














گزیده بیانات مقام معظم رهبری

مـن سـه جهت گیـری عمـده بـه رئیس جمهـور 
محتـرم و بـرادران و خواهرانی کـه در بخش های 
مختلـف بـا ایشـان همـکاری خواهنـد داشـت 

توصیـه می کنـم:
جهت گیـری اول، پرداختـن به مشـکالت مردم 
-  امـروز در درجـه  اول، مشـکالت اقتصـادی و 
معیشـتی- اسـت؛ این کار اولی اسـت کـه از این 

سـه کار هم زمـان بایـد انجـام بگیرد؛
جهت گیری دوم، تعامل گسترده  با دنیا است؛

و جهت گیـری سـوم؛ در برابـر هر سـلطه طلبی، 
بـا صالبـت  و قدرت ظاهر بشـوید؛

و این توصیه ها را نیز در نظر داشته باشند:
ایـن مسـئولیت را، این توانایـی را، امانت بدانید؛ 
اسـت،  بسـیار  کارمـان  اسـت،  کـم  وقتمـان 
مسـاله  کـرد؛  رعایـت  بایسـتی  را  اولویت هـا 
عدالت، مسـاله ریشـه کن کردن فقر و ریشـه کن 
کـردن فسـاد، اولویت هـای درجـه  اول ما اسـت؛ 

این هـا را مقـدم بداریـم.
مهـم  را  ملـت  اتحـاد  کنیـد.  حرکـت  برنامـه  بـا 
مـردم  بـا  برویـد،  مـردم  میـان  بـه  بشـماریم. 
بی واسـطه مرتبط بشـوید، از مردم بشنوید؛ قدر 
نیروهـای انقالبی و پرانگیزه را هم بدانید؛ من به 

همـه ی مسـئولین سـفارش می کنـم.
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سرمقاله

هستی شناســی دنیــای مــدرن در تعقیــب هــدف غایــی انســان، بریده 
از اهــداف حقیقــت و ســعادت گرایانه، بــه ایــن نقطــه رســیده اســت کــه 
انســان در هســتی نیازمنــد »امنیــت« اســت تــا وجــود خویــش را حفــظ 
و برقــرار نمایــد. در ایــن منظــر، امنیــت در ســایه »قــدرت« تامیــن 
می شــود. قــدرت در اندیشــه های »هابــز« از دل »روابــط سیاســی و 
نظامــی« بیــرون می-آیــد و در تبیین هــای »جــان الک«، از طریــق 
ــکار  ــت آش ــتِی مالکی ــالق لیبرالیس ــادی و اخ ــط اقتص ــل از دل رواب عق
ــر  ــر« ب ــن تافل ــز شــخصیت هایی مثــل »آلوی ــر نی می شــود. در دوران اخی
ایــن باورنــد کــه ایــن مهارت هــا و دانش هــا هســتند کــه امــکان حصــول 
ــرد  ــدی ک ــن جمع بن ــوان چنی ــن می ت ــد. بنابرای ــم می آورن ــدرت را فراه ق
کــه »تولیــد قــدرت« در کانــون هستی شناســی عصــر مدرنیتــه قــرار دارد 
ــه  ــردارد ک ــی را در ب ــوع فعالیت های ــع مجم ــی در واق ــای علم و فعالیت ه
امــکان شــناخت روابــط قــدرت و حصــول آن را میســر و ممکــن می نمایــد.

در مقابــل امــا در جهــان ســوم، خاورمیانــه و شــاید هــم در جغرافیاهای 
ــن  ــردازان برای ــران و نظریه پ ــی صاحب نظ ــاص برخ ــادی خ ــی انتق ذهن
باورنــد کــه نبایــد علــم در مســیر قــدرت قــرار گیــرد. ایــن صاحب نظــران 
ــای  ــت و فعالیت ه ــتقل اس ــم مس ــد عل ــوزه تولی ــه ح ــد ک ــن اعتقادن برای
ــر ایــن باورنــد کــه نبایــد  شــناختی را موضوعاتــی مســتقل می داننــد و ب
دانــش و علــم بــه حــوزه قــدرت وارد شــود ایــن اندیشــمندان فکــر 
می کننــد در جهــان غــرب و دنیــای پیشــرفته حــوزه علــم و قــدرت منفــک 

از یکدیگــر اســت و نبایــد میــان آن هــا تداخــل ایجــاد شــود.
ــام و  ــل و ابه ــوع تداخ ــک ن ــوق ی ــای ف ــد در تبیین ه ــر می رس ــه نظ ب
پیچیدگــی خاصــی وجــود دارد کــه ایــن نــوع اندیشــمندان نتوانســته اند 
مرزهــای دقیقــی را بیــن »مســاله«های اساســی خــود ایجــاد کننــد؛ در 
ــن  ــای بی ــته اند مرزه ــران نتوانس ــن متفک ــت ای ــوان گف ــتا می ت ــن راس ای
»قــدرت« و »ســلطه« را از هــم تفکیــک نماینــد. چــون در واقــع غالبــا ایــن 
دو موضــوع واجــد هم پوشــانی  هســتند. یعنــی چــون قــدرت در اختیــار 
ســلطه و نظــام ســلطه قــرار دارد، بــه همیــن خاطــر بــه جــای نفی ســلطه، 
خــوِد قــدرت نفــی می گــردد و دقیقــا بــه همیــن خاطــر اســت کــه اکثــر 
تحلیل هــا گرایــش بــه ســوی وضعیت هــای آنارشــیک، بالتکلیفــی و 
ــا  ــدرت در ذهن ه ــودن ق ــوم ب ــه هایی از مذم ــی دارد. کلیش ــی موضع ب
شــکل گرفتــه کــه در فضاهــای گفتمانــی جــز تخریــب نمی تواند ثمــره ای 

داشــته باشــد.
ــرژی خــود را  ــه جــای آنکــه وقــت و ان دانشــگاه ها و محافــل علمــی ب

صــرف تولیــد قــدرت نماینــد، ایــن انــرژی را در مســیر حملــه بــه قــدرت، 
تلــف و هزینــه می نماینــد. شــاید بخــش قابــل توجهــی از فقــدان رشــد و 
ــی ناشــی از  ــوع حوزه هــای جغرافیای ــن ن پیشــرفت و عقب ماندگــی در ای

همیــن روی گردانــی از موضــوع قــدرت اســت.
ــدرت  ــد ق ــدون تولی ــه ب ــت ک ــن اس ــش ای ــن بخ ــی در ای ــوال اساس س
چگونــه می تــوان پیشــرفت داشــت؟ اگــر علــم اقتصــاد نتوانــد در حــوزه 
خویــش قــدرت را تولیــد کنــد، چگونــه می توانــد زمینه هــای رشــد و 
ــن  ــد و ای ــل کن ــود حاص ــتی س ــرمایه بایس ــد؟ س ــزی کن ــعه را پی ری توس
ــد.  ــدرت می گوین ــد ق ــه آن تولی ــدرن ب ــای م ــه در دنی ــت ک ــدی اس فرآین
تولیــد انبــوه مســکن، ایجــاد اشــتغال بــرای بیــکاران و تولیــد فناوری های 
جدیــد همگــی بخشــی از رونــد تولید قــدرت در جوامع انســانی هســتند. 
بــه همیــن خاطــر تولیــد قــدرت اقتصــادی و یــا هــر نــوع از قــدرت، جــزء 
الزامــات حیــات بشــری اســت و انســان ها نمی تواننــد از ایــن هــدف مهــم 

انحــراف نماینــد.
امــا مســاله ای کــه وجــود دارد و اتفاقــا بــرای ســالیان ســال، دغدغــه  
اساســی کشــورهای جهــان ســوم و مســلمانان بــوده اســت و آن اســتفاده 
ــروع از  ــتفاده غیرمش ــان اس ــلطه، هم ــت. س ــدرت اس ــروع از ق غیرمش
قــدرت اســت. »اســتعمار« آشــناترین کلیــدواژه ای اســت کــه نظام ســلطه 
ــام  ــت نظ ــدرت در خدم ــد ق ــه تولی ــا ک ــن معن ــد؛ بدی ــی می نمای را تداع
ســلطه قــرار می گیــرد و نظــام ســلطه برنامــه جامــع و راهبــردی خــود را 
از طریــق اســتثمار بــرای حداکثــری نمــودن قــدرت پیــش بــرده اســت.
اتفاقــا رهبــران سیاســی جهان ســوم و مســلمانان در دوره هــای معاصر 
بــا تبییــن ایدئولوژی هــای خویــش دو هــدف مهــم را در پیــش گرفته انــد؛ 
هــدف اول ایــن بــوده اســت کــه جوامــع خــود را بــه ســمتی ســوق دهنــد 
ــار  ــدرت در اختی ــد ق ــار تولی ــد و انحص ــد کنن ــدرت تولی ــد ق ــه بتوانن ک
ــای  ــه معن ــش« ب ــل »دان ــر تحصی ــن منظ ــه از ای ــد ک ــتعمارگران نباش اس
»امــکان تولیــد قــدرت« در زمینه هــای مختلــف یکــی از مهم تریــن 
مســائل ایــن جوامــع بــوده اســت و هــدف دوم »رهاســازی قــدرت 
تولیــد شــده« از دســت نظــام ســلطه و قــراردادن آن در امتــداد اهــداف 
اخالقــی می باشــد. قــدرت بــرای حیــات بشــری نیــاز اســت و نمی تــوان 
ــن قــدرت بایســتی در مســیر مشــروع یعنــی  ــده گرفــت امــا ای آن را نادی

ــرده شــود.  ــه کار ب »برحــق« ب

آصف حاجی زاده

   »تولید قدرت« وظیفه اساسی »علم«
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یادداشت اختصاصی

آسیب های مدیریت شهری
هیجان زدگی و فضای مچ گیری 
و انتظار حل یک شبه مشکالت

ــن  ــوص تدوی ــی در خص ــور، بحث های ــهرهای کش ــی کالن ش ــرا در برخ اخی
ــه  ــوص ک ــن خص ــا در ای ــت. ام ــه اس ــهردار درگرفت ــاب ش ــرای انتخ ــاخص ب ش
ــد  ــهردار می آی ــدن ش ــه کاِر برگزی ــزان ب ــه می ــا چ ــل ت ــاخص، در عم ــن ش تدوی
ــود  ــی وج ــهردار، مالحظات ــدی ش ــای کارآم ــش و ارتق ــه افزای ــد ب ــه ح ــا چ و ت
دارد. تعییــن شــاخص بــرای انتخــاب شــهردار، بــدون داشــتن برنامــه ای 
مشــخص بــرای اداره شــهر از ســوی شــورا، نتایــج کافــی را بــه همــراه 
ــا اولویــت  ــن اســت کــه بدانیــم اولویــت شــهر چیســت؟ آی نمــی آورد. مهــم ای
ــع  ــا رف ــت؟ ی ــراه اس ــل و بزرگ ــر تون ــی نظی ــازه های عمران ــداث س ــهر، اح ش
ــی  ــا آلودگ ــی ی ــل عموم ــل ونق ــا حم ــط ب ــکالت مرتب ــک و مش ــل ترافی معض
ــی،  ــی و اجتماع ــائل فرهنگ ــه مس ــن ب ــا پرداخت ــت؟ آی ــزو اولویت هاس ــوا ج ه
جــزو اولویت هــای اصلــی شــهر اســت یــا مســائل مالــی و گردشــگری؟ زمانــی 
ــه ایــن ســواالت پاســخ دهیــم و اولویــت شــهر را تعییــن کنیــم،  کــه نتوانیــم ب
ــم.  ــرای انتخــاب شــهردار تعییــن کنی ــا نمی توانیــم شــاخص مناســبی ب طبع
دلیــل ایــن امــر ســاده اســت؛ شــهرداری کــه اولویــت خــود را ســاختن ســازه 
ــا شــهرداری کــه دغدغــه ی اصلــی وی، مســائل فرهنگــی  تعییــن می کنــد، ب
اســت، متفــاوت خواهــد بــود. البتــه ایــن مســاله بــه معنــای اهمیــت نــدادن 
بــه مســائلی کــه اولویــت اول ندارنــد، نمی باشــد. الزم اســت همــه موضوعــات 
شــهر توســط مدیریــت شــهری دیــده شــود، امــا اولویــت بــه معنــای تخصیــص 
ــوع  ــه آن موض ــهری ب ــت ش ــرژی مدیری ــان و ان ــع و زم ــات و مناب ــتر امکان بیش
اســت. از ایــن رو الزم اســت قبــل از انتخــاب شــهردار و تعییــن خصوصیــات و 
ــرای شــناخت شــهر و حــل مســائل آن  شــاخص های وی، شــوراهای شــهر، ب

ــد. ــی باش ــه مدون دارای برنام
ــه  ــوان ب ــد، می ت ــته باش ــود داش ــورا وج ــه در ش ــناخت و برنام ــن ش ــر ای اگ
تناســِب برنامــه و اقتضائــات آن، شــهردار مناســب را انتخــاب کــرد و از او اجرای 
برنامه هــای مــدون را مطالبــه کــرد. در غیراینصــورت، چنانچــه فردی کــه گزینه 
تصــدی شــهرداری اســت، خــود بــه شــورا برنامــه ارائــه کنــد و خــود هــم آن را 
اجــرا کنــد و شــورا تســلط و معیــاری در ســنجش درســتی برنامــه و اجرا نداشــته 

باشــد، نمی تــوان بــه بهبــود شــئون شــهری امیــدوار بــود.
امــا در خصــوص پیچیده تریــن و دشــوارترین مســاله فعلــی شــهر تهــران بــه 
نظــر می رســد، از نظــر شــهروندان تهرانــی دو معضــل ترافیــک و آلودگــی هــوا، 
آزاردهنده تریــن مســائل تهــران هســتند و حــل ایــن دو مســاله می بایســت در 
ــتفاده از  ــه اس ــی از جمل ــه راه کارهای ــتا البت ــن راس ــرد. در ای ــرار بگی ــت ق اولوی
حمل ونقــل انبــوه عمومــی، مطــرح می گــردد امــا شــاید یکــی از اصولی تریــن 
ــتفاده از  ــش اس ــران، کاه ــهر ته ــی کالن ش ــل اصل ــل دو معض ــای ح راه کاره
خوردوهــای شــخصی یــا دیگــر وســایل آالینــده هــوا و تشــدیدکننده ترافیــک 

اســت. 
بــرای تحقــق ایــن مهــم، نیــاز بــه سیســتم جایگزیــن حمل ونقــل داریــم تــا 
افــراد از حمــل ونقــل عمومــی بــرای ســفرهای درون شــهری اســتفاده کننــد. 
ــهری در روز  ــفر درون ش ــون س ــت میلی ــدود بیس ــران ح ــروز ته ــرایط ام در ش
انجــام می شــود کــه مطابــق بــا اســتانداردهای جهانــی بایــد حــدود نیمــی از 
ــل  ــتم های مکم ــود و سیس ــام ش ــر انج ــی انبوه ب ــل عموم ــط حمل ونق آن توس
ــه کننــد. در  یعنــی اتوبــوس، مینی بــوس، ون و تاکســی ایــن سیســتم را تغذی
حــال حاضــر ســهم متــروی تهــران بــه عنــوان سیســتم انبوه بــر شــهری، حــدود 
دو و نیــم میلیــون ســفر در روز می باشــد کــه یــک چهــارم اســتاندارد و ظرفیتــی 
اســت کــه بایــد ایجــاد شــود، بنابرایــن اگر مــا بتوانیم بــا اســتفاده از زیرســاخت 
ــون  ــه ده میلی ــران را ب ــروی ته ــت مت ــرو، ظرفی ــوط مت ــل خط ــود و تکمی موج
ســفر در روز برســانیم، بخــش عمــده ای از ســفرهایی کــه توســط خودروهــای 
شــخصی و ســایر وســایل ایجادکننــده آلودگــی هــوا و ترافیــک انجــام می شــود 
بــه کریدورهــای متــرو کــه فاقــد آالینــده و ترافیــک هســتند منتقــل شــده و ایــن 

دو معضــل بــزرگ تهــران تــا حــد قابــل توجهــی کاهــش می یابــد.
بــه هــر روی اگــر شــورای پنجــم بتوانــد بــا حفــظ انســجام و ایجــاد فرآینــدی 
ــپس  ــرده و س ــایی ک ــهر را شناس ــائل ش ــخص محور، مس ــه ش ــور و ن برنامه مح
در چارچوبــی علمــی و اجرایــی، معضــالت را ســاماندهی کنــد و از ابعــاد 

ــود. ــوب می ش ــت محس ــتاوردی مثب ــد دس ــهر بکاه ــکالت ش مش
توجــه داشــته باشــیم کــه دو رویکــرد ورود هیجانــی بــه مســائل شــهر و 
انتظــار حــل یک شــبه مشــکالت و یــا ایجــاد فضــای مچ گیــری و بی ثباتــی بــه 
مدیریــت شــهری آســیب می زنــد و بایــد فضــای کارشناســی تــوام بــا آرامــش و 

عقالنیــت بــر شــورا حاکــم شــود. 
همچنیــن نبایســتی فرامــوش کــرد کــه شــوراهای شــهر در کالن شــهرها بــا 
ــاله  ــا، مس ــی از محدودیت ه ــه یک ــتند ک ــه هس ــدی مواج ــای ج محدودیت ه
ــهرداری از  ــد ش ــده درآم ــش عم ــون بخ ــت. تاکن ــهر اس ــی اداره ش ــع مال مناب
ــم  ــا تراک ــی ی ــذاری اراض ــون واگ ــری چ ــدار و تجدیدناپذی ــع ناپای ــق مناب طری
تامیــن می شــد و بایــد ایــن مــدل بــه شــیوه تامیــن درآمــد پایــدار تغییــر کــرده و 

همچنیــن هزینــه اداره شــهر نیــز کاهــش یابــد. 
محدودیــت دوم فربه شــدن بدنــه شــهرداری اســت کــه چابکــی و تاثیرگــذاری 

آن را کاهــش داده اســت.
 محدودیــت ســوم نیــز انتظــار افــکار عمومــی بــرای تحــول در وضعیــت اداره 
شــهر در کوتاه مــدت اســت کــه بــا توجــه بــه مشــارکت بی ســابقه در انتخابــات 
شــوراها ایــن مطالبــه البتــه طبیعــی اســت، امــا مقدمات خــاص آن می بایســت 

فراهــم گــردد.

محسن هاشمی

عضو شورای شهر تهران
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نگاهــی بــه وظایــف بانــک مرکــزی جمهــوری 
ــه  ــران نشــان می دهــد کــه ایــن نهــاد، ب اســالمی ای
ــق  ــواره از طری ــت، هم ــتقالل از دول ــدم اس ــل ع دلی
ــه  ــری بودج ــده کس ــش تامین کنن ــول نق ــار پ انتش
دولــت را بــه عهــده دارد. همیــن امــر ســبب گردیــده 
اســت تــا اقتصــاد ایــران همیشــه شــاهد نــرخ تــورم 
باالیــی باشــد. از طــرف دیگــر، ایــن بانــک نرخ هــای 
ــی  ــورت تکلیف ــرده و به ص ــن ک ــی را تعیی ــود بانک س
بــه بانک هــای تجــاری ابــالغ می کنــد. وجــود تــورم 
بــاال، منجــر بــه کاهــش نرخ هــای ســود واقعــی 
ــالن  ــایر عام ــا و س ــذا خانواره ــود. ل ــا می ش بانک ه
ــای  ــبد دارایی ه ــاب س ــد انتخ ــادی، در فرآین اقتص
ــرخ  ــا ن ــرخ ســود واقعــی ب ــن ن ــه مقایســه ای خــود، ب
بازدهــی ســایر اقــالم دارایــی از قبیــل زمیــن، طــال 
ــد، در  ــن فرآین ــه ای ــد. نتیج ــورس می پردازن ــازار ب و ب
برهه هایــی از دهه هــای گذشــته، کاهــش اســتقبال 
ــه انتخــاب  از ســپرده های بانکــی و تمایــل بیشــتر ب
ســایر اقــالم دارایــی از قبیــل زمیــن و مســکن بــوده 

ــت. اس
در ســال های اخیــر، بانــک مرکــزی جمهــوری 
ــده،  ــن پدی ــگیری از ای ــت پیش ــران جه ــالمی ای اس
ــود.  ــی نم ــود بانک ــای س ــش نرخ ه ــه افزای ــدام ب اق
در ایــن راســتا، برخــی از بانک هــای خصوصــی و 
موسســات اعتبــاری جهــت جــذب هــر چــه بیشــتر 
منابــع اعتبــاری، نرخ هــای ســود خــود را بــه مراتــب 
ــر  ــد. ه ــش دهن ــاری افزای ــای تج ــتر از بانک ه بیش
ــا افزایــش  چنــد کــه در نظــر اول، ایــن امــر منجــر ب
جــذب اعتبــارات توســط نظــام بانکــی گردیــد، ولــی 

در گام بعــدی، افزایــش مطالبــات مشــکوک الوصول 
ایــن بانک هــا و موسســات، به عنــوان مهم تریــن 
ــود  ــرخ س ــرا ن ــت؛ زی ــود یاف ــت نم ــن سیاس ــره ای ثم
تســهیالت اعطایــی بانک هــا بــه حــدی افزایــش 
ــد  ــچ فرآین ــرمایه گذاران در هی ــا س ــه تقریب ــت ک یاف
تولیــدی، توانایــی بازپرداخــت ایــن تســهیالت را 
نداشــتند. لــذا چــه بســیار واحدهــای تولیــدی کــه 
بــه دلیــل عــدم توانایــی پرداخــت تســهیالت، مجبور 
ــی از  ــا در برخ ــدند. ی ــود ش ــگاه خ ــی بن ــه تعطیل ب
ــان، فــروش واحــد تولیــدی خــود و  مــوارد، کارفرمای
ــی  ــام بانک ــل از آن در نظ ــه حاص ــپرده گذاری وج س
را بســیار عاقالنه تــر از ادامــه فعالیــت تولیــدی و 
پاســخ گو بــودن در قبــال کارگــران، نهادهــای حامــی 
ارائه کننــده  )به عنــوان  بانکــی  سیســتم  و  آنــان 
تســهیالت مــورد نیــاز خــود( یافتنــد؛ بنابرایــن 
بــه نظــر می رســد سیاســت افزایــش نــرخ ســود 
بانکــی کــه جهــت مقابلــه بــا کاهــش قــدرت خریــد 
ــر  ــود منج ــود، اوال خ ــده ب ــه ش ــپرده گذاران تعبی س
بــه افزایــش حجــم نقدینگــی و تــورم و کاهــش 
ــه ایجــاد  ــا ب ــد و ثانی ــد شــهروندان گردی قــدرت خری
شــرایط رکــودی )به ویــژه در حــوزه تولیــد( دامــن زد. 
لــذا ایــن سیاســت، اقتصــاد ایــران را بــه ســمت دور 
باطلــی هدایــت کــرد کــه در پیــروی از این سیاســت، 
و  بانکــی  ســود  نرخ هــای  افزایــش  پدیده هــای 
افزایــش نــرخ تــورم بــه توالــی تکــرار خواهنــد شــد.
و  دویســت  و  هــزار  یــک  مصوبــه  اســاس  بــر 
ــار در مــورخ  ــول و اعتب بیســتمین جلســه شــورای پ
هشــتم تیرمــاه 1395 نــرخ ســود تســهیالت عقــود 
مشــارکتی و غیــر مشــارکتی حداکثــر معــادل 18 
درصــد تعییــن شــد. متاســفانه بانک هــای تجــاری و 
خصوصــی ایــن کاهــش نــرخ ســود را صرفــا در حــوزه 
ســپرده ها اعمــال کردند و بســیاری از آنــان از کاهش 
نــرخ ســود تســهیالت )کــه نقــش بســیار مهمــی در 
ــده دارد(  ــر عه ــدی ب ــای تولی ــی بنگاه ه ــن مال تامی

ــد. امتنــاع کردن
ــه  ــی و تجرب ــاد پول ــات اقتص ــه ادبی ــی ب ــا نگاه ب

کشــورهای توســعه یافته می تــوان دریافــت کــه ایــن 
کشــورها، از میــان راهکارهــای متفــاوت موجــود 
بــرای کنتــرل عرضــه پــول )از قبیــل سیاســت بــازار 
ــل  ــی و تنزی ــره قانون ــای ذخی ــر در نرخ ه ــاز، تغیی ب
مجــدد و تغییــر در نرخ هــای ســود کوتاه مــدت و 
بلندمــدت(، کنتــرل نــرخ ســود بانکــی کوتاه مــدت 
ســازوکارها  مطلوب تریــن  از  یکــی  به عنــوان  را 
ــا کنتــرل  ــا تغییــر و ی ــرا کــه ب انتخــاب می کننــد؛ زی
نرخ هــای بهــره کوتاه مــدت، می تــوان نرخ هــای 
بهــره بلندمــدت رســمی )و حتــی غیررســمی( و 
ــرار داد  ــر ق ــادی را تحت تاثی ــای اقتص ــایر متغیره س
و یــا کنتــرل کــرد. حتــی نگاهــی بــه رونــد تاریخــی 
نرخ هــای بهــره در ایــن کشــورها نشــان می دهــد کــه 
معمــوال ایــن نرخ هــا، از یــک رونــد بــا ثبــات تبعیــت 
ــن تغییــرات در  می کننــد و در صــورت تغییــر نیــز ای

ــد. ــاق می افت ــی اتف ــطح جزئ س
ــرایط  ــت از ش ــت برون رف ــه جه ــر اینک ــخن آخ  س
ــی  ــود بانک ــرخ س ــش ن ــود، کاه ــودی موج ــورم رک ت
)به ویــژه در حــوزه تســهیالت اعطایــی( و تخصیــص 
اعتبــارات به بخــش تولیــد می تواند راهکار مناســبی 
باشــد. در ایــن راســتا ایــن بحــث مطــرح می شــود که 
بــا کاهــش نــرخ ســود بانکــی، تمایــل ســپرده گذاران 
بــه ســپرده گذاری در بانک هــا کاهــش می یابــد 
و لــذا بانک هــا در جــذب اعتبــارات بــا مشــکل 
مواجــه می شــوند. بدیهــی اســت ایــن سیاســت 
در کوتاه مــدت، هزینه هایــی را بــر اقتصــاد ایــران 
تحمیــل خواهــد کــرد؛ امــا جهــت رفــع ایــن مشــکل 
ــتمی در  ــرش سیس ــک نگ ــه ی ــاز ب ــدت، نی در بلندم
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــت؛ ب ــروری اس ــران ض ــاد ای اقتص
نمی تــوان انتظــار اصــالح نظــام پولــی کشــور را 
داشــت و بــه نظــام مالیاتــی و یــا قانون گــذاری 
توجهــی نکــرد؛ بنابرایــن دولــت می توانــد بــا تقویــت 
ــال از  ــرای مث ــی و کارآمــد نمــودن آن، ب نظــام مالیات
طریــق وضــع مالیــات ســنگین بــر فعالیت هــای 
رانت جویــان، منابــع جامعــه را بــه ســمت مســیر 

ــد. ــت کن ــح آن هدای صحی

تاثیر نرخ سود بانکی بر اقتصاد ایران

زهرا کریمی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیز
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همــه راه هــا بــه پــول ختــم می شــود. ایــن ظاهــر 
یــک امــر مســلم اقتصــادی اســت. چــه در یــک خانه 
دو ســه نفــری، چــه در یــک کارخانــه صــد نفــری و 
چــه در یــک کشــور هشــتاد میلیــون نفــری. پاســخ 
بســیاری از پرســش های مالــی و اقتصــادی ایــن 
ــه همیــن  ــه ب ــن جمل ــول الزم اســت«؛ ای اســت: »پ
ــث از  ــه دار در بح ــم خان ــک خان ــان ی ــادگی از زب س
خریدهــای روزانــه شــنیده می شــود. در ادبیــات یک 
ــا  ــعه ی ــای توس ــرای برنامه ریزی ه ــه ب ــر کارخان مدی

اداره امــور روزمــره بــه »نقدینگــی الزم اســت« تبدیل 
ــاال  ــر دولتــی ســطح ب ــان یــک مدی می شــود و در زب
بــه ایــن جملــه تبدیــل می شــود: »ســرمایه الزم 
اســت تــا کشــور توســعه یابــد«؛ پــس ظاهــر مســاله 
یکــی اســت؛ امــا در ورای ایــن ظاهــر ســاده و بــا یک 
ــن  ــی در ای ــر مســاله بی پول ــر و عمیق ت ــگاه دقیق ت ن

ســه متفــاوت اســت.
ــع بســیار محــدودی دارد، منابــع  ــه مناب یــک خان
یــک کارخانــه بــه نســبت محــدود اســت، امــا منابــع 
ــت.  ــدود اس ــاید نامح ــاد و ش ــیار زی ــور بس ــک کش ی
ــای اصــول کارآفرینــی انجــام  ــر مبن ــن مقایســه ب ای

می شــود.
ــه  کارآفرینــی، چگونگــی ترکیــب منابــع اســت؛ ب
ــام  ــاالی تم ــژه در ب ــارت وی ــک مه ــر، ی ــارت دیگ عب
ــود  ــور وج ــا کش ــه ی ــا کارخان ــه ی ــک خان ــات ی امکان
ــه  ــر عهــده می گیــرد و ب دارد کــه نقــش رهبــری را ب
ــا  ــت ی ــه موفقی ــع ب ــب مناب ــی ترکی ــب چگونگ تناس
ــی  ــی زندگ ــا حت ــعه ی ــای توس ــت در برنامه ه شکس

ــن مســاله ســرمایه گذاری،  عــادی می رســد؛ بنابرای
یــک مســاله کارآفرینــی اســت. اگــر مدیــر خانــه یــا 
کارخانــه یــا مســئول اجرایــی کشــور ترکیب درســتی 
از منابــع ایجــاد نکننــد، ســرمایه گذاری محقــق 

