر چنین چیـزی ممکن اسـت؟ در حالی 
کـه پروژه هـا در جـذب مالـی، باهـم تفـاوت دارنـد. 
باید بتوانیم سـاختار قرارداد را سـیال کنیـم اما فعاًل 
سـاختار قراردادهـا سـیال نیسـت. بـرای هـر نیـاز، 
سـاختار قـراردادی خاصـی نیـاز اسـت امـا در ایران 
یـک قـرارداد مشـخص بـرای تمـام شـرایط تصویـب 

می شـود.

روش عملیاتِی جذب شریک
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بسـم اللـه الرحمـن الرحیـم. خیلـی خوشـحالم 
کـه امـروز در جمـع شـما دوسـتان عزیـز، بحـث 
تحلیـل  و  »بررسـی  عنـواِن  تحـت  بسـیار مهمـی 
وضعیـت بهـره   وری در کشـور« را مطـرح می   کنیم. 
خوشـحالیم کشـور مـا به سـمتی رفته کـه موضوع 
بهـره   وری بـه یـک موضـوع جـدی در آن تبدیـل 

شـده اسـت.

دنیـا سال   هاسـت بـه اهمیـت بهـره   وری پـی 
بـرده اسـت!

تـوان  بسـتر  و  بهـره   وری  کیفیـت،  موضـوِع 
پیش تـر  کـه  بـود  بحث   هایـی  رقابت    پذیـری، 
آن   طـور کـه بایـد و شـاید جـدی گرفتـه نمی   شـد. 
ولـی الحمدللـه اکنـون شـرایط بـه نحـوی پیـش 
اینکـه  بـرای  راه   هـای اساسـی  از  یکـی  رفتـه کـه 
تشـخیص  بهـره   وری  شـویم،  موفـق  بتوانیـم  مـا 
سال   هاسـت  دنیـا  اگرچـه  اسـت.  شـده  داده 
از  دنیـا  اسـت؛  داده  تشـخیص  را  موضـوع  ایـن 
اول، راه درسـت را تشـخیص داده اسـت. امـا مـا 
متأسـفانه بـه دلیـل وفـور نعمـِت حاصـل از فروش 
منابـع طبیعـی، غـرق بودیـم، هیچ   وقت احسـاس 
توجـه بـه درسـت مصـرف کـردن منابع ملـی خود 
نداشـتیم. بهـره   وری در زندگـی مـا انسـان   ها، مایه 
بقـاء و حیـات اسـت و ربـط مسـتقیمی بـه تفـاوت 
انسـان های موفـق و ناموفـق، سـازمان   های موفق 

و ناموفـق و کشـورهای موفـق و ناموفـق می   یابـد. 
بـه همیـن دلیـل، مـن در خـالل عرایضـم، خواهم 
گفـت کـه انسـان   ها، شـرکت   ها و کشـورها چگونـه 
می تواننـد راه درسـت را تشـخیص بدهنـد تـا بـه 

برسـند. رسـتگاری 
طبیعتـًا بحـث توجـه بـه موضـوع بهـره   وری، در 
کشـورهای توسـعه   یافته، چندیـن برابر کشـورهای 
درحـال توسـعه و توسـعه نیافتـه اسـت. بـه طـور 
کلـی، یکـی از پارامترهـا یا سـنجه   هایی که مربوط 
 Per ،بـه ارزیابـی بهـره   وری در یـک کشـور اسـت
Capita یـا شـاخص تولیـد ناخالص داخلی سـرانه 
حاصـل  سـرانه،  داخلـی  ناخالـص  تولیـد  اسـت. 
تقسـیم GDP بـه متوسـط جمعیـت اسـت. تولیـد 

ناخالـص داخلـی، ارزش تولیـد ناخالـص داخلـی 
بـه  اسـت.  کشـور  یـک  جمعیـت  متوسـط  بـه 
عبارتـی دیگـر، این پارامتر، به درآمد سـرانه اشـاره 
می   کنـد. میـزان درآمـد سـرانه یک کشـور، یکی از 
مبانـی ارزیابـی عملکـرد بـرای یـک جامعه    اسـت. 
بهـره   وری  کیفیـت  ارزیابـی  معیارهـای  از  یکـی 
کشـورها، نحـوه حصـول تولیـد ناخالـص داخلـی 
اسـت. در صورتـی کـه عمـده ی تولیـد ناخالـص 
داخلـِی یـک کشـور، از فـروش منابـع طبیعـی بـه 
دسـت آمـده باشـد؛ مثل نفـت، گاز، ِشـمِش طال، 
در ایـن صـورت جایـگاه آن کشـور در طبقه   بنـدی 
جهانـی بـاال خواهد بود. ولـی الزامـًا در رتبه   بندی 
بهـره   وری جایـگاه باالیـی نخواهـد بود. لـذا، یکی 
رتبه    بنـدی کشـورها، درآمـِد سـرانه  از معیارهـای 
اسـت. درآمـد سـرانه، هم   چنیـن متوسـط سـطح 
رفاه یک کشـور را نشـان می   دهد. یعنـی هر اندازه 
ایـن عدد بزرگ باشـد، نشـان می   دهد کـه مردم آن 
جامعـه از رفاه نسـبِی باالتـری برخوردار هسـتند. 
 GDP یـا Per Capita تولیـد ناخالـص داخلـی یـا
یعنـی بـه طور متوسـط مـردم یـک کشـور، در یک 
بـه عبـارت  سـال، چقـدر درآمدسـازی کرده   انـد. 
دیگـر، بـه طـور متوسـط، هـر نفـر، چقـدر تولیـد و 
درآمدسـازی کـرده اسـت. اصاًل بحـث درآمدی که 
بـه جیـب رفته اسـت، مطرح نیسـت. بلکه مسـأله 
ایـن اسـت کـه بدانیـم مـردم یـک جامعه، بـه طور 

اگرنتوانیمتوسعهپیداکنیم
قافیهراباختهایم

در دنیا یک مسابقه جدی رشوع شده است. 
مسابقه ای به اسم مسابقه ی بهره وری. 

مسابقه ی ارزش آفرینی.

تولیـد  عمـده ی  کـه  صورتـی  در 
از  کشـور،  یـک  داخلـِی  ناخالـص 
فـروش منابع طبیعـی به دسـت آمده 
باشـد؛ مثل نفـت، گاز، ِشـمِش طال، 
در ایـن صـورت جایگاه آن کشـور در 
طبقه بنـدی جهانـی بـاال خواهـد بود. 
ولـی الزامـًا در رتبه بنـدی بهـره وری 

جایـگاه باالیـی نخواهـد بـود. 

گزارش نشست خانه مدیران با حضور دکرت محمدعلی محمدی 
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با عنوان تحلیل وضعیت بهره وری کشور
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متوسـط، در یک سـال، از منابـع و امکاناتی که در 
اختیـار دارند، به چـه کیفیتی اسـتفاده کرده   اند و 

یـا میـزان خلـق ارزش چقـدر بـوده اسـت.
همـه کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس، هم   چون 
دارنـد.  باالیـی   GDP بحریـن  و  کویـت  امـارات، 
ایـن کشـورها، اعـداد خوبـی را در GDP بـه خـود 
عنـوان  بـه  هیـچ   گاه  ولـی  داده   انـد،  اختصـاص 
کشـورهای بهـره   ور مطـرح نبوده   اند. اولین کشـور 
بر اسـاس بهره   وری در قاره آسـیا، سـنگاپور است. 
سـنگاپور، بر اسـاس شـاخص بهـره   وری، توانسـته 
اسـت بـه تولیـد سـرانه باالیـی برسـد، نـه صرفـًا بـا 
از  پـس  نیـز  هنگ   کنـگ  و  ژاپـن  منابـع.  فـروش 

سـنگاپور، در رتبه   هـای بعـدی قـرار گرفته   انـد.
لقـب  بیسـتم  قـرن  اقتصـادی  معجـزه  ژاپـن، 
گرفتـه اسـت. ژاپـن توانسـته اسـت بعـد از جنـگ 
جهانـی دوم پیشـرفت شـگفت   آوری را تجربـه کند 
دالر  میلیـارد  حـدود 200  بـا  سـال 2016،  در  و 
مابه    التفاوت، سـومین کشـوری باشـد کـه از لحاظ 
مـازاد تجـاری در دنیـا مطـرح اسـت. کشـورهای 
آلمـان با 295 میلیـارد دالر و چین با 245 میلیارد 
دالر مابه   التفـاوت، به   ترتیـب رتبه    هـای اول و دوم را 
از لحـاظ مـازاد تجاری )صـادرات بیـش از واردات( 
در جهـان دارنـد. همیـن اتفـاق بـرای ژاپـن، باعث 
شـده لقـب معجـزه اقتصـادی قـرن بیسـتم را بـه 
خـود بگیـرد. آیـا اگـر ژاپـن بـا 130 میلیـون نفـر 
و فنـاوری نمی   رفتنـد،  بـه سـراغ علـم  جمعیـت، 
بـدون کشـت هایدروپونیـک، کشـت بـدون خاک، 
بـرای  می   توانسـتند  امثالهـم،  و  آب  زیـر  کشـت 
بزننـد؟  رقـم  را  پیشـرفتی  چنیـن  خـود  جامعـه 

خیر. طبیعتـًا 
در  کـه  کشـوری  می   گویـد  دراکـر  پیتـر  آقـای 
قـاره آسـیا انقالبـی در بهـره وری رقـم زده اسـت، 
کشـور کـره جنوبـی اسـت. کره   ای   هـا در دهه 70، 
بـه شـدت محتـاج کار و اشـتغال بودنـد. در قـرن 
بیسـت   ویکم، بـه انـدازه تولیـد ناخالـص داخلـی 
می   گویـد  دراکـر  چـرا  داشـتند.  صـادرات  ایـران، 
انقـالب بهـره   وری در کـره جنوبی رخ داده اسـت؟ 
زیـرا درآمـد سـرانه ی کـره جنوبـی بـا نزدیـک 50 
میلیـون نفـر جمعیـت، بـدون فـروش یـک بشـکه 
نفـت، بـا درآمـد سـرانه عربسـتان بـا 23 میلیـون 
نفـر جمعیـت و فـروش 8    7 بشـکه نفـت، برابـری 
می   کنـد. بهـره   وری، تفـاوت ایـن دو کشـور اسـت.

داستان توسعه مالزی با ماهاتیر محمد
اسـت  ممکـن  خیلی   هـا  بـرای  کـه  سـؤالی 
پیـش بیایـد ایـن اسـت کـه آیـا یـک دولـت و یـک 
نخسـت   وزیر،  یـا  جمهـور  رئیـس  اسـم  بـه  فـرد 
مـورد  بلـه.  کنـد؟  متحـول  را  کشـوری  می   توانـد 
تجربـی ایـن تحـول، کشـور مالـزی اسـت. آقـای 
اوایـل دهـه 80، مسـئولیت  ماهاتیـر محمـد، در 
در  گرفـت.  عهـده  بـه  را  مالـزی  نخسـت   وزیری 
زمـان ورود ایشـان، 70% مـردم مالـزی، زیـر خـط 
دنیـا  در  مالـزی  کشـور  می کردنـد.  زندگـی  فقـر 
عمومـًا ناشـناخته بـود، و آن   هایـی کـه ایـن کشـور 
را می   شـناختند، ذهنیـت مثبتـی نسـبت بـه ایـن 

جامعـه  محمـد  ماهاتیـر  آقـای  نداشـتند.  کشـور 
مالـزی را در چنیـن شـرایطی تحویـل می   گیـرد. 
برعهـده  از  قبـل  سـال  چندیـن  محمـد  ماهاتیـر 
تیم   سـازی  بـه  اقـدام  مسـئولیت،  ایـن  گرفتـن 
می   کنـد. پـس از 20 سـال، از این مسـئولیت کنار 
مـی   رود. در زمـان کناره   گیـری ماهاتیر محمد، %4 
مـردم مالـزی زیـر خـط فقـر بودنـد؛ یعنـی در طی 
ایـن دوره، ایـن رقـم از 70% بـه 4% می رسـد. ایـن 
4% هـم فاصلـه زیـادی با خـط فقر ندارنـد. جامعه 
مالزی در دنیا شـناخته شـده می   شـود. طوری که 
بسـیاری از توریسـت   های جهـان، بـه سـمت ایـن 
کشـور هجـوم می   آورنـد. اکنـون در شـرق آسـیا، 
بعـد از سـنگاپور، مالـزی رتبه دوم میزان گردشـگر 
را بـه خـود اختصـاص داده اسـت؛ کشـوری کـه 
عمـر  سـال  صـد  آن  باسـتانِی  آثـار  قدیمی   تریـن 
دارد. ماهاتیـر محمد، منشـاء تحوالت اساسـی در 
مالـزی می   شـود. از جملـه ایـن تحـوالت می   تـوان 
بـه ذهنیـت مثبـت جامعـه جهانـی در قبـال ایـن 

کشـور و توسـعه منابـع انسـانی اشـاره کـرد.
چگونـه می   شـود بـا یـک تیـم، نظـام مدیریتـی 
کشـوری متحـول می   شـود و جامعـه   ای به توسـعه 
و پیشـرفت می رسـد هنـگام کناره   گیـری ماهاتیـر 
محمـد، مـردم اعتـراض کردنـد و اعتقـاد داشـتند 
نویـن  مالـزِی  پـدر  عنـوان  بـه  محمـد  ماهاتیـر 
پیـام  یـک  ایشـان  کنـد.  کناره   گیـری  نبایسـتی 
مدیریتـی بـه مـردم کشـورش می   دهنـد. آن پیـام 
ایـن    بـود کـه من بـرای مـردم مالـزی حـرف جدید 
کـه  نـدارم  دیگـری  ایـده ی  مـن  نـدارم.  دیگـری 
بتوانـم جامعـه مالـزی را جلوتـر ببرم. اجـازه دهید 
نوتـری  و  جدیدتـر  بهتـر،  ایده   هـای  کـه  دیگـران 
دارنـد بیاینـد و جامعـه مالـزی را پیـش ببرنـد. اگر 
بـه من بسـنده کنیـد، جامعـه مالزی دیگر توسـعه 
پیـدا نمی   کند. این، اوج شـهامت یک انسـان را به 

می   گـذارد. نمایـش 
از سـوی دیگـر، از نخسـت   وزیر جدیـد، در مـورد 
بـه  نقـدی  ایشـان  می   کننـد.  سـؤال  سیاسـت   ها 
سیاسـت   های آقـای ماهاتیـر محمـد وارد می   کند. 
مـورد  در  محمـد،  ماهاتیـر  آقـای  اگـر  می   گویـد 
محصـوالت  صـادرات  و  توسـعه  سیاسـت   های 
الکترونیـک چنیـن کاری انجام مـی   داد، صادرات 
برابـر  نیـم  و  یـک  بـه  الکترونیکـی،  محصـوالت 
می   رسـید. مـردم مالـزی ایـن انتقـاد را بـه آقـای 
ماهاتیـر محمـد می   رسـانند و ایشـان یـک پاسـخ 
ارزشـمند مدیریتـی می   دهـد و می   گویـد، حـق بـا 
نخسـت   وزیر مالـزی اسـت. انتقـاد ایشـان کامـاًل 
درسـت و منطقی اسـت. لیکن، مشـکل این است 
کـه مـا در اوایـل دهـه 90، عقـل امـروز ایشـان را 
نداشـتیم. ایـن حـرف، بعـد از پانـزده سـال گفتـه 
می   شـود و این   کـه ایشـان فرامـوش کرده   انـد کـه 
عضـو تیم بنـده بوده   انـد. اگـر آن زمان بـه عقلتان 
می   رسـید، ولـی اقدامـی نکردید، پـس خیانت   کار 
هسـتید. اگـر بـه عقلتـان نمی   رسـید و نگفتیـد، 
دارد؟  مفهومـی  چـه  انتقـاد  ایـن  اکنـون  پـس 
بـزرگان  رفتـار  در  بسـیاری  مدیریتـی  درس   هـای 
وجـود دارد. نـه تنهـا قـدرت آقـای ماهاتیـر محمد 

کاهـش پیـدا نکـرد بلکـه وجاهتـش نیـز افزایـش 
بازرگانـان  جمـع  در  محمـد  ماهاتیـر  کـرد.  پیـدا 
اصفهـان پیشـنهاد می   کنـد مدیریـت جاذبه   هـای 
توریسـتی اسـتان اصفهان را به مالزی   ها بسـپارید 
و هـر سـال، بـه انـدازه پـول نفـت، از آن   هـا پـول 

بگیریـد.

بهـره   وری،  ادبیـات  در  ایـران  جایـگاه 
اقتصـاد در  و  کسـب   وکار  در  نقش    آفرینـی 
دراکـر می   گویـد در قرن بیسـتم، ارزشـمندترین 
تجهیـزات  و  ابـزار  سـازمان،  یـک  دارایی   هـای 
تولیـد آن سـازمان اسـت. ولـی در قـرن جدیـد، 
ارزشـمندترین دارایی   هـای یک سـازمان، کارکنان 
فرهیختـه و بهـره   وری آن   هاسـت. دیویـد س.لنـدز 
می    گویـد  ملـل،  فقـر  و  ثـروت  کتـاب  نویسـنده 
کم    درآمدتریـن  فاصلـه  پیـش،  حـدود 250 سـال 
برابـر  پنـج  کشـورها،  پردرآمدتریـن  بـا  کشـورها 
بـود. یعنـی بیش   تریـن درآمـد، پنـج برابـر کم   ترین 
درآمـد بـود. یعنـی فاصلـه و شـکاف بیـن جوامـع، 
بـه انـدازه پنـج برابـر بـود. درحالی   کـه امـروز ایـن 
فاصلـه، 400 برابـر شـده اسـت. شـکاف از کجـا 
شـروع شـد؟ بـه اعتقـاد دیویـد س.لنـدز، شـکاف 
شـد.  شـروع  صنعتـی  انقـالب  از  کشـورها  بیـن 
و  علـم  کاروان  بـا  کشـورها  از  بعضـی  کـه  جایـی 
فنـاوری همـراه شـدند و بعضی   هـا از ایـن کاروان 
طریـق  از  کردنـد  سـعی  بعضی   هـا  ماندنـد.  جـا 
توسـعه ی علـم و فنـاوری، بیش   تریـن ارزش را از 
منابـع خـود خلـق کننـد و بعضی   هـا ایـن اصـل را 
یـاد نگرفتنـد و منابـع طبیعی خـود را هـدر دادند. 
احمـد سـیف در کتاب »قـرن نوزده، قرِن گم   شـده 
ایـران«آورده اسـت، ما بهتریـن معدن فیـروزه دنیا 
را در نیشـابور ایـران داریـم کـه از لحـاظ کیفیـت، 
مشـابه نـدارد. ایـران در اواخر قرن نوزدهـم و اوایل 
قـرن بیسـتم، کل ایـن معـادن را بـدون محدودیت 
انگلیسـی   ها  بـه  تومـان  بـه مبلـغ بیسـت هـزار  و 
اجـاره داد تا هر آن   چه خواسـتند اسـتخراج کنند. 
ایـن امـر در چـه دنیایـی اتفـاق افتـاد؟ در دنیایـی 
کـه از کم   تریـن منابـع، بیش   تریـن ارزش افـزوده را 
ایجـاد می   کردنـد. دنیایـی کـه انقـالب صنعتی در 
آن اتفـاق افتـاده بـود. دیویـد س.لنـدز می    گویـد 
بسـیاری از کشـورها پشـتوانه ی تمدنی بـزرگ هم 
داشـته   اند، ولی نتوانسـتند راه درست را تشخیص 
دهنـد و در نیتجـه این گسسـِت عظیم ایجاد شـد. 
نتیجه   گیـری ارزشـمند دیویـد س.لنـدز از دیدگاه 
بهـره   وری چنین اسـت: در دنیای امـروز، مالکیت 
حاکمیـت  بلکـه  نـدارد،  اهمیتـی  خیلـی  منابـع 
و مدیریـت منابـع مهـم اسـت. مـی تـوان بـا یـک 
مثـال اقتصـادی، این مسـأله را روشـن تر کـرد. اگر 
بخواهیـد یـک ِشـمِش آهـن را در بـازار جهانـی به 
فـروش برسـانید، قیمـت آن پنـج دالر خواهد بود. 
ولـی اگـر ایـن شـمش آهن را بـه نعل اسـب تبدیل 
افزایـش  نیـم دالر  و  ده  تـا  ارزش شـمش  کنیـد، 
می   یابـد. بـه عبارتـی، شـما بـا یـک فرآینـد سـاده، 
ارزش یـک مـاده   ای را دو برابـر کردیـد. و اگر بتوان 
ایـن شـمش آهـن را بـه مـوادی هم   چـون سـوزن 
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ته    گـرد، سـنجاق قفلی، سـوزن خیاطـی و امثالهم 
صعـود  دالر   2350 بـه  آن  ارزش  کـرد،  تبدیـل 
می    کنـد. ایـن مهـم اسـت که شـما با شـمش آهِن 