نخواهــد شــد.
ــع سیاســی،  ــا وجــود انبــوه مناب در یــک کشــور ب
و بین المللــی  اقتصــادی، فرهنگــی  اجتماعــی، 
نبایــد مشــکل ســرمایه گذاری وجــود داشــته باشــد؛ 
ــی  ــرمایه گذاری، یک ــم س ــت دوازده ــرای دول ــا ب ام
در  ســرمایه گذاری  چالش هاســت.  مهم تریــن  از 
ــا و  ــرل آلودگی ه ــمند آب، کنت ــع ارزش ــظ مناب حف
حفاظــت از محیط زیســت، توســعه گردشــگری، 
نــو،  فناوری هــای  گاز،  و  نفــت  حوزه هــای 
ــل  ــزرگ حم ــای ب ــر، طرح ه ــای تجدیدپذی انرژی ه
فرودگاه هــا  و  جاده هــا  و  بنــادر  از  اعــم  نقــل،  و 
اجتماعــی،  و  شــهری  طرح هــای  راه آهــن،  و 
صنایــع بــزرگ صادراتــی، صنایع دســتی و فــرش 
تکنولــوژی  و  کشــور  کشــاورزی  مزیت هــای  و 

پایین بودن نرخ سرمایه گذاری؛ 
ضرورت اصالح چگونگی ترکیب منابع کشور

جواد رنجرب درخشی لر

مشاور صادرات
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اطالعــات از جملــه نیازهــای اساســی کشــور در این 
برهــه اســت؛ امــا بــه نظــر می رســد ترکیــب بهینه ای 
از منابــع هنــوز بــه دســت نیامــده اســت تــا جریــان 

ــد. ــهیل کن ــور تس ــرمایه را در کش س
ــع  ــب مناب ــی ترکی ــه چگونگ ــن ب ــش از پرداخت پی
بــرای تحلیــل میــزان تاثیرگــذاری آن بــر جریــان 
ســرمایه در کشــور بایــد دو نــوع ســرمایه گذاری 
داخلــی و خارجــی را از هــم تفکیــک کــرد. ایــن دو 
ــی،  ــات حقوق ــل الزام ــه دلی ــرمایه گذاری ب ــوع س ن
سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــِی متفــاوت دارای 
ــذب  ــال ج ــوان مث ــتند. به عن ــوی هس ــاوت ماه تف
ســرمایه خارجــی نیازمنــد ایجــاد ضریــب باالیــی از 
امنیــت و اطمینــان سیاســی و حقوقــی اســت و تــا 
ایــن اطمینــان ایجــاد نشــود، ســرمایه گذاری در کار 
ــی خــود بخشــی  ــا ســرمایه داخل ــود؛ ام نخواهــد ب
از فرآینــد امنیت ســازی در کشــور اســت؛ امــا در 
نهایــت نامــوس ســرمایه داخلــی نیــز چــون ســرمایه 
خارجــی امنیــت اســت. ســرمایه در شــرایط ناامــن 
میــل بــه گریــز دارد؛ امــا مولفه هــای غیراقتصــادی 
ــل  ــن عوام ــود دارد. ای ــی وج ــرمایه داخل ــم در س ه
ــرای  ــالش ب ــتی و ت ــتند از: وطن دوس ــارت هس عب
ــی  ــتگی های عاطف ــور و وابس ــت کش ــود وضعی بهب
ــن  ــه ای ــی ک ــور. در حال ــه کش ــا کاری ب ــی ی ــا مال ی
خارجــی  ســرمایه گذاری  معیارهــای  در  عوامــل 
جایــی ندارنــد. ســرمایه گذار خارجــی فقــط بــه 
بازگشــت ســرمایه می اندیشــد و اگــر مولفه هــای 
اعتبــاری همچــون تحقــق مســئولیت اجتماعــی یــا 
حفاظــت از محیط زیســت و تــالش بــرای بهبــود 
وضعیــت کــودکان در میــان باشــد، بــاز عامــل اصلی 

در تصمیم گیــری بازگشــت ســرمایه اســت.
بنابرایــن در جــذب ســرمایه خارجــی باید به ســهم 
ــه  ــی توج ــی و سیاس ــای امنیت ــه معیاره ــل توج قاب
کــرد، امــا در فرآینــد جــذب ســرمایه داخلــی، توجــه 

بــه معیارهــای اقتصــادی اهمیــت بیشــتری دارد.
ترکیــب منابــع بــرای جــذب ســرمایه بایــد بــا یــک 
پاســخ صریــح آغــاز شــود: اولویــت کشــور چیســت؟ 
ــا اصــالح امــور  ــا اولویــت کشــور اقتصــاد اســت ی آی
جهــان یــا ترویــج ارزش هــای ملــی. عمــر ایــن 
ــی  ــد؛ یعن ــال باش ــی س ــد س ــِت کم بای ــخ دس پاس
ــای  ــت گروه ه ــاع اکثری ــس از اجم ــخی پ ــر پاس ه
ــگاه  ــاتید دانش ــادی و اس ــاالن اقتص ــی و فع سیاس
ســی ســال بــدون تغییــر اولویــت کشــور باشــد. پــس 
ــه  ــت؛ ب ــت پرداخ ــل محیط زیس ــه عوام ــد ب از آن بای
عبــارت دیگــر، اگــر پاســخ اصلــی ناظــر بــه اولویــت 
مســایل اقتصــادی باشــد، گام اول اجــرای آن تهیــه 
نقشــه محیط زیســتی کشــور اســت. ســپس نیــروی 
ــجم  ــد منس ــارج بای ــل و خ ــور در داخ ــانی کش انس
شــود. نیــروی انســانی شایســته منســجم شــده در 
اولیــن گام بایــد طرح هــای اقتصــادی کشــور را 
ــی و  ــق بررس ــبی و مطل ــای نس ــاس مزیت ه ــر اس ب
تدویــن کننــد. پــس از ایــن کارهــای زیربنایــی، فضــا 

ــرای جــذب ســرمایه آمــاده اســت. ــه نســبت ب ب
در نهایــت عوامــل تســهیل ســرمایه گذاری در 
ــک  ــاس ی ــر اس ــش در آن ب ــر بخ ــهم ه ــور و س کش

ــت: ــرح اس ــن ش ــه ای ــی ب ــی علم روش شناس
ــی  ــام جهان ــیون نظ ــار اپوزیس ــرمایه در اختی 1  س
نیســت؛ یعنــی ســرمایه و نظــام جهانــی پیونــد 
ــه  ــزاره دو نتیج ــن گ ــد. از ای ــم دارن ــا ه ــی ب محکم
جهانــی  ســرمایه  نخســت:  می شــود.  حاصــل 
اختیــار گروه هــای مخالــف  به طــور طبیعــی در 
نظــام جهانــی قــرار نخواهــد گرفــت. دوم: بایــد 

ضمــن حفــظ اســتقالل کشــور و اهمیــت دادن بــه 
ارزش هــای داخلــی، سیاســت خارجــی تنــش زدا را 
بــه کار بســت. ایــن دو نتیجــه از یــک مــدل تحلیلــی 
ــای  ــن گزاره ه ــود و در بی ــی می ش ــه ناش واقع گرایان
جانشــین همچــون عــدم نیــاز بــه ســرمایه خارجــی 
ــد  ــا پیون ــا وجــود توطئه هــای عظیــم در جهــان، ی ی
مســتحکم ســرمایه خارجــی و دخالــت خارجــی 
ــا  ــی ب ــچ تعارض ــه هی ــن دو نتیج ــرد. ای ــرار می گی ق
ــی  ــن و آزادگ ــتی، دی ــی، وطن دوس ــی ایران ملی گرای
نــدارد. می تــوان سیاســت تنــش زدا را بــا اصــول 
شــرعی چــون تقیــه توجیــه کــرد و بــر اســاس 
اصــول اســتقالل خواهی ورود ســرمایه بــه کشــور را 
ــی و  ــه جهان ــران در عرص ــری ای ــه قدرت گی ــج ب منت
تاثیرگــذاری بیشــتر بــر جهــان بــر اســاس ارزش های 
ملــی و دینــی دانســت. بــرای تنش زدایــی بایــد 
اجمــاع ملــی در کشــور حاصــل شــود. دولــت 
دوازدهــم می توانــد پیشــتاز اجمــاع در کشــور باشــد. 
دولــت به عنــوان مهم تریــن تجلــی رای مــردم در 
کنــار مجلــس و ســایر ســازمان های موثــر بایــد 
ــخص  ــا را مش ــه آن ه ــیدن ب ــازوکار رس ــداف و س اه
کنــد. طبیعــی اســت کــه گاه مشــکالتی در ایــن راه 
پیــدا خواهــد شــد؛ امــا ســختی فرآینــد اجمــاع در 
ــد؛  ــد ش ــران خواه ــتاوردهای آن جب ــا دس ــور ب کش
بنابرایــن، اولیــن گام دولــت دوازدهــم بــرای عبــور از 
چالــش ســرمایه گذاری، پیشــتازی بــرای اجمــاع در 

ــت. ــور اس کش
ــف  ــاید هم ردی ــی و ش ــل تنش زدای ــار عام 2  در کن
ــه  ــران توج ــب وکار در ای ــانی کس ــه آس ــد ب ــا آن بای ب
شــود. در کشــور مــا کســب وکار بــه ســختی آغــاز و به 
ســختی پیــش مــی رود. مثــال معــروف و ســاده ایــن 
ــران اســت. ثبــت یــک  ســختی، ثبــت شــرکت در ای
ــول  ــا ط ــا و گاه ماه ه ــا هفته ه ــور م ــرکت در کش ش
می کشــد. ایــن مثــال بــه قــدری زده شــده کــه 
تکــراری شــده و گاه شــنونده را خســته می کنــد؛ اما 
بــه ظاهــر متولیــان امــر هیــچ توجهــی بــه آن ندارنــد 
و ایــن مســاله بســیار ســاده را کــه بــا یــک تصمیــم و 
ــه  ــد. رتب ــده گرفته ان ــود، نادی ــنامه حــل می ش بخش
بســیار نــازل ایــران در کســب وکار جهانــی هیــچ 
ــی  ــرمایه خارج ــذب س ــای ج ــا برنامه ه ــبی ب تناس
نــدارد. تســهیل کســب و کار وظیفــه دولــت اســت. 
دولــت بــرای رفــع بحــران ســرمایه گذاری در کشــور 
ــک اقــدام  ــوان ی ــه تســهیل کســب وکار به عن ــد ب بای
پیشــینی همــت کنــد؛ امــا متاســفانه در چهــار 
ــاره  ــن ب ــدی در ای ــدام ج ــم اق ــت یازده ــال دول س
ــای  ــهیل فض ــد تس ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــام نش انج
کســب وکار به جلســه و صدور بخشــنامه های فــراوان 
ــه  ــرای همیش ــار ب ــک ب ــدارد. ی ــاز ن ــده نی و گیج کنن
بایــد نظــام اداری ایــران دگرگــون شــود. دولــت 
ــت و  ــور صنع ــی ام ــا جدای ــام ی ــف ادغ ــوز تکلی هن
بازرگانــی را معلــوم نکــرده اســت. هنــوز نظــام اداری 
حتــی در بخش هــای متولــی نوآوری هــا، قدیمــی و 
ســنتی اســت، هنــوز روابــط اربــاب رعیتــی در برخی 
اداره هــا وجــود دارد و ســرمایه گذاران و کارآفرینــان و 
صنعتگــران هــم به عنــوان بخشــی از اربــاب رجــوع 
عــادی قلمــداد می شــوند. هنــوز تعــدد مراکــز صدور 
مجــوز و نظــارت بــر واحدهــای تولیــدی وجــود دارد. 
مناطــق آزاد کــه قــرار بــود به پیشــرانه اقتصاد کشــور 
تبدیــل شــوند بــا فزونــی واردات بــر صــادرات و نظــام 
اداری ســنتی خــود گاه بــه گــره کــور اقتصــاد کشــور 
تبدیــل شــده اســت و ... دولــت دوازدهــم اگــر در دو 
ــن  ــی ای ــای ضربت ــود در طرح ه ــت خ ــال نخس س

ــهیل  ــرمایه تس ــان س ــد، جری ــل کن ــکالت را ح مش
شــده و بــه تدریــج شــاخص های آن در کشــور رشــد 

خواهــد کــرد.
ایــران  در  کــه  اســت  ایــن  ســوم  مســاله    3
»بازاریابــی ســرمایه« بســیار ضعیــف اســت. به طــور 
معمــول آگاهی هــای درســت و دقیقــی دربــاره 
ــه تفکیــک  ــران ب ظرفیت هــای ســرمایه گذاری در ای
طرح هــای  نــدارد.  وجــود  شــهرها  و  اســتان ها 
ــای  ــوان فرصت ه ــه به عن ــه ای ک ــی و گاه کلیش کل
تبلیــغ  مختلــف  جاهــای  در  ســرمایه گذاری 
ــرمایه گذاران  ــت. س ــد اس ــخت ناکارآم ــود س می ش
خارجــی هرچنــد آگاه و بــا مطالعــه وارد یــک شــهر 
شــوند، هیــچ گاه نمی تواننــد بــه انــدازه ســاکنان آن 
شــهر اطالعــات داشــته باشــند؛ بنابرایــن آن هــا در 
فضــای نیمــه تاریکــی قــدم می گذارنــد. وظیفــه 
روشــن کــردن ایــن فضــا بــه عهــده میزبــان اســت؛ 
همایش هــای  و  جلســات  تعــارف،  بــدون  امــا 
فضــای  روشــنی  بــه  تنهــا  نــه  ســرمایه گذاری 
کســب وکار کشــور بــرای ســرمایه گذاران کمکــی 
نمی کنــد؛ بلکــه گاه ایــن جلســات بــه وهــم و 
غبارگرفتگــی ایــن فضــا می انجامــد. نشــان دادن 
آمــار یــا تحلیل هــای دروغ بــه ســرمایه گذار شــاید او 
را بــرای یــک بــار بــه ایــران جــذب کنــد، امــا به طــور 
اساســی جریــان ســرمایه بــه کشــور را متوقــف 
ســرمایه  بازاریابــی  روی،  ایــن  از  کــرد.  خواهــد 
اهمیــت ویــژه ای دارد. دولــت دوازدهــم بایــد فکــری 
ــی ســرمایه در کشــور بکنــد.  ــرای بازاریاب اساســی ب
ــه کار  ــت ک ــم اس ــت یازده ــه دول ــت ادام ــن دول ای
چنــدان مهمــی بــرای بازاریابــی ســرمایه در جهــان 
ــداده اســت. نکتــه مهــم و طالیــی در ایــن  انجــام ن
خصــوص ایــن اســت کــه بازاریابــی ســرمایه بایــد بــه 
شــرکت های خصوصــی ســپرده شــود. بدنــه دولــت 

ــت. ــوان اس ــق نات ــف و دقی ــن کار ظری از ای
4  چهارمیــن عامــل کــه بــی ارتبــاط بــا ســه عامــل 
ــش  ــت در بخ ــل اهمی ــه دلی ــا ب ــت ام ــین نیس پیش
جداگانــه ای بررســی می شــود، شــفافیت نظــام 
اقتصــادی اســت. گاه ابهام هــا و گلوگاه هــا بــرای 
ــی از  ــته ایم بخش ــا زاده و زیس ــا آن ابهام ه ــه ب ــا ک م
فرآینــد کار تلقــی می شــود. به عنــوان مثــال، وقتــی 
ــام  ــه ای انج ــا کاری ده دقیق ــم ت ــه اداره ای می روی ب
ــن  ــت ای ــن اس ــم ممک ــی می کنی ــم پیش بین بدهی
کار بــه علــت خرابــی سیســتم های کامپیوتــر یــا 
قطعــی بــرق یــا نبــودن متولــی مربــوط و یا هــر علت 
دیگــری تــا آخــر وقــت اداری و یــا دو ســه روز طــول 
ــواردی  ــن م ــی چنی ــک خارج ــرای ی ــا ب ــد، ام بکش
پذیرفتنــی نیســت؛ بنابرایــن اصــالح نظــام اداری و 
شــفافیت در آن ضــروری اســت. بــرای این مهــم باید 
تمــام مناقصه هــا و مزایده هــا شــفاف باشــد، تمــام 
قراردادهــا شــفاف و بــدون تبصــره و گریــزگاه نوشــته 
شــود، قوانیــن مالیــات و کار و گمــرک و تجــارت 
شــفاف و بــدون تبصــره باشــد، خصوصی ســازی 
واقعــی باشــد، شــرکت های شــبه دولتی منحــل 
شــوند، انحصــار از میــان برداشــته شــود و ... . 
همان طــور کــه مشــاهده می شــود بنــای اولیــه 
شــفافیت، قوانیــن شــفاف اســت؛ امــا مهم تــر از آن 
ــن،  ــت؛ بنابرای ــت گویی اس ــگ راس ــالق و فرهن اخ
ســرمایه گذاری یــک امــر اخالقــی هــم اســت. 
متاســفانه در ایــران گاه موفقیــت در تجــارت مترادف 
دروغ گویــی تلقــی می شــود. ســرمایه ممکــن اســت 
بــا دروغ وارد چرخــه اقتصــادی کشــور شــود امــا بــا 

ــت. ــد یاف ــداوم نخواه دروغ ت
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نرخ ارز به عنوان معیاری برای انعکاس ارزش برابری 
دیگر،  کشورهای  پول  برابر  در  کشور  یک  ملی  پول 
یکی از مهم ترین متغیرهای کلیدی کالن اقتصادی 
هر کشور بوده و هرگونه تغییرات آن به طور گسترده 
حتی  و  اجتماعی  و  اقتصادی  وضعیت  بر  می تواند 
سیاسی کشورها تاثیرگذار باشد. در این میان، تشدید 
نوسانات نرخ ارز موجب برهم خوردن تعادل بازارهای 
مختلف اعم از بازار پول، بازار سرمایه و بازار کار و کاال 
می گردد که در این صورت مسئولین اقتصادی کشور 
را با نگرانی مواجه می سازد. از این رو، به دلیل نقش 
و اهمیت نرخ ارز در اقتصاد کشورها، تنظیم بازار ارز 
تثبیت نوسانات ارزی و حفظ ارزش پول ملی در برابر 
ارزهای خارجی همواره در برنامه ریزی های اقتصادی 
بوده  کشورها  اقتصادی  سیاست گذاران  توجه  مورد 
است. تنظیم نرخ ارز در سطح تعادلی و تثبیت نوسانات 
نرخ ارز یکی از سیاست های پیچیده و در عین حال 
مشکل در کشورها تلقی می شود. این پیچیدگی مربوط 
به تنظیم و تثبیت نرخ ارز از این جهت نشات می گیرد 
که تعیین ارزش پول ملی کشور در برابر ارزهای خارجی 
باید با در نظر گرفتن ساختار و تغییرات اقتصاد ملی و 
خارجی صورت گیرد؛ چرا که بدون توجه به تغییرات 
ارز  نرخ  در  بی ثباتی  بروز  موجب  کشورها  اقتصادی 
می شود که این امر خود موجب بروز بی ثباتی در سطح 
اقتصاد کالن می گردد. شواهد تجربی نیز داللت بر این 
دارد که هرگونه بی ثباتی در بازار ارز موجب بی ثباتی 
اقتصاد کالن شده و در نهایت عملکرد اقتصادی را در 
شاخص هایی نظیر سرمایه گذاری خارجی و داخلی، 
صادرات و واردات، تولید و تورم تحت تأثیر قرار می دهد. 
از این رو مسئولین اقتصادی کشورها همواره سعی 
می کنند با تدوین و اجرای سیاست های مناسب ارزی، 

از بروز نوسانات شدید ارزی جلوگیری نمایند.
و  بی ثباتی  نشان دهنده  ارز  نرخ  نوسانات  شدت 
نااطمینانی در روند ارزش پول ملی در برابر پول های 
فضایی  ایجاد  سبب  نوسانات  این  است.  خارجی 
بی ثبات و نامطمئن در اقتصاد می شوند و در نتیجه با 

ایجاد بی ثباتی نرخ ارز، روند متغیرهای کالن، به ویژه 
و  تورم  خارجی،  تجارت  سرمایه گذاری،  و  پس انداز 
نهایتا تولید داخلی تحت تأثیر قرار گرفته و تخصیص 
بهینه منابع غیره ممکن می شود که این امر لطمات 
جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد وارد می کند. بی ثباتی 
نرخ ارز حتی در رژیم های انعطاف پذیر ارزی نیز اثرات 
جای  بر  خود  از  کالن  متغیرهای  روی  معنی داری 

می گذارد.
عملکرد  ارز  نرخ  بی ثباتی  تاثیر  کانال  مهم ترین 
مباحث  است.  سرمایه گذاری  کانال  از  اقتصادی، 
نظری و شواهد تجربی داللت بر این دارد که بی ثباتی 
نرخ موجب می شود میزان سرمایه گذاری در بخش 
تحقیق و توسعه کاهش یافته و عدم کارایی در تخصیص 
منابع به وجود می آید که به تبع آن سطح تولید کاهش 
می یابد. با افزایش بی ثباتی نرخ ارز، میزان نهاده های 
سرمایه ای و واسطه ای در دسترس بنگاه ها را کاهش 
می دهد که این امر موجبات کاهش تولید و خدمات 
نهایی را فراهم می نماید. با افزایش بی ثباتی نرخ ارز، 
معموال مطلوبیت انتظاری سود در بخش خارجی در 
مقایسه با بخش داخلی کاهش یافته و بنگاه اقتصادی 
سرمایه را از بخش تحقیق و توسعه به بخش داخلی 
انتقال می دهد که نهایتا منجر به کاهش سطح تولید 

در اقتصاد خواهد شد.
برابر  در  پول ملی  ارزش  بین المللی،  نظام  در یک 
هزینه های  تعیین  در  اساسی  نقش  خارجی  پول 
اقتصادی مربوط به سرمایه گذاری، صادرات و واردات 
ایفا می نماید. به طوری که کاهش ارزش پولی ملی 
)افزایش نرخ ارز( و تشدید بی ثباتی آن رشد اقتصادی 
را کاهش می دهد. نوسانات شدید و مکرر نرخ ارز، سود 
مبادالت تجاری را تحت تأثیر قرار داده، سبب کاهش 
تجارت و نیز کم تحرکی جریان سرمایه از طریق کاهش 
از  می گردد.  خارجی  فعالیت های  در  سرمایه گذاری 
سرمایه  بازار  تعادل  ارز،  نرخ  بی ثباتی  بروز  با  طرفی 
به هم خورده و ترکیب سبد دارایی ها نیز تغییر می کند. 
از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز باعث افزایش قیمت 
کاالهای قابل مبادله و افزایش خطر پوشش تغییرات 
تجارت  نوسانات  می گردد.  ارز  نرخ  شده  پیش بینی 
خارجی، تراز پرداخت ها در نتیجه ایجاد بی ثباتی در 
بی ثباتی  پیامدهای  مهم ترین  از  دیگر  یکی  ارز  نرخ 
بازار ارز است. این امر باعث می شود تجارت خارجی 
پر ریسک شده و در نتیجه تصمیمات واردکنندگان و 
صادرکنندگان کاال و خدمات را کاهش می دهد. با ایجاد 
کاهش واردات کاالهای سرمایه ای، در نتیجه بی ثباتی 
نرخ ارز، انتقال تکنولوژی و دانش فنی با کندی مواجه 

می گردد و در نتیجه سر ریز فنی و دانش جهانی کمتر 
به اقتصاد داخل سرازیر می شود. همچنین بی ثباتی 
بازار ارز سبب بی ثباتی قیمت کاالها و خدمات صادراتی 
بر حسب پول داخلی می گردد که این امر موجبات 
کندی رشد صادرات را فراهم می نماید. با کندشدن 
واردات کاالهای  آهنگ  و کندی  از یک سو  صادرات 
در  به ویژه  تولید،  اساسا  دیگر،  سوی  از  سرمایه ای 
بخش صنعتی به شدت تحت تأثیر قرار می گیرد. اصوال 
بی ثباتی بازار ارز سبب پر ریسک شدن فعالیت های 
صادراتی و وارداتی شده که این امر به نوبه خود موجب 
افزایش مطالبه حاشیه سود فعالین تجاری می گردد. 
با تقاضای افزایش حاشیه سود توسط واردکنندگان و 
صادرکنندگان، قدرت رقابتی آن ها در بازارهای داخلی 
و جهانی کاهش می یابد که این امر به نوبه خود منجر به 

کندی رشد اقتصادی می شود.
بی ثباتی نرخ ارز عالوه بر آثار مستقیم بر عملکرد 
اقتصاد، دارای آثار غیرمستقیم نیز هست. به طوری که 
بی ثباتی نرخ ارز در نهایت منجر به ایجاد بی ثباتی در 
فعالیت های اقتصادی می شود که این امر به نوبه خود 
تصمیم گیری و هم اجرای برنامه ریزی های اقتصادی 
را با مشکل مواجه می سازد و از این منظر هزینه های 
اقتصادی و اجتماعی زیادی بر جامعه تحمیل می کند. 
ارز  بازار  نااطمینانی  از  ناشی  اقتصادی  رشد  کندی 
به کاهش تولید و افزایش بیکاری دامن می زند. رشد 
بیکاری، تحمیل هزینه اقتصادی ناشی از دست  دادن 
از  قابل توجهی  اجتماعی  هزینه های  بالقوه،  تولید 
جمله رشد سرخوردگی، افسردگی و بزهکاری را منجر 
می شود. در نتیجه به تبع رشد شاخص های نامطلوب 
اجتماعی یاد شده، فشار بر هزینه های عمومی دولت 
افزایش می یابد. چرا که برای مقابله با رشد بزهکاری 
جامعه مستلزم استفاده از نیروی انتظامی بیشتر بوده 
و به دلیل انباشت پرونده های قضایی، تقاضای نیرو در 
این حوزه افزایش می یابد و یا طول رسیدگی به پرونده ها 
افزایش خواهد یافت که همه این ها در نهایت باعث 
افزایش هزینه های عمومی خواهد شد. رشد هزینه های 
عمومی جاری نیز به نوبه خود مشکالت متعدد دیگری 
مانند افزایش بدهی دولت، رشد کسری بودجه، رشد 
پول و نهایتا رشد قیمت ها و تورم را دامن خواهد زد. از 
این رو الزم است دولت با اتخاذ سیاست های مناسب 
و تعیین ترتیبات نظام ارزی صحیح، نوسانات ارزی را 
به حداقل ممکن برساند تا ضمن ایجاد محیط باثبات 
ریسک  کاهش  و  ایران  اقتصاد  محیط  و  ارز  بازار  در 
فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری، موجبات رشد و 

توسعه اقتصادی را فراهم نماید.

حسین اصغرپور

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیز

ناپایداری ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی
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این کـه در توصیـف اولویـت اساسـی دولـت یازدهـم 
عنـوان گردد که رئیـس دولت و اعضای تیـم وی آینده 
سیاسـی خـود را بـر سـر توافـق هسـته ای گذاشـت، 
اغراق آمیـز نخواهـد بـود. اکثـر ناظـران عقیـده دارنـد 
تمرکـز اساسـی در ایـن دوره بـر توافـق پیرامـون رفـع 
تحریم هـای مرتبـط بـا برنامه هسـته ای ایـران و تحقق 
وعده هـای اقتصادی مرتبط بوده اسـت. بدین ترتیب 
در نهایـت و بـا وجـود مشـکالت و اختـالف نظرهـای 
فـراوان در داخـل و خارج، برنامه اقدام جامع مشـترک 

)برجـام(  در دی مـاه سـال 94 بـه تصویب رسـید.
بـا وجـود گذشـت دو سـال از ایـن توافـق، بسـیاری 
برجـام یـا توافق هسـته ای را توافقی بـد می دانند؛ اما 
بـا ایـن وجـود به نظر می رسـد برجـام فعال تنهـا گزینه 
موجـود اسـت. در این میان طرفیـن اصلی دعوا یعنی 
ایـران و آمریـکا، هـر دو از رونـد اجرایـی شـدن برجـام 
ناراضـی هسـتند و به گفته وزیـر امور خارجـه ایران که 
اخیـرا بـرای شـرکت در یک مجمع وابسـته به سـازمان 
ملـل در نیویورک به سـر می بـرد، از عملکـرد آمریکا در 
رابطـه بـا اجرایـی کـردن برجام شـکایت کـرد و عنوان 
نمـود که آمریـکا تاکنـون در پایین ترین سـطح ممکن 
بـه توافـق پایبنـد بـوده و بـا جلوگیـری از اینکـه ایـران 
از همـه منابـع برجـام منتفـع شـود، گاهـی بـه متن و 

بیشـتر بـه روح برجـام پایبند نبوده اسـت.
از  ناراحتی هـا  ابـراز  و  شـکایت ها  ایـن  دلیـل  امـا 
رفتـار آمریـکا در قبـال توافـق هسـته ای عمدتـا حـول 
ایـن محـور اسـت کـه آمریـکا در طی ایـن دو سـال که 
از توافـق سـپری شـده اسـت، رفتـاری در پیش گرفته 
دلیـل  بـه  جهـان  بـزرگ  بانک هـای  همـه  هنـوز  کـه 
مالحظاتـی کـه در رابطه با آمریـکا دارنـد، از کار کردن 
بـا ایران اسـتقبال نمی کنند و درسـت بـه همین دلیل 
هـم قراردادهـای اقتصـادی ایـران بـا شـرکای اروپایِی 
خـود سرنوشـت و چارچـوب معیـن و مشـخصی بـه 
خـود نگرفتـه اسـت و همچنان موانع بسـیاری بر سـر 
راه مـراودات کاری بانک هـا و بسـیاری از شـرکت های 

بـزرگ بـا ایـران وجـود دارد.
بـا تصویـب برجـام، بیشـتر نهادهـای بین المللـی 

اعـالم کردنـد کـه اقتصـاد ایـران فرصتـی اسـتثنایی 
بـرای رشـد و توسـعه خواهـد داشـت و اسـاس ایـن 
پیش بینی هـا هم بر پایه لغـو تحریم های مالی و بانکی 
ایـران صـورت گرفت. دلیل پیش بینی مذکـور این بود 
که تحریم ها که به مدت چند سـال اقتصاد ایـران را در 
عرصـه بین المللی منـزوی کـرده و آسـیب های زیادی 
بـه بخش های صنعتـی و تولیدی ایـران وارد کرده بود، 

از میـان برداشـته خواهند شـد.
بـا تصویـب برجـام انتظـار می رفـت ارتبـاط مالـی 
و بانکـی ایـران بـا نهادهـای بین المللـی برقـرار شـود 
و بـر همیـن اسـاس هـم بانـک جهانـی پیش بینـی 
کـرده بـود در سـال 2016 رشـد اقتصـادی ایـران کـه 
نشـان دهنده رونق کسـب وکار، افزایش اشـتغال و باال 
رفتـن درآمدهـای عمومـی اسـت، دسـِت کم 5 درصـد 
باشـد کـه در ایـن صـورت ایـن رشـد اقتصـادی تقریبا 
معادل رشد کشورهایی همچون الئوس و ترکمنستان 

می بـود کـه واجـد بیشـترین رشـد اقتصـادی بودنـد.
امـا در عمـل و در واقعیـت و به رغم توافق هسـته ای، 
برخـی از مشـکالت همچنـان بـر جـای خـود باقـی 
بـه  مربـوط  مشـکالت  آن هـا  راس  در  کـه  مانده انـد 
مـراودات بانکـی قـرار دارد. به گونـه ای کـه بـا وجـود 
اشـتیاق تعـداد زیـادی از شـرکت های اروپایی بـرای از 
سـر گرفتـن روابـط تجـاری خـود بـا ایـران، بانک هـای 
عمـده همچنـان از ارائـه تسـهیالت بانکی خـودداری 
می کننـد. ایـن بانک هـا از ادامـه  تحریم هـای آمریـکا 
علیـه ایـران در سـایر حوزه ها و احتمال محکوم شـدن 
از جانـب آمریـکا بـه پرداخـت جریمه هـای سـنگین 
می هراسـند. گفتـه می شـود یکـی از دالیـل بـه وجود 
آمـدن ایـن وضـع ایـن اسـت کـه بانک هـا در مذاکرات 
طرفیـن  از  هیچ یـک  و  نداشـتند  حضـور  هسـته ای 
مذاکـرات تصـوری از مشـکالت جامعـه مالـی نـدارد.
مقامـات دولتـی در ایـران هـم بـر رفـع موانـع بانکی 
موانـع  رفـع  بـر  و  تحریم هـا  دوران  از  مانـده  به جـا 
دسترسـی ایران به نظام بانکی جهان و سیسـتم مالی 
بین المللـی اصـرار داشـته اند. اگرچـه برجـام بحـث 
بانک هـای آمریکایـی را شـامل نمی شـود و بـه گفتـه 
وزیـر امـور خارجه، بحث صرفا بر سـر »عـدم مزاحمت 
آمریـکا بـرای همکاری سـایر بانک هـا با ایران« اسـت.
بـا اجرایـی شـدن برجـام، ایـران دوبـاره بـه شـبکه 

بـه  لزومـا  ایـن  ولـی  اسـت؛  شـده  وصـل  سـوئیفت 
دو  نیسـت.  خارجـی  بانک هـای  همـکاری  معنـای 
باشـد.  ایـن وضعیـت  تبیین کننـده  دلیـل می توانـد 
تحریم هـای  دوره  در  بـزرگ  بانک هـای  اینکـه  یکـی 
بین المللـی علیـه ایـران تقریبـا همـه از بابـت نقـش 
جریمه هـای ایـران جریمـه شـده اند. بعضـی از ایـن 
بانک هـا با جریمه های سـنگینی هم مواجه شـده اند. 
همچنیـن این مورد کـه تحریم معامله بـا دالر تا حدود 
ایـران می گویـد وزارت  پابرجـا مانـده اسـت.  زیـادی 
دارایـی آمریـکا می بایسـت بـه ایـن بانک هـا اطمینان 
بدهنـد کـه کار در جایـی که تحریم هـا در آن برداشـته 

شـده اسـت، قانونـی اسـت.
در ایـن میـان، مشـکل دوم مرتبـط بـا بانک هـای 
ایرانـی اسـت. ایـن بانک هـا بـرای مدت هـای طوالنی 
بـا دنیـای خـارج ارتبـاط نداشـته اسـت و در راه تحقق 
پول شـویی  بـا  مبـارزه  هماننـد  جهانـی  معیارهـای 
مشـکالت فراوانـی پیـش روی دارد. مشـکالتی از این 
قبیـل کـه نظـام بانکـی ایـران بـرای پیوسـتن کامل به 
نظـام مالـی بین المللـی می بایسـتی قوانیـن مربـوط 
بـه مبـارزه بـا پول شـویی و قاچـاق پـول برای تروریسـم 
را بـه اجـرا درآورد. در همیـن ارتبـاط، معـاون صنـدوق 
در  قبـل،  سـال  اردیبهشـت ماه  در  پـول  بین المللـی 
دیـدار بـا رئیس کل بانـک مرکزی ایـران اعـالم کرد که 
ایـن نهـاد بـه ایـران در مبـارزه بـا پول شـویی و تامیـن 
مالـی تروریسـم کمـک خواهـد کـرد و همچنین گفت 
کـه توافـق هسـته ای بـه ایـران ایـن امـکان را می دهد 
کـه به صـورت عمیق تر با اقتصـاد جهانی ادغام شـود.
از دوره  بانکـی به جامانـده  بـه هـر روی مشـکالت 
اقتصـادی  چالش هـای  عمده تریـن  جـزء  تحریم هـا 
پیـش روی دولـت دوازدهم اسـت. اهمیت این مسـاله 
تـا بـدان جاسـت کـه تـا زمانـی کـه بانک هـای بـزرگ 
بـا کسـب و کار  مرتبـط  ارائـه خدمـات  از  بین المللـی 
آثـار مثبـت  ایـران هـراس داشـته باشـند، ظهـور  در 
اقتصـادی مرتبـط بـا رفـع تحریم هـا و تصویـب برجام 
بسـیار دشـوار و دیریاب خواهد بـود. از ایـن روی، الزم 
اسـت دولـت دوازدهـم به صـورت جدی تـری موانـع و 
مشـکالت بر سـر راه ظهور آثـار برجام را مـورد بازبینی 
قـرار دهـد و به ویـژه در ارتبـاط بـا موانع به جا مانـده در 
نظـام بانکی بین المللـی گام هـای موثرتری را بـردارد.

الناز علیزاده ارشفی

تحریریه کارایی

مشکالت به جامانده از تحریم ها
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ــی  بحــران بانکــی به عنــوان نوعــی از بحــران مال
موقعیتــی اســت کــه در آن تعــدادی از بانک هــا 
هم زمــان تحــت فشــار قــرار می گیرنــد، از یــک 
طــرف ارزش دارایی هــای آن هــا کمتــر از ارزش 
ــوم  ــا هج ــر ب ــرف دیگ ــت و از ط ــا اس ــی آن ه بده
روبــرو  ســپرده ها  خــروج  بــرای  ســپرده گذاران 
بــا  بانک هــا  کــه در چنیــن حالتــی  می شــوند 
ــا  ــای ب ــوق و دارایی ه ــات مع ــاالی مطالب ــم ب حج
درجــه نقدشــوندگی پاییــن، نمی تواننــد دیــون 
ــه  ــذا مداخل ــد، ل ــت نماین ــپرده گذاران را پرداخ س
دولــت در نظــام بانکــی در مقیــاس وســیع صــورت 

می گیــرد.
بررســی شــاخص های بــازار پــول نشــان می دهــد 
کــه نظــام بانکــی ایــران در زمان هــای مختلــف 
بحــران بانکــی را تجربــه کــرده اســت، امــا بــه علــت 
دولتــی بــودن بانک هــا و حمایت هــای مالــی بانــک 
ــران  ــروز بح ــه ب ــل ب ــرایط در عم ــن ش ــزی، ای مرک
ــن  ــت. ممک ــده اس ــر نش ــاد منج ــکار در اقتص آش
ــی  ــی و اجتماع ــل سیاس ــه دالی ــا ب ــت دولت ه اس
ــی از  ــت پنهان ــه حمای ــران ب ــه بح ــل اولی در مراح
بانک هــا بپردازنــد؛ یعنــی مداخــالت سیاســی 
اولیــه دولــت در ابتــدای وقــوع بحــران ممکــن 
ــن  ــن در ای ــد؛ بنابرای ــاهده نباش ــل مش ــت قاب اس
روش، تعییــن دوره زمانــی بحــران مشــکل اســت. 

ــرای شناســایی  ــازار پــول ب یکــی از شــاخص های ب
بحران هــای بانکــی در ایــران نســبت تســهیالت 
غیرجــاری بــه کل تســهیالت سیســتم بانکــی 
اســت. چنانچــه ایــن شــاخص بیشــتر از ده درصــد 
باشــد، نشــان دهنده وقــوع بحــران بانکــی در ایــران 
اســت. داده هــای مربــوط بــه بانــک مرکــزی نشــان 
ــن شــاخص در ســال های 1393 - می دهــد کــه ای

1386 باالتــر از ده بــوده اســت و امــا ســال های 
ــن  ــد ای ــت و رون ــه ده اس ــک ب 1394 و 1395 نزدی
ــن  ــه ای ــد ک ــان می ده ــال نش ــی س ــاخص در ط ش
شــاخص از ســال 1390 رو بــه کاهــش بوده اســت.

ایجــاد  و  اصــل 44  سیاســت های  ابــالغ  بــا   
ــز  ــران نی ــی ای ــام بانک ــی، نظ ــای خصوص بانک ه
در ســال های اخیــر شــاهد بــروز هجــوم بانکــی در 
ــوده اســت.  ــاری ب ــی و اعتب برخــی موسســات مال
لــذا بــرای جلوگیــری از ســرایت بحــران بانکــی 
ــده  ــل ایجادکنن ــی عوام ــا، بررس ــایر بانک ه ــه س ب
بحــران بانکــی و راه هــای برطــرف کننــده ایــن 

بحــران از اهمیــت ضــروری برخــوردار اســت.
ــع  ــه وقای ــی ب ــران بانک ــده بح ــل ایجادکنن عوام
ــد  ــردد. بع ــل برمی گ ــال قب ــن س ــادی چندی اقتص

از انقــالب اســالمی ســاختار بانک هــا در ایــران 
بــه صــورت دولتــی بــود. در آن زمــان چنانچــه 
ــت  ــد، دول ــاد می ش ــی ایج ــام بانک ــکلی در نظ مش
ــی  ــای نفت ــق درآمده ــا تزری ــود و ب ــت خ ــا حمای ب
ایــن مشــکل را برطــرف می کــرد. بعــد از بــه وجــود 
بانک هــا  ایــن  خصوصــی،  بانک هــای  آمــدن 
بهــره  نــرخ  بیشــتر  ســپرده های  جــذب  بــرای 
خــود را افزایــش دادنــد. در ســال های 1390 -

1383 قیمت هــای نفــت افزایــش پیــدا کــرد و 
ــق اقتصــادی در کشــور شــد. در  باعــث ایجــاد رون
ایــن مــدت بخــش عظیمــی از اقتصــاد کشــور بــه 

ســرمایه گذاری در بخــش ســاختمان و مســکن 
ــای کاذب  ــاد تقاض ــث ایج ــت و باع ــاص یاف اختص
در بخــش مســکن و حبــاب قیمــت مســکن گردید. 
همچنیــن در ایــن مــدت بــه دلیــل ســودده بــودن 
بخــش مســکن اکثــر بانــک و موسســات اعتبــاری 
نیــز بــه ســرمایه گذاری در ایــن بخــش پرداختنــد و 
بخــش اعظــم دارایی هــای خــود را بــه ایــن بخــش 
اختصــاص دادنــد. عــالوه بــر ایــن، اکثر موسســات 
ــدت  ــن م ــز در ای ــی نی ــاری خصوص ــی و اعتب مال
ــر  ــزی ب ــک مرک ــی بان ــدم توانای ــدند. ع ــاد ش ایج

بحران بانک ها و موسسات مالی

لیال غالمی حیدریانی

دانشجوی دکرتای اقتصاد
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نظــارت ایــن موسســات مالــی باعــث شــد تــا ایــن 
ــا اعــالم نرخ هــای بهــره باالتــر، عــدم  موسســات ب
رعایــت مقــررات کفایــت ســرمایه و همچنیــن عــدم 
ــررات  ــود، مق ــاز خ ــعبه های مج ــداد ش ــت تع رعای
بانــک مرکــزی را رعایــت ننمــوده و عمــال از کنتــرل 
و نظــارت بانــک مرکــزی خــارج شــدند. ایــن رونــد 
همچنــان ادامــه داشــت تا اینکــه در ســال 1391 با 
ایجــاد شــوک نفتــی منفــی )بــه خاطــر تحریم هــای 
بین المللــی(، رکــود اقتصــادی در کشــور ایجــاد 
شــد. ایــن امــر باعــث ترکیــدن حبــاب قیمــت 
مســکن و ایجــاد رکــود عمیــق در بــازار مســکن 
شــد کــه ایــن رکــود مســکن حتــی بــا از بیــن رفتــن 
رکــود اقتصــادی از ســال 1394 هنــوز بــر اقتصــاد 
ایــران ســایه افکنــده اســت. وجــود رکــود اقتصادی 
ــرمایه گذاران و  ــد س ــش تولی ــث کاه ــور باع در کش
تولیدکننــدگان در کشــور شــد. لــذا تولیدکننــدگان 
ــا  ــن وام از بانک ه ــا گرفت ــود را ب ــد خ ــش تولی کاه
ــران  ــدت جب ــر در کوتاه م ــره باالت ــای به ــا نرخ ه ب
نمودنــد؛ امــا بــاز بــه دلیــل رکــود، توانایــی پرداخت 
را  باالتــر  بهــره  نرخ هــای  بــا  وام هــا  اقســاط 
نداشــتند، ایــن امــر از ســویی باعــث عــدم وصــول 
محــل  از  بانک هــا  پیش بینی شــده  درآمدهــای 
شــد  ســرمایه گذاری ها  و  اعطایــی  تســهیالت 
و ترازنامــه بســیاری از بانک هــا بــه هــم ریخــت 

و چندیــن بانــک زیــان ده شــدند؛ لــذا بانک هــا 
مجبــور بــه گرفتــن وام از بانــک مرکــزی بودنــد ولــی 
به دلیــل جریمــه کــردن ایــن کار توســط بانــک 
مرکــزی، بانک هــا مجبــور شــدند تــا از یکدیگــر 
ــره  ــرخ به ــش ن ــث افزای ــن کار باع ــد و ای وام بگیرن
بین بانکــی شــد و همچنیــن بدهــی بین بانکــی 
نیــز افزایــش یافــت. از ســویی دیگــر ایــن امــر 
ــد،  ــا ش ــوق بانک ه ــات مع ــش مطالب ــث افزای باع
بــه  یــا  بانکــی  بدهــکاران  اکثــر  بــه طوری کــه 
دلیــل کاهــش نظــارت بانــک مرکــزی هیــچ وثیقــه 
ــد،  ــرده بودن ــت نک ــا پرداخ ــه بانک ه ــی ب تضمین
در نتیجــه مطالبــات مشــکوک الوصول بانک هــا 
ــکاران  ــه بده ــه وثیق ــا اینک ــرد و ی ــدا ک ــش پی افزای
ــازار  ــه دلیــل رکــود ب ــود کــه ب زمیــن و ســاختمان ب
ــا  ــرای بانک ه ــتفاده ای ب ــچ اس ــال هی ــکن عم مس
نداشــته اســت. همچنیــن در ایــن ســال ها بــه 
دلیــل افزایــش تحریم هــای مالــی کشــور، اختــالل 
مالــی ســپرده گذاران نیــز باعــث افزایــش مطالبــات 

ــد. ــا ش ــوق بانک ه مع
همــان طــور کــه قبــال نیــز اشــاره شــده در دوران 
رونــق اقتصــادی )1390 -1383( اکثــر بانک هــا و 

موسســات اعتبــاری بخــش وســیعی از دارایی های 
بخــش مســکن  بــه ســرمایه گذاری در  را  خــود 
و ســاختمان اختصــاص داده بودنــد، بــا ایجــاد 
ــی از  ــل توجه ــش قاب ــکن بخ ــش مس ــود در بخ رک
ــود  ــوندگی خ ــت نقدش ــا قابلی ــای بانک ه دارایی ه
را از دســت داده و بــه دارایی هــای راکــد تبدیــل 

ــد. ــارج گردی ــد خ ــردش تولی ــدند و از گ ش
همچنیــن بــه دلیــل رکــود اقتصــادی در ایــن 
و  بودجــه شــد  کســری  دچــار  دولــت  ســال ها 
ــارات  ــود از اعتب ــه خ ــری بودج ــن کس ــرای تامی ب
ــک مرکــزی و بانک هــای دیگــر اســتفاده کــرد.  بان
نتیجــه ایــن کار، افزایــش شــدید بدهــی دولــت بــه 
ــش  ــه بخ ــد. در نتیج ــزی ش ــک مرک ــا و بان بانک ه
عمــده دارایــی بانک هــا شــامل بدهــی دولــت 
اســت. چــون دولــت بدهــی خــود را پرداخــت 
نکــرده اســت، ایــن قســمت از دارایــی نیــز عمــال از 
گــردش تولیــد خــارج می شــود. بررســی داده هــای 
بانــک مرکــزی نشــان می دهــد کــه بدهــی دولــت 
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــی از 910 ه ــتم بانک ــه سیس ب
ــارد در ســال  ــه 2197 هــزار میلی در ســال 1391 ب
1395 افزایــش یافتــه اســت، بــه طوری کــه بدهــی 
دولــت بــه سیســتم بانکــی در طــول ســال های 
1395 -1391 حــدود 2/4 برابــر شــده و به طــور 
متوســط ســاالنه 24 درصــد افزایــش یافتــه اســت.

افزایــش  کــه  گفــت  می تــوان  نهایــت  در   
مطالبــات معــوق بانک هــا، افزایــش بدهــی دولــت 
ــدم  ــد و ع ــای راک ــش دارایی ه ــا، افزای ــه بانک ه ب
ــات  ــا و موسس ــه بانک ه ــزی ب ــک مرک ــارت بان نظ
مالــی باعــث شــده اســت تــا گــردش وجــوه و 
و  یافتــه  کاهــش  بانک هــا  در  پولــی  نقدینگــی 
بــه  بانک هــا دچــار بحران هــای شــدید شــوند 
طوری کــه بــا افزایــش رشــد اقتصــادی از ســال 
مشــاهده  بانکــی  بحــران  ســایه  هنــوز   1394

می شــود.

راهکارهای خروج از بحران
بــرای برطــرف کــردن بحران هــای بانکــی تجربــه 
کشــورهای دیگــر نشــان می دهــد کــه عمومــا 
راه حل هــا را می تــوان بــه دو دســته تقســیم نمــود: 
ــدت  ــای بلندم ــدت و راه حل ه ــای کوتاه م راه حل ه
و زمان بــر. راه حل هــای کوتاه مــدت هیــچ وقــت بــه 
تنهایــی باعــث بهبــود بحــران نمی شــوند ولــی در 
کوتاه مــدت باعــث کاهــش تنش هــای اجتماعــی و 
بهبــود اعتمــاد ســپرده گذاران می شــوند و فرصتــی 
را بــه مســئوالن می دهنــد تــا مشــکالت اساســی تر 

را شناســایی کــرده و بــه آن هــا پاســخ دهنــد. 
راه حل هــای کوتاه مــدت شــامل اعطــای ضمانــت 
بــه تمامــی اعتباردهنــدگان و ســپرده گذاران بــا 
ــل دوم  ــت و راه ح ــا اس ــاد آن ه ــب اعتم ــدف جل ه
ورشکســته  بانک هــای  نقدینگــی  تامیــن  هــم 
توســط دولــت اســت کــه ایــن روش باعــث ایجــاد 
ــبختانه در  ــت. خوش ــرخ ارز اس ــر ن ــار ب ــورم و فش ت
ــپرده  ــت س ــدوق ضمان ــال 1392 صن ــران از س ای
ــاد  ــپرده گذاران ایج ــه س ــت ب ــای ضمان ــرای اعط ب

شــده اســت.
طــول  ســال  چنــد  بلندمــدت  راه حل هــای 
می کشــد ولــی باعــث بهبــود ســاختار بانک هــا 
می شــود. در ایــن روش ابتــدا یــک کارگروهــی 
متشــکل از متخصصــان بانکــی تشــکیل شــده 
ــت  ــی وضعی ــه بررس ــروع ب ــان ش ــن متخصص و ای
لحــاظ  از  را  بانک هــا  و  نمــوده  بانک هــا  همــه 
و  ســرمایه  کفایــت  ورشکســتگی،  ســوددهی، 
مقــدار دارایی هــای راکــد، مقــدار مطالبــات معــوق 
بررســی کــرده و بانک هــای خــوب را از بانک هــای 
بــد تفکیــک نمــوده و دارایی هــای راکــد را تفکیــک 
ــهام داران  ــپرده گذاران و س ــت س ــوده و در نهای نم
ــد و  ــته بندی نماین ــز دس ــی را نی ــکاران بانک و بده
ــد  ــبی ندارن ــت مناس ــه وضعی ــی را ک آن بانک های
بــا بانک هــای خــوب ادغــام نمــوده تــا کمبــود 
ــای  ــط بانک ه ــد توس ــای ب ــن بانک ه ــرمایه ای س
خــوب جبــران شــود. همچنیــن آن بانک هایــی 
کــه وضعیــت نســبتا مناســبی دارنــد، کمبــود 
ســرمایه آن هــا توســط دولــت خریــد و تقبل شــود و 
دولــت بــا اســتفاده از اوراق قرضــه از ایــن بانک هــا 
حمایــت نمایــد. در ایــن مــدت تمامــی اعمــال 
ــزی  ــک مرک ــط بان ــدت توس ــه ش ــد ب ــا بای بانک ه
ــا  ــود ت ــزوده ش ــی اف ــررات بانک ــود و مق ــرل ش کنت
از افزایــش مجــدد معوقــات بانکــی و عــدم رعایــت 
مقــررات بانــک مرکــزی جلوگیــری شــود. در ایــران 
ــرای کاهــش بحــران  ــا حــدودی اقداماتــی ب نیــز ت
بانــک  نظــارت  اســت،  بانکــی صــورت گرفتــه 
ــش  ــاری افزای ــی و اعتب ــات مال ــر موسس ــزی ب مرک
یافتــه و رتبه بنــدی بانک هــا از ســال 1388 در 
دســتور کار بانــک مرکــزی قــرار گرفتــه اســت و 
حتــی ادغــام برخــی موسســات مالــی و اعتبــاری 
نیــز در دســتور کار اســت. همچنیــن اگر بــا نظارت 
بیشــتر بانــک مرکــزی اســتانداردهای بین المللــی 
را در زمینــه بانکــداری در بانک هــا مســتقر شــود، 
بانک هــای ایــران می تواننــد منابــع خارجــی را 
جــذب نمــوده و اثــر بحــران را تــا حــدودی کاهــش 
دهنــد. عــالوه بــر ایــن دولــت می توانــد بــا انتشــار 
اوراق بدهــی، بدهــی خــود بــه بانک هــا را بــه اوراق 
میان مــدت تبدیــل نمایــد. هرچنــد ایــن روش 
باعــث تبدیــل دارایی هــای غیرنقــدی بانک هــا 
بــه اوراق میان مــدت می شــود، ولــی تکیــه صــرف 
دولــت بــه ایــن اوراق نمی توانــد مشــکل بدهــی را 
ــه  ــا تکی ــرا ممکــن اســت ب ــد؛ زی ــه کل حــل نمای ب
ــرمایه گذاری  ــد و س ــتوانه تولی ــدون پش ــر اوراق ب ب
بدهــی  بحــران  پروژه هــا،  ســوددهی  بــدون  و 
ــرخ  ــا کاهــش ن ــوان ب ایجــاد شــود. درنهایــت می ت
بهــره و همــگام شــدن نــرخ بهــره بــا نــرخ تــورم در 
ــرمایه گذاری  ــک س ــث تحری ــا، باع ــی بانک ه تمام
و تولیــد شــده و بخــش مســکن نیــز رونــق بگیــرد و 
دارایی هــای راکــد تبدیــل بــه نقــد شــود و مشــکل 

ــود. ــرف ش ــا برط ــی بانک ه نقدینگ
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متعددی  چالش های  با  ایران  در  گمرکی  نظام 
مواردی  به  می توان  جمله  آن  از  که  روبروست 
زمینه  در  موجود  مقررات  و  قوانین  تعدد  همچون 
شخصی  سلیقه های  اعمال  گمرکی،  فعالیت های 
کاالهای  خصوص  در  به ویژه  کاالها  ارزش گذاری  در 
افزایش  تجاری،  دادوستد  جهانی شدن  وارداتی، 
جرایم سازمان یافته، چالش افزایش تجارت کاالهای 
تقلبی، عضویت در سازمان های بین المللی و رعایت 
کنوانسیون های گمرکی، الزامات رعایت استانداردهای 
و  امنیتی  استانداردهای  برابر  در  تسهیل کننده 
هماهنگی با جهت گیری های مساعد و قوانین روزآمد 

اشاره کرد.
به هر روی آنچه مسلم است و همان گونه که برخی 
از مشکالت برشمرده شد، عوامل متعددی در سطوح 
و حوزه های مختلف قابل شناسایی هستند که برای 
نظام گمرکی در کشور مشکل ایجاد می کنند. یکی 
حیطه  در  که  گمرکی  نظام  مشکالت  عمده ترین  از 
قانون گذاری و تقنین قرار دارد، »فراوانی مراکز و مراجع 
سیاست گذاری در امور مربوط به تجارت و بازرگانی« 
است. به گونه ای که برخی از قوانین و مقررات موجود، 
این قوانین موازی  و تعدد  با یکدیگر موازی هستند 
مشکالتی را در امور گمرک به وجود می آورد. از طرفی 
صادره  دستورالعمل های  و  بخشنامه ها  باالی  حجم 
برای گمرک که در برخی موارد حتی با یکدیگر متناقض 
هستند هم باعث ایجاد مشکالتی برای نظام گمرکی 

می گردد.
در برخی موارد نیز تعارض قوانین مربوط به تجارت 
خارجی و عدم ثبات و پایداری بخشنامه های صادرشده 

نیز مساله ساز است.

بحث  در  که  متعدد  سازمان های  وجود  همچنین 
ترخیص کاال درگیر هستند هم یکی از مشکالتی است 
که کارآمدی نظام گمرکی را تقلیل داده است. در همین 
راستا و به منظور رفع این مشکل، سازمان گمرک پنجره 
تبادل  آن،  استقرار  از  هدف  که  کرده  ایجاد  را  واحد 
به صورت  کاالها  ترخیص  برای  نیاز  مورد  اطالعات 
هم زمان و آنالین است، با این وجود تعدد دستگاه های 
دخیل در امر تجارت بین الملل یک مساله و چالش 

جدی برای نظام گمرکی در کشور است.
اعمال  برخی  هنوز  واحد  پنجره  استقرار  وجود  با 
روی کاالهای  بر  ارزش گذاری  سلیقه ها در خصوص 
وارداتی وجود دارد که منجر به ایجاد مشکالتی برای 

فعالین اقتصادی به ویژه برای واردکنندگان می گردد.
از طرفی با توجه به اعمال تحریم های بین المللی 
به  اخیر  ایران، سویه سیاست گذاری سال های  علیه 
سمت تاکید بر تولید داخلی متمایل شده و محورهایی 
که در اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است، 
تولید  و  اشتغال  کاهش  باعث  واردات  که  امر  این  بر 
راستا  همین  در  می ورزند.  تاکید  می شود،  کشور  در 
برخی از سیاست گذاران به منظور جلوگیری از واردات 
دارند،  را  خارجی  مشابه  تولید  امکان  که  کاالهایی 
پیشنهاد می کنند تعرفه ها را آن چنان افزایش دهیم تا 
از واردات آن کاال به کشور جلوگیری شود؛ اما مساله 
اینجاست که چنانچه تعرفه غیرمعقولی بر مواد اولیه 
گذارده شود، این امر به دلیل باال بردن قیمت تمام 
را پیش روی  نوبه خود چالش های دیگری  به  شده، 
نظام اقتصادی به طور عام و نظام گمرکی به طور خاص 
قرار می دهد. به طور کلی چنانچه هزینه های تمام شده 
موارد اولیه وارداتی باال باشد، این مساله، تولید و به تبع 
آن اشتغال را به صورت جدی با چالش مواجه می نماید. 
پس مساله تعرفه گذاری صحیح و منصفانه نیز از جمله 
دیگر چالش هایی است که برای اصالح نظام گمرکی 

بایستی مورد توجه جدی تر قرار گیرد.
دولت  با  مرتبط  زیرساخت های  ایجاد  مساله  
جمله  از  الکترونیکی  سیستم های  و  الکترونیک 
دیگر مسائلی است که نظام گمرکی را با چالش های 
اخیر  سال های  در  اگرچه  می نماید.  مواجه  جدی 
پیشرفت های خوبی در این زمینه صورت گرفته است، 

زیرساخت های  زمینه  در  هم  هنوز  گمرکی  نظام  اما 
نرم  پنجه  و  دست  عدیده ای  مشکالت  با  مربوطه 
می کند. به نظر می رسد در این مورد هم استقرار سامانه 

پنجره واحد تا حدود زیادی راهگشا بوده باشد.
همچنین نظام گمرکی در تشخیص هویت واقعی 
این  ندارد.  چندانی  کارآمدی  هم  اقتصادی  فعاالن 
مساله به اندازه ای جدی است که وجود هزاران کارت 
بازرگانی یک بار مصرف به عنوان یکی از جدی ترین 
چالش های مرتبط با قاچاق و نظام گمرکی در کشور 

تبیین شد.
چالش های  می توان  را  چالش ها  برخی  طرفی  از 
بین المللی نظام گمرکی کشور اطالق کرد. نبایستی 
فراموش کرد که نقش گمرک در عرصه روابط بین المللی 
نسبت به سال های پیشین تغییر کرده است. بر این 
مبنا گمرک به عنوان یکی از نهادهایی شناخته می شود 
که تجارت را تسهیل می کند، از تولید حمایت می کند 
تفاسیر  این  با  می نماید.  ارائه  اجتماعی  خدمات  و 
می توان برآوردی از میزان محدودیت ها و آسیب هایی 
که در دوره تحریم ها بر پیکره نظام گمرکی در ایران وارد 
شد را تخمین زد. بالطبع تحریم های بانکی گسترده، 
نظام گمرکی را در زمینه هایی همچون انتقال اسناد و 
یا خرید تجهیزات مورد نیاز با مشکالت عدیده مواجه 
کرد. اگرچه ممکن است نظام گمرکی به اندازه بانک ها 
و به صورت مشهود با مساله تحریم ها درگیر نبوده باشد، 
اما به هر حال آثار و تبعات تحریم ها بر روی آن مشخص 

است.
عواملی که در باال برشمرده شد، عمده ترین موانع و 
چالش های پیش رو در راه کارکرد مطلوب نظام گمرکی 
از  اصالحی  گام های  برخی  اگرچه  است.  کشور  در 
جمله استقرار پنجره واحد برای از پیش رو برداشتن 
مشکالت متعدد نظام گمرکی در کشور برداشته شده 
است، اما با توجه به حجم و گستردگی مشکالت که 
هر کدام ریشه در یک حوزه معین و مشخص دارند، 
الزم است دولت عزم جدی تری در راه مرتفع نمودن 
این چالش ها بردارد؛ چرا که همان گونه که عنوان شد 
به نظر می رسد اصالح نظام گمرکی در کشور یکی از 
جدی ترین چالش های پیش روی دولت دوازدهم بوده 

باشد.