خـود چـه می   کنیـد؟ 
را  دنیـا  نزدیـک 40% طـالی  آفریقـای جنوبـی 
در اختیـار دارد. از 42 هـزار ُتـن طـالی شـناخته 
شـده در دنیـا، حـدود 18 هـزار ُتـن ازآِن آفریقـای 
جنوبـی اسـت. ایـن کشـور هـر سـال ایـن طـال را 
تبدیـل به شـمش و صـادر می   کند. درآمـد حاصل 
از صـادرات طـال بـرای آفریقـای جنوبـی، %27.4 
درآمـد معدنـی این کشـور اسـت. این کشـور البته 
المـاس نیـز دارد. ولـی درآمـد سـرانه ایـن مـردم، 
جهانـی،  بـازار  در  اسـت.  دالر  هـزار   10 حـدود 
آفریقـای جنوبـی را بـا طـال می   شناسـند یـا ایتالیا 
را؟ ایتالیایی   هـا برنـده بـازی هسـتند. چـرا؟ چون 
طـال  مصنوعـات  می   گیرنـد،  را  شـمش  همـان 

می   کننـد و بـا قیمتـی بـاال می   فروشـند.
سـر  پشـت  را  صنعتـی  انقـالب  چهـار  دنیـا 
گذاشـت. انقـالب صنعتـی اول، دوم، سـوم و حاال 
انقـالب صنعتی چهـارم. انقالب صنعتـی چهارم، 
یـک تفـاوت اساسـی بـا انقالب   هـای قبلـی دارد. 
انقـالب صنعتـی اول کـه بـا بحـث بخـار و در واقع 
سیسـتم   های ماشـینی شـروع شـد و همین   طـور 
ادامـه پیـدا کـرد تـا آخریـن انقـالب صنعتـی کـه 
به   خاطـر  دنیاسـت.  دیجیتالی   شـدن  همـان 
پیشـرفت    های علـم الکترونیـک، مـرز بیـن علـوم 
برداشـته شده اسـت. تفاوت اساسـی انقالب   های 
مذکـور در ایـن اسـت کـه تا انقـالب صنعتی سـوِم 
دنیـا، رشـد اقتصادی کشـورها خطی بوده اسـت، 
ولـی در انقـالب صنعتـی چهـارم، رشـد تولیـد و 
اقتصـاد کشـورها َنمایی شـده اسـت. بـه عبارتی، 
دیگـر رشـد خطـی وجـود نـدارد و ایـن اتفـاق بـه 

شـکل جهشـی رخ می   دهـد.
کشـوری ماننـد هنـد کـه تـا چندیـن سـال پیش 
جـزء کشـورهای فقیـر دنیـا بـود، هـم اکنـون بـه 
شـده  تبدیـل  دنیـا  قدرتمنـد  اقتصـاد  نهمیـن 
اسـت. ایـن همـان تفـاوِت قـرن بیسـت و یکـم بـا 
سـایر قرن   هاسـت. یعنی علـم و فناوری، به شـکل 
عجیبـی کشـورها را متحـول می   کنـد. امـا سـؤالی 
کـه بـرای اقتصاددانـان نمایـان شـده، ایـن اسـت 
کـه چـرا بعضـی از کشـورها نمی   تواننـد خـود را از 
پاکسـتان  چـرا  کننـد؟  رهـا  توسـعه   نیافتگی  دام 
همیشـه پاکسـتان اسـت؟ چرا بنگالدش همیشـه 
همیشـه  افغانسـتان  چـرا  اسـت؟  بنـگالدش 
افغانسـتان اسـت؟ شـرق آسـیا متحـول می   شـود 
ولـی سـریالنکا همـان سـریالنکا باقـی می   مانـد؟
در دنیـا یک مسـابقه جدی شـروع شـده اسـت. 
مسابقه   ای به اسم مسـابقه ی بهره   وری. مسابقه ی 
از  بعضـی  و  کشـورها  از  بعضـی  ارزش   آفرینـی. 
جوامـع، هوشـمندی و توان ایـن را دارند که منابع 
جامعـه را تلـف نکننـد و از ایـن منابـع، بـه میـزاِن 
چندیـن برابـر ارزش خلـق کنند. چنیـن جوامعی 
مـورد  در  هسـتند.  توسـعه  مسـتحق  بی شـک 
انسـان   ها نیـز ایـن چنین اسـت. بعضی انسـان ها 
بـه سـاِن قیـف می   ماننـد. ورودی زیـاد اسـت امـا 

از خروجـی خبـری نیسـت. این   هـا سـربار جامعـه 
هسـتند. دولت هایی نیـز وجود دارند که به شـکل 
قیـف هسـتند. ورودی ایـن نـوع دولت   هـا بسـیار 
بیش   تـر از خروجـی اسـت. فرهنـگ کسـب   وکاری 
در آن حاکـم نیسـت و نظاِم این نـوع جوامع، نظام 

ناکارآمـدی اسـت.
اندیشـه  و  تفکـر  مسـابقه  بهـره   وری،  مسـابقه 
اسـت. بـه دیگر سـخن، هیـچ   گاه، بهـره   وری هیچ 
جامعـه   ای بـه اتـکای کاِر بیش   تـر، بـاال نمـی   رود و 
ثروتمنـد نمی   شـود. چـرا که تـوان فیزیکی انسـان 
محـدود اسـت، امـا آن چیـزی کـه بـی حدوحصـر 
اسـت، اندیشـه اسـت. فکـر اسـت. عقـل انسـان 
اسـت. ِلسـترتارو نویسـنده کتـاب ثروت    آفرینـان، 
بـه دو نکتـه مهـم اشـاره می   کنـد. اواًل، می   گویـد 
مـن تـا جایـی کـه می   توانسـتم زندگـی آدم   هـای 
ثروتمنـد دنیا را بررسـی کردم و بـه یک نتیجه مهم 
طریـق  از  دنیـا،  در  هیچ   کـس  تاکنـون،  رسـیدم. 
پس   انداز، ثروتمند نشـده اسـت. پس چه کسـانی 
کسـانی  می گویـد  پاسـخ  در  شـده   اند؟  ثروتمنـد 
را  دیگـران  پس    اندازهـای  به کارگیـری  تـوان  کـه 
داشـتند. لـذا، شـما از طریـق پس   انـداز بـه جایی 
نمی   رسـید. بایسـتی هنر بـه کارگیـری منابع خود 
تعریـف  ایـن  باشـید.  داشـته  را  دیگـران  منابـع  و 
انسـان   های موفـق در دنیـا اسـت، این   کـه بتوانیـد 

منابـع دیگـران را مدیریـت کنیـد.
عالـی«  بـه  خـوب  »از  کتـاب  در  جیم   کالینـز 
می    گویـد: مهم نیسـت چقـدر پرداخـت می   کنید، 
پرداخـت  کسـی  چـه  بـه  کـه  اسـت  ایـن  مهـم 
می   کنیـد. خـوب دقـت کنیـد. بسـیاری از اوقـات 
پرداخـت  کـم  ناکارآمـد،  افـراد  بـه  اسـت  ممکـن 
کنیـد. ایـن امـر نتیجـه   ای در پی نخواهد داشـت. 
امـا، ممکن اسـت پرداختِی شـما زیاد باشـد، ولی 
بـه افـراد کارآمـد. ایـن امـر می   توانـد چنـد برابـر 
باشـد.  ارزش   آفرینـی داشـته  و  هزینـه، خروجـی 
لـذا، »خـوب« می   توانـد دشـمِن »عالـی« باشـد. 
بـه  تبدیـل  زمانی   کـه  مـا  مـوارد  از  بسـیاری  در 
»خـوب« شـدیم، احسـاس می   کنیم کافی اسـت. 
بهتریـم.  قبـل  بـه  نسـبت  الحمدللـه  می    گوییـم 
نسـبت بـه فالنـی بهتریـم. مثـل ایـن اسـت کـه ما 
مقایسـه  پاکسـتان  و  افغانسـتان  بـا  را  کشـورمان 
کنیـم، بگوییـم الحمدللـه خیلـی جلوتریـم. ایـن 
ایـران  حـق  در  بی   توجهـی  و  بی   انصافـی  نهایـِت 
اسـت. لـذا، در مسـابقه ی بهـره    وری، آن   چـه کـه 

ِخـرد  و  تفکـر  و  اندیشـه  اسـت،  برتـری  نشـان گر 
اسـت. به   همیـن دلیـل اسـت کـه قوانین مسـابقه 
تغییـر کـرده و کسـانی کـه از قوانیـن بـازی آگاه 
بـود.  خواهنـد  بازنـده  بـازی  زمیـن  در  نباشـند، 
نگرفته   ایـم.  یـاد  را  جهانـی  بـازی  قوانیـن  مـا 
یادگیـری قوانیـن بـازی جهانـی بـه کتاب   خواندن 
و کالس   رفتـن نیسـت. بـازی در میـدان مسـابقه   ، 
راز یادگیـری اسـت. چـرا کـه صرفـًا دانـش نیسـت 
و بـه مهـارت نیـاز دارد. تفـاوت دانـش و مهـارت 
ولـی  اسـت.  تعلیـم  نتیجـه ی  دانـش،  چیسـت؟ 
اگـر 50  اسـت. شـما  تمریـن  نتیجـه ی  مهـارت، 
کتـاب در مـورد دوچرخه   سـواری بخوانیـد، الزامـًا 
دوچرخه   سـوار نمی   شـوید. بلکـه بـرای یادگیـری، 
بایـد سـوار دوچرخـه بشـوید و چهـار دفعـه زمیـن 

بخوریـد.
می   خواهیـم.  جهان   تـراز  مدیـران  مـا  اکنـون 
مدیرانـی که بتوانند در سـطح جهانـی بازی کنند. 
در کسـب   وکار بایـد جهان   تراز باشـیم. حـق خود را 
از اقتصـاد دنیـا، کسـب   وکار دنیـا، بازارهـای دنیـا 
بسـتانیم. امروز هویـت کشـورها را همین متغیرها 

مشـخص می   کنـد.
ال   جـی  و  سامسـونگ  بـا  را  ُکره   ای   هـا 
شـناخته  نوکیـا  بـا  فنالنـد  ملـت  می   شناسـند. 
و  تویوتـا  و  بـا سـونی  نیـز  ژاپـن  ملـت  می   شـوند. 
امثالهـم. راهـی جـز ایـن نداریـم. مـا بایـد ثابـت 
کـردن  ثابـت  بـرای  بلـد هسـتیم.  را  بـازی  کنیـم 
ایـن منظـور، بایـد کاالی مـا در بـازار بین   المللـی 
بـه فـروش برسـد. البتـه نـه بـه ایـن شـکلی کـه در 
حـال حاضـر فـروش مـی   رود. 90% زعفـران دنیـا 
را مـا تولیـد می   کنیـم. ِپسـته   ی ایـران در امـارات 
و  چهـار  اوزاکا  در  و  می   شـود  شـیک  بسـته   بندی 
نیـم برابـر قیمـت پسـته   ی مـا به فـروش می   رسـد. 
پـرورش  پسـته  می   کشـد،  زحمـت  مـا  کشـاورِز 
می   دهـد  اماراتـی  تحویـل  گونـی  در  می   دهـد، 
جیـب  بـه  سـود  می   کنـد.  شـیک  آن   را  اماراتـی  و 
کدام   یـک مـی رود؟ یـک میلیـون ُتـن خرمـا تولیـد 
می   کنیـم.  صـادر  آن   را  ُتـِن  هـزار  صـد  می   کنیـم. 
جالـب اسـت بدانیـد مابقـی را می   خوریـم. خیـر، 

می   شـود. تبدیـل  ضایعـات  بـه  بقیـه  بلکـه 
کشـور  بـه  می   توانیـم  اوصـاف،  ایـن  بـا  آیـا 
توسـعه   یافته   ای تبدیـل شـویم؟ آیـا راه بـه جایـی 
را  مـا  خداونـد  کـه  اسـت  نعمـت  ُکفـِر  می   بریـم؟ 
یـک کشـور چهـار فصـل قـرار داده اسـت، ولـی ما 

می   کنیـم. زایـل  را  خـود  کشـاورزی  محصـول 
بـزرگ  فرصت   هـای  از  بـزرگ،  انسـان   های 
اسـتفاده کردنـد. هـر انسـان بـزرگ دو خاصیـت 
بـزرگ  فرصت   هـای  تشـخیص   .1 اسـت:  داشـته 
2. شایسـتگِی بهره   گیـری از فرصت   هـای بـزرگ. 
آگاهـی نسـبت بـه فرصت   هـا لزومـًا کافی نیسـت. 
نوکیـا اگر در سـطح خمیـر کاغذ فعالیـت می   کرد، 
فـروش  در  اگـر  سامسـونگ،  نبـود.  نوکیـا  االن 
سـبزیجاِت خشـک باقـی مانده بـود، سامسـونِگ 
امـروز نمی   شـد. تویوتا اگـر به تعمیر دسـتگاه   های 
بافندگـی ریسـندگی پرداخته بود، وضعیـت امروز 

را در بـازار نداشـت.

جهان تـراز  مدیـران  مـا  اکنـون 
بتواننـد  کـه  مدیرانـی  می خواهیـم. 
در  کننـد.  بـازی  در سـطح جهانـی 
کسـب وکار بایـد جهان تـراز باشـیم. 
حق خود را از اقتصاد دنیا، کسـب وکار 

دنیـا، بازارهـای دنیـا بسـتانیم.
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گرفتـه  قـرار  عالـی  فرصـت  یـک  در  مـا  کشـور 
درونـی  لحـاظ  از  کشـور  پشـتوانه  چنـد  اسـت. 
عبـارت هسـتند از: دارا بـودن 9% ذخایر نفت دنیا 
بـه گونـه ای که رتبه ی سـوم از نظر منابـع نفتی در 
دنیـا را بـه خـود اختصـاص داده و دارا بـودن %18 
ذخایـر گاز دنیـا و رتبـه ی دوم دنیـا در حـوزه گاز. 
ترکیـب ایـن دو مقـام، کشـور ایـران را در جایـگاه 
ایـران  اسـت.  داده  قـرار  انـرژی  ذخیـره  نخسـت 
رتبـه ی دوم دنیـا از لحـاظ ذخایـر مـس، رتبه دهم 
دنیـا از لحـاظ ذخیـره سـنگ آهـن و رتبـه چهـارم 
دنیـا از لحاظ تولید سـیمان را در اختیار قرار دارد. 
امـا داشـتن منابـع، منجر بـه توسـعه   یافتگی ایران 
نشـده اسـت و درِد مـا، درِد بهـره   وری اسـت. درِد 
ایـن که بلد نیسـتیم از منابع خود اسـتفاده کنیم.
 در انقـالب صنعتـی، پنجـاه سـال طـول کشـید 
برابـر  دو  را  شـهروندانش  درآمـد  انگلسـتان  تـا 
کنـد. آمریـکا در عـرِض سـی سـال، درآمـد سـرانه 
کشـورش را دو برابـر کـرد. چین برای یـک میلیارد 
و دویسـت میلیـون نفـر، درآمـد سـرانه را در عـرِض 
10 سـال دو برابـر کرد. یک کشـور از عقب   ماندگی 
تبدیـل می   شـود بـه یـک کشـور در حـاِل توسـعه. 
 %45 ،BRICS براسـاِس کیفیت   هـای بریکـس یـا
رشـد اقتصادی دنیا در سـال گذشـته و بیش   ترین 
رشـد اقتصـادی مربـوط بـه برزیـل، روسـیه، هند، 
چیـن، آفریقـای جنوبـی بوده اسـت. کوفـی عنان 
گفتـه بـود کـه بسـیاری از قبایـل آفریقایی، سـر بر 
بالـش طـال بـه مرگ سـالم می   کننـد. زیر سرشـان 
معـادن و منابـع زیـاد اسـت، امـا تـواِن به   کارگیری 

ایـن منابـع را ندارند.
بیـرون  از آب  را  نباشـیم گلیـم خـود  اگـر قـادر 
بکشـیم، اگـر نتوانیـم جـزء کشـورهای پیشـرفته 
قـرار بگیریم، اگر نتوانیم توسـعه پیـدا کنیم، قافیه 

باخته   ایـم. را 
افزایـش  و  اقتصـادی  توسـعه ی  بـرای  راه  دو 
وضعیـت  توسـعه  و  ملـی  درآمـد  ملـی،  تولیـد 
اقتصـادی ارائـه می   شـود. اولـی، افزایـش تولیـد 
افزون   تـر اسـت کـه  اشـتغاِل  و  بـا سـرمایه   گذاری 

روش آسـانی اسـت به   شـرطی   که سـرمایه و نیروی 
انسـانی الزم در اختیار باشـد. راه دوم، به کارگیری 
پـی  را در  تولیـد  افزایـش  بهتـر منابـع اسـت کـه 
دارد. یعنـی درپـِی بهـره   وری سـرمایه، بهـره   وری 
نیـروی انسـانی و بهبـود سـاختارهای مدیریتـی، 
بـه بهـره   وری بیش   تـر، در نتیجه، به تولیـد بیش   تر 

دسـت یابیـم. 
سـاختارهای  بهبـود  بهـره   وری،  شـروع  نقطـه 
مدیریتـی اسـت. تا نظـام مدیریت درسـت نشـود، 
انسـان   ها بهتـر بـه کار گرفته نمی   شـوند؛ سـرمایه 
انسـان   ها  نمی   شـود.  گرفتـه  کار  بـه  بهتـر  هـم 
در اختیـار نظـام مدیریـت هسـتند. سـرمایه هـم 
لـذا،  اسـت.  سـازمان  مدیریـت  نظـام  اختیـار  در 
مدیریـت  توسـعه  کشـور،  توسـعه  آغازیـِن  نقطـه 
اسـت. نظام   هـا و سیسـتم   ها هسـتند کـه فرصـت 
بهره   بـرداری مناسـب از منابـع و امکانـات فراهـم 
می   کننـد. اگـر شـما بپرسـید در ایـران ایـن فرآیند 
مـی بایسـت از کجـا شـروع شـود، مـن می   گویم از 
این   جـا کـه آدم   هـای درسـت، در جاهـای درسـت 
قـرار بگیرنـد. بهـره   وری نتیجه ی ورود انسـان   های 
شایسـته اسـت. هـر انـدازه شایسـتگی انسـان   ها 
توسـعه پیـدا کنـد، بهـره   وری ارتقـاء پیـدا می   کند. 
انسـان  خدمـت  در  نیـز  سـرمایه  حتـی  کـه  چـرا 
نیـز در اختیـار راننـده  بنـِز آخریـن مـدل  اسـت. 