ناکارآمدی نظام گمرکی

مهرداد ایرانی اصل
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ریشـه های پوپولیسـم در ایران را می توان در انقالب 
مشـروطه یافـت. پیـش از آن، نظـام قبیلـه ای روابـط 
سیاسـی، نظامـی و اقتصـادی را بـر اسـاس قوانیـن 
چنـد صـد سـاله قبیلـه تنظیـم می کرد. نـه نیـازی به 
پوپولیسـم بـود و نـه امـکان بـروز آن وجـود داشـت. با 
انقـالب مشـروطه کـه رای و نظـر مـردم اهمیـت پیـدا 
کـرد، پوپولیسـم هـم رواج یافـت. امـا این پوپولیسـم، 
کـه بیشـتر در سـخنرانی های تحریک-کننـده نمـود 
می یافـت، بیشـتر تالشـی احساسـی بـرای بیـداری 
سـریع تر  پیمایـش  و  مـردم  ذهـن  پیـش  از  بیـش 
راه مشـروطه بـه شـمار می-رفـت. امـا بـه هـر حـال 
پوپولیسـم زاده شـد و در طـول صـد سـال گذشـته 
همواره در عرصه سیاسـی ایران حضور داشـته است. 
پوپولیسـمی که امروز بیشـتر چهره تامین کننده رفاه 
بـرای مردم )یک مسـاله اقتصـادی( را برگزیده اسـت.

از ویژگی هـای پوپولیسـت ها کـه همواره -خواسـته 
تخریـب  در  توجهـی  قابـل  نقـش  ناخواسـته-  یـا 
سـتون های اقتصـادی و سیاسـی ایفـاء می نماینـد، 
و  نمی پذیرنـد  مسـئولیتی  معمـوال  کـه  اسـت  ایـن 
هـر زمـان در قـدرت نباشـند و یـا از آن بـه هـر نحـوی 
خـارج شـوند، ردای نقـادی مفـرط و جامـه مدعـی 
بی تقصیـر بـه تـن می کننـد. داسـتان آن هـا شـبیه 
فـردی اسـت که بـا تمام توان تیشـه و کلنگ به ریشـه 
و بنیـان سـاختمانی می زنـد و هـر موقع ابـزار تخریب 
بـه هـر دلیلی همچـون مداخله فـرد دیگر از دسـتش 
خـارج گـردد، بـا توان بیشـتر فریاد می کشـد کـه چرا 
ایـن خانـه خـراب اسـت! و چرا سـاخته نمی شـود؟ از 
دیگـر ویژگی هـای پوپولیسـت ها ایـن اسـت کـه فقط 
قادرند خانه سیاسـت را در زمین عوام فریبی بسـازند. 
بنابرایـن فریـب اذهان عمـوم را جایگزین اقنـاع افکار 
عمومـی می نماینـد و گفت وگـو بـا متخصصـان را در 
اولویت قرار نمی دهنـد. ضعف جدی در فعالیت های 
منظم و حرفه ای تشـکیالتی از دیگر خصوصیت های 

ایـن گروه اسـت کـه می تـوان برشـمرد.
تنهـا  نـه  خـود  سیاسـت های  بـا  پوپولیسـت ها 
بـرای  اقتصـادی  انتفـاع  بی نظیـر  فرصت هـای 
رانت خـواران پدیـد می آورنـد، بلکـه خـود بـه اتصـال 
معتمدیـن خود بـه رانت های متعـدد کمک می کنند 
تـا در مواقـع لزوم نیز از پشـتیبانی مالی ایشـان برای 
تـداوم حضـور در عرصـه قـدرت و سیاسـت بهره منـد 
شـوند. تجربـه جهانـی بـه وضـوح نشـان می دهـد 
کـه با حضـور دولـت قانونمنـد، منظـم و تخصص گرا 
اسـت،  گمـارده  کار  بـه  را  شایسـته ای  مدیـران  کـه 
امـکان رانت خـواری بـه حداقـل می رسـد. بنابرایـن 
رانت خواری پیوند محکمی با پوپولیسـم و مولفه های 
تشـکیل دهنده آن دارد. بـا ایـن تبییـن سـاده، پـر 
واضـح اسـت که اگر دولتـی بخواهد راه های فسـاد را 
مسـدود نماید، در برابر اتحاد رانت خوار و پوپولیسـت 
قـرار می گیـرد و توامـان بایـد بـا هـر دو مبـارزه کنـد.

تیـره  و  ابهـام  فضـای  اتحـاد،  ایـن  رشـد  فضـای 
اسـت و طبیعـی اسـت که ایـن اتحاد شـوم عـالوه بر 

تخصص گرایـی، شایسته سـاالری، نظـم و انضبـاط 
مالـی، تشـکل گرایی و قانونمنـدی کـه در بـاال بحـث 
شـد، علیـه هـر نـوع شـفافیت و مولفه هـای آن نیـز 
بایسـتد. زیـرا هـر نوری کـه بر اقتصـاد کشـور تابانده 
شـود، پوپولیسـت ها و رانت خواران را تضعیف خواهد 
کـرد. از ایـن روی، هـر دوی آن هـا بـا رسـانه های آزاد، 
کارهـای علمـی روش مند و هر گونه قانـون و معاهده 
که علت و یا معلول شـفافیت باشد، مخالف هستند. 
ایـن فهرسـت از مخالفت هـا بـه طـور دقیـق راهـی 
را نشـان می دهـد کـه دولـت ضـد رانـت و مخالـف 
پوپولیسـت باید بپیماید. پرسـش مهم در این مرحله 
توانسـت  خواهـد  دوازدهـم  دولـت  آیـا  اسـت:  ایـن 

چنیـن مسـیری را بپیماید؟
بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه بـه طـور اساسـی 
اتحـاد  چالـش  از  دوازدهـم  دولـت  عبـور  راه کار 
پوپولیسـم و رانت خـواری اسـت باید به چند پرسـش 

پاسـخ گفـت:
1- آیـا دولت یازدهم که سـلف دولـت دوازدهم بود، 
توانسـت گام هـای جـدی در راه تضعیف پوپولیسـم و 

بـردارد؟ رانت خواری 
2- آیـا سـازوکارهای برداشـتن گام هـای بـزرگ، بـه 
طـور بالقوه و بالفعـل، در دولت دوازدهـم وجود دارد؟
بـه نظـر می رسـد دولـت یازدهـم موفقیـت مـورد 
انتظـار را در عبـور از چالش پوپولیسـم و رانت خواری 
نداشـته اسـت. دالیل این گزاره به این شـرح اسـت:
1- صـرف نظـر از مدیریـت موفـق نـرخ تـورم کـه از 
افزایـش اختـالف بیـش از پیـش طبقاتـی تـا انـدازه 
قابـل قبولـی جلوگیـری کـرد، کارهـای زیربنایـی و 
اساسـی الزم بـرای کاسـتن از تبعیض هـای طبقاتـی 
که یکی از نقاط اتکای پوپولیسـم اسـت، انجام نشد؛
2- بـه جای دگرگونی نظـام اداری کـه الزمه مبارزه 
بـه  بازگشـت  نوعـی  بـود،  فسـاد  و  رانت خـواری  بـا 
گذشـته، در قالب به کارگماردن سیاسـت ها و مدیران 

سـابق، رخ داد؛
3- فضـای مـورد انتظـار کافـی بـرای اظهـار نظـر 
رسـانه های بی طرف و احـزاب و گروه های اجتماعی 

فراهم نشـد؛
4- خـود دولـت گاه )درسـت یا خـالف واقع( متهم 
بـه رانت خـواری یـا فسـاد شـد کـه دفـاع مناسـب و 
یـا اقـدام کافـی بـرای اقنـاع کامل افـکار عمومـی در 
راسـتای اثبـات عکس آن اتفاق نیفتـاد و همین تاثیر 

بسـیار مخربـی بر مبـارزه بـا رانت خـواری داشـت؛
5- دولـت برنامـه جامـع و مهمـی دربـاره مبـارزه با 

رانت خـواری و فسـاد ارائـه نـداد.
بـا ایـن مدعیـات، پرسـش دیگـری دربـاره وجـود 
سـازوکار مبـارزه بـا رانت خواری برجسـته تر می شـود 
کـه آیـا سـازوکار قانونـی مبـارزه بـا رانت خـواری در 

اختیـار دولـت اسـت؟
بـه طـور طبیعی اگـر دولـت ابـزاری بـرای مقابله با 
رانت خـواری نداشـته باشـد انتظـار از او بـرای مقابله 
بـا ایـن پدیـده دور از عقـل خواهـد بـود. برخـی از 
طرفـداران دولت فقدان این سـازوکارها را اصلی ترین 
بـا  مبـارزه  در  یازدهـم  دولـت  توفیـق  عـدم  عامـل 

رانت خـواری تلقـی می کننـد. اگـر ایـن اسـتدالل )یا 
توجیـه( پذیرفته شـود، بایـد در انتظار عـدم موفقیت 
دولـت دوازدهم نیـز در این مبارزه باشـیم. چون هیچ 
تحول اساسـی در قوانین کشـور و اسـناد باالدسـتی 

ایجاد نشـده اسـت.
امـا بـه نظـر می رسـد مهم تریـن سـازوکار مبـارزه با 
فسـاد، بسـتن راه های آن اسـت که عمدتـا در اختیار 
دولـت اسـت. دادگاه هـا و سـازمان-های نظارتـی و 
بازرسـی تنهـا پـس از تحقـق فسـاد و جـرم می توانند 
بـا آن مبـارزه کننـد، امـا دولـت می توانـد بـه عنـوان 
یـک اقـدام پیشـینی و مهم راه های فسـاد را مسـدود 
کنـد. برای مثال دولت با ده کار اساسـی)اصالحات( 
زیـر می توانـد زمینـه بـروز رانت اقتصـادی را تـا اندازه 

بسـیاری از بیـن ببرد:
1- یکسان شدن نرخ ارز؛

2- واقعی شدن نرخ انرژی؛
3- کوچـک و چابک سـازی واقعـی دولـت در حوزه 

اقتصاد؛
4- آزاد سازی و خصوصی سازی واقعی؛

5- اصـالح قوانیـن صـادرات بـه سـمت تشـویقی 
شـدن؛

6- اصـالح مدیریـت و قوانیـن مناطـق آزاد بـرای 
جلوگیـری از قاچـاق و افزایـش صـادرات؛

7- اصالح قوانین کار و تامین اجتماعی و کاسـتن 
از فاصله طبقاتی؛

8- اصالح قوانین ناظر بر کسب وکار؛
9- اصـالح قوانیـن مالیات برای تشـویق صـادرات 

تولید؛ و 
10- حرکت به سمت دانشی شدن کسب وکار.

تجارب کشـورهای توسـعه یافته به خوبی نمایان گر 
اساسـی  اصـالح  ده  ایـن  کـه  اسـت  واقعیـت  ایـن 
می تواننـد ضربه های اساسـی بـه پیکـر رانت خواری 
ایـن  از  و پوپولیسـم وارد نماینـد. دربـاره هـر کـدام 
ده مـورد بـه تنهایـی نیـز بـه انـدازه کافی منابـع قابل 
نیـز  و  کشـور  از  خـارج  و  داخـل  در  علمـی  اتـکای 
تجربه هـای موفـق یـا شکسـت خـورده وجـود دارد و 
می تـوان بـه آن هـا مراجعـه کـرد. بنابراین یـک دولت 
توسـعه گرا ناچـار اسـت ایـن مـوارد را در دسـتور قـرار 
داده و گام هـای عملـی مناسـبی را در جهت اجرایی 

نمـودن آن هـا بـردارد.
واقعیـت این اسـت که هیـچ دلیلی بـرای دو نرخی 
کشـور  در  انـرژی  نـرخ  واقعی نبـودن  یـا  ارز  بـودن 
وجـود نـدارد. بـه نظر می رسـد وجـود این هـا، میراث 
دوره هـای سیاسـت گذاری های اشـتباه در اقتصـاد 
اسـت. یـا خصوصی سـازی بـه عنـوان اصـل مـورد 
اجمـاع در ایـران بایـد بـه سـمت واقعی شـدن حرکت 
کنـد و از حرکت هـای نمایشـی و ایجـاد شـبکه های 
بـزرگ شـبه دولتـی دوری کنـد. اصالح قوانیـن برای 
و  مالیـات  و  قانـون کار  و اصـالح  تشـویق صـادرات 
غیره، دیگر ضرورت اساسـی در حوزه اقتصاد اسـت. 
قوانیـن فعلـی جـز تشـویق واردات و افزایـش فاصلـه 
طبقاتـی و فسـاد و رانت خـواری ثمر چنـدان دیگری 

است. نداشـته 

جواد رنجرب درخشی لر

مشاور صادرات

اتحاد نانوشته رانت خواران و پوپولیست ها برای 
کارشکنی در مسیر اصالحات اقتصادی دولت
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اقتصادی،  پیچیده  مسائل  کلیه  همانند 
ناکارآمدی های موجود در نظام مالیاتی در کشور هم 
سیاسی،  ساختاری،  قانونی،  مختلف  ابعاد  دارای 

نهادی و فرهنگی می باشند.
طرف  از  منتشرشده  رسمی  آمارهای  اساس  بر 
نهادهای ذی ربط از جمله سازمان امور اقتصادی و 
دارایی و سازمان امور مالیاتی، در ایران برای ۲۰ تا 
۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، مالیات قانونی 
هزار   250« بر  بالغ  رقم  این  که  نمی شود  پرداخت 
میلیارد تومان« می شود و معادل دو برابر بودجه نفت 

ایران در سال 94 بوده است.
 این فرار مالیاتی مشتمل بر فعالیت های غیرقانونی 
و قاچاق هم می گردد؛ اگرچه به گفته  مسئولین و 
نهادهای ذی ربط حجم فرار مالیاتی در واقعیت بسیار 

بیش تر از این مقادیر است.
دامنه  این امر تا بدان جا گسترده شده است که 
دارند  عقیده  اقتصادی  صاحب نظران  از  بسیاری 
ایران برای کسانی که عالقه ای به پرداخت مالیات 
ندارند، مکان بسیار مطلوبی است. بر اساس آمارهای 
ایران  در  مالیات  پرداخت  از  حاصل  درآمد  رسمی، 
آن چنان قابل توجه نیست و به همین دلیل به ویژه در 
سال های اخیر تاکید بسیار زیادی روی اصالح نظام 

مالیاتی در ایران شده است.
مالیاتی  نظام  در  موجود  ناکارآمدی های  مساله 
دولت،  مالیاتی  درآمدهای  سهم  افزایش  لزوم  و 
به خصوص در سال های اخیر که درآمدهای نفتی با 
کاهش فراوان روبرو شد، بیش از پیش پررنگ شده 
است. تحریم ها و کاهش قیمت جهانی نفت از جمله  
مسائلی بودند که منجر به کاهش درآمدهای دولت 
و مجاب نمودن آن برای اقدامات جدی تر در حوزه  

اصالح نظام مالیاتی شدند.
از این روی و به ویژه در چند سال گذشته، دولت 
همواره تالش نموده است تا کمبود درآمد خود را با 
اخذ مالیات، به ویژه از بخش هایی که تاکنون مالیات 
نپرداخته اند، جبران نماید. به نظر می رسد مالیات 
گرفتن در ایران به طور رسمی و دقیق تنها در مورد 

حقوق بگیران دولت اعمال می شود.
در همین راستا؛ در اواسط سال 94، دولت یازدهم، 
طرح اصالح نظام مالیاتی را به مجلس ارائه کرد. بر 

اساس این طرح مقرر بود در سال بعد، درآمدهای 
مالیاتی حدود ۲۸ درصد نسبت به سال 94 افزایش 
یابد و به حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان برسد. قانون 
اصالح نظام مالیاتی واجد دو ویژگی است؛ اول اینکه 
بار تخلفات مالیاتی جرم  اولین  در این قانون برای 
محسوب می شود و دوم این که بانک ها و موسسات 
مالی و اعتباری موظف شده اند تا اطالعات مربوط 
به افراد حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور 
مالیاتی قرار دهند. هدف از این قانون، شفاف شدن 
فعالیت های اقتصادی همه فعاالن اقتصادی است. 
چرا که یکی از جدی ترین مشکالت نظام مالیاتی در 
ایران کمبود اطالعات درباره فعالیت های اقتصادی 
است، به طوری که به عنوان مثال در مورد ۳ درصد 
در  مالیاتی  اطالعات  هیچ گونه  پزشکان  جامعه  از 
ارائه  با  هم زمان  و  ترتیب  بدین  نیست.  دسترس 
تالش  دولت،  توسط  مالیاتی  نظام  اصالح  قانون 
برای جمع آوری اطالعات آغاز شد و به نظر می رسد 
نظام مالیاتی هم اکنون به بخشی از این اطالعات 
دست اندرکاران،  گفته  به  اگرچه  دارد؛  دسترسی 
الزم است این اطالعات »نظام مند« شوند. البته این 
فرآیند، انتقادهایی را نیز بر انگیخته است؛ از جمله 
اطالعات  به  دولت  دسترسی  است  ممکن  این که 
حساب های بانکی موجب بی اعتمادشدن مردم به 
سیستم بانکی گردد و ممکن است سپرده گذاران، 

سرمایه های خود را از بانک ها خارج کنند.
البته مشکالت موجود در خصوص نظام مالیاتی 
قرار  بررسی  مورد  متفاوتی  منظرهای  از  کشور،  در 
کارشناسان  از  برخی  مثال  به عنوان  می گیرد؛ 
معتقدند مشکل مالیات در ایران نه کمبود قانون و 
عدم شفافیت بلکه »جدی نگرفتن مالیات و محور 
قرار ندادن اقتصاد کشور از محل درآمدهای مالیاتی 
خصوص  در  انتقادهایی  راستا  همین  در  است«. 
خصوص  در  مالیاتی  دست اندرکاران  دقت  عدم 
نیز  گذشته  سال های  در  مالیاتی  فرهنگ سازی 
صورت می گیرد؛ بدین ترتیب که متولیان امر آن گونه 
که باید و شاید به جنبه های فرهنگی پرداخت مالیات 
اگر  که  می شود  مطرح  راستا  این  در  نپرداخته اند. 
مالیات دهندگان اعتقادی به پرداخت مالیات نداشته 
باشند و لزوم این امر را به تمامی درک نکنند، تالش ها 
نخواهد  پی  در  مطلوبی  نتایج  مالیات  اخذ  برای 
ارائه  آمادگی  مردم  که  زمانی  تا  همچنین  داشت. 
باشند،  را نداشته  مدارک فعالیت های تجاری خود 

پیدا کردن مدارک آنان بسیار سخت است و هر چه 
فشار در این زمینه بیشتر شود، افراد بیشتر به دنبال 
قانونی کردن فعالیت خود برای فرار از مالیات خواهند 

بود.
به هر روی، شواهد نشان می دهد که دولت هم 
از مسائلی که نظام مالیاتی با آن ها دست به گریبان 
هستند، مطلع است و هم به چالش بزرگ پیش روی 
اصالح این نظام وقوف دارد. به طوری که پیش تر از 
اقتصادی  فعالیت  تا  بود  خواسته  دستگاه ها  همه 
خود را به صورت شفاف اعالم نمایند. این اظهارنظر 
توسط رئیس دولت یازدهم نشان می دهد که او به 
وجود برخی مشکالت پیچیده در امر اصالح در نظام 
مالیاتی واقف است: »اقتصاد ما بیشتر سیاسی است 
تا اقتصاد محض، نمی شود یک نهاد کار اقتصادی 
کند و مالیات ندهد اما متأسفانه تا می گوییم فالن 
نهاد هم باید مالیات بدهد می بینید که چه بساطی 

درست می کنند«.
این اظهارنظر و همچنین ارائه  لوایحی در راستای 
اصالح نظام مالیاتی، نشان می دهد که این دولت، 
مساله مالیات ها را به عنوان یک چالش جدی پیش 
دارد  تالش  و  داده  قرار  شناسایی  مورد  خود  روی 
گام هایی در خصوص مرتفع نمودن این چالش بردارد.
سهم  ایران  اقتصاد  می خواهد  نهایت  در  دولت 
بیشتری از درآمدهای مالیاتی داشته باشد. این امر 
به ویژه با عنایت به این واقعیت که 60 درصد از افراد 
پرداخت  مالیات  درآمد  صاحب  حقوقی  و  حقیقی 
نمی کنند، به مساله قابل تامل تری تبدیل شده است. 
نگاهی به آمارهای جهانی هم می تواند بخشی از این 
چالش را به شکل آشکارتری به تصویر بکشد. نسبت 
مالیات به تولید خالص داخلی در ایران 6 درصد و این 
رقم در نروژ که یکی از کشورهایی است که کم ترین 
درصد   20 دارد،  وجود  آن  در  مالیاتی  فرار  امکان 
است. این آمار تطبیقی در کنار آمارهای اقتصادی 
نظام  اصالح  چالش  که  می دهد  نشان  داخلی 
روی  پیش  از جدی ترین چالش های  یکی  مالیاتی 
دولت دوازدهم است و پرداختن به آن با وجود کلیه 
مسائل و معضالت موجود همت عالی طلب می کند؛ 
چون به هر حال نمی توان منکر این مساله شد که با 
وجود تاکیداتی که روی اصالح نظام مالیاتی در ایران 
صورت می گیرد، هنوز هم مالیات در برنامه ریزی های 
مربوط به پیشرفت و توسعه در کشور جایگاهی فرعی 

دارد.

مهدیه محمدپور

تحریریه کارایی

اصالح نظام مالیاتی
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پرونده ویژه

آسـیب هایی کـه نظـام آمـوزش عالـی را در ایـن مقطـع 
زمانـی مبتـال کـرده اسـت، موضـوع یکـی از بحث هایـی 
اسـت کـه هـم اکنـون بـه صـورت جـدی درگرفته اسـت. 
بـرای  را  پرشـماری  آسـیب های  می تـوان  میـان  ایـن  در 
یکـی  داد.  قـرار  شناسـایی  مـورد  عالـی  آمـوزش  نظـام 
از ایـن آسـیب ها، قطـع ارتبـاط نظـام آمـوزش عالـی بـا 
واقعیت هـای اجتماعـی اسـت. این قطـع ارتباط تـا بدان 
پایـه جـدی اسـت که بسـیاری از اسـاتید دانشـگاه حتی 
بـرای طـرح مسـائلی کـه تعـداد کثیـری از افـراد جامعـه 
نیـز اختصـاص  انـدک زمانـی را  از آن هـا رنـج می برنـد، 
ایـن مسـاله را شـاید بتـوان تحـت عنـوان  نمی دهنـد. 
داد.  قـرار  توجـه  مـورد  هـم  زندگـی«  از  علـم  »جدایـی 
منظـور از جدایـی میـان علـم از زندگـی ایـن اسـت که به 
نظـر می رسـد نظـام آموزش عالـی اولویـت و دغدغه حل 
مسـائل جـدی و پرشـمار کـه انسـان ها در حیـات عملـی 
ایـن  نـدارد.  را  بـه گریبـان هسـتند  بـا آن دسـت  خـود 
مسـاله تـا بـدان پایه جدی شـده اسـت کـه اساسـا انجام 
این کارویژه از محافل رسـمی نشـر دانش انتظار نمی رود 
و مطالبـه جـدی هـم در خـارج از فضای دانشـگاه در این 

ارتبـاط وجـود نـدارد.
از طرفـی، آنچـه از دانشـگاه ها انتظـار مـی رود نیـز بـه 
موسسـات  و  دانشـگاه ها  نمی شـود.  محقـق  درسـتی 
آمـوزش عالـی در ایـن مقطـع زمانی بـا وجود تعـدد کمی 
و قابـل توجـه، قادر نیسـتند کیفیتی کـه در عمل انتظار 
تولیـد آن وجـود دارد، را تولیـد کننـد. ایـن »کیفیـت« به 
طـور خالصـه عبـارت اسـت از توانایـی و قابلیـت تولیـد 

ثـروت و قـدرت.
ماهنامـه کارایـی، در همیـن راسـتا پرونـده ویـژه ای بـا 
موضـوع »آسیب شناسـی نظـام آمـوزش عالـی« تهیـه و 
تدویـن نمـوده اسـت. در تدوین ایـن پرونده، تالش شـده 
اسـت تـا از نظـرات صاحب نظـران و دسـت اندرکاران ایـن 

حـوزه نهایـت اسـتفاده صـورت گیرد.

آموزش عالی؛ 
حاضر غایب

با آثار و گفتاری از:

کامل اطهاری

حبیب الله آقامحمدی

رحیم زایرکعبه
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گزارش میزگرد کارایی با حضور کارشناسان 

آسیب شناسی نظام آموزش عالی

کارایی: هدف از تشکیل این جلسه، پرداختن به 
این  در  را  عالی  آموزش  نظام  که  است  آسیب هایی 
مقطع زمانی مبتال کرده است. به ویژه این مساله را از 
این منظر مورد توجه قرار می دهیم که به نظر می رسد 
را  آکادمیک  نظام  از جدی ترین آسیبهایی که  یکی 
درگیر کرده است و ما به واسطه  این حرفه، با آن درگیر 
هستیم، قطع ارتباط نظام آموزش عالی با واقعیت های 
اجتماعی است. این قطع ارتباط تا بدان پایه جدی 
است که بسیاری از اساتید دانشگاه حتی برای طرح 
مسائلی که تعداد کثیری از افراد جامعه از آن ها رنج 

می برند، اندک زمانی را نیز اختصاص نمی دهند. به 
طور خالصه به نظر می رسد نظام آموزش عالی اولویت 
و دغدغه حل مسائل جدی و پرشمار را که انسان ها 
در حیات عملی خود با آن دست به گریبان هستند 
را ندارد. این مساله تا بدان پایه جدی شده است که 
اساسا انجام این کارویژه از محافل رسمی نشر دانش 
انتظار نمی رود و مطالبه جدی هم در خارج از فضای 

دانشگاه در این ارتباط وجود ندارد.
با این تفاسیر، اوال ضمن قدرددانی جدی از حضور 
را طرح  این مساله  تک تک حاضرین، می خواهیم 

تا چه حد  را  که شما دغدغه های طرح شده  کنیم 
جدی می انگارید و اینکه به زعم شما مشکل اساسی 

نظام آموزش عالی در ایران چیست؟

نظام  و  آموزشی  نظام  با  رابطه  در  حاجی زاده: 
دانشگاهی یک سری الگوها وجود دارد. آمارها حاکی 
از این است که نزدیک به 70 درصد از دانشگاه هایی 
که علم تولید می کنند، در آمریکا و در سایر کشورهای 
توسعه یافته مستقر هستند. دغدغه  یافتن پاسخی 
برای چرایی این امر، از حدود صد سال پیش وجود 

 

با حضور:

حبیب الله آقامحمدی )پژوهشگر علوم اجتامعی(

مقصود اسمعیلی کردلر )عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرند( 

علیرضا بافنده زنده )عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربیز(

حبیب تجلی )رياست موسسه آموزش عالی الغدیر( 

یونس جبارزاده )عضو هیئت علمی دانشگاه تربیز( 

محمدرضا چناقلو )عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند(

آصف حاجی زاده )مدرس دانشگاه( 

داود حمیدی رزی )دانشجوی دکرتای توسعه اقتصادی(

سعید دباغ نیکوخصلت )عضو هیئت علمی دانشگاه تربیز( 

محمدتقی ستاری )عضو هیئت علمی دانشگاه تربیز( 
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داشته است و به نظر می رسد هنوز جواب متقنی برای 
آن نیافته ایم. 

با  و  شکل  بدین  می توان  را  دغدغه  این  واقع  در 
صراحت بیشتری مطرح ساخت که چرا انسان ها در 
کشورهای جهان سوم و حوزه خاورمیانه قادر به تولید 
علم نیستند؟ این در حالیست که زمانی که گذشته و 
تاریخ کشورهای مذکور را مورد تدقیق قرار می دهیم، 
در این جغرافیا قدرت تولید شده و حکومت های قوی 
عثمانی  صفویه،  سلجوقی،  سلسله های  همچون 
اندیشه ورزی  از طرفی در حوزه   وجود داشته است. 
در  که  زیسته اند  جغرافیا  این  در  اندیشمندانی  هم 
سطح دنیا تاثیرگذار بوده اند. حال سوال اینجاست 
که موانعی که در این بازه زمانی صدساله که به تقریب 
از شکل گیری نظام آکادمیک در معنای نسبتا مدرن 
در ایران می گذرد، بر سر راه تولید علم و قدرت وجود 
داشته اند، چیست؟ همچنین چنان چه در این مقطع 
کنونی قصد تغییر این رویه را داشته باشیم و بخواهیم 
کارکرد سابق نظام آموزش رسمی را احیاء کنیم، چه 
چیزهایی مورد نیاز است و با چه چالش هایی در این 
زمینه مواجه هستیم؟ به طور خالصه و از منظر من، در 
این میان دو مساله بایستی مورد توجه واقع شود؛ اول 
این که چرا در این منطقه تولید علم و تولید فن صورت 
نمی گیرد؟ دوم اینکه راهکارهایی که می توانند ما را 
از این نقطه حرکت دهند و به نقطه  مطلوب برسانند، 

کدامند؟

کارایی: آقای دکتر چناقلو اجازه بدهید به دلیل این 
دانشگاه  ریاست یک  که حضرتعالی سال ها سمت 
فنی و مهندسی را بر عهده داشته اید، بحث را با شما 
شروع کنم. ممکن است گفته شود علوم انسانی به 
واسطه ماهیتی که دارد به طور جدی تری در معرض 
اعمال  یا  و  قرار گیرد  ایدئولوژیک  دست اندازی های 
تغییرات در محتوای رشته های علوم انسانی سهل تر 
بوده باشد، و در نهایت این که علم یا قدرت در این 
تبیین  بیشتری  سهولت  با  نمی شود،  تولید  حوزه 
چطور؟  فنی  علوم  خصوص  در  اما  گردد.  توجیه  و 
مگر سرفصل  این رشته ها با آنچه در کل دنیا تدریس 
می شود، مشابه نیست؟ آیا فکر می کنید در این حوزه 
اساسا مشکل وجود دارد یا خیر؟ اگر وجود دارد دلیل 
آن چیست؟ به بیان خالصه تر اینکه ما در حوزه علوم 
فنی و مهندسی هم، از تولیِد علمی که در دنیا منشا 
اثر باشد و قدرتی که ما را برای رقابت بین المللی تجهیز 

نماید، عاجزیم، بر چه مبنایی قابل توضیح است؟

چناقلو: شاید بهتر باشد در این زمینه صاحب نظران 
مدیریت  و  اجتماعی  علوم  جامعه شناسی،  حوزه 
اظهارنظر کنند اما در خصوص حوزه های تخصصی 
در وهله اول باور من بر این است که نبایستی نسبت 
به این قضیه نگاه صفر و یک داشته باشیم. به نظر 
بگوییم علمی  نیست که  اظهارنظر درست  این  من 
تولید نمی شود. شاید این اظهارنظر که بگوییم »سطح 
مقرون تر  واقعیت  به  نمی شود«،  برآورده  انتظارات، 
باشد. ولی این که هیچ کاری صورت نگیرد و ما در 
حد صفر باشیم، درست نیست. این که سوال وجود 
طرح  مرتبط  دغدغه های  و  سواالت  و  باشد  داشته 
گردد، قطعا الزم است. از این منظر نظام آموزش عالی 
من  که  بررسی  اساس  بر  است.  نقد  و  بررسی  قابل 
داشتم، به این نتیجه رسیدم که حتی در کشورهای 
جامعه  برای  دانشگاه ها  که  انتظاراتی  نیز  پیشرفته 
یعنی  نیست.  عالی  صد  در  صد  می کند،  برآورده 
انتظاری که جامعه از دانشگاه دارد در حد عالی برآورد 
نمی شود. یعنی تقریبا این مساله در کل دنیا ساری 
و جاری است. لیکن مهم ترین مساله در دانشگاه ها 
تحول پذیری است. در دانشگاه صنعتی سهند برای 
ما سوال بود که در حوزه های مختلف می بایست چه 
کار کنیم؟ همچنین پاسخ این سوال اهمیت دارد که 
آیا الگوی مورد استفاده در یک کشور دیگر را می توان 
در این جا نیز پیاده کرد؟ برای مثال یکی از همکاران 
ما که در ژاپن تحصیل کرده است، می گوید در ژاپن 
یافتن شغل برای دانشجو یک وظیفه اخالقی برای 
که  اینجاست  مساله  اما  می شود.  محسوب  استاد 
جایگاه اساتید در سیستم های مختلف اجتماعی و 
دانشگاهی با یکدیگر متفاوت است. تجربه دانشگاه 
صنعتی سهند در ارتباط با صنعت و شغل این بود که ما 
سعی کردیم دانشگاه های عمده دنیا که از نظر علمی 
موفق هستند، را مورد بررسی قرار دهیم تا تحوالتی 
که دانشگاه ها متناسب با شرایط خود اعمال کرده اند 
را مورد ارزیابی قرار دهیم. باز هم تاکید می کنم که 
ما نمی توانیم یک سیستم را عینا وارد کرده و به کار 
گیریم. چرا که تمام لوازم آن فراهم نیست. بومی سازی 
مدل های تغییر در این میان بسیار واجد اهمیت است. 
ما این کار را در دانشگاه صنعتی سهند شروع کردیم 
اما شروع چنین حرکتی صرفا در یک دانشگاه کافی 
نیست؛ اگرچه جزء ضرورت ها است. بایستی ببینیم 
آیا  می گردد،  تربیت  دانشگاه  توسط  که  محصولی 

می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد؟

کارایی: آیا سیاست بومی سازی که مورد اشاره قرار 

ارتباط  در  مثال  یا  است  به محتوا  مربوط  می دهید، 
با  ارتباط صنایع  بومی  با در نظر گرفتن مولفه های 

دانشگاه ها؟

چناقلو: ببینید محتوا همان محتوایی است که در 
تمام دانشگاه های دنیا تدریس می شود. من با این 
نظر که دانشگاه ها در ایران نمی توانند به خوبی به 
تربیت نیرو بپردازند، کامال مخالف هستم. شاهدی 
که می آورم این است که برخی دانش آموختگان ما 
از کشور  آکادمیک و مهندسی خارج  که در فضای 
هم  موفقی  بسیار  افراد  اتفاقا  کرده اند،  پیدا  حضور 
هستند. قطعا ما برای صنایع خود نیروهای خوبی 
تولید کرده ایم. اما مساله این است که مدیریت نیروی 
و  تحصیلی  دوره  در  دارد.  بسیاری  اهمیت  انسانی 
در دانشگاهی که من تحصیل کرده ام، به رغم این 
که تمام دانشجویان خارجی می توانستند تقریبا در 
تمامی رشته ها مشغول به تحصیل شوند، اما ایرانیان 
راه  دانشگاه  مدیریت  دانشکده  در  وجه  هیچ  به  را 
نمی دادند. حال مساله اینجاست که مگر چه دانشی 
در دانشکده مدیریت ارائه می شد که مثال با اهمیت تر 
از علوم مهندسی است؟ من فکر می کنم در رابطه با 
علوم انسانی باید بیش تر از این سرمایه گذاری صورت 
گیرد که این فرآیند، خود مولِد انسان های با بهره وری 
باالتر و ایجاد سیستم های مرتبط باهم خواهد بود. 
و  ورودی  دارای  سیستم  یک  مثابه   به  دانشگاه ها 
خروجی هستند که این ها با هم در ارتباط هستند. 
ورودی از کجا می آید؟ این سیستم چگونه کار می کند 
تمامی  است؟  در حرکت  کدام جهت  به  و خروجی 
این ها با سایر سیستم های موجود در خارج از نظام 
است مسائل  و الزم  ارتباط هستند  در  آموزشی هم 
نظام آموزشی از سایر زوایا هم مورد بررسی قرار گیرد 
که ضعف ها نمود بهتری پیدا کنند. به هر حال سوال 
اول ما می بایستی این باشد که در دانشگاه ها چه باید 
بکنیم؟ ما در دانشگاه خود، بررسی هایی انجام دادیم 
و تصمیمی مبتنی بر ایجاد یک مرکز تحقیقاتی گرفته 
شد اما سازمان امور اداری و استخدامی اجازه تشکیل 
چنین مرکزی را نمی داد. به همین جهت ما برای حل 
مشکل، ایجاد مراکز تحقیقاتی خودگردان را پیشنهاد 
این طرح  از  وزیر وقت  زمان  از  برهه  آن  و در  کردیم 
استقبال کرد و طرح مذکور در سطح ملی اجرا شد. 
ایجاد این مراکز به واسطه فراهم نمودن برخی شرایط 
از جمله امکان همکاری با کشورهای پیشرفته، باعث 
شد همکاران ما کارهای بزرگی انجام دهند. اینجا یک 
مساله دیگر مطرح می شود آن این است که تا زمانی 
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صنعتی  با  موثر  ارتباط  امکان  دانشگاه  اصحاب  که 
را ندارند، بالطبع امکان آگاهی یافتن از مسائل آن را 
نخواهند داشت. در همین راستا برای اولین بار و بر 
اساس توافقنامه بین وزارت علوم و وزارت صنایع، یکی 
از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند به 
عنوان فرصت مطالعاتی در بخش صنعت حضور یافت 
و این امر فرصتی فراهم آورد تا دانشگاهیان با مشکالت 
فرصت های   چنین  اما  کنند.  پیدا  آشنایی  صنعت 
مطالعاتی هنوز هم آنچنان که باید و شاید، متداول 
نیستند و فرصت مطالعاتی به مثابه اعزام به خارج از 
کشور در نظر گرفته می شود. البته من نمی گویم که این 
الگو در همه جا کاربردی است؛ اما کنکاش دقیق در 
فضای علمی، آموزشی و پژوهشی بسیار راهگشاست.

کارایی: آقای دکتر تجلی، آقای دکتر چناقلو ضمن 
صحبت های خود فرمودند که در واقع سوال اساسی 
ما می بایست این باشد که »دانشگاه باید چه کار کند«، 
بگذارید من همین سوال را به یک شکل دیگر از شما 
بپرسم و آن این که دانشگاه و نظام آموزش عالی در 

ایران می بایست چه کارهایی نمی کرد که کرده است؟

تجلی: اجازه بفرمایید مساله آسیب شناسی نظام 
آموزش عالی را را از نظر زمانی محدود کنیم و به این 
بپردازیم که در بازه زمانی پس از انقالب اسالمی از 
لحاظ کمی و کیفی در این حوزه چه کارهایی انجام 
شده است؟ همین طور اینکه چه کارهایی الزم است 

انجام گیرد؟ 
ما بعد از انقالب از نظر کمی اقدامات زیادی انجام 
داده ایم. آمارها هم موید این مساله است؛ به طوری که 
و  داشتیم  دانشجو  هزار  پنجاه  و  صد   ،60 دهه  در 
هزار  و 800  میلیون  به 4  دانشجویان  تعداد  اکنون 
رسیده است. در دهه 60، تنها 20 دانشگاه در سراسر 
کشور وجود داشت، اما اکنون حدود 2800 دانشگاه 
و موسسه آموزش عالی در کشور دانشجو می پذیرند. 
تربیت  کشور  در  که  دانشجویانی  تعداد  این روی  از 
می شوند، به لحاظ کمی بسیار افزایش یافته است. 
همچنین تعداد رشته ها نیز به صورت قابل توجهی زیاد 
شده است. اما تمام این ها در واقع ماهیتی کمی دارند. 
این وضعیت در خالل یک زمان نسبتا طوالنی بر روی 
کیفیت تاثیر گذاشته است. یعنی حرکت در مسیری که 
هدف آن، صرفا پاسخ دادن به درخواست های کمی 
بوده است، کیفیت را نیز تحت الشعاع قرار داده است. 
اگر صرفا به آمار اکتفا کنیم، ما نه از لحاظ آموزشی و 
نه از لحاظ پژوهشی مشکلی نداریم. زمانی در این 
صورت  اندک شماری  بسیار  پژوهش های  مملکت، 
می گرفت اما اگر اشتباه نکنم در حال حاضر، 2 هزار و 
200 مقاله در سال به چاپ می رسد. همچنین براساس 
آمار، هزاران موسسه دانش بنیان، پارک علم و فن آوری و 
موسسات آموزشی غیرانتفاعی نیز در طی این سال ها 
راه اندازی شده است. در سال 68 حدود 50 موسسه 
وجود  کشور  سرتاسر  در  غیرانتفاعی  عالی  آموزش 
داشت اما تعداد این موسسات در حال حاضر به حدود 
357 افزایش یافته است. این ها همه مصداق گسترش 
کمی است. واقعیت این است که زمان آن فرا رسیده 
است که ما ببینیم در کجا قرار گرفته ایم؟ چه چیز تولید 

می کنیم؟ و الزم است چه کار کنیم؟ 
به نظر من مشکل این است که ما هر فرآیندی را یا 
براساس تقلید شروع می کنیم و یا براساس فکرهای 
ناپخته و نااندیشیده. چنین رویکردی باعث می شود 
که پس از شروع هر فرآیندی در کشور، الجرم ناچار به 

بازنگری و جمع و جور کردن آثار و تبعات آن شویم.

کارایی: دقیقا اصل مساله همین است. این که چرا به 
این روند تولیِد کمی نگاه نقادانه وجود دارد؟ به عبارت 
دیگر، در کنار این افزایش کمی، انتظار ظهور و بروز چه 

مولفه های کیفی را داریم؟

تجلی: تصور من بر این است که مشکل این است که 
به نیازهای جامعه توجه نشده است. یعنی انتخاب ها 
و عملکردهای کمی ما، هیچ وقت در مسیر نیازهای 

جامعه و بازار نبوده است.

کارایی: بدین ترتیب شما اعتقاد دارید رویکرد کیفی 
نسبت به مقوله آموزش عالی به معنی توجه به نیازهای 

واقعی جامعه است؟

تجلی: بله. چنانچه شما به تعداد و کثرت برخی 
و  عالی  آموزش  موسسات  در  خاص  رشته های 
که  شد  خواهید  متوجه  کنید،  توجه  غیرانتفاعی ها 
مورد  اصال  جامعه،  در  رشته ها  این  به  نیاز  مساله 
توجه قرار نگرفته است. این رویکرد در نهایت سبب 
سرخوردگی و عدم تمایل به ادامه تحصیل و مسائلی از 
این دست می شود. به همین دلیل به اعتقاد بنده باید 
به سمت عرضه بازار توجه بیش از پیش نماییم و در آن 

مسیر پیش برویم. 
البته مشکالت ما در ارتباط با نظام آموزش عالی 
تنها در این مساله خالصه نمی شود و به غیر از مساله  
در  دارد.  وجود  نیز  دیگری  عمده   مشکالت  مذکور، 
خوب  حکمرانی  مبانی  که  آنچه  ما  دانشگاه های 
خوانده می شود، وجود ندارد. عمده ترین نمودهای 
حکمرانی خوب در دانشگاه ها، وجود شایسته ساالری، 
قانونمندی، شفافیت و استقالل دانشگاه است. اما 
دانشگاه های ما از فقدان این موارد رنج می برند. وزارت 
و  نه نقش هدایت گر  و  نه سیاست گذار است  علوم، 
حمایتی و پشتیبانی و نظارتی دارد. در مقابل، رویکردی 
تمرکزگرایانه دارد و تمام قدرت را به دست گرفته و به هر 
سویه ای که تمایل دارد، امور را پیش می برد و البته در 
نهایت نیز نتوانسته است نتیجه ای قابل قبول کسب 

کند و در مسیر درستی حرکت کند.
و  علمی  مراجع  با  همکاری  هیچ گونه  ما   
و  علمی  افراد  و  فرهنگستان ها  مثال  تصمیم گیرنده 
شاهد  هیچ گاه  بنده  نمی کنیم.  مشاهده  باتجربه 
نبودم که وزارت علوم حداقل طالب برگزاری جلسات 
حوزه  این  باتجربه  افراد  و  صاحب نظران  با  مشورتی 
باشد. مثال فرهنگستان ها به صورت مستمر به متولیان 
امر نامه ارسال می کنند و مسیر نشان می دهند، در 
حالی که این نامه ها هیچ گاه آن چنان که باید و شاید 

مورد توجه قرار نمی گیرد.
از طرفی ما به پیمان های بین المللی آموزشی نیز 
ما  دانشگاه های  روی،  همین  از  و  نشده ایم  ملحق 
بین المللی نشده اند. دانشگاه نمی تواند درهای خود 
را به روی دنیا ببندد. دانشگاه باید تعامالت آزادانه ای 
با دنیای خارج داشته باشد تا بتواند آزادانه الگو بگیرد. 
مشکل دیگر در ارتباط با برنامه های آموزشی ماست 
که در واقع برنامه های آموزشی 30 سال گذشته است. 
و این در حالیست که ما به صورت مداوم در حال سخن 

گفتن از لزوم تغییر هستیم.
به طور خالصه الزام امروز این است که توجه کنیم 
در بازار کار چه نیازهایی وجود دارد؟ به نظر من الزم 
است نقشه ها و برنامه های آموزشی خود را در آن مسیر 
قرار دهیم و سعی کنیم بر اساس نیازهای جامعه پیش 

برویم. 
وگرنه این که صرفا از الگوی آکادمیک کشورهای 

چناقلو: 

ایـن کـه سـوال وجـود داشـته باشـد و 
سـواالت و دغدغه هـای مرتبـط طـرح 
گـردد، قطعـا الزم اسـت. از ایـن منظر 
نظـام آمـوزش عالـی قابـل بررسـی و 
نقـد اسـت. بر اسـاس بررسـی که من 
داشـتم، به این نتیجه رسـیدم که حتی 
در کشـورهای پیشـرفته نیـز انتظاراتـی 
کـه دانشـگاه ها بـرای جامعه بـرآورده 
می کنـد، صـد در صـد عالـی نیسـت. 

تجلی:

بـه نظـر من مشـکل این اسـت کـه ما 
هر فرآیندی را یا براسـاس تقلید شـروع 
می کنیـم و یا براسـاس فکرهای ناپخته 
و نااندیشـیده. چنیـن رویکـردی باعث 
می شـود که پس از شـروع هـر فرآیندی 
در کشـور، الجـرم ناچار بـه بازنگری و 
جمـع و جـور کـردن آثـار و تبعـات آن 

شویم.
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توسعه یافته الگوبرداری کنیم، و مثال 2 هزار و 200 
مقاله در سال ارائه کنیم، در عمل هیچ کمکی به ما 
نخواهد کرد. بایستی ببینیم این مقاله ها تا چه میزان 
در رفع نیازهای این مملکت موثر واقع شده اند؟ همه 
صرفا به الگوهای خارجی توجه می کنیم البته این 
مساله تا یک سطح قابل فهم است، چون افرادی که 
در مسیرهای پژوهشی فعال هستند، الجرم می بایست 
براساس یک استاندارد و الگوی جهان شمول فعالیت 
نمایند. مساله اینجاست که ما هیچ گاه به نیازهای 
کشور خود توجه نکرده ایم؛ به این مساله که انجام این 
پروژه های پژوهشی، زمینه ساز چه تغییرات و تحوالتی 

در کشور خواهد شد.
 به نظر من، ما به یک اقدام فوری نیاز داریم و آن این 
است که گسترش نظام آموزش عالی سازمان دهی 
بدون  اما  یافته  گسترش  عالی  آموزش  نظام  گردد. 
سازمان معین و مشخص. هر کسی که بر راس کار 
نشسته است، بر اساس انگیزه ها و سلیقه ها و منویات 
خود، اقداماتی را انجام داده است. به عنوان مثال، 
در مقابل دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور ایجاد شده 
است. درست است که دانشگاه پیام نور موسسه ای 
است که به صورت نیمه وقت به متقاضیان خدمت ارائه 
می نماید و وجود آن برای یک سری افراد که شرایط 
خاصی دارند، الزامی است، اما مساله اینجاست که ما 

با این هدف، در این مسیر قدم نگذاشته ایم.
به  را  به طور خالصه ما چنان نظام آموزش عالی 
لحاظ کمی گسترش داده ایم که برگه هایی برای ثبت 
نام و اخذ تخفیف در موسسات مختلف آموزش عالی 
در میادین اصلی شهرهای بزرگ توزیع می گردد. این، 
در واقع نمود و جوهر رویکرد و سیاست گذاری ما را در 

قبال نظام آموزش عالی نشان می دهد. 

کارایی: یکی از نقدهایی که به دانشگاه  وارد می شود، 
این است که دانشگاه به یک سازمان بوروکراتیک بسیار 
ناکارآمد تبدیل شده است که در آن به ویژه اساتید که 
مسئول مستقیم نشر علم و آگاهی هستند، به شاغلین 
تبدیل  غیرمسئول  و  غیرپاسخگو  بوروکراسی  یک 
شده اند که در قبال مسائل واقعی و اجتماعی رفتار و 
رویکردی منفعالنه دارند. تا چه میزان با چنین ارزیابی 

از دانشگاه و نظام آموزش عالی موافق هستید؟

تجلی: شایسته ساالری در دانشگاه های ما گم شده 
است. قانونمندی هم همین طور. اگرچه یک سری 
فعالیت ها در چارچوب قانون صورت می گیرد اما اصول 
موضوعه و مدونی که اجازه  ورود آزادانه  اخالق علمی 

این مهم، تحت  و  ندارد  را بدهد، وجود  به دانشگاه 
لوای سایر سیاست ها قرار گرفته و از بین رفته است. 
از طرفی شفافیت وجود ندارد و به مشارکت طلبیدن 
اصحاب اصلی دانشگاه در بحث مدیریت و راهبری و 
سیاست گذاری هم به دست فراموشی سپرده شده 
است. طبیعتا در چنین شرایطی حتی افراد دلسوز هم 

وارد عرصه  عملی و اقدام موثر نمی شوند. 

حمیدی: در تایید صحبت های آقای دکتر تجلی 
بایستی بگویم در اقتصاد بحثی وجود دارد تحت این 
نمودار  بازار، هر چیزی دارای قیمت،  عنوان که در 
عرضه و نمودار تقاضاست. نقطه برخورد دو نمودار 
عرضه و تقاضا، قیمت تعادلی را به دست می دهد. 
این قیمت تعادلی بازار را تسویه می کند و هر شوکی 
هم که وارد می شود، آنقدر تغییر و تحول پیدا می کند 
تا بازار تسویه شود. دانش به معنای عمومی، یا همان 
دانش دانشگاهی، کاالیی است که در آن شکست 
بازار اتفاق افتاده است و به همین جهت هم دولت 
باید از آن حمایت کند. برخی دانش ها هم هستند 
که به تازگی، یعنی با مدرن تر شدن جامعه ظهور پیدا 
می کنند، که حکم الگو را دارند. این دانش های نوین 
به ویژه در زمینه صنعت، موضوعیت دارند که مراکز 
تحقیق و توسعه هم، الگوهای مربوط به آن ها را عرضه 
می کنند و هم برای آن بازارسازی می کنند. اما دانش به 
معنای عمومی، دانش به معنای کاالی دانشگاهی که 
در دانشگاه های ما تدریس می شود، کاالیی است که 
برای آن شکست بازار اتفاق می افتد و الجرم می بایست 
توسط دولت مورد حمایت قرار گیرد. آن چیزی که 
ما در حال حاضر در جامعه شاهد آن هستیم، نشان 
دهنده  این است که ما صرفا به عرضه دانش توجه 
کرده ایم. ما فقط دانشگاه تاسیس کرده ایم، دانشگاه 
پردیس ها  غیرانتفاعی،  علمی کاربردی،  نور،  پیام 
تقاضای  به  و  کرده ایم  ایجاد  را  مشابه  موسسات  و 
دانش توجهی نشان نداده ایم. عرضه را باال برده ایم، 
و در نتیجه  آن قیمت دانش، دانشجو و استاد پایین 
که  این  است.  معنوی  قیمت  منظورم  است.  آمده 
نمی توانند  موارد حتی  برخی  در  دانشجویان دکترا 
نیازهای فیزیولوژیکی خود را رفع کنند، در واقع نماد 
همان شکست بازار است. مساله اینجاست که چرا 
تقاضای دانش در جامعه ما مورد توجه قرار نمی گیرد 
و چرا سیاست گذاران علمی در کشور بدون برنامه، به 

عرضه دانش پرداخته اند؟ 

اما مساله  به تقاضا اشاره می کنید،  کارایی: شما 

در  شاید  دارد.  وجود  تقاضا  اتفاقا  که  اینجاست 
سال های اخیر تقاضا برای ورود به دانشگاه ها کم شده 
باشد ولی آیا همین افزایش تعداد دانش آموختگان که 
از آن صحبت می کنیم، خود، به معنای افزایش تقاضا 

برای کاالیی که در دانشگاه عرضه می شود، نیست؟

نتیجه  از  که  است  این  من  منظور  حمیدی: 
می شود.  استفاده  چقدر  دانشگاهی  پژوهش های 
آقای دکتر تجلی هم اشاره فرمودند که تعداد زیادی 
مقاله به رشته تحریر درمی آید، که برخی از این کارهای 
مساله  اما  هستند.  ارزشمند  بسیار  نیز  پژوهشی 
اینجاست که علم باید به عنوان نهاده وارد تمام ابعاد 
زندگی انسان ها شود. این اتفاقی است که نیفتاده 

است. این عزم وجود ندارد.

کارایی: در اینجا یک مساله مطرح می شود. شاید 
نیست،  جامعه  خدمت  در  لزوما  چون  نهاده  این 
خروجی  عنوان  به  که  علمی  از  ندارد.  مطلوبیت 
دانشگاه در نظر گرفته می شود، انتظار می رود تاثیری 

عینی در جامعه داشته باشد. 

معنوی  قیمت  که  است  این  منظور  حمیدی: 
دانشجو، دانشگاه و استاد در جامعه پایین آمده است. 
دانشجویان  به  بهداشت  وزارت  مثال  برای  ببینید 
دکترای خود حقوق ماهانه می پردازد. دانشجویانی که 
همچون دانشجویان سایر رشته ها، از دوره کارشناسی 
شروع کرده و تا مقطع دکترای رشته هایی همچون 
تحصیل  به  مشغول  درمان  و  بهداشت  مدیریت 
وضعیت  دانشجویان  این  اینکه  دلیل  می شوند. 
متفاوت تری دارند و حقوق ماهیانه دریافت می کنند، 
این است که از همان بدو امر، پذیرش براساس نیاز و 
تقاضا صورت گرفته و عرضه بر مبنای تقاضا مدیریت 
شده است. این مساله زمینه  پیشرفت دانش آموختگان 
مراکز  در  تا  می یابند  امکان  چون  می آورد،  فراهم  را 
خود،  تحصیلی  زمینه   با  مرتبط  توسعه  و  تحقیق 
مشغول به کار شوند. در مقابل، وزارت علوم چه کار 
بیشترین  تا 92،  سال 89  از  علوم  وزارت  می کند؟ 
تعداد دانشجوی دکترا را پذیرش کرده است. اما مساله 
اساس  بر  دانشجوی دکترا  تعداد  این  که  اینجاست 

کدام تقاضا پذیرش شده اند؟ 
ساده ترین مفهوم و منطق اقتصادی، نمودار عرضه و 
تقاضا است که در زمیه پذیرش داوطلبین مورد اغفال 

قرار گرفته است.
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آسیب  مورد  دو  بحث،  جای  بدین  تا  کارایی: 
مطابقت  عدم  است؛  گرفته  قرار  شناسایی  مورد 
نظام  زمینه  در  گرفته  صورت  سیاست گذاری های 
آموزش عالی با نیازهای عینی و واقعی جامعه و عدم 
تعادل عرضه و تقاضا در زمینه کاالیی که نظام آموزش 

عالی ارائه می کند.

شده  مطرح  موارد  تمام  من  نظر  به  حاجی زاده: 
خود معلول عوامل دیگری هستند. به نظر می رسد 
ما مشکل کالمی داریم. بدین معنا که ما با گسست 
کالمی مواجه هستیم. به عنوان مثال چنانچه انقالب 
مشروطه را مورد توجه قرار دهیم، می بینیم که چون 
و  ساله  سیصد  و  هزار  تجربه  یک  به  مقطع  آن  در 
همچنین متنی متکی هستیم، توانستیم از طریق 
را حل  و مسائل خود  پیدا کنیم  این کالم شناخت 
کنیم. در درون آن متن، ما صاحب یک کالم قدرتمند 
بوده ایم. ما دارای یک فلسفه قوی هستیم و در کنار 
آن سیستم های قوی دولتی هم داریم؛سلسله هایی 
همچون سلجوقی، صفویه و عثمانی. در آن دوره، در 
خاورمیانه قدرت هایی وجود داشته اند که می توانند 
هم سطح و هم ردیف با غرب پیش می روند اما در دوران 

پهلوی این روند متوقف می شود.
این امر مصادف با زمانی است که در کالم اختالل 
رخ می دهد. هم اکنون ما می خواهیم، مبانی فلسفه 
غرب را از خالل متون مربوطه متوجه شویم، اما فرآیند 
مفاهمه رخ نمی دهد. جالب است که حتی با مراجعه 
به متون قدیمی نیز فهم مطلب اتفاق نمی افتد. مثال ما 
هم اکنون مالصدرا را نیز نمی فهمیم. مساله این است 
که ما معرفت ها را به شکل کورکورانه انتقال داده ایم. 
به کارگیری لفظ کورکورانه بدین دلیل است که برای 
به معرفت، سه  و شناخت نسبت  به معرفت  اتصال 
مولفه الزم است؛ یک، هستی شناسی. دوم، روشی که 
به صورت سیستماتیک ما را به سمت هستی شناسی 
می برد، سوم، عمل مرتبط در راستای حل مسائل یا 

اهدافی که تعریف شده است.
 این سه مولفه در کنار هم الزم است تا ما به شناخت 
واصل شویم. مساله اینجاست که ما از این طرق به 
مثابه  به  را  شناخت  ما  نیافته ایم.  دست  شناخت ها 
یک گزاره خبری از غرب کپی برداری کرده و به همان 

کیفیت تکرار کرده ایم. 
به این خاطر است که حتی اظهارنظرهای افرادی که 
این معرفت را انتقال داده  و پیرامون آن بحث کرده اند، 
سرشار از تناقض و تضاد است. به همین خاطر هم این 
کالم اوال قادر نیست روابط پدیده ها را تجزیه و تحلیل 

کند، منظور هر پدیده ای، از همین خودکار گرفته تا 
ریاضی و مکانیک و فلسفه. 