اسـت.
شـما فلسـفه وجودی سـازمان مدیریت صنعتی 
را نـگاه کنیـد. قبـل از انقـالب، سـال 1341 ابتدا 
سـازمان مدیریـت صنعتـی ایجـاد می   شـود؛ پنـج 
ایجـاد  صنایـع  گسـترش  سـازمان  بعـد،  سـال 
می    شـود. بدیـن معنـا کـه یعنـی اول بایـد مدیـر 
سـرمایه   گذاری.  سـراغ  برویـم  تـا  باشـیم  داشـته 
بـدون مدیـر شایسـته، چـه بـر سـر منابـع می   آید؟
اسـت؟  راه درسـتی  مـا  بـرای کشـور  راه  کـدام 
بـه نظـر مـن راه ترکیبـی. مـا بـرای رشـد و توسـعه 
اقتصـاد کشـورمان، هـم بایسـتی سـرمایه   گذاری 
بیش   تـری داشـته باشـیم، هـم بایسـتی اشـتغال 
را مـورد توجـه قـرار دهیـم. یکـی از چالش   هـای 
اساسـی اقتصاد کشـور مـا، بیکاری اسـت. ما نیاز 
داریـم اشـتغال ایجاد کنیم. و برای رسـیدن به این 
شـرکت   ها  کنیـم.  سـرمایه   گذاری  بایـد  مقصـود، 
شـده   اند.  بـدل  خیریـه  بنـگاه  بـه  سـازمان   ها  و 
منسـوخ  مـا  صنایـع  از  بسـیاری  حـال،  عیـن  در 
از  بهره   بـرداری  بـرای  ظرفیتـی  دیگـر  و  شـده   اند 
رقابـت  قـدرت  ندارنـد.  سـخت   افزار  و  تکنولـوژی 
بـه حوزه   هـای تکنولـوژی  بـه ورود  ندارنـد. ملـزم 
هسـتیم. بـرای این   کـه متوجـه شـویم دیگـران چه 
کار کرده   انـد و مـا چـه کار کرده   ایـم، یـک مثـال 
سـاده مـی   آورم؛ در سـال گذشـته، نزدیـک %50 
محصـوالت صادراتـی مالـزی، محصـوالت فناورانه 
و مرتبـط بـا تکنولـوژی بـوده اسـت. سـهم مـا از 
صـادرات محصـوالت با تکنولوژِی بـاال 5.2% بوده 
اسـت در مقایسـه با مالـزی و البته نه بـا ژاپن. لذا، 
ما به سـرمایه   گذاری اساسـی نیاز داریم. بسـیاری 
و  کارخانـه  را  اسمشـان  کـه  آهن   پاره   هـا  ایـن  از 
ماشـین می   گذاریـم، دیگـر قابلیت رقابـت ندارند. 
بایـد سـرمایه جدیـد جـای آن   هـا را بگیـرد. تنـوع، 
کیفیـت، هزینـه آن   هـا مسـأله پیـدا کـرده اسـت. 
بـه همیـن دلیل مـا در بـازار بـه مرور عقب   نشـینی 
می    کنیـم و آن را بـه دسـِت دیگـران می   سـپاریم.

بـه طـور کلـی، مـا از هـر دو راه قـرار اسـت بـه 
تولیـد ناخالـص داخلـی بیش   تـر، ارتقـای سـطح 
اسـتاندارد و بهبـود کیفیـت زندگـی دسـت پیـدا 
کنیم. سـؤال این   جاسـت که سهم سـرمایه   گذاری 
در تولیـد بیش   تـر اسـت یـا سـهم بهـره   وری؟ برای 
ایـن پرسـش، یـک تجربـه جهانـی وجـود  پاسـخ 
دارد کـه تحقیقـاِت مرتبـط بـا نرخ رشـد اقتصادی 
بیـن  را  دنیـا  کشـورهای  توسـعه   یافتگی  دلیـل  و 
سـال   های 1930 و 1980 بررسـی کـرده اسـت. 
12 کشـور توسعه یافته و 20 کشـور درحال   توسعه 
بسـیار خـوب را مـورد مطالعـه قـرار دادنـد. در این 
چهار سـال، کشـورهای توسـعه یافته، 4.5% رشد 
اقتصـادی داشـته   اند. ایـن کـه یک کشـور توسـعه 
اقتصـادی  رشـد   %4.5 متوسـط  طـور  بـه  یافتـه 
داشـته باشـد، عـدد بسـیار باالیـی اسـت. چـون 
در  کشـورهای  اسـت.  بزرگـی  عـدد  رشـد   %4.5
خـود  بـه  اقتصـادی  رشـد   %3.6 توسـعه  حـال 
اختصـاص داده   انـد. در کشـورهای توسـعه یافته، 
51% از ایـن رشـد، از طریـق تسـلط و بکارگیـری 
منابـِع بیش   تـر بـوده و 49% از طریـق بهـره   وری. 

بهبـود  بهـره وری،  شـروع  نقطـه 
سـاختارهای مدیریتـی اسـت. تا نظام 
انسـان ها  نشـود،  درسـت  مدیریـت 
بهتر به کار گرفته نمی شـوند؛ سرمایه 
هـم بهتـر بـه کار گرفتـه نمی شـود. 
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بـه عبـارت دیگـر، تقریبـًا نیمـی از رشـد، از طریق 
از  نیمـی دیگـر،  بهـره   وری حاصـل شـده اسـت. 
طریـق سـرمایه   گذاری، اشـتغال و امثالهـم بـوده 
اسـت. کشـورهای درحـال توسـعه، 69% از رشـد 
منابـع  بکارگیـری  طریـق  از  را  خـود  اقتصـادی 
طریـق  از   %31 آورده   انـد،  دسـت  بـه  بیش   تـر 

بهـره   وری.
مطالعـه ی   1992 تـا   1960 سـال   های  طـی 
رشـد  از   %29 شـد.  انجـام  دیگـری  تحقیقاتـی 
از   %32 التیـن،  آمریـکای  کشـورهای  اقتصـادی 
 %58 و  آسـیا  شـرق  کشـورهای  اقتصـادی  رشـد 
از  یافتـه  توسـعه  کشـورهای  اقتصـادی  رشـد  از 
پـس،  اسـت.  شـده  حاصـل  بهـره   وری  طریـق 
کشـورها،  اقتصـادی  رشـد  در  بهـره   وری  سـهم 
کشـورها  توسـعه   یافتگی  میـزان  نشـان   دهنده 
اسـت. هرچه   قـدر رشـد اقتصـادی کسـب شـده، 
اسـت  معنـی  بدیـن  باشـد،  بهـره   وری  طریـق  از 
کشـور دارای علـم و فنـاوری پیشـرفته   تری اسـت. 
یعنـی تـوان مدیریـت منابعـش باالتر اسـت و توان 
طریـِق  از  اینکـه  دارد.  بیش   تـری  ارزش   آفرینـی 
بکارگیـری منابع بیش    تـر تولید کنیـم، لزومًا بدین 
معنـا نیسـت کـه کشـور توسـعه   یافته   ای هسـتیم.

بـه  توسـعه،  چهـارم  برنامـه  در  خاتمـی  آقـای 
سـازمان ملـی بهـره   وری ایـران سـفارِش بررسـی 
ایـن امـر را داد کـه دنیـا چگونـه به رشـد اقتصادی 
رسـیده اسـت؟ وهم   چنیـن خواسـت تا بـه صورت 
دقیقـی اهمیت بهـره   وری تبییـن گردد. ما کشـور 
در حـال توسـعه هسـتیم. لـذا، بهتـر اسـت الگوی 
و  سـرمایه  بـرای  را  توسـعه  حـال  در  کشـورهای 
بهـره   وری انتخـاب کنیـم. سـهم بهره    وری در رشـد 
یعنـی  کردنـد.  پیش   بینـی   %31.3 را  اقتصـادی 
همان متوسـط کشـورهای آمریکای التین و شـرق 
آسـیا. مطابـق برنامه چهارم توسـعه، باید هر سـال 
8% رشـد اقتصـادی داشـته باشـیم. در سـال   های 
دولـت هشـتم، نـرخ رشـد اقتصـادی کشـور مـا، 
بـه طـور متوسـط 4.2% بـود. بیـن 4% تـا %4.5 
نوسـان داشـت. مطابـق چشـم    انداز 1404 باید به 

کشـوِر اوِل منطقه تبدیل شـویم. برای دسـت   یابی 
بـه ایـن هـدف، بایـد نـرخ رشـد اقتصـادی مـا دو 
برابـر شـود. یعنـی اگـر 4% بـود، بایـد 8% شـود. 
ایـن  می   کنیـد،  تعریـف  چشـم   انداز  وقتـی  پـس 
می   خواهـد.  دیگـر  رشـد  نـرخ  یـک  چشـم   انداز، 
زمانـی کـه 4.2% بودیـم، جایـگاه مـا از متوسـط 
کشـورهای منطقه باالتر بود. یعنی متوسـط رشـد 
اقتصـادی کشـورهای خاورمیانـه و اطـراف مـا در 
آن موقـع، 3.5% بـود. مـا 4.2% بودیـم. در برنامه 
 %9 ایـران  اقتصـادی  رشـد  نـرخ  توسـعه،  پنجـم 
تعییـن شـد. در برنامـه چهـارم توسـعه، از 8% نرخ 
رشـد اقتصـادی، بایـد 2.5% از طریـق بهـره   وری 
به   کارگیـری  طریـق  از  نیـز   %8 از   %5.5 و  باشـد 

منابـع بیش   تـر حاصـل شـود.
چـه اتفاقـی افتـاد؟ اما در طی سـال هـای أخیر 
نـرخ رشـد اقتصـادی مـا منفـی شـد؛ درحالی   کـه 
تبدیـل  منطقـه  اول  کشـور  بـه  می   کردیـم  ادعـا 
اقتصـادی  رشـد  بیش   تریـن  شـد.  خواهیـم 
بـه  مربـوط  انقـالب،  از  بعـد  سـال   های  در  ایـران 
 %7.3 بـا  برابـر  و   ،1372 تـا   1368 سـال های 
بـوده اسـت. مشـابه ایـن رشـد اقتصـادی را دیگـر 
تجربـه نکرده   ایـم. در فاصلـه ی سـال   های 1384 
تـا 1388، نرخ رشـد اقتصـادی ایـران 4.4% بود. 
کـه می   دانیـم بیش   تریـن بخش آن مربوط به سـال 

اول و دوم اسـت، سـال سـوم و چهـارم افـت کـرد. 
عـددی  ولـی  دارد.  وجـود  مختلفـی  تفسـیرهای 
کـه بـرای سـال 1390 تـا 1394 اعـالم کردنـد، 
متأسـفانه 0.1% اسـت. یعنی به جای %8، %0.1 
عـدد  می   کنـم  فکـر  داشـتیم.  اقتصـادی  رشـد 
خیلـی گویـا اسـت. ما راهـی کـه بایـد می   رفتیم را 
نرفتیـم. خانـم دکتـر طباطبایـی، رئیـس سـازمان 
ملـی بهـره   وری ایـران، اعـالم کـرده اسـت از ایـن 
2.5%، فقـط نیـم درصـد آن حاصـل شـده و %2 

اسـت! باقی   مانـده 
در برنامـه چهـارم و پنجـم توسـعه، قـرار بـود مـا 
سـال 1370 تا 1380 به میانگین رشـد اقتصادی 
3.9% دسـت پیدا کنیم. از سـال 1383 تا 1388 
قـرار بـود ایـن میـزان بـه دو برابـر افزایش یابـد و به 
8% برسـد و در خـالل سـال های 1388 تـا 1394 
بـه رقـم 9% برسـد. هم    چنیـن مقـرر شـده بـود هـر 
سـال 5% رشـد بهره   ورِی نیروی کار داشـته باشـیم 
رشـد   %3.8  ،1388 تـا   1383 سـال   های  در  و 
بهـره   وری نیـروی کار. هیچ   کـدام از این   هـا محقـق 
نشـده اسـت. معنـی این کـه نـرخ رشـد اقتصادی 
منفـی شـده چیسـت؟ ایـن امـر بدیـن معناسـت 
کـه بهـره   وری مـا منفـی شـده اسـت. بـرای همین 
هـم متوسـط سـال   های گذشـته، کـه نـرخ رشـد 
مقایسـه  اسـت.  بدتـر شـده  بـوده، شـرایط   0.5
کشـورمان بـا کشـورهای دیگـر نشـان خواهـد داد 
در برنامـه چهـارم توسـعه چـه اتفاقی افتاد. سـهم 
بهـره   وری در رشـد اقتصـادی ما 14% بوده اسـت، 
کـه البته قـرار بـوده 31.3% باشـد. این رقـم برای 
هنـد 49% بـود، امـا هنـد خیـِز بلنـدی برداشـت و 
خـود را از معرکـه نجـات داد. هنـد نیمـی از رشـد 
تولیـد ناخالص داخلی خـود را از طریـق بهره    وری 
حاصـل کـرد. چیـن 46% رشـد اقتصـادی خـود را 
از طریـق بهـره   وری حاصـل کرده اسـت. همه فکر 
می   کننـد چیـن فقـط از طریق سـرمایه   ی بیش    تر، 
منابـع بیش   تـر، و تولیـد بیش   تـر به این امر دسـت 
یافتـه اسـت. امـا چین، جمعیـت فعال کشـاورزی 
خـود را بـه جمعیـت فعـال صنعتـی تبدیـل کـرده 
اسـت. شـاید تـا 10 سـال آینـده، چیـن بـه قدرت 
بالمنـازع دنیـا تبدیل شـود. همیـن االن هم چین 
شـانه به شـانه آمریکا، حرف اول را در دنیا می   زند. 
تولیـد  ارزش  لحـاظ  از  آمریـکا  هـم  و  چیـن  هـم 
دالری  میلیـارد  هـزار  پانـزده  داخلـی،  ناخالـص 
هسـتند. یعنی از حدود هشـتاد هـزار میلیارد دالر 
تولیـد ناخالص داخلی جهان، دو رقـِم پانزده هزار 
میلیـاردی سـهم این دو کشـور اسـت. هنگ   کنگ 
42% و کـره جنوبـی 33%. طوری   کـه کـره جنوبـی 
را  خـود  اقتصـادی  رشـد   %50 سـال2016،  در 
از طریـق بهـره   وری بـه دسـت آورده    اسـت. کـره 
جنوبـی در سـال گذشـته به میزان نصـف صادرات 
نبایسـتی  امـا  اسـت.  داشـته  صـادرات  چیـن، 
فرامـوش کرد کـه جمعیت کره جنوبـی با جمعیت 
چیـن قابـل مقایسـه نیسـت. ایـن همـان چیـزی 
اسـت کـه مـا می   بایسـت آن را مـورد توجـه جـدی 
قـرار دهیـم. بر مبنـای برنامه ی پنجم توسـعه  مقرر 
بـود هـر سـال 80 میلیـارد دالر صـادرات غیرنفتی 

کره جنوبی در سـال گذشـته به میزان 
نصف صادرات چین، صادرات داشـته 
اسـت. امـا نبایسـتی فرامـوش کـرد 
کـه جمعیت کـره جنوبی بـا جمعیت 
چین قابل مقایسـه نیسـت. این همان 
چیزی اسـت که مـا می بایسـت آن را 

مـورد توجه جـدی قـرار دهیم.
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باشـیم. میانگیـن صـادرات نفـت مـا 70  داشـته 
میلیـارد دالر بـوده اسـت.

در برنامـه پنجـم توسـعه، پیش   بینی مـا در حوزه 
کشـاورزی 7%، در صنعـت 9% و در خدمـات %8 
ایـن  از  هیچ   کـدام  امـا  بـود،  سـالیانه  رشـد  نـرخ 
آمـار محقـق نشـده اسـت. اعـدادی کـه صنـدوق 
بیـن المللـی پـول و بانـک جهانـی در زمینـه رشـد 
اقتصـادی ایـران اعالم کرده، تأسـف   بار اسـت. در 
سـال 2011، رشـد اقتصـادی ایـران 2% گـزارش 
شـده اسـت. 2012 منفـِی 0.9%، 2013 منفـِی 
1%، 2014 شـده 1.5%، 2017 را بـرآورده کـرده 
کـه  باشـیم.  داشـته  اقتصـادی  رشـد  مـا %2  کـه 
البتـه دولـت مدعـی ایـن اسـت کـه بیش   تـر از %2 
خواهـد شـد. بـر اسـاس شـواهد و مدارکـی که در 
دسـت اسـت به نظر می   رسـد نرخ رشـد اقتصادی 
مـا حتمـًا بیـش از 2% خواهـد بـود. ولی اگـر نفت 
چیـزی  همـان   %2 احتمـااًل  کنیـم،  کـم  آن  از  را 
باشـد کـه حاصـل خواهد شـد. یکـی از دالیلی که 
نـرخ رشـد اقتصـادی امسـال عـدد باالیـی نشـان 
می   دهـد، افزایـش قیمـت نفـت بـوده اسـت. ایـن 
 Per Capita و   GDP افزایـش  باعـث  موضـوع 
شـده اسـت. اما، مـا در بخـش تولید، رشـد باالیی 
نداشـتیم. ایـران از لحـاظ ارزش GDP در اقتصاد 
دنیـا، قـدرت هجدهـم اسـت. هجدهمـِی اقتصاد 
اگـر اطالعـات  امـا  دارد،  بسـیاری  اهمیـت  دنیـا 
تکمیلـی را مـورد توجه قـرار ندهیم، دچـار خطای 
از لحـاظ  ایـران  سـاده   انگاری شـده ایم. چـرا کـه 
درآمـِد سـرانه رتبـه ی 90 را در دنیـا دارد. اگـر از 
ایـن  بودیـم،  هجدهـم  هـم  سـرانه  درآمـِد  لحـاِظ 
بسـیار هـم خوب بـود. رتبـه ی 90 بـرای کشـور ما 

اصـاًل خـوب نیسـت.
صنایـع  حـوزه   ی  دو  در  ایـران  نسـبِی  مزیـت 
غذایـی و صنایـع پتروشـیمی و شـیمیایی اسـت. 
چـون در ایـن کشـور نفـت وجـود دارد. امـا ایـران 
در عیـِن حـال، محصـوالت کشـاورزی خوبـی هـم 
کم   آبـی  مشـکالت  علی   رغـم  می   توانـد  کـه  دارد 
هـم  زمینـه  ایـن  در  بایـر  و  کویـری  زمین   هـای  و 

کنـد. کسـب  مزیت هایـی 

چـرا سـطح بهـره   وری در کشـور مـا مناسـب 
نیسـت؟

 بـرای ایـن مسـأله دالیـل بسـیاری وجـود دارد. 
بـه  ایـران  اقتصـاد  وابسـتگی  بحـث  اول،  دلیـِل 
اسـت.  خـام  و  اولیـه  مـواد  و  گاز  و  نفـت  فـروش 
متأسـفانه، ریشـه ی تمام ناکارآمدی   های مدیریتی 
مـا بـه نفـت بازمی گـردد. به   رغـم وجـوِد مدیریـِت 
بـد، این کـه چرا در کشـور بحران ایجاد نمی   شـود، 
بدیـن دلیل اسـت که مـا نفت داریـم و نفت جلوی 
وقـوع بحـران را می گیـرد و خطاهـای مدیریتـِی ما 

را پوشـش می   دهـد.
سـوء  ایـن  صـدای  سال   هاسـت  به   هرحـال  امـا 
کارکـرد در عرصه ی عمومی بلند شـده و نمادهای 
بهـره   وری  مردمـان  مـا  سـربرآورده   اند.  هـم  آن 
نیسـتیم. این اظهارنظر بیش   تر بدین معنی اسـت 
کـه نظـام مدیریتـی مـا نظـاِم بهـره وری نیسـت. 

هماننـد  هـم  نـروژ  نیسـتیم.  خوبـی  مدیـران  مـا 
امـا،  دارد.  اختیـار  در  نفتـی  غنـی  منابـع  ایـران 
سال   هاسـت پـول حاصل از فروش نفـت در اختیار 
دولـت قـرار نمی   گیـرد و در صنـدوق ذخیـره ارزی 
قـرار می گیـرد.  افـراد معتمـد جامعـه  اختیـار  در 
دولـت هـم چنان   چـه نیـاز داشـته باشـد، از ایـن 
صنـدوق وام می   گیرد. پـول حاصل از فروش نفت، 
امانـت آینـدگان اسـت. مـا اکنـون میراث   خـواری 
می   کنیـم. امانـت   داری نمی    کنیـم. شـما بـه چـه 
اجـازه   ای بـرای هـزار دالر تولید ناخالـص داخلی، 
7 بشـکه نفـت مصـرف می کنـی؟ در صورتـی کـه 
متوسـط ایـن عـدد در دنیـا، 0.8 بشـکه اسـت. 