 ما قادر به تحلیل روابط نیستیم. به عنوان مثال، 
افالطون هدفی به اسم » عدالت« را در نظر می گیرد 
و با روشی که اسم آن را قیاس می نامیم، آن را مورد 
شناسایی قرار می دهد. ما صاحب کالمی که قادر به 

تجزیه و تحلیِل روابط باشد، نیستیم. 
من علت عمده آن را این می دانم که ما از گذشته 
نه صاحب کلمات  نیز  اکنون  و  خود قطع شده ایم. 
دنیای مدرنیم نه کالمی داریم که بتواند روابط را ترکیب 
دهد. یعنی ما قادر به ساخت یک هواپیما نیستیم. ما 

قادر به ساخت یک ماشین نیستیم. 
منظور من از کالم، گسترده است. به نظر می رسد 
فراچنگ  را  دو  آن  تا  و  داریم  احتیاج  چیز  دو  به  ما 
نیاوریم، نارسایی ها همچنان وجود خواهند داشت: 
یک، روش سیستماتیک هدفمند کالمی که هستی 
را جهت شناخت برای ما تحلیل کند، کل هستی از 
خودکار گرفته تا هستی کهکشان را. همان طور که 
تحلیل  برای  سیستماتیک  روش  ما  گفتم،  پیش تر 
نداریم و تحلیل های ما مصداق پریشان گویی است. 
چه تحلیل های سیاسی ما چه تحلیل های اقتصادی 
ما. دو، روش سیستماتیک، که چنانچه واجد این روش 
سیستماتیکی باشیم، قادر خواهیم بود با بهره مندی 
از همان روش ها، به خلق پدیده ها بپردازیم. همانطور 
که افالطون برای شناخت یک حقیقت، »عدالت«، از 
منطق قیاس استفاده می کند و به آن می رسد. با همان 
منطق نیز کتاب جمهوری را می نویسد و تئوری پردازی 
می کند، می گوید من چطور به جامعه آرمانی یا مدینه 
فاضله خواهم رسید. این طور نیست که افالطون در 
این فرآینِد نظریه پردازی، منطق قیاس را با استقراء 
درآمیزد، منطق استقراء را با منطق دیالکتیک و چندین 

منطق را به کار گیرد و در نهایت هم به نتیجه نرسد. 
به نظر من، متاسفانه در دوران پهلوی، در کالم ما 
اختالل ایجاد شده است و این اختالل اجازه نمی دهد 

کالم ما صاحب روش شود. 

آکسفورد  معترض  اساتید  از  گروهی   اسمعیلی: 
اقدام به تاسیس دانشگاه کمبریج می کنند. این اتفاق 
دقیقا در سال 1209 میالدی رخ می دهد. اساتید 
کمبریج در واقع متشکل از دگراندیشان هستند، که 
وضعیت موجود را برنمی تابند. قصد دارم به یک سری 
دستاوردهای این دانشگاه اشاره کنم تا از این طریق 
بتوانم به خالهایی که در سیستم آموزشی ما وجود 

دارد، بپردازم.

از  زخمی  شیردل  ریچارد  صلیبی  جنگ های  در   
سپاهیان صالح الدین ایوبی برمی دارد، اما مسلمانان 
با توسل به روش هایی که آن زمان کشف کرده بودند، 
می شود.  قطع  وی  تب  و  می کنند  درمان  را  ریچارد 
از  پس  و  گرفته  قرار  مساله  این  تاثیر  تحت  ریچارد 
اسالم شناسی  دپارتمان  تاسیس  به  اقدام  بازگشت 
کمبریج  دانشگاه  اسالم شناسی  دپارتمان  می کند. 
یعنی   1918 سال  در  دارد.  ساله   800 سابقه ای 
دایرة المعارف  انگلستان  در  پیش  سال  صد  حدود 
معنای  به  نه  این ها  می شود.  تدوین  اسالم شناسی 
عالقه به اسالم، بلکه به معنای کاربردی کردن دانش 
و شناختن دشمنان است؛ با این فرض که آنان اسالم 
را دشمن خود می انگاشته اند. مسلمانان به ندرت آگاه 
هستند که به عنوان مثال تشیع دارای چند فرقه است 
و جمعیت آن ها در کدام مناطق پراکنده هستند؛ اما 
دانشگاه کمبریج انگلستان در این زمینه اطالعات 

نوشتاری دارد. 
دانشگاه های اروپا تا قبل از رنسانس ماهیتی مذهبی 
داشتند و اغلب به مسائل بومی می پرداختند، اما بعد 
از رنسانس محتوای علوم در دانشگاه ها کاربردی تر 
می شوند. جالب است بدانید به عنوان مثال دانشگاه 

پاریس قدمتی حتی بیش از دانشگاه آکسفورد دارد. 
آموزش  نظام  بر  مترتب  آسیب های  مورد  در  اما  و 
این  به  از همه چیز  پیش  در کشور خودمان،  عالی 
گفته ویلهلم دیلتای، اشاره می کنم که معتقد است 
»علوم انسانی برای نقد حکومت ایجاد شده و وظیفه 
علوم انسانی نقد حکومت و قدرت است«. چنانچه این 
اظهار را صواب و معتبر بینگاریم، بایستی ببینیم آیا 
در دانشگاه های ما چنین اتفاقی رخ می دهد؟ پاسخ 
منفی است. خیر. چون جسارت این کار وجود ندارد. 

از طرفی ما در زمینه متدلوژی نیز مشکالت اساسی 
می زیسته  بهایی  شیخ  کشور  این  در  زمانی  داریم. 
ابتکار وی  به  که  که سازه های مهمی  زمانی  است. 
ساخته شده است، را مورد توجه قرار می دهیم، مهارت 
امتزاج علوم نظری مختلف برای آفریدن یک اثر در 
عمل به وضوح به چشم می خورد؛ پس چرا این دانش 
نظری و این مهارت انتقال پیدا نکرده است؟ به نظرم 
مشکل در همان متدلوژی و سیستم دانشگاهی بوده 
است؛ چرا که دانشگاه در آن معنا که در غرب وجود 

داشته است، هیچ گاه در این کشور پا نگرفته است. 
واسطه  به  است،  جزیره ای  کشور  یک  انگلیس 
محدودیت هایی که جغرافیای این کشور بر آن تحمیل 
می  کرده است و به دلیل اینکه الزم بود این کشور با 
از  بخشی  کشور  این  مردم  سرزمین،  کمبود  وجود 
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نیازهای غذایی خود را از طریق کشاورزی تامین نمایند، 
آکادمی های علوم تشکیل شد. اهمیت این مراکز تولید 
علم و تولید راهکار به قدری بوده است که با وجود تغییر 
در حکومت ها و وقوع جنگ ها، این آکادمی های علوم 
همواره بر سر جای خود باقی مانده اند و دولت ها هم 
خود را موظف می دانسته اند که این مراکز علمی را به 

لحاظ مالی مورد حمایت قرار دهند.
البته چنانچه قصد مقایسه داشته باشیم، برای تبیین 

این تفاوت ها عوامل پرشماری وجود دارند. 
در  دانش آموختگان  نگهداری  برای  ما  اینکه  مثال 
یکی  خود  نداریم،  مدونی  برنامه  خود  کشور  داخل 
عالی  آموزش  سیستم  در  ضعف  جدی  عوامل  از 
ماست. ما در دوره کارشناسی به صورت انبوه دانشجو 
برخی  که  زمانی  میان  این  در  اما  می کنیم.  تولید 
دانشگاه های  می شوند،  برجسته  دانش آموختگان 
برخی  طوری که  به  می کنند.  جذب  را  آن ها  غرب 
در  آمریکا  ُبرنده  سالح  دارند،  عقیده  اندیشمندان 
نخبگان کشورهای  مناسبات جهانی، همان جذب 
ما  مشکل  تنها  البته  مساله  این  است.  سوم  جهان 
نیست، مشکل پاکستان و کشورهایی از این دست 
هم است و تا دیروز مشکل چین هم بوده است. اما 
چه شده است که این روند در چین معکوس شده و 

دانشمندان چینی به کشور خود بازمی گردند؟
 اگر ما بتوانیم فضایی ایجاد کنیم که دانشمندان 
پرشمار ما نیز بازگردند، گره بسیاری از مشکالت ما 
اینجاست که ظاهرا  اما مساله  گشوده خواهد شد. 
اراده ای در جهت ایجاد این فضا وجود ندارد. رفاه و 
آرامش ذهنی بخشی از خواسته  های نخبگان ماست. 
پوند یعنی  درآمد دانشگاه کمبریج 1.648 میلیارد 
و  آموزش  وزارت  بودجه  برابر   26 حدود  در  چیزی 
پرورش ایران است. داشتن این درآمد بدان معناست 
که الزم نیست دولت کمکی به این دانشگاه نماید. 
حال ببینیم کدام دانشگاه در کشور ما قدرت چنین 
درآمدزایی را دارد؟ این که چرا این امر اتفاق نمی افتد 
جای بحث جدی دارد. البته ممکن است برخی به 
درآمدهای دانشگاه های آزاد که تشکیالت گسترده ای 
البته مشخص  کنند.  اشاره  دارند،  در سراسر کشور 
است که این دانشگاه واجد درآمدهای معینی است 
چون اگر این درآمدها نبود، دانشگاه آزاد در این حد 
گسترش نمی یافت. اما سوال اینجاست که دستاورد 
این دانشگاه در جامعه چه بوده است؟ چه در حوزه 
علوم انسانی و چه در حوزه علوم پایه و علوم فنی؟ به 
نظر می رسد چنانچه بگوییم این دانشگاه در هیچ کدام 
از حوزه های فوق دستاورد خاصی نداشته است، پر 

بیراه نیست.

که  نیست  این  مساله  شما  نظر  به  پس  کارایی: 
گسستی در کالم ما واقع شده، آن هم در دوره  معاصر 

و از زمان پهلوی؟

 اسمعیلی: به زعم بنده متدلوژی در ما شکل نیافته 
است. ما اندیشمند داریم و قادریم نخبگان برجسته ای 
را به دنیا معرفی نماییم. نخبگانی همچون سهروردی 
و شیخ بهایی که کارهای برجسته ای نیز ارائه کرده اند 
اما مساله اینجاست که ما نتوانسته ایم این نخبگی را به 

متدلوژی تبدیل کنیم. 
اینکه با تغییر حاکمیت ها طرز فکر و ایدئولوژی هم 
تغییر می کند، یک نقص جدی است. حداقل بقایای 
آنچه در گذشته داشته ایم را می بینیم. در خالل تاریخ 
در این کشور دانشگاه وجود داشته است و در خود 
تبریز هنوز بقایای ربع رشیدی پابرجاست. اما با تغییر 

حاکمیت ها امور دستخوش تحوالت بنیادین شده اند. 
در حالی که در غرب به این شکل نیست و حتی با 
وجود کش و قوس های سیاسی و بروز جنگ به عنوان 
مثال دانشگاه کمبریج یا آکسفورد حتی یک سال هم 
تعطیل نشده اند. اما در همین دوره  معاصر تاریخی در 
ایران، تحوالت سیاسی منجر به تعطیلی دانشگاه ها 

شد.

از منتقدان رادیکال  ارتباط برخی  این  در  کارایی: 
فعلی  شرایط  در  که  می کنند  طرح  را  نظر  این 
دانش آموختگان علوم اجتماعی در واقع کارشناسان 
در  مسئوالنه  انتقادی  کنش  و  هستند  دولت 
دانش آموختگان علوم انسانی ما به چشم نمی خورد. 
علم  سرسپردگی  همان  نوعی  به  مساله  این  اگر 
با  ارتباط  در  چرا  پس  باشد،  قدرت  به  دانشگاه  و 
دانشگاه های انگلیس به گفته  خود شما این مساله 
روی نداده و همان طور که عنوان کردید، به رغم وقوع 
جنگ ها و تغییر حکومت ها، دانشگاه از دست اندازی 
مصون مانده است. ممکن است من به شما بگویم 
ماهیت قدرت در همه جا یکسان است، با این حال 
چرا دانش آموخته علوم اجتماعی در انگلیس کنش 
انتقادی مسئوالنه در حوزه اجتماعی دارد اما در ایران 
همان فرد با همان مولفه ها در نهایت به یک کارشناس 

دولتی تبدیل می شود؟ 

اکنون خط  این است که هم  واقعیت   اسمعیلی: 
قرمزهایی وجود دارد که امکان نقد آزاد را از دانشگاه 
در  آموزشی  محیط  شدن  سیاسی  می کند.  سلب 
است  جالب  است.  شرقی  فکر  طرز  از  منبعث  واقع 
که این مساله نمودهای عینی و فیزیکی هم دارد. به 
عنوان مثال دپارتمان علوم انسانی دانشگاه هاروارد 
شبیه یک کوچه عریض و طویل است و انعطاف در 
برگزاری کالس ها و انتخاب مکان برگزاری به عینه دیده 
می شود. دور تا دور دانشگاه تهران نرده هایی وجود 
دارد که فکر پر زدن را از پرنده هم می گیرد. به نظر 
من الزم است جایگاه علم مشخص و معین گردد و آن 

جایگاه از دست اندازی محفوظ و مصون باشد.
از طرفی نگاه به تاریخ هم نکاتی را بازگو می کند. 
دانشگاه  مدرن  معنای  در  ما  دانشگاه  قدیمی ترین 
اما در  نزدیک صد سال قدمت دارد  تهران است که 
کشورهایی که در مورد آن ها بحث شد، دانشگاه هایی 
با قدمت نهصد ساله وجود دارد. طبیعتا نهاد دانشگاه 
در این کشورها هم فراز و فرود بسیاری را تجربه کرده، 
به طور ی که بعد از رنسانس آرام آرام، رشته های مختلف 

بر مبنای نیازها اضافه گردیده اند.
غالب  آموزش،  فلسفه  با  رابطه  در  مثال  عنوان  به 
و  افالطون  از  کرده اند.  اظهارنظر  غربی  فیلسوفان 
ارسطو گرفته تا متفکرین متاخرتر. این طور نیست 
هزینه  رفورم،  انجام  برای  اروپایی  کشورهای  که 
حوزه  در  که  اصالحاتی  هزینه  اتفاقا  نپرداخته اند، 
مذهب در اروپا پرداخته شده است، بسیار باال بوده 
متوقف  روند  این  که  است  این  مساله  اما  است. 
در  چیزی  چه  شما  نمی کند  فرقی  است.  نشده 
از  ارائه می کنید. بحثی که مهم تر  سیستم آموزشی 
محتوای آموزش است این است که آیا نظام آموزشی 
دانش آموزی تربیت می کند که توانایی و اراده  »سوال 
پرسیدن« داشته باشد؟ آیا دانشجو جسارت این کار 
را دارد که پیرامون قدرت صحبت کند و آن را مورد نقد 

قرار دهد؟

این است که چون من در  نیکوخصلت: واقعیت 

نیکوخصلت: 

مشـکالت ما از همان چیسـتی آموزش 
و رویکـردی که نسـبت به این چیسـتی 
مشـکل  مـا  می شـود.  آغـاز  داریـم، 
فلسـفه داریـم. مـا در هیـچ کـدام از 
نـام  بـه  چیـزی  کشـور  سیسـتم های 
فلسـفه نداریم. آموزش و پـرورش برای 
چـه ایجـاد شـده اسـت؟ اگر فلسـفه 
ایجـاد آمـوزش و پرورش معلوم باشـد، 
می توانیـم بـه سـهولت میـزان بودجه، 
دروس  سـرفصل های  و  معلـم  تعـداد 
را نیـز براسـاس همـان فلسـفه معین و 

نماییم. مشـخص 

حمیدی:
آن چیـزی کـه مـا در حـال حاضـر در 
جامعه شاهد آن هسـتیم، نشان دهنده  
ایـن اسـت کـه مـا صرفـا بـه عرضـه 
دانش توجه کرده ایم. ما فقط دانشـگاه 
تاسـیس کرده ایم، دانشـگاه پیـام نور، 
علمی کاربـردی، غیرانتفاعی، پردیس ها 
و موسسـات مشـابه را ایجـاد کرده ایم 
و بـه تقاضـای دانـش توجهـی نشـان 
نداده ایـم. عرضـه را بـاال برده ایـم، و 
در نتیجـه  آن قیمـت دانش، دانشـجو و 

اسـتاد پاییـن آمده اسـت.
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محیط آکادمیک فعالیت می کنم، هر روز این سوال 
را از خودم می پرسم که این نظام آموزشی از بهر چه 
چیزی فعالیت می کند و نیل به کدام هدف را در سر 
دارد و این بیت در ذهنم می چرخد که از کجا آمده ام 
آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم آخر ننمایی وطنم؟ 
این سوال روزانه من است. و اینکه رفت و آمد من به 
دانشکده و پرورش دانشجو، چه نتیجه ای در پی دارد؟ 
این کار هستم؟ بعضی وقت ها در پی  چرا مشغول 
یافتن پاسخ این سوال تعطیل شدن دانشکده هم در 

ذهنم مجسم می شود. 
به اعتقاد بنده مشکالت ما از همان چیستی آموزش 
آغاز  داریم،  چیستی  این  به  نسبت  که  رویکردی  و 
می شود. ما مشکل فلسفه داریم. ما در هیچ کدام از 
سیستم های کشور چیزی به نام فلسفه نداریم. آموزش 
و پرورش برای چه ایجاد شده است؟ اگر فلسفه ایجاد 
آموزش و پرورش معلوم باشد، می توانیم به سهولت 
را  میزان بودجه، تعداد معلم و سرفصل های دروس 
نیز براساس همان فلسفه معین و مشخص نماییم. 
فلسفه دانشگاه، فلسفه صنعت و فلسفه شهرداری هم 
مشخص نیست. در هیچ کجای دنیا درآمد شهرداری 
از تراکم فروشی حاصل نمی شود. اینجا چون فلسفه 
وجود ندارد، به عنوان مثال شهرداری منتظر بروز خطا 
و به تبع آن دریافت جریمه نقدی می شود تا حقوق 
شهرداری  نیاز  مورد  ظرفیت  از  بیش  که  کارمندی 
جذب شده را پرداخت کند. مشابه همین مساله در 
دانشگاه ها نیز مطرح است. ما در قبال دانشجویان 
خود مسئول هستیم و از آن ها شرمنده ایم. پذیرش 
دانشجو تنها حسب تعداد صندلی و استاد موجود 
صورت می گیرد و به نیازهای جامعه توجه نمی شود. 
وضعیت  از  مجریان  و  سیاست گذاران  همچنین 

دانش آموختگان بعد از اتمام دانشگاه خبر ندارند.
اعمال  با  که  نیست  دسترس  در  دقیق  آماری 
سیاست های آموزشی انبساطی در طی این سال ها و 
با فارغ التحصیل شدن دانش  آموختگان، چند درصد 
فعالیت می کنند؟  افراد در بخش خصوصی  این  از 
چند درصد به خارج از کشور رفته اند؟ و چند درصد 
به خدمت در مشاغل دولتی مشغول هستند؟ من از 
همکارانم در دانشکده تربیت بدنی درخواست کردم 
در این زمینه به من آمار ارائه کنند. حدود 20 سال از 
شروع به کار دانشکده تربیت بدنی می گذرد، ما در پی 
آن بودیم که بفهمیم دانش آموختگان این دانشکده 
هم اکنون در چه حالی هستند؟ این مساله به نظر من 
اهمیت فراوانی دارد چون به ما نشان می دهد که چه 
چیز از جامعه گرفتیم و آن را به چه شکل به خود جامعه 

پس می دهیم؟ اساتید تنها حسب تعداد ظرفیت خالی 
که برای پذیرش دانشجوی دکترا دارند، افراد را پذیرش 
می  کنند و تنها به پایان نامه و مقاله های تولیدی آن 
دانشجویان می اندیشند و هیچ گونه احساس تعلق و 
احساس وظیفه ای در قبال آینده  حرفه ای دانشجویان 

دکتری خود ندارند.
البته من هم اذعان دارم که بخشی از این مشکل در 
حال حاضر همان گونه که دوستان اشاره کردند، ریشه 
در تاریخ و کالم ما دارد و رد پای آن را حداقل از هفتصد 
سال پیش می توان جستجو کرد و سرنخ هایی به دست 
آورد. در آن دوره  تاریخی به تدریج غرب در حال صعود 
بود و ما اندک اندک به وضعیت نزول وارد می شدیم. 
ابن خلدون هفتصد سال پیش به این موضوع اشاره 
کرده و در کتاب خود می گوید بوی سازندگی از اروپا 
و بوی اضمحالل از شرق به مشامم می رسد. این دوره 
مصادف است با حمله مغول ها. به نظرم ما از همان 
زمان وارد دوره افول شده ایم. اما سوال اینجاست که 
اکنون چه باید کرد؟ به نظر من ما باید به سمت مدیریت 
کاتالیکی حرکت کنیم. ما در مدل دینامیکی مدیریت 
گیرکرده ایم. رویکرد دینامیکی این است که اساتید 
دائما از این دم می زنند که چرا کیفیت آموزش افت 
کرده است و به عنوان مثال چرا با این که در دوره  آن ها 
ابزارهایی چون موتورهای جستجو و امثالهم نبود، اما 
سطح کیفی آموزش باالتر بود؟ و چرا مدرک گرایی به 

مدرک فروشی رسیده است؟
فروش  از  دانشگاه ها  قوام  اینکه  خالصه  طور  به 
مدرک باشد، قوام شهرها از فروش تراکم و قوام کشور 
از فروش نفت، خود به تنهایی نشان دهنده  قسمت 
واسطه  به  که  فرهنگی  اعظم گرفتاری های ماست. 
شئون  سایر  بر  است،  حاکم  کشور  در  نفت  فروش 
زندگی و فعالیت ها هم حاکم شده است. از همین 
روی هم دانشگاه به دنبال کسب درآمد نیست و در 
مقابل منتظر می ماند تا توسط وزارتخانه  مربوطه به 
بعید  روند  این  با  متاسفانه  اما  شود.  تزریق  پول  آن 
است دانشگاه ها به مرحله  خودگردانی و درآمدزایی 
برسند. دانشگاه ام. آی .تی، دو هزار و 600 شرکت 
دانش بنیان دارد که از برای این دانشگاه درآمدزایی 

می کنند و این باعث حرکت رو به جلو می شود.
به طور خالصه حرف من این است که باید اصالح 
را به صورت نقطه به نقطه شروع کنیم. نمی توانیم 
منتظر دکترینی باشیم که از باال تدوین شده و موج وار 
راسا  خود  باید  ما  شود.  جاری  و  ساری  جا  همه  به 
شمعی برافروزیم و به برندها و مسیرهای حاکم در کل 
دنیا و همچنین در محافل علمی دنیا توجه بیشتری 

نشان دهیم. این در واقع همان توجه خواست ها و 
نیازهاست. در برخی از دانشگاه های نامدار در دنیا، 
حتی مسیر ورود و خروج در دانشکده ها نیز براساس 
برنامه و مطابق با شرایط و نیازها طراحی شده است. 
فضای  در  را  زیادی  وقت  هم اکنون  ما  دانشجویان 
مجازی صرف می کنند، بر همین اساس باید ببینیم 
مسیر آموزش در سال های آتی به کدام سمت خواهد 

بود؟ ما در مسیر درست قرار نداریم. 
چرا در فکر جذب دانشجوی خارجی نیستیم؟ چون 
وجود  ساختاری  و  نهادی  عرفی،  اجتماعی،  موانع 
دارد. هیچ کس حاضر به دوش کشیدن مسئولیت 
تغییر و تحول نیست. اگر دانشجوی خارجی جذب 
نکنیم، نتیجه مشابه نتیجه  ازدواج فامیلی خواهد بود 
و دانشگاه ها به اضمحالل کامل خواهند رسید. همه 
به دانشگاه ها تزریق  شاهد هستیم که کم کم پولی 
نمی شود. از این باب، می توان تحریم های اقتصادی را 
یک لطف جبری قلمداد کرد. چرا که باعث شد شئون 
درآمدهای  از  شدن  کاسته  کنند.  کم  وزن  الزم  غیر 
نفتی مانع جذب کارمندان اضافه بر سازمان شده 
است. در حال حاضر چهار سال است که یک نفر هم 
به استخدام دانشگاه تبریز در نیامده است. در حالی 
که در دوره  زمانی پیش از تحریم ها، پول هنگفتی در 
اختیار وزارت علوم بود و چون طرح و برنامه ای برای 
نداشت، ساختمان های  پول وجود  آن  محل هزینه 
متعدد احداث می شد و دانشگاه نیرو جذب می کرد. 
ولی اکنون دیگر خبری از این کارها نیست. ممکن 
است در اثر تحریم ها، و به واسطه  کم شدن درآمدهای 
نفتی، ساختارهای ضعیف و بدون پایه و اساس و بدون 

فلسفه ریزش کنند. 
همین  و  شهرداری ها  در  نوعی  به  مساله  این 
است  جالب  است.  داده  روی  نیز  تبریز  شهرداری 
بدانید در شهرداری تبریز تنها 19 درصد درآمدهای 
پیش بینی شده سال گذشته تحقق پیدا کرده است. 
این مساله به نوبه  خود و در درازمدت مانع استخدام ها 
و رانت ها خواهد شد. به نظر من دلیل افشای برخی 
و شورای شهر،  اخیر در شهرداری  فسادها در دوره  
همین کم شدن منابع مالی و دقیق تر شدن بر روی 

منابع و مصارف پول است.
به هر حال هرقدر فاصله بین فکر و عمل بیشتر شود، 
آسیب  مدرک گرایی  می شود.  نامطلوب تر  وضعیت 
بسیار بزرگی است. کافیست توجه کنید که در کشور 
ما از صد ایده دانشگاهی فقط یکی دو مورد به مرحله  
چین  کشور  در  که  حالی  در  می رسند.  زایی  درآمد 
از حدود صد ایده، سی مورد، در ترکیه ده مورد و در 
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آمریکا بیست مورد از صد ایده به مرحله تجاری شدن 
می رسد. بنده سال گذشته در آمریکا بودم. دیدم هر 
چیزی که امکان دارد در آن جامعه اتفاق افتاده است. 
به عبارت دیگر به نظر می رسد که هر چه امکان پذیر 

بوده، به مرحله وقوع و عینیت رسیده است. 
به نظر من الزم است فاصله بین شهر و جامعه کم 
و کم تر شود و اندیشمندان را به سمت مسائل شهر 
حرکت دهیم. تا زمانی که دانشگاه به شکل جزیره ای 
قفسه های  در  صرفا  پژوهش ها  و  کند  تولید  علم 
کتابخانه ها جای می گیرند، هیچ مشکلی از پیش رو 
برداشته نمی شود. با ظرفیت علمی موجود، اگر هر 
کدام از اساتید تنها یک گره از مسائل شهری و جامعه 
ما باز کنند، قطعا بهتر خواهیم زیست. ولی احساس 

من این است که چنین اراده ای وجود ندارد. 
یکی از حضار محترم، به مقاله ای در ارتباط با تفاوت 
مسلمانان و یهودیان استناد کردند، در همین راستا 
به نظر من عقاید و نوع سوگیری ها نسبت به مسائل 
حیات، اهمیت بسیاری دارد. یهودیان عموما ثروتمندتر 
هستند؛ چون عقیده دارند رسیدن به پول و کسب 
فرهنگ  در  می شود.  گناهان  بخشش  باعث  ثروت، 
ما مسلمانان نیز هم پیامبر اکرم )ص( و هم حضرت 
علی )ع( فعالیت های تجاری انجام می داده اند اما این 
جنبه ها عمدتا طرح نشده است و در مقابل رفتارهای 
ریاضت طلبانه و مظلومیت انبیا و اولیاء برای مسلمانان 

نقل می شود. 
به نظر من الزم است ما از این اسارت ها دور شویم و به 
سمت آزادگی حرکت کنیم. الزم است ما تفکر و نگرش 
خود را تغییر دهیم تا پایه آموزش و پرورش شکل بگیرد. 

ما باید کار را از مدارس و دانشگاه ها شروع کنیم.

آقامحمدی: به نظر من مساله اینجاست که علم و 
دانش که فرآورده و تولید محافل آکادمیک و دانشگاهی 
است، مصرف خارجی ندارد؛ یعنی در خارج از دنیای 
دانشگاه، این کاال خریدار ندارد. این مساله را می توان 
در تمام شئون زندگی فردی و روزمره نیز به عینه دید. 
اینکه فردی که قصد خرید ماشین دارد به جای مراجعه 
به یک مشاور اقتصادی، اقدام به استخاره می کند که 
آیا خرید ماشین کار درستی است یا خیر، در واقع نشان 
می دهد که فرآورده  علم مصرف و بازار ندارد. دلیل این 
امر چیست؟ آیا دلیل، غیر از این است که علم و دانش 

در جامعه ما نهادینه نشده است؟ 
در مقابل شرایط حاکم بر حوزه های علمیه در طول 
تاریخ به کلی متفاوت بوده است. در حوزه های علمیه 
غ و واعظ،  رده بندی های مختلفی از جمله طلبه، مبلِّ
حوزه های  در  دارد.  وجود  مرجع  و  مجتهد  مدرس، 
علمیه یک بخش تولید الهیات یا فرآورده های فکری 
می کردند و یک بخش دیگر، این فرآورده ها را در جامعه 
نهادینه می کردند و به مصرف جامعه می رساندند. این 
فرآیند همان روند socialization یا اجتماعی کردن 
است. دقیقا به دلیل همین اجتماعی کردن است که 
مقوله دین یا فقه در همه شئون زندگی ما از اقتصاد و 
سیاست گرفته تا فولکلور و ضرب المثل و شعر حضور 

دارد. 
توجه  این مساله  به  ما  دانشگاه های  متاسفانه  اما 
ندارند و از همین روی هم گامی برای وارد کردن علم 
دانشگاه  برنداشته اند.  روزمره  زندگی  مناسبات  به 
همواره بوده است که جامعه به سوی آن حرکت کند، 

در صورتی که این تفکر غلطی است. 