آیـا اگـر نفـت نداشـتیم، مسـائل مـا بـا سـهولت 
بیشـتری حل   وفصل می شـد؟ پاسـخ منفی است. 
البتـه منظـور ما این نیسـت هر کشـوری که منابع 
نداشـته اسـت، لزومـًا پیشـرفته اسـت و بالعکـس؛ 
امـا به   هرحـال کاش نفـت نداشـتیم. آمریـکا هـم 
هـم  اروپایـی  کشـورهای  از  خیلـی  دارد.  منابـع 

دارد،  بسـیاری  اهمیـت  آن   چـه  دارنـد.  منابـع 
از آن هاسـت.  مدیریـت منابـع و بهره   گیـری 

دلیـِل دوم، حضـور ضعیـف بخـش خصوصی در 
اقتصـاد کشـور اسـت. از سـال 1380 تـا 1392، 
18% از واگذاری   هـا بـه بخـش خصوصـی، واقعـی 
بـوده اسـت. بقیـه  واگـذاری بـه بخـش خصوصـی 
ایـن دولـت  از  واگـذاری  واقـع  و در  نبـوده اسـت 
بـه آن حاکمیـت و از آن حاکمیـت بـه آن دیگـری 
بـوده اسـت. این   کـه خصوصی   سـازی نیسـت. در 
بهترین حالت، سـهم بخش خصوصـی در اقتصاد 
کشـور مـا، 25% اسـت. اگرچـه مـن بـه شـخصه 

عقیـده دارم ایـن میـزان تنهـا 15% اسـت. 
دلیـل سـوم ضعـف در بهـره   وری، بـه مسـأله ی 
ضعـف زیرسـاخت   ها بازمی گـردد. چهارمین دلیل 
بهـره وری  پایین   بـودن  مبحـث  در  می   تـوان  کـه 
از  برخـی  مانـدن  ناتمـام  کـرد،  عنـوان  ایـران  در 
طرح   هـای عمرانی در کشـور اسـت. ما چنـد هزار 
پـروژه نیمه   تمـام در ایـران داریـم که می بایسـت به 
اتمـام برسـند، وگرنـه سـرمایه   ها بـه هـدر خواهند 

رفت. 

 دلیـل پنجم بـرای تبییـن وضعیت بهـره وری در 
کشـور، وجـود ظرفیت   هـای خالـی و بالاسـتفاده 
نشـده   اند(  بالفعـل  کـه  بالقـوه  )ظرفیت   هـای 
و  کارخانه   هـا  صنعتـی،  شـهرک   های  در  اسـت. 
سـازمان ها، ظرفیت   هـای بالاسـتفاده ی بسـیاری 
بـه  را  آن  ولـی  دارد  وجـود  سـرمایه  دارد.  وجـود 
سیسـتم   های  در  مـا  نمی گیریـم.  تولیـد  خدمـت 
دسـتگاه  از  دولتـی،  کارخانجـات  در  و  دولتـی 
اسـتفاده  تـراش  و  پـرس  به   عنـوان دسـتگاه   cnc
محصـول،  فـروش  نـرخ  طوری کـه  بـه  می   کنیـم 
را جبـران نمی   کنـد.  هزینـه اسـتهالک دسـتگاه 
چـرا؟ چون آن دسـتگاه را بـا ارز دولتی خریده   ایم، 
نـرخ اسـتهالک را نیز با همان محاسـبه می   کنیم. 
روز  قیمـت  بـا  را  اسـتهالک  نـرخ  اسـت  کافـی 
دسـتگاه حسـاب کنیـم. آن   وقـت مجبـور خواهیم 
شـد، محصولـی کـه تولیـد می   کنیـم را در بـازار بـه 

چنـد برابـر قیمـت فعلـی بفروشـیم. 
ششـم، ضعـف دانـش و فنـاوری و اسـتفاده از 
کـه  اسـت  ناکارآمـد  روش   هـای  و  کهنـه  فنـاوری 
و  دانـش  متأسـفانه  مـی آورد.  پاییـن  را  بهـره   وری 
فنـاوری بـه انـدازه   ای که باید، رشـد نکرده اسـت. 
مـا در بعضـی از حوزه   هـا عملکـرد قابـل قبولـی 
بنیـادی  سـلول   های  بحـث  در  مثـاًل  داشـته   ایم. 
یـا در بحـث نانـو. امـا نبایسـتی فرامـوش کـرد کـه 
هیچ   کـدام از این   هـا، هنوز به مرحله ی کسـب   وکار 
نرسـیده اسـت. ممکن اسـت مـا از لحاظ نـوآوری 
کارآفرینـی  امـا  باشـیم،  داشـته  خوبـی  عملکـرد 
در ایـران ضعیـف اسـت و تـوان تبدیـل نـوآوری بـه 
کسـب   وکار را نداریـم. نـه فرصتی ایجاد می   شـود و 

نـه بسـتر فراهـم می گـردد. 
هفتمیـن دلیل بـرای کم بـودن میـزان بهره وری 
بیـن  منابـع  نامناسـب  تخصیـص  ایـران،  در 
بخش    هـای مختلـف اسـت. جالـب اسـت بدانیـد 
سـه  بـه  تنهـا  بودجـه،  از  نیمـی  حـدود  چیـزی 
وزارت خانـه، تعلـق می گیـرد. ایـن سـه وزارت    خانه 
موّلـد نیسـتند. یعنـی در تولیـد ارزش اقتصـادی 
نقـش ندارنـد. از طرفی دو سـوم بودجه ی عمومی 
هـم صـرف هزینه   هـای جـاری می    شـود. معنـای 
آینـدگان  بـه  بایسـتی  کـه  اسـت  ایـن  روال  ایـن 
بگوییـم چـون شایسـتگی و قابلیـت رفـع نیازهای 
خودمـان را از طریـق دریافـت مالیـات نداشـتیم، 
نفـت فروختیـم. به   طوری   کـه دو سـوم بودجـه را از 

طریـق فـروش نفـت بـه دسـت آوردیـم. 
بـزرگ  بهـره وری،  بـودن  کـم  دلیـل  هشـتمین 
ایـن چنـد سـال،  بـودن حجـم دولـت اسـت. در 
50 تـا 60 درصـد بـه تعـداد کارکنان دولـت اضافه 
شـده اسـت. ایـن در حالـی اسـت که سال   هاسـت 
در  امـا  اسـت،  دولـت  کوچک   سـازی  از  صحبـت 

عمـل، عکـس ایـن اتفـاق را شـاهد هسـتیم. 
و به   عنـوان نهمیـن عامـل هم می   تـوان به اتالف 
بدانیـد سـرانه  انـرژی اشـاره کـرد. جالـب اسـت 
مصـرف انـرژی در ایـران بیـش از 10 برابر مصرف 
سـرانه انـرژی در جهـان اسـت. معنـای ایـن امـر 
ایـن اسـت که ما در تولیـد، درویشـی می    کنیم. در 

مصـرف پادشـاهی می   کنیـم. 

رشـد  در  بهـره وری  سـهم  پـس، 
نشـان دهنده  کشـورها،  اقتصـادی 
میزان توسـعه یافتگی کشـورها اسـت. 
کسـب  اقتصـادی  رشـد  هرچه قـدر 
باشـد،  بهـره وری  طریـق  از  شـده، 
بدیـن معنی اسـت کشـور دارای علم 
و فنـاوری پیشـرفته تری اسـت. یعنـی 
تـوان مدیریت منابعش باالتر اسـت و 
دارد.  بیش تـری  ارزش    آفرینـی  تـوان 
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مقدمه
برخـی  در  این   کـه  علی   رغـم  توسـعه  اصطـالح 
مناطـق جهـان ریشـه تاریخـی دارد، امـا به   صـورت 
شـده  مطـرح  دوم  جهانـی  جنـگ  از  پـس  فراگیـر 
اسـت. والرشـتاین در کتـاب سـرمایه   داری تاریخـی 
در ایـن زمینـه می   نویسـد »طـی سـال   های پـس از 
روشـن   فکری  و  میـالدی، سـئوال سیاسـی   1945
ایـن بـود کـه چگونـه می   تـوان ماننـد مـردم آمریـکا 
متحـول شـد و زندگـی راحتـی داشـت؟«. در همین 
زمـان، فهـم اقتصـادی از توسـعه بـه گونـه    ای مـورد 
توجـه قـرار گرفـت کـه از »اصـول اقتصـاد توسـعه«، 
قانونـی گریزناپذیـر و عالم   گیـر سـاخت. وجـه غالب 
اکثـر رویکردهـای مختلفی کـه در این زمـان در باب 
رشـد  بـر  تمرکـز  توسـعه مطـرح شـدند،  کم   وکیـف 
اقتصـادی بـود. چرا کـه توسـعه، فرآینـد برنامه   ریزی 
اقتصـادی  رشـد  راسـتای  در  منابـع  بسـیج  بـرای 
بهزیسـتی  و  رفـاه  منظـر  از  و  می   شـد  دانسـته 
اجتماعـی، گـزاره »ثـروت بیش   تـر بـه خوشـبختی 
می    انجامـد«، بدیهـی تلقـی می   گردیـد. از ایـن   رو، 
مروجـان اولیـه توسـعه، ایـن مفهـوم را به نیاز و رشـد 
اقتصـادی تقلیـل داده   انـد. صاحب   نظرانـی ماننـد 
لوئیـس، روسـتو، و پل بـاران، اساسـًا مفهوم توسـعه 
را در معنـای اقتصـادی آن و بر حسـب افزایش تولید 

تعریـف کرده   انـد.  کاالهـای مـادی 
تـا دهـه 1970 میـالدی ایـن رونـد بـه طـور غالب 
اوایـل  در  واکنش   هایـی  این    کـه  تـا  داشـت  ادامـه 
دهـه1970، در مقابـل پیامدهـای رشـد اقتصـادی 
مبتنـی بـر صنعت   گرایـی خشـن و تولیـد ناخالـص 
بـروز کـرد. از جملـه ایـن واکنش   ها، گزارش باشـگاه 
رم در سـال 1972 اسـت کـه بـه پیامدهـای منفـی 
ناشـی از رشـد اقتصـادی نظیـر گسـترش فقـر در 
جهـان، بـی اعتبـار شـدن ارزش   هـای اجتماعـی، 
گسـترش روزافزون پیامدهای شهرنشـینی، افزایش 
بی   رویـه جمعیـت، بحـران اقتصـادی، آلودگی   هـا و 
بی   نظمی   های طبیعی و گسـترش شـکاف طبقاتی 
انتقـاد می    نمایـد. از این   جـا اسـت کـه مفهـوم و روند 
توسـعه دچـار خودانتقـادی شـده و چرخـش معنـا 
پیـدا می   کنـد؛ به ایـن صورت کـه توسـعه اقتصادی 
بـه توسـعه اجتماعی پیونـد می   خورد )یعنی توسـعه 
از یك سـو به رشـد اقتصادی یا رشـد کّمی و از سـوی 
دیگـر، به ارتقای سـطح کیفیت زندگـی عامه مردم یا 
توسـعه انسـانی نظـر دارد(. از این دهه به بعد اسـت 
کـه مـا شـاهد انقالبـی در ادبیـات و واژگان توسـعه 
توسـعه  هم   چـون  جدیـدی  مفاهیـم  می    باشـیم. 
مشـارکتی، توسـعه پایدار، توسـعه انسـانی، سرمایه 
انسـانی، سـرمایه اجتماعـی، سـرمایه فرهنگـی و 
غیـره کـه همگـی نشـان   دهنده اقبـال بـه جوانـب 

اجتماعـی، فرهنگـی و انسـانی توسـعه هسـتند.
انسـانی  توسـعه  مفهـوم  مفاهیـم،  ایـن  میـان  از 
شـانس بیش   تـری را جهـت عملیاتی   شـدن و عرضه 
گـزارش آن از سـوی برنامـه توسـعه سـازمان ملـل 
متحـد داشـته اسـت. شـاخص اسـتاندارد توسـعه 

و  فرهنگـی  اجتماعـی،  بعـد  سـه  هـر  از  انسـانی، 
اقتصـادی بهـره بـرده اسـت. ایـن شـاخص یکـی از 
شـاخصه   های کیفیـت زندگـی محسـوب می   شـود 
کـه در نـوع خـود نسـبتًا کامـل اسـت و ایـن مزیـت 
ارائـه گـزارش آن  بـر انتخـاب و  را می   تـوان دلیلـی 
توسـط سـازمان ملـل برشـمرد. البتـه نواقصـی نیـز 
در ایـن میـان بـه چشـم می   خـورد کـه طـی سـالیان 
أخیـر برخـی رفـع و بـا بهره   گیـری از مزایـای سـایر 

می   گـردد.  تکمیل   تـر  روز  بـه  روز  شـاخص   ها 
در راسـتای بررسـی مفهوم توسـعه و شاخص   های 
آن، مباحـث ایـن مقاله به سـه بخش اصلی تقسـیم 
شـده اسـت: مفهوم توسعه انسـانی، گزارش توسعه 

انسـانی و بحـث و نتیجه گیری.

)HDI( 1     - مفهوم توسعه انسانی
مفهـوم توسـعه انسـانی با تـالش محققانـی نظیر 
»آمارتیاسـن«  برنـده جایزه نوبـل و »محبوب الحق« 
، اقتصـاددان پاکسـتانی و دیگـر محققان دانشـگاه 
ایـن شـاخص در سـال  یافـت.  آمریـکا بسـط  ییـل 
سـازمان  توسـعه  برنامـه  توسـط  میـالدی،   1990
ملـل متحـد )UNDP( ارائـه شـد و اکنـون هـر سـاله 
از طریق مجموعه   ای از مؤلفه   ها، دسـتاورد کشـورها 
را در زمینه توسـعه انسـانی می   سـنجد و درجه   بندی 
اعالمیـه  شـاخص،  ایـن  نظـری  بنیـان  می   کنـد. 
سـازمان  توسـط  کـه  اسـت  بشـر  حقـوق  جهانـی 
ملـل تنظیـم شـده اسـت. بـر اسـاس ایـن اعالمیـه، 
می   شـود.  تلقـی  توسـعه  نافـع  و  هـدف  انسـان، 
اهمیـت شـاخص   های کّمـی بـر حسـب اولویت    هـا، 
تعییـن می   شـود.  انسـان   ها  نیازهـای  و  فرهنگ   هـا 
در گـزارش توسـعۀ انسـانی سـال 1998 میـالدی 
راجـع به مفهوم توسـعۀ انسـانی موارد زیر ذکر شـده 

است:
توسـعه انسـانی فرآیند تقویـت انتخاب   هـای مردم 
اسـت. تقویت انتخاب   های مردم از طریق گسـترش 
توانایی   هـا و کارکردهـای انسـان بـه دسـت می   آیـد. 
در تمام سـطوح توسـعه سـه توانایی اساسـی توسعه 
انسـانی بـرای مـردم وجـود دارد تـا ایـن کـه بـه عمـر 
طوالنی و سـالم منجر شـود و به دانایی و دسترسـی 
داشـتن بـه منابـع مـورد نیـاز بـرای سـطح آبرومنـد 
زندگـی ختـم گـردد. اگـر ایـن توانایی   های اساسـی 
حاصـل نشـود، بسـیاری از انتخاب   هـای دیگـر نیـز 
قابـل حصـول نخواهـد بـود و بسـیاری از فرصت   هـا 
قلمـرو  امـا،  می   ماننـد.  باقـی  دسـترس  غیرقابـل 
توسـعه انسـانی فراتـر اسـت: از زمینه   های اساسـی 
انتخـاب، کـه بـرای مـردم بسـیار بـاارزش اسـت، تـا 
فرصت   های سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعی جهت 
خـالق و مولـد بـودن و تـا لـذت بـردن از عزت   نفـس، 
قدرتمنـدی و احسـاس تعلـق بـه جامعـه تغییـر پیدا 

می   کنـد. 
هم   چنیـن توسـعه انسـانی بـا حقـوق بشـر، رفـاه 

جمعـی، برابـری و پایـداری نیـز مرتبـط اسـت.
حقوق بشر:

در سـال 1948میـالدی اعالمیـه جهانـی حقـوق 
بشـر تأییـد می کند کـه: »هرکس حق دارد از سـطح 
اسـتاندارد زندگی مشـتمل بر غذا، پوشـاك، مسکن 

و بیمـه درمانـی و خدمات اجتماعی ضـروری و غیره 
کـه بـرای سـالمت و رفاه خـود و خانـواده   اش کفایت 
کنـد برخـوردار شـود. بعـدًا ابزارهـای حقـوق بشـر 
بین   المللـی، توسـعه مردم   محـوری را بـه عنـوان حق 
جهانـی مـورد تأکید قـرار داد )بـا اضافه کـردن ابعاد 
از  آزادی  انجمـن،  آزادی  مشـارکت،  امنیـت،  حـق 

تبعیـض و محروم   سـازی از توسـعه(.
رفاه جمعی:

رفـاه انفـرادی و اجتماعـی به هم مربوط هسـتند، 
و توسـعه انسـانی مسـتلزم انسـجام اجتماعـی قوی 
و توزیـع عادالنه   تـر منافـع پیشـرفت بـرای جلوگیری 
عمـل  قـدرت  ضمنـًا  اسـت.  دو  آن  بیـن  فشـار  از 
اجتماعی راهنمای مهم در پیگیری توسـعه انسـانی 

می باشـد.
برابری:

برابـری عبـارت اسـت از دسترسـی بـه آمـوزش، 
بهداشـت و حقوق اساسـی. توسعه انسـانی، برابری 
را در توانایـی و فرصت   های اساسـی برای همه، مورد 

تأکیـد قـرار می دهد.
پایداری:

نیازهـای نسـل   های  تأمیـن  بـه معنـی  پایـداری   
فعلـی بدون لطمـه زدن بـه توانایی   هـا و فرصت   های 
نسـل   های آینـده می باشـد. یعنـی پایـداری شـامل 
برابری فرانسـلی و درون   نسـلی اسـت. پایـداری ُبعد 
مهمـی از توسـعه انسـانی اسـت. توسـعه پایـدار بـه 
مفهوم زیست   محیطی آن، برداشـت خرد از پایداری 

است.
تمـام ایـن رهیافت   هـا تأکیـد بـر نیـاز بـه توسـعه 
مردم   محـوری، بـا عالقمندی   ها برای توانمندسـازی 
برابـر،  رشـد  جنسـی،  برابـری  مشـارکت،  انسـان، 

کاهـش فقـر و پایـداری بلنـد مـدت دارنـد. 
ایـن رویکـرد بـه مفهـوم توسـعه انسـانی، مبنـای 
طراحی شـاخص توسـعه انسـانی قـرار گرفتـه که به 
دنبـال اندازه   گیـری ترکیبـی از سـه ظرفیت انسـانی 
»کسـب دانش«، »دسترسـی به امکانات مـادی الزم 
بـرای زندگی بهتر« و »برخـورداری از زندگی طوالنی 
تـوأم بـا سـالمتی« اسـت. شـاخص توسـعه انسـانی 
بیـن صفـر )کم   تریـن میـزان توسـعه انسـانی( و یـك 
)بیش   ترین میزان توسـعه انسـانی( تعیین می شود. 
در اوایـل قـرن بیسـت   ویکم سـه شـاخص دیگر نیز 

به توسـعه انسـانی افزوده شـد:
 شـاخص فقـر انسـانی: شـاخص حاضـر کـه برای 
کشـورهای توسـعه   یافته و در حال توسـعه تهیه شده 
اسـت، میـزان محرومیت جوامـع را نشـان می   دهد.
1( شـاخص توسـعه جنسـیتی: ایـن شـاخص در 
توسـعه کشـورها، تبعیـض و تفاوت   هـای جنسـیتی 
شـاخص  ایـن  می   دهـد.  قـرار  توجـه  مـورد  را 
نابرابری   هـای میـان زنـان و مـردان را در حوزه   هـای 
طـول عمـر، دانـش و اسـتانداردهای زندگـی نشـان 

می   دهـد.
2(  شـاخص توانمندسـازی جنسـیتی: شـاخص 
مذکور که یکی از پنج شـاخص اساسـی در سنجش 
در  تبعیـض  و  نابرابـری  اسـت،  انسـانی  توسـعه 
حوزه   های مشـارکت سیاسی، مشـارکت اقتصادی و 

کنتـرل بـر منابـع اقتصـادی را شـامل می   شـود. 

جامعه

توسعهوچرخشآنازاقتصادبهاجتماع
  بهمن محمدبخش - اكرم حبی

جامعه شناس
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بـه  بعـد  بـه  از سـال 2010  این   کـه  ذکـر  شـایان 
جای دو شـاخص توسعه جنسـیتی و توانمندسازی 
جـای  و  جنسـیتی  نابرابـری  شـاخص  جنسـیتی، 
شـاخص فقـر انسـانی، شـاخص فقـر چنـد بعـدی 

جایگزیـن شـده اسـت.

2     - مقدار شـاخص توسعه انسانی ایران و ابعاد 
آن )طبق گزارش 2016 میالدی(

از  انسـانی  توسـعه  شـاخص   های  محاسـبه  روش 
سـال 1990 بـه بعد بـه دلیل بازبینی   هـای مختلف، 
یکسـان نبوده اسـت. بنابرایـن، ارزش   هـا و رتبه   های 
گـزارش توسـعه انسـانی هـر سـال بـا گزارش   هـای 
سـال   های پیـش قابـل مقایسـه نیسـتد. بـه منظـور 
اعطـای امـکان ارزیابـی پیشـرفت در شـاخص   های 
توسـعه انسـانی، گـزارش 2016 محاسـبات مجـدد 
تـا1990       2015 از  انسـانی  توسـعه  شـاخص   های 

میـالدی را نیـز دربرمی   گیـرد.
سـال  در  ایـران  انسـانی  توسـعه  شـاخص  ارزش 
2015، 0/774 اسـت کـه کشـور را در گـروه توسـعه 
انسـانی بـاال و رتبـه 69 در میـان 188 کشـور قـرار 
می   دهـد. بیـن سـال   های 1990    تـا 2015 میـالدی 
ارزش شـاخص توسـعه انسـانی ایـران از 0/572 بـه 
رشـدی 35/3  کـه  اسـت،  یافتـه  افزایـش   0/774

نشـان می   دهـد. را  درصـدی، 
هم   چنیـن بیـن 1990 تـا 2015 در ایـران، امید به 
زندگـی در لحظـه تولـد برابـر بـا 11/8سـال افزایـش 
یافته است، میانگین سـال   های تحصیلی 4/6 سال 
بیش   تر شـده، و سـال   های مورد انتظار تحصیلی نیز 
5/6 سـال رشـد داشـته   اند. سـرانه درآمـد ناخالـص 
ملـی ایـران بیـن 1990 تـا 2015 نزدیـك بـه 60/6 

درصـد افزایش یافته اسـت.
 ،2016 انسـانی  توسـعه  گـزارش  اسـاس  بـر 
کشـورهای نروژ، استرالیا، سوئیس، آلمان و دانمارك 
و   0/926  ،0/939  ،0/939  ،0/949 ترتیـب  بـه 
0/925 دارای توسـعه انسانی خیلی باال در رتبه اول 

تـا پنجـم جهـان قـرار دارند.
در این گزارش، وضعیت شـاخص توسـعه انسـانی 
ایران و کشـورهای منطقه نیز مورد بررسی قرار گرفته 
اسـت. قطـر بـا کسـب نمـره )0/856( در شـاخص 
بـه خـود  را  منطقـه  نخسـت  رتبـه  انسـانی  توسـعه 
اختصاص داده اسـت. عربسـتان در رتبه دوم منطقه 

)0/847( و امـارات در رتبـه سـوم )0/840( از ایـن 
نظـر قـرار گرفته انـد. کشـورهای بحریـن )0/824(، 
کویت )0/800( و عمـان)0/796( نیز پیش از ایران 
به ترتیـب در رتبه هـای چهـارم تا ششـم قرارگرفته اند. 
کشـورهای افغانسـتان )0/479(، یمـن )0/485(، 
و   )0/627( تاجیکسـتان   ،)0/550( پاکسـتان 
رتبـه  پایین   تریـن  منطقـه  در  نیـز   )0/649( عـراق 
را دارا هسـتند و نسـبت بـه ایـران وضعیـت بدتـری 
دارنـد. بررسـی این گـزارش نشـان می   دهد، توسـعه 
انسـانی ایـران نسـبت بـه متوسـط جهـان، وضعیت 
بهتـری دارد، امـا نسـبت بـه کشـور هم   گـروه خـود 
بـاال     شـرایط  بـا توسـعه  هم   چـون مالـزی –کشـوری 
چندان مناسـبی ندارد؛ کشـوری که برنامه توسـعه را 
هم   زمـان با ایـران آغاز کرده اسـت و در رده 59 جهان 
قـرار گرفتـه اسـت. ولـی نسـبت به ترکیـه کـه در رتبه 

71 قـرار گرفتـه اسـت 2 رده باالتـر اسـت. 
 )GII( 1    -2     شاخص نابرابری جنسیتی

شـاخص نابرابری جنسی، نابرابری   های جنسیتی 
و  توانمنـدی  عمومـی،  بهداشـت  بعـد:  سـه  در  را 
فعالیت اقتصادی نشـان می   دهد. بهداشت عمومی 
با بررسـی نـرخ مرگ و میر مادران در اثـر زایمان و نرخ 
بـاروری نوجوانان سـنجیده می   شـود. توانمنـدی، با 
اسـتفاده از سـهم کرسـی   های پارلمانی کسـب شده 
بـه وسـیله هـر جنـس و نیـل بـه آموزش   هـای ثانویـه 
و باالتـر در هـر جنـس سـنجیده می   شـود. فعالیـت 
اقتصادی، با اسـتفاده از نرخ مشـارکت بازار کار برای 
هـر جنـس، به دسـت می   آیـد. ایـن شـاخص ارقامی 
از صفـر تـا یك را شـامل می   شـود کـه هرچه ایـن رقم 
بـه یـك نزدیك   تـر شـود داللت بـر نابرابـری بیش   تر در 

میـان زنـان و مردان آن کشـور می   باشـد.
در گـزارش توسـعه انسـانی 2016، ایـران در میان 
159 کشـور از لحاظ نابرابری جنسیتی 0/509 و در 
رتبه 118 اعالم شـده اسـت. یعنی جزء کشـورهایی 
اسـت کـه از نابرابـری جنسـیتی باالیـی برخـوردار 
است. کشـورهایی که در شاخص نابرابری جنسیتی 
سـال 2016 وضعیتـی بدتـر از ایـران دارنـد عبـارت 
هسـتند از: قطـر بـا رتبـه 127، عـراق بـا رتبـه 123، 
هنـد بـا رتبـه 125، مصـر بـا رتبـه 133، پاکسـتان با 
رتبـه 131، سـودان با رتبـه 140 و افغانسـتان با رتبه 
154. رتبـه نخسـت جهـان از نظر شـاخص نابرابری 
جنسـیتی را سـوئیس بـا نمـره 0/040 کسـب کرده 

اسـت و دانمـارك بـا نمـره 0/041 در جایـگاه دوم 
جـای  سـوم  رتبـه  در  نمـره 0/044  بـا  نیوزیلنـد  و 

گرفته   انـد. 
نکته جالب در این گزارش آن اسـت که کشـورهای 
عربـی حاشـیه جنوبـی خلیج   فـارس کـه بـه ظاهـر، 
زنـان در آن   ها از حقوق اجتماعـی چندانی برخوردار 
نیسـتند، عمدتـًا در رتبه هـای بـاالی ایـن رده بندی و 
باالتـر از ایران قرار گرفته اند. امارات رتبـه 46 را از این 
نظـر بـه خود اختصاص داده اسـت. رتبـه کویت 70، 
بحریـن48 ، عمـان 54 و رتبـه عربسـتان 50 اعـالم 

شـده است.
)MPI(  2    -2     شــاخص فقــر چنــد بعــدی

شـاخص مذکور در سـال 2010 میالدی جایگزین 
شـاخص فقـر انسـانی در گـزارش توسـعه انسـانی 
سـازمان ملـل گردیـده اسـت. علت جایگزینـی، رفع 
برخی از کاسـتی   های شاخص فقر انسـانی و ارتقای 
کیفیت آن بوده است. شاخص فقـــر چنـــد بعــدی 
نشــان   دهنــده محرومیــت از تحصــیل، بهداشــت 
و اسـتانداردهای زندگـی در سـطوح فـردی اسـت. 
ایـن شـاخص از داده   هایـی اسـتفاده می   کنـد کـه از 
نظرسـنجی خانوارهـا بـه دسـت می   آینـد. آمـار مورد 
بهره   بـرداری از ایـن شـاخص در مورد کشـور ایـران تا 

بـه امـروز بـه دالیـل نامعین گزارش نشـده اسـت.

3    - بحث و نتیجه   گیری 
در ایـن مقالـه مـا شـاهد تغییر معنـای توسـعه و به 
تبـع آن مؤلفه    هایـش، از توسـعه صرف اقتصـادی به 
توسـعه متکـی بـه مؤلفه   هـای اجتماعـی، فرهنگی، 
میـزان  از  بودیـم. هم   چنیـن  اقتصـادی  و  سیاسـی 
توسـعه کشـورمان در سـال   های أخیـر بـا به   کارگیری 
شـاخص توسـعه جدیـد سـخن گفتیـم. آمـار و ارقـام 
حاصل از شـاخص توسـعه انسـانی نشـان داد کشور 
ایـران طـی سـال   های گذشـته رونـد رو بـه رشـدی در 
توسـعه انسـانی داشـته اسـت کـه ایـن خـود جـای 
بسـی خوشـحالی و امیـدواری دارد. امـا آیـا سـرعت 
و  همسـایگان  از  برخـی  بـا  مقایسـه  در  رونـد  ایـن 
کشـورهای هم   گـروه کافـی اسـت؟ میـزان نابرابـری 
جنسـیتی گـزارش شـده چـه می   شـود؟ باالخـص 
هنگامی که این نابرابری   ها را با کشـورهای همسـایه 
خود مقایسـه می   کنیـم؟ و برخی سـئواالت دیگر که 

مجـال طـرح آن   هـا در ایـن مقالـه نمی   باشـد. 

امید به زندگی سال
در لحظه تولد

سال های مورد انتظار 
تحصیلی

میانگین سالهای 
تحصیلی

سرانه درآمد ناخالص 
ملیPPP به دالر    2005

ارزش شاخص
توسعه انسانی

1990
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015

63/8
68/3
70/1
71/9
74/0
74/4
74/8
75/1
75/4
75/6

9/2
11/1
11/6
11/4
13/1
13/6
15/0
14/9
14/8
14/8

4/2
5/3
6/2
7/0
8/2
8/3
8/5
8/6
8/8
8/8

10/206
11/044
11/894
14/584
17/520
17/952
16/596
16/063
16/543
16/395

0/572
0/634
0/666
0/692
0/745
0/755
0/769
0/770
0/774
0/774

روند شاخص های توسعه انسانی ایران بر اساس داده های سازگار با تسلسل زمانی، شاخص های تازه و روش جدید
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بارز  توسعه روزافزون شهرنشینی از مشخصه های 
تأثیر  که  است  کنونی  عصر  در  اجتماعی  زندگی 
عمیقی بر جوامع انسانی داشته است، متناسب با 
مدیریت  کالن شهرها،  ظهور  و  شهرنشینی  توسعه 
در  تغییرات  است.  تکامل یافته  به تدریج  نیز  شهری 
یافته است که  محیط زندگی شهری چنان شتابی 
مختلف  حوزه های  در  صاحب نظران  و  متخصصان 
را به بررسی و مطالعه مستمر، برای غلبه بر مسائل و 
وادار  کالن شهرها  به ویژه  شهرها  رویاروی  مشکالت 
نموده است. مطالعات انجام شده حکایت از دغدغه 
برنامه ریزی  برای  مسئولین شهری  و  مدیران  جدی 
پیش نگرانه به منظور مقابله خردمندانه با مسائل آتی 
دارد.  عمومی  رفاه  با  توأم  و  پایدار  توسعه  و  شهرها 
به منظور تحقق اهداف فوق، در بسیاری از کشورها 
رده  یک  به  شهری  یکپارچه  مدیریت  و  محلی  امور 
حکومتی ویژه و نسبتًا مستقل و واحد در کل نظام 
»مدیریت  عبارت  است.  گشته  واگذار  حکومتی 
دیگری  مترادف های  با  گاه  که  شهری«  یکپارچه 
همچون »مدیریت واحد شهری«، »مدیریت هماهنگ 
شهری« و »مدیریت جامع شهری« رایج است، همواره 
و »توسعه  با سه مفهوم »شهر«، »مدیریت شهری« 
پایدار«، متالزم می باشد. بدین معنا که رویکرد خاصی 
را  پایدار  به شهر و مدیریت شهری است که توسعه 
ضروری می داند و پیرو آن به مسأله مدیریت یکپارچه 
بروز  باعث  واحد  مدیریت  فقدان  شهری می پردازد. 

مدیرتی چندگانه ای شده که بعضًا روند اداره امور را 
بسیار سنگین و طاقت فرسا می کند و از سوی دیگر 
نیز  مدیریتی  ناهماهنگی های  برخی  بروز  و  ظهور 
مزید بر علت شده تا امروزه مدیریت یکپارچه به عنوان 
اصلی ضروری و حائز اهمیت موردتوجه قرار گیرد. 
معضالت  از  یکی  ایران  اداری  پیچیده   بوروکراسی 
جدی کشور به شمار می رود که به موجب آن بخش 
سیستم های  انرژی  و  هزینه  زمان،  از  قابل توجهی 
اداری و مردم به عنوان ارباب رجوع یا مراجعه کنندگان 
بین  از  مدیریتی  و  شهری  ارگان های  و  نهادها  به 
می رود. برای مدیریت مناسب و منظم هر مجموعه ای 
شناخت  با  که  متولی ای  است،  متولی  یك  به  نیاز 
نقاط قوت و ضعف مجموعه خود  از  و کافی  خوب 
بتواند راهکارهایی را برای برطرف شدن این نقیصه 
داشته و درنهایت عواقب مثبت و منفی کارهای خود 
را بپذیرد. مجموعه های در کشور یا متولی ای ندارند 
و یا چندین متولی مسئول آن هستند که عماًل کار 
از مواردی  ناممکن می کند. یکی  را سخت و حتی 
که در کشور همیشه مطرح می شود تك متولی شدن 
شهرهای بزرگ یا اجراشدن قانون مدیریت یکپارچه 
شهری است که تقریبًا می توان گفت هیچ گاه رعایت 
نشده است. بارها و بارها شاهد بودیم که یکی زمین 
را می کند و بعد آسفالت آن خشك نشده یك ارگان 
پیش  را  کارهایش  تا  می کند  را  منطقه  همان  دیگر 
ببرد. کم نیستند موارد این چنینی، یا مثاًل شهرداری 
برای کارتن خواب ها در فصل زمستان گرمخانه فعال 
می کند و دولت آن گرمخانه را پلمب کرده و در جای 

دیگری دایر می کند. منظور از مدیریت یکپارچه به این 
معنا نیست که تمام امور در ید اختیار مدیریت شهری 
برخورداری  امر  این  از  نظر  منظور  بلکه  گیرد،  قرار 
شهرداری از قدرت تامه است تا بر اساس آن بتواند در 
حوزه های مختلف شهری اظهارنظر کند، درواقع، یک 
شهردار مقتدر، شهر را نه از باب اداری بلکه به لحاظ 
مدیریت شهری اداره می کند. هدف مدیریت شهری 
اطمینان از این امر است که اجزای سیستم به گونه ای 
مدیریت شوند که امکان کارکردهای روزانه یک شهر 
را فراهم آورند و این امر موجب تسهیل و تشویق همه 
به  را  ساکنان  و  شده  اقتصادی  فعالیت های  انواع 
برآوردن نیازهای اولیه خود در مسکن، دسترسی به 
تسهیالت و خدمات و فرصت های تولید درآمد قادر 
می سازد. در مورد این عبارت، چرچیل با ایده یک 
پیچیدگی رو به افزایش موافق است: »واژه مدیریت 
شهر به سوی یک معنی غنی تر و جدیدتر پیش رفته 
سیستم هایی  معنای  به  تنها  دیگر  واژه  این  است. 
ارتباطات  از  مجموعه ای  بلکه  نیست،  کنترل  برای 
رفتاری است، فرایندی که از طریق آن فعالیت های 
بی شمار ساکنان با یکدیگر و با حکومت شهر تعامل 
دارند«. واضح است مداخله تک بعدی با یک الگوی 
تفکر پیچیده تر و دقیق تر در مواجهه با توسعه شهری 
جایگزین شده است که مدیریت شهری کجا شروع 

می شود و کجا خاتمه می یابد؟
مرکزیت  به  و هماهنگ  یکپارچه  مدیریت شهری 
و  دولتی  از  )اعم  ذی ربط  نهادهای  و  شهرداری 
عمومی( تحت نظارت و سیاست گذاری محلی شورای 

ضرورتمدیریتواحدشهریبرایمدیریت
رویدادتبریز2018

تبریز2018

مرتضی کرمی

کارشناس ارشد گردشگری
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وظایف  تدوین  در  موردنظر  عمومی  الگوی  شهر، 
هماهنگی  و  وحدت  این  بدون  است.  شهرداری ها 
بین سازمانی، کار آیی و اثربخشی مجموعه اقدامات 
توسعه  و  شهر  امور  اداره  برای  شده  صرف  منابع  و 
آن به شدت مورد سؤال و تشکیک است. در همین 
چارچوب، جامعیت فضایی و عملکردی شهرداری 
فضای  تمام  کنترل  و  هدایت  در  شهری  مدیریت  و 
اصولی  ضرورتی  شهری  حیات  ابعاد  همه  و  شهر 
است. به نظر می رسد در بسیاری از فضاهای شهری، 
بخش های دولتی و خصوصی به جای همکاری در 
حل مشکالت، به عملکرد جدا از هم گرایش دارند. 
هر اداره دولتی یا نظام علمی تنها به بخش کوچکی از 
پیکره بندی شهر نظر دارد. روشن است که برنامه ریزی 
مسکن، بدون توجه به حمل ونقل عمومی یا ایجاد 
اشتغال و ابتکارهای زیست محیطی، بدون اقدامات 
آموزشی نه تنها مشکل را برطرف نمی کند، بلکه آن را 
شدت می بخشد. در بخش دولتی، مکانیسمی برای 
هماهنگی میان ادارات وجود دارد و بخش دانشگاهی 
برنامه های عملی برای سیستم های خود دارد درجه 
هماهنگی میان سطوح حکومتی، نوع برنامه ریزی و 
موفقیت نسبی آن را تحت تأثیر قرار می دهد. بدین 
ترتیب که برخی از سطوح حکومتی بسیار منسجم تر 
از سطوح دیگر عمل می کنند. مدیریت شهری در 
کشورهای درحال توسعه را به صورت مفهومی جامع 
در رویکرد آن نسبت به شهرها و شهرهای کوچک در 
نظر می گیرند. در هسته اصلی آن، این جامع نگری 
هم زمان  شهری  مسائل  که  است  آن  مستلزم 
به عنوان مسائل سازمانی برای اطمینان از یک پاسخ 
یعنی همان ساختار  پایدار،  و عملیاتی  استراتژیک 
یکپارچه مدیریت شهری نیز در نظر گرفته شوند. در 
تمامی شهرهای بزرگ دنیا اختیار شهرداران متناسب 
با اختیار رئیس جمهور است و این امر در کالن شهرها 
بسیار پررنگ تر به نظر می رسد، درواقع، شهردار رئیس 
آن شهر است و کلیه تصمیمات اجرایی یک شهر را 
شهردار می گیرد. این موضوع که اگر قرار باشد هر 
سازمان با سبک خودش در شهر کارها را انجام دهد، 
امری  شد،  خواهد  روبرو  زیادی  مشکالت  با  شهر 
بدیهی است، بر همین اساس است که می توان گفت 
مدیریت یکپارچه شهری به خصوص در کالن شهرها 
یکی از نیازهای مهم برای پیشبرد اهداف در راستای 
رفاه اجتماعی است که باید به آن بسیار توجه داشت؛ 
و شهرداری،  ایران، سیستم مدیریت شهری  اما در 
دیگر جوابگوی مسائل شهری نمی باشد، زیرا امروز 
شهرداری ها دیگر به عنوان یک نهاد خدماتی به شمار 
نیامده، بلکه همواره از آن به عنوان یک نهاد اجتماعی 
یادمی کنند، به نظر می رسد دلیل این امر را باید در 
مدیریت  استقالل  عدم  کرد؛  جستجو  زیر  عوامل 
کالن، وابستگی به حکومت مرکزی، به عبارتی، نظام 
متمرکز اداری و سیستم برنامه ریزی و مدیریت سلسله 
هدف گذاری،  در  تمرکز  عدم  پایین،  به  باال  مراتبی 
برنامه ریزی و اجرا، نامشخص بودن مرجع هماهنگی 
و یکپارچگی در حوزه سیاست گذاری و اجرا قانونی 
در سطوح منطقه ای و محلی به ویژه در شهرها، عدم 
تعهد قانونی و اجباری برای هماهنگی بین دستگاهی 
اجرائی، تعدد و تنوع وظایف شهری ناکامی و تغییر 
محتوای ماده 186 برنامه سوم توسعه کشور، عدم 
استفاده از فّناوری برتر درزمینه برنامه ریزی فضایی 
به  توجه  عدم  شهری،  اطالعات  پایگاه  تشکیل  و 
تقسیمات کالبدی در جهت مدیریت یکپارچه شهری، 
موازی کاری و ناهماهنگی در اداره و کنترل ساختار 
 ... و  عمومی  سرمایه های  تخریب  شهری،  کالبد  و 