کارایی: اگر این مفروضه شما صحیح باشد، بدین 
معنی است که علم نتوانسته به درستی از پِس کارویژه 

گستردن دامن خود در مناسبات روزمره بربیاید. پس 
تعدد چشمگیر دانش آموختگان دانشگاهی را چگونه 
می توانیم تعبیر و تفسیر کنیم؟ به هر روی این تعداد 
دانش آموخته وارد جامعه شده اند و محال است هیچ 

تاثیری روی مناسبات اجتماعی نداشته باشند؟

آقامحمدی: زمانی می گفتند تمام راه ها به آتن ختم 
می شود. اکنون تمام راه ها به سیاست ختم می شود. 
دارالخالفه  و  سیاست  دانشگاه،  تاسیس کننده 
مساله  میان  این  در  است.  بوده  شاه  ناصرالدین 
جالب اینجاست که دارالفنون را درست چسبیده به 
آنجا  از  تا  دارالخالفه ناصرالدین شاه تاسیس کردند 
نظارت الزم بر دارالفنون اعمال گردد. یا اینکه در دوره 
رضاخان، تصمیم گیری در این خصوص که دانشگاه 

تاسیس شود یا نه، هشت سال به طول می انجامد.
با این تفاسیر و با توجه به این که در کشور ما همه 
چیز به سیاست ختم می شود، منطقا می توان گفت 
که اگر دانشگاه و موسسات وابسته به نظام آموزش 
عالی رشدی قارچ گونه یافته، این بدین معنی است 
به  یا  است  بوده  کمی  رشد  این  در  دولت  منافع  که 
بوده  دولت  منافع  متضمن  رشد  این  دیگر،  عبارت 
دولت  گفتمان های  ذیل  همواره  دانشگاه،  است. 
تعریف شده است. زمان پهلوی دانشگاه ذیل گفتمان 
چپ و ناسیونالیستی تعریف می شد. بعد از انقالب 
دانشگاه برای مدتی ذیل گفتمان نئولیبرالیسم قرار 
گرفت، و پس از آن ذیل گفتمان های مرتبط با شورای 
شورای  نیز  حاضر  حال  در  فرهنگی.  انقالب  عالی 
»دانشگاه  پروژه  دارد  قصد  فرهنگی  انقالب  عالی 
و  معاونت علمی  زمان  و هم  برد؛  پیش  را  اسالمی« 
فناوری و وزارت علوم هم به تجاری سازی دانشگاه ها 
می اندیشند. این تجلی همان اندیشه نئولیبرالیسمی 
ما همیشه ذیل گفتمان دولت  است. دانشگاه های 
پیش رفته اند. در صورتی که نباید به این شکل باشد. 
سیاست گفتمانی است که همیشه به ثبات متمایل 
تغییر جامعه نیست. همیشه  است. چون خواستار 
محافظه کار است. نقدناپذیر است. در صورتی که علم 
و دانش بطلمیوس، نیوتن، انیشتین، هایزنبرگ را در 
عرصه  علوم دقیقه و ماکس وبر و گیدنز را در حوزه علوم 
انسانی به جامعه تحویل می دهد. دانشگاه مدام در 
حال تغییر و تحول است. اگر جامعه به دنبال دانشگاه 
حرکت کند باید مدام در حال تغییر و تحول باشد و 
سیاست یا حکومت در ایران به خوبی به این مساله 
توجه دارد. به همین خاطر هم اجازه نمی دهد جامعه 
به دنبال دانشگاه کشیده شود. اصال جنجال هایی که 
مدیریت دانشگاه آزاد امروز برپا کرده، تاحدود زیادی 
را  دانشگاه  روسای  چون  است.  مساله  این  از  متاثر 
حکومت تعیین می کند. البته همان طور که در همین 
بحث اشاره شد، مسائل تاریخی نیز در این میان بسیار 
تعیین کننده  هستند؛ مساله ای همچون استبداد. در 
پرداختن به مساله  استبداد بایستی به این نکته توجه 
کنیم که ماهیت تاریخی استبداد در کشور ما با ماهیت 
تاریخی استبداد در کشورهای غربی متفاوت است. در 
طول تاریخ، شاه در کشور همه کاره بوده است؛ اما در 
جهان غرب، خصوصا بعد از شکل گیری طبقه بورژوا، 
قدرت میان کلیسا، بورژواها و شاه تقسیم می شود. اما 
در جهان شرق، قدرت همواره ماهیتی متمرکز دارد و 
اختیار همه چیز از جمله نیروی نظامی، زمین و منابع 

اقتصادی را در اختیار دارد. 

نیکوخصلت: ما نیاز داشتیم قبل از پرداختن به 
توسعه سیاسی در سال 76 به یک توسعه اقتصادی 

بافنده: 

متقاضیـان دریافت کاالی دانشـگاهی 
زیـادی  سـخت گیری  دارنـد  انتظـار 
در زمینـه کیفیـت آموزش هـا و فرآینـد 
بـه  چـون  نگـردد  اعمـال  یادگیـری 
زعـم ایـن متقاضیـان، آنان بـه صورت 
حرفه ای در پی کسـب علـم و فراگیری 
دانـش آکادمیـک نیسـتند و صرفـا به 
دنبـال دریافـت مـدرک هسـتند. ایـن 
مساله سـطح کیفی مدرسـین و اساتید 

را نیـز می کاهـد. 

اسمعیلی:

بـه زعـم بنـده متدلـوژی در ما شـکل 
داریـم  اندیشـمند  مـا  اسـت.  نیافتـه 
و قادریـم نخبـگان برجسـته ای را بـه 
دنیا معرفـی نماییـم. نخبگانی همچون 
سـهروردی و شـیخ بهایی کـه کارهای 
امـا  کرده انـد  ارائـه  نیـز  برجسـته ای 
مسـاله اینجاسـت که مـا نتوانسـته ایم 
ایـن نخبگـی را بـه متدلـوژی تبدیـل 

 . کنیم
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ثبات  یک  به  جنگ  از  پس  باید  ما  می رسیدیم. 
در  قوت یافتن  از  پس  و  می یافتیم  دست  اقتصادی 

زمینه اقتصادی، وارد گفتمان سیاسی می شدیم.

آقامحمدی: دقیقا. حرف من هم در تایید همین 
را  یا چه کسانی، دانشگاه  مطلب است. چه کسی 
وارد گفتمان توسعه سیاسی کردند؟ کسانی که در 
بخش استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
مشغول  سیاسی  توسعه  گفتمان  به  دادن  قوام  به 
به گفته   از اصحاب دانشگاه بودند.  شدند، همگی 
دکتر ملکیان، دانشگاه به عنوان یک نهاد، حداقل 
در حوزه علوم انسانی دو وظیفه دارد: تقریر حقیقت و 
دوم، تقلیل مرارت . دانشگاهی که ذیل گفتمان بازار، 
کارگزار تجاری سازی دانش گردد، نه می تواند تقریر 
حقیقت کند نه مرارات را تقلیل دهد. این یک موضوع 
دیگری  نهاد  ذیل  دانشگاه  که  زمانی  است.  مهم 
می رود، چه آن نهاد سیاست باشد، چه اقتصاد، بازار 
یا هر نهاد دیگری، کارکرد دانشگاه مختل می شود 
و نتیجه آن همین توسعه ناموزون می شود. محیط 
زیست به شکلی، صنعت به یک شکل دیگر و آموزش 
عالی هم به یک شکل ناموزون می شوند و ناموزون 

پیش می روند.

کارایی: بله و اتفاقا در همین راستا به سیاست های 
آقای روحانی در زمینه آموزش عالی نقدهایی وارد 
است و دولت را در معرض این اتهام قرار می دهند که 
دانشگاه و رشته های دانشگاهی را به نفع خواسته های 

فوری کارفرمایان دستکاری می کنند.

آقامحمدی: بله آقای روحانی در کتابی هم که در 
این زمینه به چاپ رسانده اند، اشاره شده است که در 
دوران پسابرجام و پس از اعمال تحریم ها از دانشگاه 
خواسته شده که کنشگر باشد اما نه کنشگری الزاما 
سیاسی، بلکه کنشگری سیاستی. Politics نه بلکه 
پیگیر عملی  بسیار هم  روحانی  آقای  تیم   .Policy

کردن این ایده  خود هستند.

رشته های  دقیقا. همین سیاست حذف  کارایی: 
بدون خریدار در بازار سرمایه که مربوط به همین دولت 
آقای روحانی است، موید دیگری است بر این که در 
کشورهایی مشابه کشور ما، دانشگاه همیشه ذیل 

سیاست های حاکمیتی بوده است.

حاجی زاده: علم، قدرت تولید می کند اما قدرتی 
نگرش  ما  جامعه  در  ولی  گفت وگوست  درصدد  که 
براین استوار است که کسب قدرت لزوما به منظور 
ایجاد  باعث  این مساله  نظر من  به  براندازی است. 
چالش  می شود. در جامعه ما چنین جا افتاده است که 
تولید قدرت برای براندازی حکومت است. یعنی نقد 

مترادف با براندازی معنا می شود. 

بافنده: البته در این میان نبایستی نقش نهادهای 
اقتصادی و نحوه تنظیم روابط آن ها با نهاد دانشگاه 
را مورد غفلت قرار دهیم. درواقع دانشگاه در اختیار 
نهادهای  دانشگاه ها،  اسپانسر  است.  اقتصاد 
آن ها  که  تحقیقاتی  پروژه های  و  هستند  اقتصادی 
خدمت  در  دانشگاه  ترتیب  بدین  کرده اند.  تعریف 
در  می گیرد.  قرار  ایدئولوژی  بهتر  بیان  به  یا  قدرت 
خدمت ایدئولوژی حاکم. به عنوان مثال در کشورهای 
لیبرالیسم است. پس  ایدئولوژی خاص،  آن  غربی، 

بنابراین به نظر می رسد نهاد دانشگاه امکان این که 
خود را به تمامی از تقیدات برهاند، ندارد. به نظر می آید 
اینجا به گزینه ای رهایی بخش نیاز داریم تا امکان عمل 
و تفکر آزادانه تر را به دانشگاه بدهند. نکاتی که اینجا 
مطرح شد، در ارتباط با رابطه  نهاد قدرت با دانشگاه و 
رابطه نفت و شئون اجتماعی در تبیین وضعیت فعلی 
نظام آموزش عالی بسیار راهگشاست. به نظر من در 
این میان توجه به اقتصاد سیاسی ضروری است. این 
مساله که دانشگاه ها وام دار قدرت هستند و قدرت 
هم وابسته به نفت است، مساله  بسیار قابل تاملی 
است. قدرت پاسخگوی نفت است نه پاسخگوی ملت 
و دانشگاه. به همین دلیل قدرت هر طور که دوست 
داشته باشد، سیستم دانشگاهی مدنظر خود را ایجاد 
و تاسیس خواهد کرد. به نظر من زمانی که درآمدهای 
نفتی به اتمام برسد، احتماال شاهد اتفاقات متفاوتی 
شاید  این صورت  در  بود.  خواهیم  دانشگاه ها  در 
دانشگاه نیز از سیطره و حیطه  قدرت نفتی خارج 

شود. 
موضوع مهم دیگری که در ارتباط با نظام آموزش 
عالی می بایست مورد توجه جدی قرار گیرد، فلسفه 
این پرسش  به  پاسخ معینی  این که  آموزش است. 
داشته باشیم که لزوم خلق آموزش عالی چیست و 
در  می رسد  نظر  به  چیست؟  آن  موجودیت  چرایی 
وجودی  فلسفه  چرایی  خصوص  در  عالی  آموزش 
سردرگمی هایی وجود دارد. در همین راستا و برای 
رفع سردرگمی ها الزم است به سواالتی از این دست 
پاسخ داده شود که اصال چه نیازی به آموزش عالی 
آیا قرار است نظام آموزش عالی تکنسین و  داریم؟ 
کارشناس تولید کند که در خدمت نهادهای اقتصادی 
قرار گیرند؟ آیا قرار است نظام آموزش عالی برای نقد 
قدرت تحلیل گر تربیت کند؟ آیا در نظر دارد به تولید 
انسان های خالق و متفکر بپردازد؟ تنها پس از آشکار 
شدن فلسفه وجودی نظام آموزشی می توانیم به محتوا 
و درون این نظام آموزشی بپردازیم و ببینیم محتوا به 
چه کیفیتی است و ارتباطات میان اجزا در آن به چه 
را  معین  اجزای  تعدادی  من  نظر  به  است؟  ترتیب 
می توان برای نظام آموزش عالی مورد شناسایی قرار 
داد؛ از جمله میزان تقاضا و داوطلبان. همین طور 
که برخی دوستان هم اشاره کردند، در این خصوص 
وضعیِت  با  که  است  این  آن  و  دارد  وجود  تناقضی 
جاری در زمینه اشتغال و شان اجتماعی، چرا میزان 
تقاضای تحصیل تا بدین پایه زیاد است؟ دانشجویی 
دریافت  آموزشی  خدمات  و  شده  دانشگاه  وارد  که 
تنها  نهایت  این خدمات در  با  می کند، می داند که 
مدرکی نصیب وی خواهد شد و در کاری غیرمرتبط 
با آن مشغول خواهد شد. با این تفاسیر، چرا اقدام 
به تحصیل در دانشگاه می کند؟ در اقتصاد کاال را به 
دو قسمت کاالی ضروری و لوکس تقسیم می کنند. 
کاالی ضروری کشش قیمتی تقاضای باالیی دارد. با 
افزایش قیمت، تقاضا کاهش می یابد اما کاالی لوکس 
به این شکل نیست. با افزایش قیمت، تقاضا به صورت 
برخی  در  حتی  و  نمی یابد  کاهش  آن،  با  متناسب 
موارد، تقاضا افزایش نیز پیدا می کند. کاالی لوکس به 
جهت پرستیژ اجتماعی مقبولیت دارد و نشان دهنده 

پایگاه اجتماعی است. 

برای  تقاضا  در  گفت  می توان  یعنی  حمیدی: 
خدماتی که نظام آموزش عالی ارائه می کند، به جز 
قیمت، سایر عوامل از جمله نوع نگاه شهروندان هم 
تاثیرگذار هستند. دانشجو با وجود اینکه به این مساله 
عرضه  دانشگاه  در  که  کاالیی  خرید  که  است  آگاه 

آقامحمدی: 

بـا توجـه بـه این که در کشـور مـا همه 
چیـز به سیاسـت ختم می شـود، منطقا 
می تـوان گفـت کـه اگـر دانشـگاه و 
موسسـات وابسـته بـه نظـام آمـوزش 
عالـی رشـدی قارچ گونـه یافتـه، ایـن 
بدیـن معنـی اسـت کـه منافـع دولت 
در ایـن رشـد کمـی بـوده اسـت یـا به 
عبـارت دیگر، این رشـد متضمن منافع 

دولـت بوده اسـت. 

حاجی زاده:

بـه نظـر می رسـد مـا مشـکل کالمـی 
داریـم. بدیـن معنـا که ما با گسسـت 
کالمـی مواجه هسـتیم. به عنـوان مثال 
چنانچـه انقالب مشـروطه را مورد توجه 
قـرار دهیـم، می بینیـم که چـون در آن 
مقطـع بـه یـک تجربه هـزار و سـیصد 
سـاله و همچنیـن متنی متکی هسـتیم، 
توانسـته ایم از طریق این کالم شـناخت 
پیـدا کنیم و مسـائل خـود را حل کنیم. 
در درون آن متـن، ما صاحب یک کالم 

بوده ایم. قدرتمنـد 
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ارمغان  به  را  آینده خوب  و  برای وی شغل  می شود، 
نخواهد آورد اما باز هم اقدام به پرداخت هزینه و حضور 

در دانشگاه می کند.

سال  چهار  اگر  که  می داند  دانشجو  بله.  بافنده: 
به عنوان مثال نزدیک نجار مشغول به کار شود، هم 
مهارت خواهد آموخت، هم به جای پرداخت هزینه 
به دانشگاه درآمد خواهد داشت، و هم در آینده در 
همین حرفه مشغول خواهد شد. اما بنا بر انگیزه های 
دیگری از جمله تجمل گرایی و به رخ کشیدن ثروت، 
کتاب  در  رفیعی پور  دکتر  می شود.  دانشگاه  وارد 
توسعه و تضاد، در تبیین این مساله می گوید روند این 
تجمل گرایی در جامعه از سال 68 شروع شد. در سال 
68 نظام اقتصادی دولتی تبدیل به اقتصاد نیم بند آزاد 
شد و مقارن با این امر، ثروت در مناسبات اجتماعی 
و عرفی جایگاه ارزشمندی پیدا کرد. جمیع تغییرات، 
به تدریج باعث کم رنگ تر شدن اخالقیاتی شد که 
در دهه های آغازین انقالب مورد تاسی قرار می گرفت 
کشیدن  رخ  به  از  ناگزیر  احترام  جذب  برای  افراد  و 
چنین  درون  تجمل گرایی  شدند.  خود  داشته های 
فرآیندی به وجود آمد و از نمودهای آن تعویض مدل 
ماشین یا ارتقای مدرک تحصیلی بود. به همین ترتیب 
آموزش از کاالی ضروری به کاالیی لوکس تبدیل شد. 
به نظر می رسد این فرآیند، صدمه بزرگی بر بدنه نظام 

آموزش عالی وارد کرده است. 
از یک طرف متقاضیان دریافت کاالی دانشگاهی 
کیفیت  زمینه  در  زیادی  سخت گیری  دارند  انتظار 
به  چون  نگردد  اعمال  یادگیری  فرآیند  و  آموزش ها 
زعم این متقاضیان، آنان به صورت حرفه ای در پی 
کسب علم و فراگیری دانش آکادمیک نیستند و صرفا 
سطح  مساله  این  هستند.  مدرک  دریافت  دنبال  به 
کیفی مدرسین و اساتید را نیز می کاهد. چون اساتید 
در کالس ها هرچه عنوان می کنند، پیشاپیش مورد 
و  نمی شود  پرسیده  سوالی  می شود.  واقع  پذیرش 
مطالبه ای هم از مدرسان وجود ندارد، در نتیجه کیفیت 

مدرسین و اساتید نیز به تدریج کاهش می یابد. 
بازیگران زیادی در نظام آموزش عالی  به هر روی 
درگیر هستند و به نظر می رسد چنانچه هدف، بررسی 
تمام و کمال علل بازدارنده و چالش برانگیز در این نظام 
بوده باشد، الزم است تمام این بازیگران و متغیرها مورد 
توجه قرار گیرد. آنچه تاکنون عنوان شد، عمدتا در 
ارتباط با متقاضیان ورود به دانشگاه، سایر ذینفعان و 

کاالیی است که نظام آموزش عالی ارائه می دهد. 
اما یکی از متغیرهای بسیار بااهمیت در این میان 

آن  بر  حاکم  داخلی  روابط  و  آموزشی  سیستم  خوِد 
است. این همان سیستمی است که ما با آن درگیریم، 
درون آن تربیت یافته ایم و در درون همان نیز، در حال 
اعضای  که  رفتارهایی  معموال  افرادیم.  سایر  تربیت 
یک سیستم دارند، تابع نظام های ارزیابی و قوانین و 
مقررات و آئین نامه ها هستند. در درون این سیستم 
آموزشی، من به عنوان یک عضو هیئت علمی براساس 
یک فرآیند ویژه جذب شده ام. پس از جذب، ارزیابی 
و  آنان  ارتقای  فرآیند  و  علمی  هیئت های  اعضای 
افزایش حقوق، بر مبنای معیارهایی هستند که یک 
پِی  در  طبیعی  طور  به  علمی،  هیئت  اعضای  یک 
محقق نمودن و تقویت آن ها خواهند بود. از جمله 
این سنجه ها و معیارها، تعداد مقاالت ISIچاپ شده 
در ژورنال های معین است. اعضای هیئت علمی به 
آن  از دیگران می دانند که  بهتر  زیاد بسیار  احتمال 

مقاالت هیچ مساله ای را در جامعه حل نخواهند کرد.
در مقابل اگر معیارهای ارزیابی متفاوت تر می بود و 
به عنوان مثال معیارها براساس میزان »راهگشابودن 
راه حل های پیشنهادی در عمل« یا »حل مساله ای 
محتمال  می شد،  تنظیم  و  تدوین  واقعی«  و  عینی 
اعضای هیئت علمی رفتاری به کل متفاوت از خود 
نشان می دادند. به عنوان مثال اگر شرط ارتقای یک 
عضو هیئت علمی که دانش آموخته مدیریت صنعتی 
است، مراجعه به یک کارفرمای صنعتی و ارائه راهکار 
و اجرا و پیاده سازی آن راهکار برای رفع یک مشکل 
معین می بود، طبیعتا اعضای هیئت علمی و اساتید 
بدین سمت متمایل می شدند. به نظر می رسد در این 
میان یکی از متغیرهایی که می بایستی در ارزیابی نظام 
آموزش عالی مورد توجه قرار گیرد، همین تنظیمات 
نهادی یا جنس و سنخ قوانین و مقررات است که در 
نهایت منجر به ظهور و بروز رفتار معینی می شود. به 
نظر می رسد با این تنظیمات نهادی، بعید است سویه 
حرکت نظام آموزش عالی به سمت »مساله محوری و 

رفع و رجوع مشکالت واقعی« باشد.

صحبت های  براساس  نمی توان  آیا  کارایی: 
و  قدرت  اصحاب  رابطه  با  ارتباط  در  شده  طرح 
سیاست گذاری های دانشگاهی، این گونه عنوان کرد 
که عدم تغییر تنظیمات نهادی در جهت مساله محور 
شدن آموزش ها و پژوهش ها در نظام آموزش عالی، 
بدین  است؟  قدرت  صاحبان  صالحدید  براساس 
ترتیب که برنامه ریزِی قدرت همیشه در جهت حفظ 
وضع موجود است نه تغییر وضع؟ یا به عبارت دیگر، 
برای تغییر وضع موجود نیاز است که مسائلی حل 

شوند، اما قدرت ترجیح می دهد که آن مسائل الینحل 
باقی بمانند؟

بافنده: به زعم من نقش قدرت را نمی توان نفی کرد 
ولی تمام مسائل را هم نمی توان در قالب رابطه  میان 
قدرت و دانش توضیح و تفسیر کرد. مثال تا وقتی در 
جامعه تقاضا برای کاالی لوکس وجود دارد، مساله  

ترجیحات قدرت آنچنان مطرح نیست.

کارایی: خوِد شما به مساله  سیاست های مبتنی برا 
اقتصاد آزاد در سال 68 اشاره کردید و آثار آن که همین 

تجمل گرایی از جمله  آن سیاست ها بود. 

قدرت  ترجیحات  باب  که  بحثی  در  نه،  بافنده: 
برای حفظ موجود می شود، عامدانه و نیت مند بودن 
مورد  در  ولی  است.  پررنگ  بسیار  قدرت  آن  اعمال 
تغییر سیاست های اجتماعی و اقتصادی در سال 68، 
مساله، تبعاِت ناخواسته آن سیاست هاست و این طور 
نیست که دولت در آن سال ها تعمدا متمایل به ایجاد 
گرایش های تجمل گرایانه در میان اقشار اجتماع بوده 

است.
سومین موضوع که در این فرصت کم قصد توضیح 
یا محیط کالن  آن را دارم، بحث ساختارهای کالن 
است که در واقع نظام آموزش عالی با آن محیط کالن 
در ارتباط است. به عنوان مثال فرهنگ در این حوزه 
قرار می گیرد. مولفه های  فرهنگی نقش و تاثیر بسیاری 
کردن،  پرسش  مثال  عنوان  به  دارند.  میان  این  در 
پیشینه  قابل توجهی در فرهنگ ما ندارد و فرهنگ ما 
افراد را به پرسشگری فرا نمی خواند. عموما، در فرهنگ 
ما تعبد و پذیرش مقبول تر و معتبرتر است تا به پرسش 

گرفتن امور ریز و درشت. 

نام  به  دارد  کتابی  رشد  ابن   اسمعیلی: 
تهافت التهافت. وی در این کتاب امام محمد غزالی 
رّد  در  التهافت  تهافت  می دهد.  قرار  نقد  مورد  را 
تهافت الفالسفه غزالی نگاشته شده و کلمه تهافت 
به معنای نقض استدالل و ارائه ناپیوستگی یا تناقض 
نگارش  از  ابن رشد  بکار می رود. هدف  دلیل  اجزاء 
این کتاب رّد مجادالت غزالی است. ابن رشد در زمان 
زندگی مورد زجر و طعن و نفرین علمای سنی بود و 
همین تکفیرکردِن وی، نمونه ای از عدم رواداری در 
مقابل » به پرسش گرفتن« است. هنوز هم که هنوز 
است کتاب های ابن رشد در ایران ترجمه نشده است. 
این در حالیست که برتراند راسل در تاریخ فلسفه غرب 

31



پرونده ویژه 

کارایی . شماره  33  . مرداد  1396

اشاره می کند که اندیشه و کتاب ابن رشد یکی از بنیان 
های رنسانس است. چرا در آنجا برای ابن رشد امکان 
فراهم می کنند و در جهان اسالم با بی احترامی کتاب 
او را می سوزانند؟ ما با اندیشه مشکل داریم. یعنی 
فرقی  نمی کند، هر اندیشه ای که در مقابله با قدرت 

تولید می شود، گویی که گور خود را می َکَند. 

بافنده: در این بحث، مساله  توجه به نیازها مورد 
تاکید قرار گرفت اما به نظرم در بحث نیازها هم باز الزم 
است مولفه های محیط کالن مورد توجه قرار گیرند. 
مولفه های  از  یکی  خود  آن،  ساختارهای  و  اقتصاد 
محیط کالن است. آیا ما اقتصادی داریم که نیازها را 
مطرح کند؟ آیا ما اصال در جامعه، صنعت به معنای 
واقعی آن داریم؟ آیا ما در جامعه  خود کسب وکار داریم؟ 
صنعت در کشور ما به اندازه  محدودی قادر است به 
طرح نیازهای فنی خود بپردازد، اما در آن حد نیست 
که نیازهای مدیریتی، حقوقی و نهادی خود را طرح 
نماید. بدون شک صنعت، نیازمند دانشگاه است، اما 
از طرفی دانشگاِه ما نیز در آن حد و اندازه ای نیست 
که نیاز صنعت را مرتفع نماید. اینکه چرا صنعت در 
کشور ما رشد نکرده است، شاید ریشه در اقتصاد رانتی 

داشته باشد که وابسته به نفت است. 
به هر حال مسائل مرتبط با سطح کالن هم چه این 
مسائل در حوزه فرهنگ باشند و چه در حوزه اقتصاد، 
نظام  فعلی  وضعیت  روی  انکاری  غیرقابل  تاثیرات 

آموزش عالی در کشور داشته است. 

ستاری: دوستان مسیر بحث را به خوبی به سمت 
کردند،  هدایت  اندیشه  و  دانشگاه  وجودی  فلسفه 
این مسائل از آنجا که ماهیتی زیربنایی دارند، بسیار 
واجد اهمیت هستند. اما اگر بخواهیم با رویکردی 
من  نظر  به  بپردازیم،  موضوع  این  به  عمل گرایانه تر 
می بایستی دانشگاه را به مثابه یک سیستم فرعی در 
دل سیستم اصلی دید. دانشگاه متاثر از فضای بیرونی 
است. تمام دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه 
در فضای جامعه زیست می کنند و از همین روی هم 
و  تاریخی، فلسفی  آموزه های اجتماعی، فرهنگی، 
مذهبی را در دانشگاه بازتولید می کنند. بنابراین برای 
نقد درست دانشگاه باید به سیستم اصلی و کلی توجه 
کنیم. نقصان های سیستم اصلی را بیابیم .و بعد به 
دانشگاه بپردازیم. به نظر من مسائلی همچون این که 
»استاد تا چه اندازه اجازه دارد دانشجویان را پرسشگر 
بار بیاورد؟« و »شرایط جذب و ارتقا تا چه میزان در 
مسیر حرکت هیئت علمی موثر است؟« به شدت متاثر 

از فضای کلی و کالن در جامعه است که آقای دکتر 
بافنده هم به آن اشاره کرد. چه کسی می تواند منکر 
این موضوع باشد که مدرس دانشگاه خود هم از دل 
همین جامعه بیرون آمده است. زمانی که آموزه های 
از  را که خود جزئی  و مدرسان  عمومی دانشجویان 
همین جامعه هستند، به محافظه کاری و ناپرسشگری 
عمومی  فضای  صورت  آن  در  می خوانند،  فرا 
کالس های دانشگاه هم به همین شکلی خواهد بود 

که هم اکنون است. 
موضوع بعدی، عدم تناسب رشته های دانشگاهی و 
نیازهای جامعه است. اساتید، حسب محدودیت هایی 
که برای پذیرش دانشجو دارند، عمل می کنند و در این 
میان »میزان نیاز جامعه« اصال متغیر تعیین کننده ای 
نیست و نیازمندی های جامعه آنچنان مورد توجه قرار 
نمی گیرد. حتی اگر به فرض یکی از اساتید دانشگاه 
تبریز بخواهد در پذیرش دانشجوی دکتری بر اساس 
جمیع شرایط اجتماعی و عینی عمل کند و دانشجو 
را پذیرش نکند، این امر فقط منجر به از دست دادن 
و  علوم  وزارت  طرف  از  استاد  شده  تعیین  سهمیه 
جذب دانشجو در سایر استان ها و دانشگاه ها خواهد 
شد. طبیعتا هیچ دانشگاه و هیچ استادی نمی خواهد 
دانشجویان خود را از دست بدهد. اگر من پذیرش خود 
در سطح تحصیالت تکمیلی را به دو دانشجو کاهش 
دهم، دانشگاه دیگری 10 دانشجو پذیرش خواهد کرد.