بنابراین امروزه اهرم اصلی در موفقیت اداره شهرها 
را باید در تمرکز بر »مدیریت یکپارچه شهری« به مثابه 
وسیله ای برای تحقق »توسعه شهری پایدار« قلمداد 
کرد که موضوع بسیاری از پژوهش ها و مقاالت داخلی 
و خارجی در سال های اخیر شده است که نیازمند 
ضمن  شهری  یکپارچه  مدیریت  است.  ویژه  توجه 
برطرف کردن این مشکالت شرایط پاسخگویی بهتر 
و بیشتر مسئوالن در برابر مردم را محقق کرده و باعث 
می شود اهداف موردنظر شهر به سرعت و با کمترین 
مشکالت  شود.  محقق  زمان  و  هزینه  رفت  هدر 
موجود در شهر به این دلیل است که نهادهای زیادی 
آموزش وپرورش،  فاضالب،  و  آب  سازمان  همانند 
به  هرکدام  و  هستند  فعال  شهر  در  و...  شهرداری 
سبک خود عمل می کنند و از یک نقطه واحد برای 
هماهنگی  عدم  نمی شوند.  هماهنگ  کارها  انجام 
میان این ارگان ها و سازمان ها مشکالت زیادی را به 
وجود می آورد، در کالن شهرها دستگاه های اجرایی 
متعددی فعالیت دارند که برای انجام کارهای خود 
باید با شهرداری در ارتباط بوده و همکاری و تعامل 
مناسبی را داشته باشند در غیر این صورت در بحث 
مواجه  مشکالتی  با  شهروندان  به  خدمات رسانی 
ایجاد  ضرورت  که  است  همین  برای  شد.  خواهند 
مدیریت یکپارچه شهری برای ایجاد هماهنگی در 
حس  ارگان ها  میان  شهری  و  اجرایی  فعالیت های 
می شود. مدیریت یکپارچه از ضروریاتی است که در 
پیگیری و اداره امور شهری بسیار تأثیرگذار به نظر 
می رسد و درواقع در چارچوب مذکور تمامی نهادها 
موظف هستند در چارچوب یک ساماندهی اصولی 
و مدون به سامانه مدیریتی شهری پاسخگو باشند و 
از سوی دیگر به تحرک شورای اسالمی شهر و  روستا 
نیز چابکی و قوام هر چه بیشتری بخشیده می شود. 
برخی از کارشناسان، فلسفه مدیریت واحد شهری را 
فقط برطرف شدن ناهماهنگی ها، تداخل در وظایف 
سازمان های خدمات رسان، تعدد مراکز تصمیم گیری 
در روستاها و شهرها و درنتیجه ایجاد نارضایتی در 
مردم، ضایع شدن بیت المال و ایجاد مشکالتی چون 
ترافیك به ویژه در کالن شهرها می دانند. ولیکن بعضی 
از کارشناسان نظر دیگری دارند و معتقدند در طرح 
 ۲۳ اجرای  و  تصمیم گیری  شهری،  واحد  مدیریت 
وظیفه به شهرداری و شوراها منتقل و تفویض اختیار 
همراه  به  وظایف  و  مسئولیت ها  این  کل  می شود. 
بودجه های آن در اختیار شوراها و شهرداری ها قرار 
می گیرد چراکه دولت نمی تواند به تمام امور شهری 
و  باال  هزینه  درنتیجه  و  کند  رسیدگی  روستایی  و 

بهره وری پایینی برای مردم و دولت دارد.
قابل واگذاری  تصدی های  از  برنامه  اساس  بر 
دستگاه های دولتی می توان به امور توسعه و عمران 
ترافیک،  مدیریت  به   مربوط  امور  اولویت  با  شهر 
راهنمایی و رانندگی، مدیریت نگهداری و بهره برداری 
پارک های جنگلی و اراضی ملی و منابع طبیعی با 
کاربری فضای سبز، بهسازی و بهره برداری بستر و 
حریم رودخانه ها و مسیل ها و انهار طبیعی )با رعایت 
مقررات فنی وزارت نیرو و حفظ مالکیت دولت(، اداره 
اماکن گردشگری، کتابخانه های عمومی و ورزش های 
همگانی در محدوده قانونی شهرها را به شهرداری ها 
اشاره کرد. مدیریت یکپارچه شهری شامل بخش های 
مختلف و متنوعی مانند مدیریت حمل ونقل و ترافیک، 
محیط زیست وزندگی، بازسازی بافت فرسوده شهری، 
مدیریت فرهنگی شهر، مدیریت آب و فاضالب و ده ها 
موضوع دیگر در شهر است. تحقق مدیریت یکپارچه 
امری اجتناب ناپذیر است زیرا کالن شهرها با الزامات 

و ضروریات متعدد و متنوعی مواجه هستند که لزوم 
اعمال چنین اصلی را )مدیریت یکپارچه( بیش ازپیش 
تقویت می کند. درواقع، مدیریت یکپارچه به مدیریت 
خودسرانه و تک رو و تک محور گفته نمی شود، بلکه 
در این مدیریت، کلیه دستگاه های و نهادهای فعال 
در سطح شهر باید همیار و همسو با مدیریت شهری 
به  اتکای  با  درنهایت مدیریت شهری  و  بردارند  گام 
هم اندیشی و دریافت نظرات مختلف نسبت به اتخاذ 
تدابیری هوشمندانه اقدام می کند. برخی کارشناسان 
معتقدند نیازهای شهری کالنشهر ها در حوزه های 
گوناگون اعم از راهنمایی و رانندگی، انتظامی، شهری 
رفاهی، آب، برق، گاز، پست و... ایجاب می کند که در 
عین هم افزایی فزاینده اما مدیریتی یکپارچه و واحد 
نیز محقق شود. شاید برای بسیاری از افراد جامعه 
یک  آسفالت  از  بعد  که  باشد  تجربه شده  درگذشته 
معبر، اداره گاز نسبت به حفر آن اقدام کند یا اداره 
برق، آب و...هرکدام به نوعی برای اجرای طرح های 
خود به انجام عملیات عمرانی در شهر مبادرت ورزند، 
به واقع شهرداری در پروژه ای هزینه می کند تا ساخته 
شود اما بر مبنای طرح اداره آب، باید اجرای پروژه 
مرتبط با مجموعه آبفا عملیاتی شود، طرحی که در 
صورت هماهنگی از پیش تعیین شده شهرداری یا 
هزینه  صرف  از  این چنینی،  رسان  خدمات  ادارات 
مجدد جلوگیری می شود و به تبع روند اجرای امور نیز 

تسریع و تسهیل خواهد شد.
برای  متفاوتی  مدل های  مختلف  کشورهای  در 
مدیریت شهری وجود دارد. عوامل عمده در تعیین 
نظام  نوع  و  سیاسی  فرهنگ  تاریخ،  به  مدل  شکل 
حکومتی کشور بازمی گردد. نحوه اداره امور شهر در 
طول تاریخ و استقالل یا وابستگی آن به حکومت بر 
شکل مدیریت کنونی آن مؤثر است. در جوامعی که 
و  بوده  برخوردار  حقوقی  مستقل  هویت  از  شهرها 
سنت های خودمختاری و دمکراتیک در آن ها وجود 
داشته است مدیریت شهری بر پایه رویه های دیرپای 
انتخاباتی و استقالل قرار دارد. وجود و توان سنت های 
مدنی برای هدایت کنش های سیاسی و نحوه تعامل 
در حوزه سیاسی بر اساس روابط افقی یا عمودی میان 
شهری  مدیریت  مدل های  بر  محکومان  و  حاکمان 
مؤثر است. در جوامع با پیشینه دولت گرایی و ضعف 
سنت های مدنی در مدیریت شهری تنها می توان یک 
مدل را شاهد بود. جوامع با پیشینه استقالل شهری 
و قوت سنت های مدنی که اجازه تعامل و همکاری 
بیشتری  تنوع  می دهد،  را  مختلف  گروه های  میان 
در نحوه مدیریت شهری وجود دارد. در کشورهای 
فدرال به دلیل وجود اختیارات بیشتر برای سطوح فرو 
ملی، مدل های متنوعی برای مدیریت شهری وجود 
دارد برای نمونه دو کشور آمریکا و آلمان دارای انواع 
مدل های مدیریت شهری هستند؛ اما در نظام های 
تک ساختی یا متمرکز معمواًل یک مدل برای مدیریت 
شهری وجود دارد. رویداد تبریز 2018 به عنوان یک 
محک و آزمایشی برای آزمودن توان ها و استعداد های 
گردشگری شهری در شهر تبریز می باشد. رویدادی 
عنوان  به  تبریز،  شهرداری  های  بخش  اکثریت  که 
متولی شهر را درگیر خودش کرده است. در این میان 
و در طول مدت زمانی که شهرداری شروع به اقدام 
در راستای برنامه های تبریز 2018 کرده است، یک 
سری محدودیت ها و مشکالت بروز کرده اند که به 
عدم هماهنگی بین سازمانی در شهر تبریز بر می 
واحد  مدیریت  ضرورت  که  عماهنگی  عدم  گردد. 
شهری در کالنشهر هایی مثل تبریز و در رویدادهایی 

مانند تبریز 2018 بیش از پیش آشکار می کند.
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 استفاده از عباراتی نظیر »افزایش کارایِی اقتصادی 
با  محصوالِت  تولید  به  آب  تخصیص  طریق  از  آب، 
نیاز آبِی کم   تر و بازدهی اقتصادی بیشتر« و »تقویت 
بازارهای محلی آب« در برنامه سوم، وتأکید بر »منظور 
برنامه   ی بخش   های  اقتصادی آب در  ارزش  نمودن 
به  توجه  از  نشانه   هایی  چهارم،  برنامه  در  مصرف« 
کشور  توسعه  برنامه   های  در  آب  اقتصادی  اهمیت 

است. 
حتی در برنامه پنجم که در نبود سازمان برنامه و 
بودجه و روزمرگی حاکم بر اقتصاد کشور تدوین شد 
نیز »تقویت بازارهای محلی« و »ارزش اقتصادی آب« 

مورد توجه قرارگرفته بود.
برنامه   ها،  این  عملکرد  گزارش   های  مرور  در 
این  عملیاتی   نمودن  راستای  در  چشم   گیری  اقدام 
با تصویب  نمی   توان سراغ گرفت. حتی  مالحظات 
قوانینی نظیِر »قانون تأمین منابع مالی برای جبران 
خسارت ناشی از خشك   سالی و گرمازدگی« در سال 
1383، در خالف جهت این مصوبات نیز عمل شد؛ 
چرا که در ماده 3 این قانون، دریافت هرگونه وجهی 
از فعالیت   های بخش کشاورزی و دامداری به   عنوان 
نظارت  حداقل  عماًل  و  شده  ممنوع  حق   النظاره 
متوقف  نیز  زیرزمینی  آب   های  مصرف  بر  موجود 

گردید.
انتظار تحول اقتصادی  با تشکیل دولت یازدهم، 
و تغییرات چشم    گیر در نحوه تنظیم و تدوین برنامه 
توسعه قوت گرفت و در زمینه اقتصاد آب این انتظار 
تأمین  دولت  تنظیمی  الیحه   ی  متن  در  حدودی  تا 
شده بود، ولی در مراحل بعدی و مسیر طوالنی که 
نمود،  قانون طی  به  تبدیل  و  تصویب  تا  این الیحه 

مشکالت  آشکارشدن  علی   رغم  که  گردید  مشخص 
آب،  منابع  از  غیراقتصادی  بهره   بردارِی  از  ناشی 
هنوز این مشکل نتوانسته است مجموعه نهادهای 
تصمیم   گیری را وادار به أخذ تصمیمات جدی   تردر این 

زمینه نماید. 
 در ماده   ی 3 الیحه پیشنهادی دولت، »آب ومحیط 
زیست« به   عنوان موضوعات خاص راهبردی در طی 
در       1399-1395 ششم  برنامه  اجرای  سال   های 

اولویت اوِل بودجه   ریزی ذکر شده بود. 
این مورد البته در گزارش کمیسیون تلفیق نیز ذکر 
شده و در نسخه   ی مصوب نیز قید گردیده است؛ ولی 
با تغییری همراه است که شاید به ظاهر چندان حائز 
اهمیت به نظر نرسد، لیکن مفهوم آن برای کسانی   که 
پیام  دارند،  فعالیت  بودجه  و  برنامه   ریزی  زمینه  در 

روشنی دارد.
در این تغییر، جمله   ی »در بودجه   ریزی ساالنه از 
»دولت  جمله   ی  به  بود«  خواهند  برخوردار  اولویت 
موظف است طرح   ها و پروژه های مرتبط با آن   ها را در 
بودجه   ی ساالنه اعمال نماید«، تبدیل گردیده که به 
مفهوم نادیده گرفتِن »اولویت«، به   عنوان اصلی   ترین 

هدف برنامه   ریزی می   باشد.
قید  اولویت   های  مورد  سه  به  که  می   نماید  اضافه 
شده در الیحه   ی پیشنهادی دولت، مواردی نیز افزوده 
شده و این بند عماًل به همه فعالیت   های دولت تسّری 

داده شده است.
 بدین   ترتیب، روش سنتِی تخصیص بودجه ادامه 
یافته و با توجه به محدودیت   های بودجه، منابع مالی 
دولت بدون تعیین اولویِت خاصی توزیع و ناهنجارِی 
به   دلیل  دولتی  پروژه   های  طوالنی   شدن  دیرآشناِی 

محدودیت منابع، کماکان تداوم خواهد یافت.
از منظر اقتصاد آب، بند 2 ماده 13 الیحه پیشنهادی 
دولت، بسیار حائز اهمیت بوده و برای دست   اندرکاران 

صنعت آب کشور که سال   های طوالنی با تعرفه   های 
نامتناسب باقیمت   های واقعی در مدیریت منابع آب، 
دچار مشکالت جدی بوده   اند، می   توانست نویدبخِش 

تحوالت جدی باشد.
 در این بند، وزارت نیرو مکلف شده بود در راستای 
حفاظت کّمی و کیفی منابع آب و تعیین قیمت تمام 
شده آن، ضوابط قیمت   گذاری و بهای آب مصرفی 
و  خدماتی  صنعتی،  از  اعم  مختلف  بهره   برداران 
آب،  اقتصادی  ارزش  نمودن  لحاظ  با  را  کشاورزی 
نحوه استحصال آب و با رعایت مالحظات اجتماعی و 
زیست    محیطی در تمامی بخش   های مصرف و ضوابط 
أخذ جریمه مشترکین پر مصرف در ازای مصارف مازاد 
بر الگوی مصرف برای کاربری خانگی و غیرخانگی را 
ظرف مدت ۶ ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب 

شورای اقتصاد رسانده و اجرایی نماید.
قانون  تصویب  با  و   1369 سال  از  که  افزود  باید 
تثبیت آب   بهای زراعی، قیمت آب در بزرگ   ترین بخش 
ارتباط  هیچ   گونه  کشاورزی،  بخش  یعنی  مصرف 
استحصال  برای  شده  انجام  هزینه   های  با  منطقی 
درصدی  اساس  بر  بخش،  این  تعرفه  و  نداشته  آب 
سایر  در  و  می   شود  تعیین  کشت    شده  محصول  از 
بخش   ها نیز که مبنای کار، قانون توزیع عادالنه آب 
مصوب سال 1361 می   باشد، فاصله   ی چشم   گیری 
واقعی  قیمت   های  با  شده  تعیین  تعرفه   های  میان 

وجود دارد.
این بند از قانون برنامه ششم در بررسی   های اولیه 
در کمیسیون تلفیق حذف شده و در مراحل بعدِی 
توجه  نیز مورد  تصویب در مجلس شورای اسالمی 
نگرفته و این بی   توجهی به معنی تداوم وضع موجود 
اقتصادِی مصرف  برای مدیریت  اراده الزم  و فقدان 
به   ویژه بخش  آب در بخش   های مختلف اقتصادی، 

کشاورزی خواهد بود.

اقتصادآبدربرنامههایتوسعهکشور

صفحاتسبز

محمود سعیدان   
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مقدمه:
به  بزرگ  شهرهای  در  جامد  زائد  مواد  دفع  امروزه 
است.  شده  تبدیل  روزافزون  پیامدهای  با  معضلی 
گذشته از هزینه بسیار باالیی که جمع آوری، حمل ونقل 
می کند؛  تحمیل  کشور  به  شهری  زائد  مواد  دفع  و 
مخاطرات زیست محیطی آن نیز بس جدی بوده که 
نگرانی های حاصل از ادامه این وضعیت باید همه اقشار 
جامعه و به ویژه مدیران شهرداری را به تفکر و عمل به 

منظور مقابله با این مخاطرات وا دارد.
»درجمهوری  می گوید:  اساسی  قانون   50 اصل 
و  امروز  نسل  که  زیست  محیط  حفاظت  اسالمی 
نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی 
داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این 
رو، هر گونه فعالیت های اقتصادی و الغیر که با آلودگی 
محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا 

کند ممنوع است«.
که  است  زیست«  »محیط  وقتی  زیست«  »محیط 
انسان در آن زندگی کند و از مواهب الهی بهره مند شود، 
به آسایش دست یابد و البته برای همین بهره مندی هم 

که شده در محافظت از آن بکوشد.
آالینده ها،  گزند  از  زیست  محیط  حفظ  راه  تنها   *
مدیریت صحیح پسماند از طریق تفکیک و بازیافت 
موفق  تجربه های  و  کشور  وزارت  تأکید  پیرو  است. 
سایر کشورها در مدیریت پسماند با تفکیک و بازیافت، 
سازمان  شهرداری،  از  اعم  شهر  دستگاه های  همه 
مدیریت پسماند، سازمان محیط زیست و غیره باید به 
دنبال اجرای شیوه های نوین مدیریت پسماند مبنی 
بر بهره وری و مدیریت منابع باشند که این امر تنها در 
سایه جداسازی پسماندهای خشک و هدایت آن به 

واحدهای تبدیلی و بازیافت ممکن است.
کالن شهر  در  زباله  تن  حدود 1200  روزانه  تولید   
تبریز نیاز به برنامه زمان بندی منسجم در امر مدیریت 
در  چه  اگر  پسماند  سازمان  که  داشته  پسماندها 
سال های أخیر اقدامات مؤثری در این زمینه داشته، 
ولی هم چنان نیازمند استمرار فعالیت ها و بهره گیری از 
فن آوری های نوین می باشد. بدیهی است که مدیریت 
زباله های شهری دارای ماهیتی اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی، سیاسی و سازمانی است و رفتار مدیریتی 
نیز رفتار شهروندان به طور متقابل در این سیستم  و 
تأثیرگذار خواهند بود. بر این اساس، در مقوله »تفکیک 
زباله از مبدأ« به-عنوان »فن آوری پاک« پارامترهای زیر 

به منظور دست یابی به »مدیریت بهینه پسماند و توسعه 
پایدار« مورد بررسی قرار می-گیرد.

1- تشکیل ستاد اجرایی تفکیک از مبدأ و گسترش 
طرح

2- آموزش و مشارکت شهروندان
3- مبادله کاغذهای باطله با بن کتاب

4- همکاری بین بخشی
5- استفاده از بخش خصوصی

6- احداث کارخانجات مرتبط با پسماندهای قابل 
بازیافت

7- سامان دهی دوره گردها )نمکی ها(
خشک  پسماندهای  مبادله  ایستگاه  ایجاد   -8

به صورت مستقیم
9- اشتغال زایی

10- ساماندهی پرسنل و افزایش نظارت
11- آنالیز فیزیکی پسماندهای خشک و برنامه ریزی 

مجزا برای آن

و  مبدأ  از  تفکیک  اجرایی  ستاد  تشکیل   -1
گسترش طرح

تشکیل ستاد اجرایی تفکیک از مبدأ به عنوان گامی 
مؤثر در راستای توسعه ساختار سازمانی و تشکیالتی 
سیستم مدیریتی و امور پرسنلی مطرح می باشد که در 
این زمینه شناسایی هریک از مناطق 10 گانٔه شهرداری 
کالن شهر تبریز بر اساس جمعیت، کمیت و کیفیت 
زباله تولیدی، موقعیت جغرافیایی، فرهنگ و ارزش های 
هر منطقه و ... ضرورت داشته، به این ترتیب که پس 
خانوارهای  تعداد  مشخص شدن  و  محدوده بندی  از 
در  مبدأ  از  تفکیک  اجرایی، طرح  تکفل ستاد  تحت 
مدت زمان های معین اجرا شود. در این میان، پیشنهاد 
می شود در ازای پسماندهای خشِک تحویلی توسط 
شهروندان، پالستیک های مخصوص زباله تر و خشک، 
نمک تصفیه شده، کود گرانوله و کارت های امتیاز و 
قرعه کشی داده شود و کارت های قرعه کشی به صورت 
همایش،  برگزاری  با  یک بار  ماه  سه  هر  و  دوره ای 

قرعه کشی و جوایز نفیسی به شهروندان اهداء گردد.

2- آموزش و مشارکت شهروندان 
 مشارکت مردمی

درصورتی  تنها  شهری  خدمات  مطلوب  مدیریت 
عملی می شود که شهروندان نیز در آن مشارکت داشته 
باشند؛ چه در تصمیم-گیری ها و سیاست گزاری ها و 
چه در برنامه ریزی طرح ها و اجرای آن ها، به عبارتی، 

تعریف جامع »مشارکت« عبارت است از:

درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های 
دست یابی  برای  تا  برمی-انگیزد  را  آنان  که  گروهی 
در  و  دهند  یاری  را  یکدیگر  گروهی  هدف های  به 

مسئولیت ها شریک شوند.
مشارکت شهروندان در امور خدمات شهری زمانی 
تحقق می یابد که شهرنشینان از حالت فردی که صرفًا 
در مکانی به نام شهر زندگی می کنند درآیند و به شهروند 
تبدیل شده و به مشارکت توسعه ای دست یابد. در مفهوم 
کلی »مشارکتی با فرآیند اجتماعی یکپارچه، جامع، 
پویا، هم بسته با انگیزه و درگیر در تمامی مراحل توسعه 

خدمات شهری«.
عالوه بر مشارکت مردمی، یکی دیگر از کلیدهای 
اطالع رسانی  پسماند،  مدیریتی  سیستم  موفقیت 
تمهیدات  لذا،  می-باشد.  مردمی  سازی  فرهنگ  و 
مدیریتی به شرح ذیل ارائه می گردد که همواره باید 

مدنظر مسئولین و کارشناسان ذیربط قرار گیرد.
 آموزش، اطالع رسانی و فرهنگ سازی.

و  )رادیو  محلی  و  گروهی  رسانه های  از  استفاده   
تلویزیون(

نیروهای  از  استفاده  با  چهره به چهره  آموزش   
آموزش دیده

 استفاده از جراید محلی مخصوصًا هفته نامه
 استفاده از برچسب های اطالع رسانی بر روی آیفون 
یا درب منازل جهت در جریان قرارگرفتن شهروندان از 

روز و زمان جمع آوری
شرکت  و  بازیافت  بزرگ  جشن های  برگزاری   
شهروندان فعال در طرح و انجام قرعه کشی و استفاده 

از تلویزیون های LED شهری
 تولید و نصب تراکت های اطالع رسانی

 تهیه بروشور و کاتالوگ تبلیغاتی و برگزاری مسابقات 
نقاشی

 شعارنویسی روی خودروهای طرح تفکیک از مبدأ و 
صندوق های منصوب در حاشیه معابر سطوح شهر

 راه اندازی اتوبوس بازیافت و مراجعه آن به مجتمع های 
آپارتمانی، مهدکودک ها و پارک ها

با ارتقاء فرهنگ تفکیک زباله از مبدأ، از سرمایه های 
ملی خود محافظت کنیم.

 
 3- مبادله کاغذهای باطله با بن کتاب

سازمان  از  کسب شده  اطالعات  و  آمار  اساس  بر 
مدیریت پسماند مبنی بر این که قسمت اعظم زباله های 
خشک ارزشمند و قابل بازیافت را کاغذ و مقوا تشکیل 
کاغذهای  »مبادله  برنامٔه  اثناء  این  در  لذا  می دهند؛ 
این  می شود،  توصیه  کتاب«  بن  با  شهروندان  باطله 

تفکیکزباله
ازمبدأ

وارائهالگوی
مدیریتیواجرایی
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کارشناس ارشد محیط زیست
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امر بهتر است توسط بخش خصوصی که متصدیان 
دکه های مطبوعات و کتاب فروشی ها هستند صورت 

پذیرد.

4- همکاری بین بخشی
برنامه های توسعه شهری باید براساس کلیه امکانات 
موجود در شهر و استفاده از قوانین و آیین نامه های آن 
شهر تهیه شود و عمل به این موضوع، نشانٔه واقع گرایی 
است  ممکن  اگرچه  می باشد.  برنامه  تهیه کنندگان 
مقاومت هایی از سوی مسئولین سایر ارگان ها در سایه 
عدم اطالع و اهمیت دادن به برنامه ها یا دیدگاه منفی 
نسبت به آن، در حوزه فعالیت وجود داشته باشد، اما با 
اتخاذ راه کارهای مناسب، امکان مشارکت وجود خواهد 
داشت. فلذا، در زمینه اجرا و توسعه طرح تفکیک زباله 
از مبدأ، همکاری با آموزش و پرورش، ادارات، شرکت ها 

و ... ضرورت دارد.
* همکاری با ادارات آموزش و پرورش

در زمینه اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ، تعدادی 
زمینه  این  در  را  آموزشی  دوره های  که  مربیان  از 
مدارس  به  مدون  و  منظم  برنامه  طبق  گذرانده اند؛ 
مراجعه و نسبت به آموزش دانش آموزان اقدام کنند. 
پس از طی چند جلسه آموزش، دانش-آموزان را ملزم به 
تحویل پسماندهای خشک کرده و در ازای آن جوایزی 

داده شود.
اهداف این طرح:

- آموزش و شناخت دانش آموزان با مواد زائد قابل 
بازیافت

محیط  از  حفاظت  امر  در  دانش آموزان  مشارکت   -
زیست و حفظ سرمایه های ملی

و  مبدأ  از  تفکیک  از طرح  دانش آموزان  فراگیری   -
انتقال آن به خانواده و سایرین

این  با اهداء جوایز در قبال  - تشویق دانش آموزان 
همکاری

* همکاری با ادارات و شرکت ها
طرح تفکیک زباله در مبدأ و اهمیت آن به عنوان یکی 
مکاتبات  تبلیغات،  طی  باید  پاک؛  فن-آوری های  از 
سازمان ها،  ادارات،  تمامی  با  الزم  هماهنگی های  و 
ارگان ها و شرکت های دولتی و خصوصی اجرایی گردد. 
بدین منظور، ظروفی مخصوص از جنس کارتن پالست 
تهیه و بر اساس کمیت زباله های خشک تولیدی در بین 
بخش های  در  مخازن  تخصیص  گردد.  توزیع  آن-ها 
در  لیتری   40 و   20 مختلف  ظرفیت های  با  اداری 
و  و 120  راه روها  در  لیتری  یا 120  و  میزها، 60  زیر 
240 لیتری در حیاط و پارکینگ های ادارای می تواند 

به عنوان گزینه مناسب اجرایی مطرح شود.

5- استفاده از بخش خصوصی 
جامد،  زائد  مواد  مدیریت  در  مهم  مسائل  از  یکی 
مشارکت دادن بخش خصوصی و کاهش تصدی گری 
سازمان می باشد. با توجه به نوع فعالیت، عدم شناخت 
از  ترس  آن،  از  خصوصی  بخش  تخصص  و  تجربه  و 
سرمایه گذاری و یا ترس از عدم برآورده شدن نیازهای 
مالی، هم چنین نبود مقررات شفاف، عمده مشکالت 
پیش روی مشارکت بخش خصوصی در طرح تفکیک 
از مبدأ می باشد. در این میان، سازمان مدیریت پسماند 
فارغ التحصیالن  بین  در  اطالع رسانی  با  می تواند 
رشته های مرتبط با محیط زیست نسبت به واگذاری 
اجرای امور به آن ها، عقد قرارداد با پیمان کاران مجرب، 
کاردان و متعهد، تهیه دستگاه ماشین آالت جمع آوری 
با  محیطی  زیست  خاص  شعارهای  و  آرم  با  مکانیزه 
اتاق های متحدالشکل گامی مؤثر در راستای دست یابی 

است  ذکر  شایان  بردارد.  پسماند  بهینه  مدیریت  به 
پیمان کاران مورد تأیید سازمان مدیریت پسماند باید بعد 

از عقد قرارداد نسبت به اجرای موارد ذیل متعهد شوند.
تعهد پیمانکار به مراجعه هفتگی بر اساس برنامه ها و 

نقشه-های ارائه شده توسط سازمان مدیریت پسماند
تعهد پیمانکار نسبت به توقف خودرو در ایستگاه های 

ثابت خودرویی در روزهای تعطیل
تعهد پیمانکار به تحویل گرفتن کلیه اقالم قابل بازیافت

تعهد پیمانکار به ارائه هدیه مناسب به ازای مواد قابل 
بازیافت تحویلی

پرداخت مبلغ مقرر به عنوان اجاره بهای خودرو و امتیاز 
بهره برداری مناطق توسط پیمان کار.

به  شده  جمع آوری  بازیافتی  اقالم  بازگردانی  تعهد 
صنایع بازیافت تأیید شده از سازمان مدیریت پسماند

6- احداث کارخانجات مرتبط با پسماندهای قابل 
بازیافت 

با توجه به اهمیت بازیافت و به دنبال آنالیز مواد زائد 
قابل  ارزشمند  خشک  مواد  تبریز،  کالن شهر  جامد 
مقوا،  از کاغذ،  با 10/04 درصد که متشکل  بازیافت 
پالستیک، فلز، شیشه می باشد، احداث کارخانه بازیافت 
با بخش های مجزا به منظور بازیافت پالستیک، کاغذ، 
مقوا، فلز و امثالهم به طور جداگانه و مشارکت بخش 
آن  به  نزدیک  یا  و  دفن  مرکز  در  محلی  در  خصوصی 

پیشنهاد می گردد.
• ایجاد صنایع بازیافت کاغذ و مقوا

• ایجاد صنایع بازیافت پالستیک
• ایجاد صنایع بازیافت شیشه
• ایجاد صنایع بازیافت فلزات

عالوه بر موارد فوق الذکر به عنوان استراتژی کشوری، 
موارد زیر به عنوان گزینه های مناسب اجرایی در زمینه 

بازیافت در شهر تبریز حائز اهمیت هستند:
• آگاهی از بازار و بررسی نوسانات بازار

• بازاریابی برای فروش مواد بازچرخش شده
• تعیین آیین نامه هایی مبنی بر معرفی اقالم بازیافتی

• دسترسی راحت به سایت ها و مراکز دریافت اقالم 
بازیافتی

• نظارت مستمر مسئولین بر نحوه فعالیت بخش 
خصوصی

تفکیک  میزان  باالترین  که  پیمان کارانی  تشویق   •
زائدات را با کیفیت مطلوب و مرغوب داشته اند

• در اختیار گذاشتن زمین ارزان با حداقل اجاره برای 
پیمان کار جهت پایین آوردن هزینه های پیمان کاران به 

منظور ایجاد انگیزه و تشویق بیشتر آنان به امر بازیافت
و مکان های  متفرقه، غیرمجاز  • جمع آوری عوامل 

متفرقه و گروه های غیررسمی بازیافت از سطح شهر
• تشکیل شورای عالی بازیافت و جلسات مکرر سازمان 
تنظیم  و  استانداردها  تهیه  راستای  در  زیست  محیط 

برنامه های بازیافت از مبدأ

دوره گردها  و  سنتی  بخش  سامان دهی   -7
)نمکی ها(

با توجه به این که بازیافت غیر اصولی توسط دوره گردها 
اجتماعی،  اقتصادی،  مشکالت  نان-خشکی ها  و 
بهداشتی و فرهنگی را در پی دارد. لذا، سازمان مدیریت 
مرتبط  ادارات  کلیه  هماهنگی  با  است  الزم  پسماند 
محیط  بهداشت،  مراکز  فرمان داری،  )استان داری، 
زیست، اداره کار، اداره امور اتباع خارجی، دادگستری( 
تصمیم به سامان دهی نمکی ها بگیرد. به طوری که در 
قسمت های عمده ای از شهر اجازه فعالیت به آن ها داده 
نشده و در صورت مشاهده توسط مأمورین این بخش 

برخورد قانونی شود.

خشک  پسماندهای  مبادله  ایستگاه  ایجاد   -8
 )Waste bank( بصورت مستقیم

خشک  پسماندهای  مبادله  ایستگاه های  ایجاد 
که  منظور  این  به  شهر  سطح  در   )Waste bank(
شهروندان مستقیمًا به آن جا مراجعه کرده و پسماندهای 
خشک و قابل بازیافت خود را تحویل دهند. الزم است 
در این نقاط ظروف مخصوص با اتاقک مناسب در نظر 
گرفته شود تا پسماندها به صورت مجزا جمع آوری گردند.

9- اشتغال زایی
طرح تفکیک زباله از مبدأ ظرفیت اقتصادی نهفته 
در خود دارد؛ به طوری که بر اساس بررسی های دقیق 
 ۳۰۰ جمع آوری  ازای  به  می-شود  ادعا  شده  انجام 
کیلوگرم پسماند قابل بازیافت در روش تفکیک از مبدأ 
می توان فرصت شغلی مولد ایجاد کرد. این عدد زمانی 
قابل توجه است که بدانیم از ۵۰ هزار ُتن زباله تولیدی 
در ایران بالغ بر ۲۲ درصد آن قابل بازیافت است؛ یعنی 
بیش از ۱۰ هزار تن از پسماندهای تولیدی مستقیمًا 
قابل بازیافت می باشند که در صورت سرمایه گذاری 
و مدیریت صحیح، پتانسیل بسیار باالیی برای ایجاد 

اشتغال مولد در آن نهفته است.

10- سامان دهی پرسنل و افزایش نظارت
از  یکی  سیستم،  تشکیالتی  و  پرسنلی  ساختار 
باید  ابزار مهم مدیریت می باشد که سازمان پسماند 
سعی نماید در این راستا از نیروهای با تجربه و مرتبط 
با فعالیت از جمله بهداشت محیط، محیط زیست و 
علوم اجتماعی استفاده نماید و در امر نظارت، دارای 
براساس  ناظرین  و  باشد  نظارت  دستگاه  تشکیالت 
فرم هایی که با مشخصات کار پیمان کاران تعریف شده 
است امور اجرایی را کنترل کند؛ و در پایاِن دوره های 
مشخص مثاًل سه ماهه یا شش ماهه؛ کلیه پیمان کاران 
ارزیابی، رتبه بندی و تشویق ها و تنبیهاتی برای آن ها 

منظور گردد.

و  خشک  پسماندهای  فیزیکی  آنالیز   -11
برنامه ریزی مجزا برای آن 

پسماندها،  مدیریت  در  مهم  اصول  از  دیگر  یکی 
چون  شهری  مختلف  سطوح  در  اطالعاتی  نظام 
منطقه، ناحیه، محله، کمیت و کیفیت زباله و جزئیات 
آن می باشد. در این راستا، آنالیز فیزیکی پسماندهای 
خشک، کنترل بر عدم وجود مواد سمی و خطرناک 
همه  از  تولیدی،  زباله های  کل  از  آن  سهم  تعیین  و 
مهم تر کنترل و نظارت کامل براساس یک برنامه منظم 
و منسجم توسط بهداشت و محیط زیست کشور حائز 

اهمیت می باشد.
تفکیک از مبدأ؛ موفق ترین الگوی مدیریت پسماند

* تفکیک زباله در مبدأ شروعی است برای ورود به 
یک مسیر سبز و اگر زیرساخت و تمرکز مدیریت شهری 
و زیست محیطی به تعمیق و اشاعه فرهنگ تفکیک از 
مبدأ مبتنی باشد، هزینه های مادی و معنوی مدیریت 
پسماند در دیگر مراحل مدیریتی بخصوص جمع آوری 
و حمل ونقل زباله ها به حداقل می رسد. چرا که ضرورت 
انکارناپذیر به نام »مراقبت از محیط زیست« در مسیر 
مدیریت صحیح پسماند تنها و تنها از راه الگوی موفق 

تفکیک از مبدأ و بازیافت محقق می شود.
»امید است با جدی گرفتن موضوع محیط زیست و 
فرهنگ سازی در بخش های مختلف، زمینٔه سالم سازی 

محیط را برای زندگی خود و فرزندانمان فراهم کنیم«
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چگونه می توان مهارت را تعریف نمود؟ و آن را کسب کرد؟ چگونه می توان 
انواع آن را مورد شناسایی قرار داد؟ به چه شکل طبقه بندی شده است؟ چگونه 
می توان مهارت سنجی را انجام و ارزیابی کرد؟ نظر به تأثیر مهارت در اثربخشی 
رفتار و عملکرد هر فرد به ویژه در محل کار، تأثیر بر رفتار و عملکرد افراد باألخص 
مدیران، کتاب مهارت های عمومی مدیران تالش نموده است تا به سئواالت 
به  به 840 منبع، بیش تر  با مطالعه نزدیک  باشد. گردآورندگان  فوق پاسخ گو 
تشریح و توصیف انواع مهارت ها پرداخته اند که 43 مورد را شامل شده است. 
از  برخورداری  که  نمود  بحث  چنین  می توان  مهارت  جایگاه  و  اهمیت  در 

مهارت ها و به عبارتی توانایی ها، قابلیت ها، انجام بهینه وظایف و ایفای مطلوب 
نقش ها را موجب خواهد شد. اولویت بندی مهارت ها مبنی بر درجات متفاوت 
اهمیت شان، متناسب با شغل و جایگاه افراد از جمله سطوح مدیریتی و رده 
کارکنان، محل تعمق و بحث می باشد. با تأمل بر جایگاه و حساسیت شغلی 
مدیران در سازمان ها، کسب و به کارگیری تنوعی از مهارت ها با تأثیر بر موفقیت 
و اثربخشی عملکرد آنان و سازمان ها، به یقین اقدام و فعالیت بسیار حیاتی و 
ضروری به ویژه در عصر امروزین می باشد. امید است عالقمندان با مطالعه ی 

این کتاب، پاسخ بخشی از نیازهایشان را بیابند.

معرفیکتاب

درجستجویمدیریت
نگاهی به کتاب مهارت های عمومی مدیران

عنوان:
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تدوین:
شهرام میرزائی دریانی

امیر امینی
بهمن نگاهبانیان بنابی

انتشارات:
افق دانش
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لطفا در ابتدا انجمن قطعه سازان را معرفی  بفرمایید.
انجمن قطعه سازان تبریز، 23 سال پیش تشکیل یافته و جزء اولین انجمن ها در 
ایران محسوب می شود. این انجمن در آغاز حدود 250 نفر عضو داشت که در حال 
حاضر نزدیک به 140     عضو رسیده است. خروجی اکثر تولیدکنندگاِن این حوزه، 
به خودروسازی و تراکتورسازی ارائه می شود و بعضی واحدها نیز در بخش صادرات 
فعالیت دارند. انجمن از طریق حق عضویت که مبلغ ناچیزی است، تأمین مالی 
می شود. در حالی که دو الی سه برابر حق عضویتی که جمع می شود، هزینه دارد. 
البته باید متذکر شویم که صنایع کوچک أخیرا حمایت های فراوانی کرده است. مسیر 
خوبی را شروع کرده اند و حرکات خوبی از خود به نمایش گذاشته اند که إن شاءالله 

تأثیر آن را در آینده شاهد خواهیم بود.
در دوران هشت سال دفاع مقدس، صنعت در خدمت جنگ و در خدمت تسلیحات 
نظامی بود. در اوایل دهه 70، قانون خودرو پس از کشمکش های فراوان تصویب شد 
که هم زمان شد با رشد صنعت قطعه سازی و در پِی آن، رشد خودروسازی. یادمان 
نرفته است که برای ثبت ناِم پیکان، سه سال در نوبت می ماندیم. هم زمان با این 
اتفاقات، انجمن ماشین سازان و قطعه سازان خودروی تبریز به عنوان یک انجمن 
همان طور  شد.  تشکیل  صنف  این  کارفرمایان  حقوق  احقاق  جهت  کارفرمایی، 
فعالیت شان  بیش تر  نهاد،  مردم  سازمان های  NGOها،  انجمن ها،  می دانید،  که 
پیرامون رصد قوانین جاری مملکت، احقاق حقوق کارفرمایان، تسهیل قوانین و 
تبیین مشکالت است. به عبارتی دیگر، انجمن های صنفی همواره در مقابل اتخاذ 

تصمیمات غیر کارشناسانه، موضع گیری می کنند.
چون افرادی که در انجمن ها فعالیت دارند، به خصوص در مقام هیئت مدیره ، آشنا 
به قانون و تولید هستند. اعضای انجمن برای رسیدن به اهداف خود، باید به عواقب 
تصویب و اجرای یک قانون، توجه داشته باشند. زمانی که قانون خودرو تصویب شد، 
تسهیالت بسیاری به صنعت قطعه سازی ارائه شد. در دهه ی 70 کمک رسانی شد و 
در نتیجه این حمایت ها، صنعت قطعه سازی رشد پیدا کرد. ولی پس از ورود به دهه ی 
80، کمک رسانی ها قطع شد و با تصویب یک سری قوانین، رشد شتابنده ی این 

صنعت متوقف شد.
ایران، یکی از تولیدکنندگان عمده خودرو در منطقه به شمار می رود و رتبه ی 
نخست در تولید خودرو را در اختیار دارد. این موضوع چه تأثیری می تواند بر 

رونق کسب وکار قطعه سازان داشته باشد؟
بله. همان طور که شما هم می دانید، رتبه نخست در منطقه از لحاظ تیراژ و آمار 
تولید خودرو، ازآِن ایران است. کشور ترکیه از لحاظ تولید عقب است. ولی از لحاظ 
تولید قطعات خودرو و مجموعه های خودرو پیش رو هستند. به نظر می رسد کشور 
ترکیه راه درستی طی کرده و در صنعت قطعه سازی وارد شده و توانسته است صادرات 
داشته باشد. در حال حاضر، صنعت قطعه سازی ترکیه، رتبه اول صادرات را در اختیار 
خود دارد. اگر اشتباه نکنم سهم این کشور از صادرات قطعات، 40 میلیارد دالر بوده 
است. اکنون ترکیه توانسته است با بسیاری از شرکت های آلمانی، فرانسه و ایتالیا به 
شکل جوینت ِونچر یا به عبارتی، سرمایه گذاری های مشترک همکاری داشته باشد. 
ِبکر است و  ایران  بازار  تعداد خودرو هستیم. چون  از لحاظ  تولیدکننده  اولین  ما 
محدودیت واردات وجود دارد و شرایط سختی برای ورود خودرو به ایران وجود دارد، 
به همین خاطر خودروسازان ایران توانسته اند رشد خوبی داشته باشند. در اوائل دهه 
70، رؤسای مگاموتور و ساپکو با اندیشه خوبی پیش آمدند، به قطعه سازی بها دادند، 
سرمایه گذاری های خوبی داشتند، در نتیجه قطعه سازی ایران توانست رشد خوبی در 
این زمینه داشته باشد. آن ها آمدند و چه از لحاظ معنوی، چه از لحاظ مالی حمایت 
کردند؛ اما بعد از آن، شرایط به همان صورت پیش نرفت، بلکه ادامه راه دشوارتر شد.

علت کاسته شدن کیفیت خودروهای تولیدی را باید در صنعت قطعه سازان جویا 
شویم. چرا که هر زمان صنعت قطعه سازی یک مملکت بتواند پیشرفت کند، در پِی آن 
صنعت خودروسازی نیز پیشرفت خواهد داشت. لذا، خواهِش ما از دولت این است 
اگر قرار است امتیازی اعطاء شود، اولویت با صنعت قطعه    سازی باشد تا خودروسازی. 
با ناوگان ماشین آالت فرسوده موجود، اگر خودرویی تولید شود، خودروی با کیفیتی 

نخواهد بود.
ما در حال حاضر در زمینه صادرات حرفی برای گفتن نداریم. تنها زمانی می توانیم 
به طور واقعی و جدی در حوزه ی صادرات فعال باشیم که بتوانیم شرکای خارجی 

جذب کنیم و الفبای صادرات را بیاموزیم.
هر اتفاقی هم که تاکنون رخ داده است، مربوط به سرمایه گذاری     10 تا 15 سال 
گذشته می شود. واقعیت این است اگر در این زمینه سرمایه گذاری جدیدی صورت 
نگیرد، صنعت قطعه سازی با مشکل جدی مواجه خواهد شد. این صنعت به طور 
جدی، نیاز به تأمین منابع مالی و تزریق ماشین آالت جدید و مدرن دارد. چرا ما 

اگرسرمایهگذاریجدیدیصورتنگیرد
صنعتقطعهسازیبامشکلجدیمواجهخواهدشد

گفتگو با یونس اکربپور پایدار رئیس و بهراد فرشاد نایب رئیس 
انجمن سازندگان ماشین، قطعه و مجموعه های صنعتی و خودرو تربیز
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قطعات  شده  تمام  قیمت  چون  باشیم؟  داشته  صادرات  برای  حرفی  نمی توانیم 
تولیدی با ماشین آالت فرسوده، بسیار باال تمام می شود و قابل رقابت با سایر رقبا 
نیست. قطعه ی مشابه در ترکیه، بسیار ارزان تر از ایران تولید و به بازار ارائه می شود. 
با وجود این که عوامل تولید از جمله انرژی، نیروی انسانی گران است ولی چون 
بهره وری ماشین آالت در ترکیه باال است و از ماشین آالت مدرن استفاده می برند، 
تعداد تولیدشان به نفرساعت خیلی بیش تر از ما خواهد بود. در نتیجه، هزینه تمام 

شده ی پایینی خواهند داشت و به میدان صادرات ورود پیدا می کنند.
می توان گفت در تبریز تنها شرکت ریخته گری تراکتورسازی در زمینه صادرات 
فعال است. همان طور که اشاره شد، ما در حوزه ی قطعات نیمه ساخته دارای مزیت 
هستیم. فورچ و ریخته گری. تولید این قطعات انرژی بر هستند و آالینده ی محیط 
زیست. به همین علت، شرکت فوالد آلیاژ را از کارخانه بهلر آلمان به یزد منتقل کردند. 
فوالد آلیاژی و نه میل گرد و تیرآهن یک صنعت استراتژیک است. این انتقال از آلمان 
به ایران، بدین معنی نیست که عاشق سیستم ایران هستند. بلکه با توجه به هزینه ی 
عوامل تولید از جمله انرژی و نیروی انسانی و آالیندگی این صنعت و این که %50 
قرارداد بای َبک است یعنی 50% تولید به اتریش و آلمان برمی گردد. یک مثال دیگر در 
این موضوع، تولید تایرهای ایرانی تحت لیسانس خارجی است که این اتفاق به علت 

فوق العاده آالینده بودن این صنعت رخ می دهد.
بنابراین جنابعالی به مسأله تکنولوژی، به عنوان عمده ترین چالِش صنعت 

قطعه سازان اشاره می کنید؟
اصلی ترین  از  دیگر  یکی  است.  تکنولوژی  چالش ها،  عمده ترین  از  یکی  بله. 
چالش های این صنعت، بحث منابع مالی است. منابع مالی کافی وجود ندارد تا ما 
بتوانیم تکنولوژی مورد نیاز خود را تهیه کنیم. مطابق آمار ارائه شده در چهار سال 
گذشته، سود این صنعت در بهترین شرایط، 6% است. در حالی که تولیدکننده وام 
24% را پیش چشم خود می بیند! روز به روز، قطعه سازی ما ضعیف تر و ضعیف تر 
دیون  مالیاتی،  دیون  نمی تواند  می شود،  روزمرگی  دچار  رشد،  جای  به  می شود. 
بانکی خود را پرداخت نماید. متأسفانه، تولیدکننده ی ما به جای این که به کیفیت 
قطعات تولیدی توجه کند، غرق در مسائل مالی می شود. به همین جهت، حتی 
برنامه ریزی یک ماهه نیز در بازار نمی تواند داشته باشد. باز هم اشاره می کنم، ما 
از دولت خواهشمندیم اگر قرار است امتیازی ارائه شود، صنعت قطعه سازی را در 
اولویِت برنامه قرار دهد؛ چرا که صنعت قطعه سازی، زیربنای سایر صنایع از جمله 
کشتی سازی و مهّمات سازی است و با ارتقای این صنعت، سایر صنایع کشور نیز 

ارتقاء خواهند یافت.
جالب است بدانید از سوی کشور آلمان، یوزانس سه ساله و پنج ساله ارائه می شد. 
مشروط بر این که بانک مرکزی تأیید کند ولی بانک مرکزی حاضر به ارائه تضمین 
نشد؛ بنابراین، ما چگونه می خواهیم رشد کنیم؟ قرارداد پنج ساله با نرخ بهره %5. 
طرف مقابل عالوه بر تأمین ماشین آالت، در صادرات قطعات تولیدی نیز مشارکت 
خواهد کرد. این اتفاقات در آلمان، همه توسط تالش های انجمن صورت گرفته 

است.
ورود  آیا  مالی،  مشکالت  کنار  در  کردید،  اشاره  که  مواردی  این  کنار  در 

خودروهای خارجی نیز در صنعت شما تأثیرگذار بوده است؟
مطمئنًا تأثیرگذار است، ولی این تأثیر قابل توجه نخواهد بود. اندک است.

لطفًا در رابطه با صادرات در این صنعت توضیح بفرمایید.
را در زمینه صادرات دارند.  در حال حاظر، قطعات نیم ساخته بیش ترین سهم 
و  است  انرژی بر  قطعات  این  تولید  که  چرا  ریخته گری.  قطعات  و  فورچ  قطعات 
آالیندگی بسیاری به همراه دارد، به همین جهت، ما می توانیم با این صنایع به زنجیره 

تأمین اروپا وارد شویم.
آیا بحران های سیاسی، اقتصادی کشور بر فعالیِت شما نیز تأثیرگذار هستند؟

100%. یک بحران اقتصادی یا سیاسی، اولین ضربه ای که وارد می کند به بخش 
تولید است؛ یعنی در لحظه، تأثیرات این بحران در بخش تولید احساس می شود. 

تغییراِت ارز باشد یا مسائل سیاسی، همه در تولید تأثیرگذار هستند.
با توجه به این که شما خودتان تولیدکننده هستید، مشکالت و چالش ها 
را احساس می کنید، فکر می کنید انجمن، چه نقشی می تواند در رفع این 

چالش ها ایفاء نماید؟
انجمن به صورت بالقوه نقش مؤثری می تواند داشته باشد. هنوز که هنوز است، ما 
قدرت انجمن های صنفی را درک نکرده ایم. ما می توانیم به صورت مستقیم با ریاست 
جمهوری مکاتبه کنیم و با ایشان در ارتباط باشیم. مشکالت، پیشنهادات و راه کارها را 
با ایشان در میان می گذاریم. بسیاری از مشکالت را از طریق همین مکاتباِت انجمن 
حل کرده ایم. حتی یک بار در رابطه با بخشنامه مالیاتی که سال 95 باید اجرا می شد، 
موارد مصّوب دارای ایراداتی بود که در این راستا این موارد را به سمع و نظر جناب 
آقای الریجانی رساندیم. این اقدامات شاید به ظاهر تأثیری مستقیم در بهبود فعالیت 
صنعت قطعه سازان نداشته باشد، اما مطمئن باشید بی تأثیر نخواهد بود و ما باید 

حرف خود را به گوش مسئوالن برسانیم.
به عنوان رئیس انجمن، اگر موضوعی هست که در این جلسه مطرح نشد و 

شما فکر می کنید طرح آن ضرورت دارد، بفرمایید.
به مشکالت مالیاتی، بیمه ای، مالی اشاره می کنم. اگر سال تولید و اشتغال است، 
باید به تولید بهاء داده شود. اگر یارانه ای داده می شود، باید به تولید تعلق یابد. اگر 
رانتی وجود دارد، باید به تولید اختصاص یابد تا سرمایه های سرگردان در بانک ها، به 
تولید انتقال یابند. پیشرفت تولید با نرخ بهره های بانکِی موجود، امکان پذیر نیست. 
مطمئن باشید روز به روز ضعیف تر و کوچک تر خواهد شد و از کیفیِت آن کاسته 
خواهد شد و مدیریت آن صنعت، به جای تمرکز روی کیفیت، بخش قابل توجهی 
از تمرکز خود را به تأمین مالی اختصاص خواهد داد تا بتواند دیون خود را پرداخت 

نماید.
حدود چهار سال از فعالیت این انجمن می گذرد. انجمن تبریز، از سوی سازمان 
صنایع کوچک، به عنوان پایلوت انجمن قطعه سازان ایران انتخاب شده است. ما از 
سال گذشته تفاهم نامه هایی با اتریش به امضاء رسانده ایم. در همین راستا، سایت 
مشترکی در انجمن طراحی شد و به قطعه سازان آلمان و اتریش لینک داده خواهد 
شد تا در صورت تمایل، با هر کدام از قطعه سازان ایران که مد دارند، ارتباط برقرار کنند 

و شرکای خود را انتخاب کنند و از این طریق به سرمایه گذاری مشترک دست یابیم.
رشد در ایران همواره به صورت کّمی مورد توجه قرار گرفته است و هیچ گاه در زمینه 
رشد، بحث کیفی نداشته ایم. رشد و توسعه متفاوت هستند. توسعه، تمام جوانب را 
شامل می شود. ما در صنعت قطعه    سازی رشد کرده ایم، ولی توسعه نیافته ایم. نمود 
واقعی آن، مقایسه کره جنوبی با ایران است. در اوائل دهه 50 شمسی از هیوندا برای 
بازدید به ایران خودرو آمده بودند؛ زمانی که هنوز هیوندا کار خود را شروع نکرده بود، 
اندازه و تکنولوژِی ایران خودرو به نظر آن ها، عجیب و غریب می آمد. اکنون، هیوندا 
در چه جایگاهی است و ایران خودروی ما در چه جایگاهی است. چرا؟ چون آن ها 
به دنباِل توسعه بوده اند، در حالی که ما هدفمان رشد بوده است. فاصله ی ظریفی 
بین رشد و توسعه وجود دارد. خودروهایی که اکنون وارد می شوند، طبیعتًا در صنعت 
مونتاژ هستند. در نتیجه، صنعت قطعه سازی نتوانسته است وارد زنجیره تأمین این 
شرکت ها شود. بدین ترتیب، فروش خودرو داخلی کاهش می یابد و قطعات تولیِد 
داخِل کم تری خریداری می شود؛ و نتیجه این می شود که احساس خطر برای فعاالن 
عرصه خودروهای داخلی حادث می شود تا باإلجبار، به سمت ارتقای کیفیت حرکت 

کنند و توان قطعه سازی را افزایش می دهند.
انجمن ها، به دنبال تولیدکنندگان واقعی هستند که بتوانند با مدیریت بهتر و دقت 
در کیفیت، قطعه درستی را به بازار ارائه کنند. در تولید خودرو، می بایست به مسأله ی 

ایمنی توجه بیش تری معطوف شود.
در دنیا، توسعه و به سازِی خطوط تولید، از طریق منابع بانکی انجام می شود. منابع 
بانکی که در دنیا با 0%، یا 1%، یا 2% و یا نهایتًا 4% به متقاضیان ارائه می شود. در حالی 
که با شرایطی که در ایران منابع مالی اعطاء می شود، به روز نمودن تکنولوژی ممکن 

نیست. به تبِع آن، ما از رقابت های خارجی عقب می مانیم.
اگر به صورت کالن بنگریم؛ در حال حاضر در کشور ما رکود تورمی حاکم است. یک 
بیماری بزرگ اقتصادی که بیماری هلندی نیز لقب گرفته است. چاره اش این است 
که سیستم انبساطی اجرا شود تا از رکود خارج شویم. سپس تورم را کنترل کنیم. 
کنترل تورم فقط با تولید امکان پذیر است. منظور از سیستم انبساطی این نیست که 
برای مثال، وام های زودبازده ارائه شود. بلکه منظور این است که امتیازاتی به بخش 
تولید ارائه می شود تا تولید افزایش یابد. در این صورت اشتغال بهبود می یابد و اقتصاد 
از رکود خارج می شود و رونق پیدا می کند. ما هنوز به این درجه از آگاهی نرسیده ایم. 
400 شرکت کوچک و بزرگ در زنجیره ی تأمین شرکت تراکتورسازی وجود دارد؛ یعنی 

تولیِد یک تراکتور بدین معنی است که 400 واحد در حرکت هستند.
یکی دیگر از مسائل مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در ایران، 
بین انجمن و اتحادیه های صنفی تفاوت قائل می شویم. شما با یک پروانه کسب که 
مربوط به یک باب مغازه ی دو در سه است، می    توانید مجرمی را از بازداشتگاه آزاد 
کنید. ولی با پروانه بهره برداری یک کارخانه بزرگ، هیچ کاری نمی    توان کرد. انجمن، 
قدرت اجرایی و عملی ندارد. این بزرگ ترین نقص است. در ایران، فقط اتاق بازرگانی 
به عنوان پارلمان بخش خصوصی شناخته می شود. در حالی که اتاق بازرگانی نیز، 
خدمات بسیاری به بازرگان ارائه می کند. هیچ جاِی هیچ قانونی، صحبت از انجمن 
نیست. حرف شنوِی مقامات از انجمن هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. سازمان 
صنایع کوچک، یک سری کمک ها در راستای آموزش و یازدید تعریف کرده است. 
کمِک سازمان صنایع کوچک به صورت خودجوش است و اصاًل قانونی در این رابطه 
وجود ندارد. می بایست در ساختار حکومتی، برای انجمن ها اعتبار بیشتری در نظر 

گرفته شود.
ما به آینده امیدواریم. با وجود این مشکالت و شرایط سخت، ایستاده ایم؛ چون 

مطمئن هستیم که اتفاقات خوبی در آینده در انتظار است.
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