تمام این عوامل که باز هم تاکید می کنم، عمدتا در 
سنگینی  عوارض  می گیرد،  قرار  کالن  مسائل  حوزه 
در پی دارد. دانش آموختگان پس از فراغت از تحصیل 
به خواسته های مورد انتظار خود در جامعه و بازار کار 
روانی،  جدی  تبعات  بالطبع  مساله  این  و  نمی رسند 

اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دارد. 
که  می کنند  اعالم  مدام  دانشگاه ها  مسئولین 
تحصیالت تکمیلی را توسعه می دهند و این البته برای 
اساتید به لحاظ مالی و ارتقا رتبه نه تنها بد نیست، بلکه 

خوب هم هست. 
موضوع دیگری که در این ارتباط واجد اهمیت است، 
عدم ارتباط مناسب دانشگاه با صنعت و فقدان اعتماد 
قفسه ها  در  پایان نامه ها  است.  دو  این  بین  متقابل 
خاک می خورند و نهایت تالش ما این است که این 
پایان نامه ها را به مقاله تبدیل کنیم و در نشریات معتبر به 
چاپ برسانیم تا حداقل به ارتقای رتبه علمی بینجامد 
و استاد از ِقَبل این ارتقا منتفع گردد. لذا اندیشیدن به 
راهکاری برای برقراری ارتباط دانشگاه با صنعت بسیار 

واجد اهمیت و راهگشاست. 
به نظر می رسد اگر دانشگاه ها به درآمدزایی برسند، 

کارکرد انتقادی به شکل بهتری به منصه ظهور خواهد 
رسید ولی تا زمانی که دانشگاه به دولت متکی باشد 
قدرِت  دانشگاه  این چرخه  در  نفت،  به  و دولت هم 

آنچنانی و زبان برایی نخواهد داشت. 
از سوی دیگر دانشگاه های ما گرفتار سیاست های 
روزمره و روزمرگی هستند. دانشگاه ها رشد قارچ گونه 
پیدا کرده اند. اما این رشد در عمل به حل مساله ای 
تبریز  دانشگاه  آب  منابع  بخش  است.  نشده  منجر 
در رتبه بندی ها دارای جایگاه باالیی است به طوری 
 که در ایران دوم و در دنیا نیز در رده 150 -101 قرار 
مقاالت  زمینه  این  در  ما  دانشجویان  و  اساتید  دارد. 
خوبی تدوین کرده اند و در دنیا مطرح شده اند. این 
باعث افتخار است و نشان می دهد پتانسیل علمی 
این  وجود  با  که  اینجاست  سوال  اما  دارد.  وجود 
که  ارومیه  دریاچه  چرا  جهانی،  و  کشوری  رتبه های 
به ماست، در  به لحاظ جغرافیایی درست چسبیده 
یک بازه زمانی حدودا ده ساله خشک می شود و به 
آیا راهکاری توسط دانشگاه و  نابودی می رسد؟  مرز 
محافل آکادمیک در این زمینه ارائه نشده است؟ آیا به 
راهکارهای ارائه شده توجه شده است؟ آیا پژوهش های 
ما به سمت متوقف کردن روند خشک شدن دریاچه یا 
اعمال سیاست های اصالحی معطوف شده است یا 
خیر؟ همین االن بسیاری از پایان نامه ها در دانشگاه 
در ارتباط با همین موضوع کار شده اند، اما برای هیچ 
کدام به اندازه سر سوزنی بها داده نشده است. مساله 
اینجاست که تعدادی تشکیالت موازی ایجاد شده اند 
که نفع آنان در نشنیدن صدای دانشگاه است. وگرنه 
بازوی  عنوان  به  ما  دانشگاهی  همکاران  از  برخی 
این ستاد  در  ارومیه  احیاء دریاچه  کارشناسی ستاد 
ستاد  پروژه های  اما  کرده اند.  مطرح  را  خود  نظرات 
ارومیه  دریاچه  احیای  راستای  در  متاسفانه  احیاء، 

چندان موفق نبوده است. 
 از طرفی میان دانشگاه و صنعت نیز گسست وجود 
و  دانشگاه ها  سایر  با  سازنده  تعامل  همچنین  دارد. 
دانشگاه های خارجی نیز وجود ندارد و کسانی که به 
عنوان هیئت علمی جذب دانشگاه ها می شوند، همان 
کسانی هستند که دوران مختلف تحصیلی خود را در 
همان دانشگاه و گروه آموزشی گذرانده اند. الزم است 
تعاملی سازنده با جهان خارج از دانشگاه خلق شود. 
دانشجوی  برای جذب  نیاز  مورد  پتانسیل علمی  ما 
اتفاق نمی افتد.  این  اما متاسفانه  را داریم،  خارجی 
برای این امر دالیل مختلفی وجود دارد. از جمله این 
که دیدگاه های انقباضی و خاصی در خصوص جذب 
دانشجو وجود دارد که از بیرون از دانشگاه بر دانشگاه 
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خارجی  دانشگاه  یک  به  اگر  شما  می گذارد.  تاثیر 
مراجعه کنید، کسی از شما نمی پرسد شما چه کسی 
هستید؟ با چه کسی کار دارید؟ و یا برای چه به این 
قصد  خارجی  دانشجوی  اگر  اما  آمده اید؟  دانشگاه 
ورود به دانشگاه های ما را داشته باشد، برخورد ما به چه 
شکل خواهد بود؟ این نگرش اجازه جذب دانشجوی 

خارجی را به ما نخواهد داد.
مورد دیگری که نه تنها در دانشگاه های ما بلکه در 
سایر بخش های جامعه ما نیز حاکم است، مشکالت 
مصادیق  از  یکی  مثال  عنوان  به  است.  فرهنگی 
نمود می یابد،  کاری  فرهنگی که در حوزه   مشکالت 
ماست. همدیگر  در  کشور  تیمی  کار  فرهنگ  ضعف 
را نمی پسندیم و بیشتر روی تفاوت ها تاکید داریم تا 
تشابه ها. این درحالیست که در دنیا عکس این ماجرا 
اتفاق می افتد و افراد به صورت تیمی کار می کنند و 

نتایج خوبی نیز به دست می آورند. 
از دیگر مسائلی که الزم است به صورت بسیار جدی 
مدیریتی  نظام  که  است  این  گیرد،  قرار  توجه  مورد 
دانشگاه می بایست از حالت انتصابی خارج و به حالت 
انتخابی تبدیل شود. خوشبختانه االن در همین خود 
دانشگاه تبریز انتخاب روسای دانشکده ها مستقیما 
این  می گیرد.  صورت  علمی  هیئت  اعضای  توسط 
امر می تواند برخی از چالش ها را از پیش رو بردارد و 
شایسته ساالری که از آن بی بهره ایم را تا حدی محقق 
نماید. اگر نظام گزینِش روسای دانشگاه ها و دانشکده ها 
مبتنی بر انتخاب باشد و چنانچه این انتخاب بدون توجه 
به دیدگاه ها و وابستگی های جناحی و سیاسی بوده و 
تنها تمرکز روی توان علمی، مدیریتی و انسانی افراد 
باشد، در آن صورت شایسته ساالری محقق می شود و به 

تبع آن دانشگاه نیز به نهادی پاسخگو تبدیل می گردد.

جبارزاده: علی رغم اینکه با اکثر مواردی که از جانب 
بسیار  مباحث  و  هستم  موافق  شد،  مطرح  دوستان 
تاثیرگذاری بودند، اما قصد دارم با یک نگرش دیگر و 
به عبارت دیگر با دیدی مثبت به این مساله بپردازم. 
به نظر من، علی رغم مشکالتی از قبیل این که پذیرِش 
تعداد  و  نمی گیرد  صورت  نیاز  با  مطابق  دانشگاه ها 
رشته ها و پذیرش دانشجو بسیار باالست، اما به نظر 
من این طور نیست که این مساله سراسر منفی باشد 
و من آن را واجد تاثیرات مثبتی هم می بینم. زمانی 
پیش  سال  صد  وضعیت  با  را  ایران  امروز  جامعه  که 
تعداد  که  مناطقی  در  می بینیم  می کنیم،  مقایسه 
تحصیل کردگان حتی تحصیل کردگانی که با کیفیت 
پایینی آموزش دیده اند، بیش تر است، سطح تفکر و 
سطح رفتار و سطح پذیرش افکار مدرن در آن جامعه نیز 
باالتر است و نقد قدرت هم بیش تر صورت می گیرد. 
در این اجتماعات قدرت با چالش و دست اندازهای 
بیشتری در مسیر نیل به منویات خود مواجه می شود. 
این از تاثیرات مثبت دانشگاه ها است. حتی وجود خیل 
عظیم دانش آموختگان بیکار هم نمی تواند به مثابه 
ردیه ای بر آثار مثبت آموزش های دانشگاهی باشد. 
باالخره فردی که وارد دانشگاه می شود، در لحظه ی 

ورود و خروج متفاوت خواهد بود. 
کارایی  ما  دانشگاه های  که  نیست  انکار  قابل 
است  الزم  که  مهارت هایی  و  نداشته اند  را  نظر  مورد 
فارغ التحصیالن دانشگاهی بدان ها تجهیز شوند، را 
به آنان نمی دهند اما در نهایت دانشگاه فرد را در یک 
سطِح علمی پایین جذب می کند و در سطح باالتری به 
جامعه تحویل می دهد. به نظر من انباشت این فرآیند 
خواهد  خلق  تقاضا  دانشگاهی  علم  برای  آینده  در 
کرد. من در ارتباط با رشته خود، مدیریت و سازمان 

بایستی بگویم، در منطقه ما، صنعت و متولیان تولید 
با  ارتباط  برقراری  برای  تقاضایی  گونه  صنعتی هیچ 
دانش آموختگان این رشته ندارند. برای این امر دالیل 
مختلفی مطرح است. ولی یکی از دالیل این امر را 
می توان عدم حضور فارغ التحصیالن رشته مدیریت 
در  برشمرد.  صنعت  بخش  و  صنعتی  واحدهای  در 
که  نمی دانند  حتی  صنعت گران  موارد،  از  بسیاری 
پاسخ  هستند  قادر  دانشگاهی  دانش آموختگان 
سواالت و مشکالتی که آن ها در کار تجربه می کنند را 
ارائه نمایند. اگر دانش آموختگان در بخش های صنعتی 
مشغول به کار شوند، در هنگام مواجهه با مشکالت 
عملی، خواهند توانست راهکارهایی که دانش نظری 
به آن ها آموخته است را به کار گیرند. ما نباید بترسیم 
و الزم است به جوانِب مثبت این وضعیت معیوب نیز 
توجه کنیم. همان طور که گفتم عقیده دارم وضعیت 

کنونی تاثیرات مثبتی هم دارد. 
از طرفی تعدد نهادها و موسسات آموزشی و کیفیت 
در  که  است  مساله ای  آموزش،  غیرمطلوب  و  پایین 
دنیای غرب هم وجود دارد. به نظرم کیفیت آموزشی 
دانشگاه های برخی شهرستان های ما تفاوت چندانی 
با کیفیت آموزشی دانشگاه های شهرستان های اروپا 

ندارند. 
به طور کلی خیلی هم نباید به این قضیه بدبینانه نگاه 
کرد. به عنوان مثال مساله صندلی های خالی در غرب 
نیز وجود دارد اما نباید به واسطه  وجود صندلی های 
خالی به تعطیلی این مراکز اندیشید بلکه باید با تزریق 
دانشجویان خارجی، ظرفیت خالی موجود را تکمیل 
نظریه  از  برگرفته  که  نهادی،  تئوری  اساس  بر  کرد. 
تکاملی داروین است، تعدادی از نهادهای متنوعی 
قرار  انتخاب  مورد  جامعه  توسط  شده  اند،  ایجاد  که 
می گیرند، چون به آن ها نیاز وجود دارد و در آخر هم 
همان نهادها حفظ می شوند. این سیر تکاملی اکنون 
در رابطه با نهادهای ما نیز وجود دارد. نهادهای آموزشی 
زیاد شده اند و فعال هم نیاز وجود دارد و هر زمان هم نیاز 
نباشد مسلما این نهادها از میان خواهند رفت. همان 

گونه که به تدریج هم شاهد این اتفاق هستیم. 
کمی  افزایش  که  هستم  معتقد  من  حال  هر  به 
کیفی  امر  یک  به  نهایت  در  دانش آموختگان  تعداد 
تبدیل می شود. بحث شد که دانش آموختگان پس 
نمی توانند  کار  بازار  در  اتمام دوره  تحصیلی خود  از 
این  که  می کنم  تاکید  باز  بیایند.  متناسبی  شغل 
احتماال  که  چرا  نیست.  بد  خود  خودی  به  مساله 
دانش آموختگان را در مسیر کارآفرینی قرار خواهد داد. 
از طرفی پروژه های کارآفرینی هم به طور مطلق ناموفق 
این زمینه داریم.  ما مثال های موفقی در  و  نیستند 
این طور نیست که تمام افرادی که اقدام به کارآفرینی 

می کنند، لزوما با شکست مواجه می شوند. 
من البته با تمامی چالش هایی که اینجا به نوعی 
طرح شد، موافق هستم. اما می بایست یک چالش 
دیگر به موارد مذکور اضافه کنم و آن »چالش زمان« 
است. مساله این است که ما باید صبور باشیم. اروپا و 
جایگاهی که غرب هم اکنون قرار دارد، ماحصل سال ها 
تجربه است. اما نهاد دانشگاهی ما عمری صد ساله 
دارد. باید صبر کنیم تا نیروهای پرورش یافته توسط این 
نهاد به جامعه تزریق شود تا آثار و نتایج آن معلوم شود. 
هر چند انتقادات و ایراداتی نسبت به کیفیت پایین 
آموزش در این نهادها وارد است اما باالخره همه این  
عوامل در جای خود شروع به ایفای نقش خواهند کرد 
و روزی قدرت و سیاست هایی که قصد کنترل این ها را 

داشت، را به چالش خواهند کشید. 

ستاری: 

دانشـگاه متاثر از فضای بیرونی اسـت. 
تمـام دانشـجویان، اسـاتید و کارکنـان 
دانشـگاه در فضـای جامعـه زیسـت 
می کننـد و از همیـن روی هم آموزه های 
اجتماعـی، فرهنگی، تاریخی، فلسـفی 
بازتولیـد  دانشـگاه  در  را  مذهبـی  و 
می کننـد. بنابرایـن بـرای نقد درسـت 
دانشـگاه باید به سیسـتم اصلی و کلی 
توجـه کنیم. نقصان های سیسـتم اصلی 
را بیابیـم .و بعـد به دانشـگاه بپردازیم.

جبارزاده:

قصـد دارم بـا یـک نگـرش دیگـر و به 
عبـارت دیگـر با دیـدی مثبت بـه این 
مسـاله بپـردازم. به نظر مـن، علی رغم 
پذیـرِش  این کـه  قبیـل  از  مشـکالتی 
نیـاز صـورت  بـا  دانشـگاه ها مطابـق 
نمی گیـرد و تعـداد رشـته ها و پذیـرش 
دانشـجو بسـیار باالسـت، امـا بـه نظر 
مـن این طـور نیسـت کـه ایـن مسـاله 
سراسـر منفـی باشـد و مـن آن را واجد 

تاثیـرات مثبتـی هـم می بینم.
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در  می توان  را  عالی  آموزش  نظام  اساسی  آسیب 
چارچوب رابطه قدرت و دانش و با وام گرفتن از نظریه 
فوکو، مورد تبیین قرار داد. بر اساس این نظریه قدرت 
همواره در پی آن است که دانش را تحت سیطره خود 
بگیرد و این مساله در علوم انسانی نمود بیشتری نیز 
دارد. با محقق شدن این مساله، علم به یک سرزمین 

نازا و سترون و بی بار تبدیل می شود.
زمانی که دانش در جهت قدرت مورد استفاده قرار 
می گیرد، نازا می شود و نوآوری از بین می رود چراکه 
بذر قدرت، فقط می تواند در زمین سیاست باروری 
داشته باشد. اگرچه حتی در مورد خوِد علم سیاست 
ورود  هم  انسانی  علوم  شاخه های  از  یکی  به مثابه 
قدرت ایجاد مشکل و مانع می نماید. نازایی به معنای 
حالتی است که در آن امکان نوآوری از بین رفته است. 
این مساله به تمامی و در خصوص علومی که ارتباطی 
وثیق با زندگی مردم دارند، از جمله علم اقتصاد قابل 
مشاهده است. اینکه چگونه سیاست زدگی، موجبات 
عینی  مشکالت  ایجاد  و  اقتصادی  دانش  ناباروری 
برای مردم شده است. اهمیت این مساله به ویژه از 
آنجاست که چنانچه حوزه علم اقتصاد در کشوری 
همانند ایران که کشوری توسعه یابنده یا رو به  توسعه 
اقتصاد  به  امیدی  نمی توان  دیگر  شود،  نازا  است، 
توسعه داشت. منظور از اقتصاد توسعه هم چگونگی 
و  اجتماعی  اقتصادی،  نهادهای  به  دادن  سامان 

فرهنگی با هدف رشد اقتصادی است.
سیاسی  ترجیحات  دارد  تمایل  همواره  قدرت 

کسب  نحوه  و  اقتصادی  رشد  خصوص  در  را  خود 
تحمیل  دانشگاهی  محیط های  به  اقتصادی  مازاد 
کند. البته در حوزه  نقد عمومی و در محیط خارج 
و  می گیرد  قرار  نقد  مورد  دولت  اعمال  دانشگاه  از 
توصیفاتی از آسیب هایی همانند فساد و بیکاری که 
قدرت مسبب آن هاست، ارائه می شود؛ اما قسمت 
عمده این ابراز مخالفت ها، حالت واکنشی و سلبی 
دارد و به صورت ایجابی موضوع دانش و راه کارهایی 
قرار  توجه  را مورد  توسعه  به  برای رسیدن  نیاز  مورد 
نمی دهد؛ اینکه کدام دانش اقتصادی می تواند ما را 

به توسعه برساند.
تا  است  عالقه مند  همواره  قدرت  خالصه  به طور 
دانشگاه ها را تحت سیطره خود درآورد و نمود عملی 
چنین میلی در برخی از مقاطع تاریخی هم دیده شده 
است. این میل به ویژه خود را در حوزه علوم اجتماعی 
بیشتر نشان می دهد اما به نظر می رسد هنوز مفاد و 
آموزه های علوم انسانی با خواسته های قدرت منطبق 
نشده اند. البته نبایستی یک نکته را نادیده گرفت و آن 
این است که نقد فوکو به رابطه  میان قدرت و علم در 
چارچوب نهاد یک جامعه بورژوایی مطرح می شود 
که در آن آزادی ها و استقالل های دانشگاه ملحوظ 
است. پس بنابراین ممکن است در سایر جوامع، این 
دست اندازی شدت و حدت بیشتری داشته باشد. در 
کشورهایی که دموکراسی بورژوایی در آن وجود دارد، 
قدرت جرات طرح گفتمانی را ندارد که موضوع اصلی 
آن، این است که »چرا علوم انسانی در خدمت قدرت 
نیست؟«. دلیل این است که اصحاب قدرت در یک 
دموکراسی بورژوازی، به این مساله واقف هستند که 
جامعه مدنی هم مشابه همان نهاد بازار موجود در آن 

به دنبال رقابت است.
توسعه  آن  به واسطه  که  بازار  نهاد  مزیت  حداقل 
پیوسته یا رشد پیوسته اقتصادی محقق می شود، این 
است که در آن رقابت پیشاپیش تضمین شده است. 
این رقابت هم در حوزه اقتصاد به چشم می خورد و هم 

باالجبار در حوزه علوم انسانی.
بنابراین در جوامع توسعه یافته، این گفتمان به یک 
گفتمان رقابتی میان قدرت و دانش تبدیل می شود و 
امکان این رقابت تنها در چنان جوامعی فراهم است. 
مساله وجود رقابت در جوامع مذکور، صرفا دستاورد 
بورژوازی نیست بلکه دستاورد تالش های جامعه مدنی 
اینکه  نیز است.  بر قدرت  آن  نظارت  و  پیوستگی  و 
تمام شئون موجود در جوامع توسعه یافته را به شکل 
تقلیل گرایانه به بورژوازی محدود کنیم، درست نیست.

در واقع آن نهاد جامعه توسعه یافته کنونی نهادی 
شده  نهادینه  رقابت  و  آزادی  امر  آن،  در  که  است 
است؛ بنابراین رابطه قدرت و دانش یک رابطه متقابل 
به قول گرامشی هم هر دو سعی می کنند  و  است 
کسب  برای  رقابتی  و  بیاورند  دست  به  هژمونی  که 
هژمونی میان این دو، در همه عرصه ها وجود دارد. 
این رقابت، در جوامع توسعه یافته گاه به نفع قدرت 
مثال موضوعات  دانش؛  نفع  به  گاه  و  حل می شود 
مرتبط با دغدغه های زیست محیطی و تبدیل شدن 
این دغدغه ها به قواعدی که سرمایه می بایست از آن 
تبعیت کند، در اروپا کامال نشان گر هژمونی دانش 
و در آمریکای ترامپ نشان گر هژمونی قدرت یعنی 
مجموع قدرت سیاسی و اقتصادی است. به هر روی 
نقش جامعه مدنی در ممانعت از بازاری شدن جامعه 
و تسلط مطلق سرمایه و قدرت اهمیت بسیاری دارد.

 ،57 سال  انقالب  به  منتهی  سال های  در 
در  مختلف  بینش های  با  اساتید  از  مجموعه ای 
دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مشغول به فعالیت 
معنای  در  حاکم  قدرت  مقابل  در  افراد  این  بودند. 
متعارف تمکین نمی کردند؛ از سویی حیطه دخالت 
دولت هم تا بدان پایه نبود که بخواهد دامنه وسیع 
دانش موجود در علم اقتصاد را محدود کند. در آن 
انجام  سیاسی  فعالیت  اساتید  از  کسی  اگر  دوره، 
می داد، بی شک از دایره اساتید کنار گذارده می شد 
اما با توجه به گشایش هایی که در اوایل دهه 50 در 

کامل اطهاری

پژوهشگر اقتصاد

در غیاب جامعه مدنی قوام یافته؛
قدرت، ریشه های نوآوری را می خشکا     ند
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حـوزه یـک نهـاد علمـی اسـت کـه سـابقه 
مسـاله،  همیـن  دارد.  سـاله  صـد  چنـد 
نهـاد  بـا  را  نهـاد  ایـن  تطبیقـی  بررسـی 
دانشـگاه ضـروری می کنـد. نهاد دانشـگاه 
بـرای اینکـه بتوانـد موانـع را کنـار بزنـد، و 
و موقعیـت  را تکمیـل کنـد،  نواقـص خـود 
خـود را تثبیـت نمایـد، و در نهایـت در ایـن 
بدوانـد،  ریشـه  موثـر  شـکلی  بـه  سـرزمین 
حـوزه  تاریخـی  تجربیـات  از  می توانـد 
بـه  خالصـه  طـور  بـه  کـه  کنـد  اسـتفاده 

اسـت: صورت بنـدی  قابـل  زیـر  صـورت 

1. فرهنگی کردن فرآورده های حوزوی
حوزه هـای  موفقیت هـای  از  یکـی 
توانسـته  کـه  باشـد  می توانـد  ایـن  علمیـه 
در  را  خـود  فقهی االهیاتـی  فرآورده هـای 
فرهنـگ  در  و  بدهـد  نشـر  جامعـه  سـطح 
بـر  مسـاله  ایـن  بدهـد.  رسـوخ  جامعـه 
عهـده مبلغانـی بـوده کـه در سـطح جامعـه 
پرداخته انـد؛ کسـانی  تبلیـغ دیـن  امـر  بـه 
روضه خـوان  و  واعـظ، خطیـب  عنـوان  کـه 
منبـر  بـا  را  حـوزه  تولیـدات  داشـته اند، 
نهادینـه  جامعـه  سـطح  در  سـخنرانی  و 
کرده انـد. بـه عبـارت بهتر، از یک سـو گروه 
مجتهـدان و مدرسـان حـوزه، تولیدات خود 
را عرضـه کرده انـد، و از سـوی دیگر واعظان 
و خطیبـان و سـخنرانان آن تولیدات را نشـر 
فرهنگـی  امـر  یـک  بـه  تبدیـل  و  داده انـد 

کرده انـد. 
اسـت  توانسـته  چقـدر  دانشـگاه  امـا 
تولیـدات علمـی خـود را در سـطح جامعـه 
بـا  را  جامعـه  ایـن  فرهنـگ  و  بدهـد  نشـر 
بـاور نگارنـده،  بـه  بیامیـزد؟  علـم و دانـش 
نمـره  مسـاله  ایـن  در  دانشـگاه  نمـره 
قابـل دفاعـی نیسـت. دانشـگاه  کـه البتـه 
باشـد   داشـته  متعـدد  علـل  می توانـد 
در  را  خـود  فرآورده هـای  اسـت  نتوانسـته 
فرهنـگ جامعـه نهادینـه کنـد. تا دانشـگاه 
و دانشـگاهیان بـه فرهنگی کـردن تولیدات 
خـود نپرداخته انـد، نبایـد از تثبیـت و دوام 
مطمئـن  جامعـه  ایـن  در  خـود  موقعیـت 

باشـند! 

2. رسالت اجتماعی داشتن طلبه ها
ابتـدا  همـان  از  کـه  اسـت  جایـی  حـوزه 
طلبـه را بـه گونـه ای آمـوزش می دهـد که او 
بـرای خـود رسـالت اجتماعـی قائل باشـد. 
رسـالت اجتماعـی او یـک رسـالت دینـی و 
حتـی می توانـد ایدئولوژیـک باشـد، امـا در 
کل یـک رسـالت اجتماعـی اسـت؛ و دقیقا 
همیـن رسـالت اجتماعـی اسـت کـه باعـث 
از  فراغـت  از  بعـد  طلبـه ای  هـر  می شـود 
تحصیـل و حتـی همـراه بـا تحصیل به نشـر 

و تبلیـغ آموخته هـای خـود بپـردازد. 
امـا دانشـگاه این چنین نیسـت. رسـالت 
دانشـجو در دانشـگاه یـک رسـالت فـردی 
اسـت. ایـن رسـالت فـردی در خدمـت رفاه 
می کنـد.  پیـدا  معنـی  شـخصی  منافـع  و 
البتـه بنـده منکـر ایـن نیسـتم کـه در بیـن 
دانشـگاهیان هـم عده ای خـود را واجد یک 
رسـالت اجتماعـی می دانند؛ امـا جو غالب 
امـروزه  نیسـت.  چنیـن  ایـن  دانشـگاه  بـر 
فردمحـور  دانشـگاه ها،  بـر  غالـب  فرهنـگ 
دگرخواهـی  فرهنـگ  از  خبـری  و  بـوده 
هنگامـی  دگرخواهـی  فرهنـگ  نیسـت. 
معنـی پیـدا می کنـد کـه دانشـجویان بـرای 
خود رسـالت اجتماعی قائل شـوند و بعد از 
پایـان یافتـن تحصیالت خـود، آموخته های 
خـود را در خدمـت رفاه و آسـایش جامعه به 

بگیرنـد. کار 

3. استقالل مالی حوزه
مالـی  نظـر  از  تاریـخ  بیشـتر  در  حوزه هـا 
آن هـا  اتـکای  بودنـد.  از دولت هـا  مسـتقل 
دریافـت  مـردم  از  کـه  بـود  وجوهاتـی  بـه 
می کردنـد؛ کـه آن نیـز کامـال داوطلبانـه و 
همیـن  می شـد.  پرداخـت  اعتقـاد  روی  از 
و  دوام  علـل  از  یکـی  می توانـد  مسـاله 
در  آیـد.  شـمار  بـه  نهـاد  ایـن  اسـتمرار 
و  ایـن چنـد صـد سـال حکومت هـا  طـول 
و  آمده انـد  کار  روی  مختلفـی  دولت هـای 
از بیـن رفته انـد. امـا حـوزه دوام و اسـتمرار 
خـود را حفـظ کـرده اسـت. دانشـگاه نیـز 
بایـد از ایـن تجربـه تاریخـی اسـتفاده کنـد 
و سـعی کنـد از نظـر مالـی مسـتقل باشـد.

آیا دانشگاه می تواند برای 
حل مشکالت ساختاری خود،

 از حوزه های علمیه الگوبرداری کند؟

حوزه اندیشه روی داده بود، سایر اساتید که اهل فعالیت 
در  و  می دادند  انجام  را  بزرگی  کارهای  نبودند،  سیاسی 

محیط دانشگاه جریاِن دانش روان بود.
بر سر  مانعی  فرهنگی،  انقالب  وقوع  می رسد  نظر  به 
راه این جریان ایجاد کرد. البته بعد از وقوع هر انقالبی، 
موج های کمابیش مشابهی به راه می افتد که اغلب موقتی  
هستند اما مانایی این وضعیت، خطرساز و نامطلوب است.

اینکه اساتید دانشگاه که در واقع اجتماعی، نمادین و 
شخصی حوزه علم هستند، از محمل اصلی خود یعنی 
دانشگاه مهجور شوند، به معنای ابتر کردن علم است. 
این اتفاق کمابیش در خصوص اساتید دانشکده اقتصاد 
مساله،  این  می رسد  نظر  به  و  داد  روی  تهران  دانشگاه 
می تواند تبیینی در خصوص ناکارآمد شدن و سترون شدن 
علم اقتصاد در ایران راه به دست دهد. وضعیتی که قدرت 
در آن طالب تمامیت علم است و می خواهد که تمام علم 
را در اختیار بگیرد، وضعیت نامطلوبی است. قدرت علم 
حوزه  در  قدرت  قدرت طلبِی  دارد.  قدرت  تنها  و  ندارد؛ 
علوم طبیعی به واسطه ماهیت این علوم، کم رنگ تر است. 
به عنوان مثال، قدرت نمی تواند »نحوه انجام یک عمل 
چنین  اعمال  چون  کند؛  تعیین  را  تخصصی«  جراحی 
سایر  خصوص  در  اما  دارد  مهلک  و  فوری  آثار  دخالتی، 
علوم به ویژه در ارتباط با علوم انسانی، یا اقتصاد چون آثار و 
تبعات مخرب دخالت های قدرت با فوریت و شفافیت قابل 

مشاهده نیست، این امر اتفاق می افتد.
بخصوص در ارتباط با علم اقتصاد چون این علم یک علم 
تاریخی و وابسته به مسیر است که بنیاد آن بر اعتقادات و 
باورها نهاده می شود، این گمان اشتباه همواره وجود داشته 
است که علم اقتصاد را می شود تابع قدرت کرد؛ یعنی اگر 
بخواهیم این مساله را به زبان اقتصاد سیاسی تبیین کنیم، 
بدین معنا که همواره این توهم وجود داشته که می توان 
نحوه تولید و توزیع مازاد اقتصادی را تابع ایدئولوژی کرد. 
چون اقتصاد اساسا به معنای »نحوه تولید و توزیع مازاد« 

است.
درواقع یک تصور وجود داشت که می توان و می بایست 
برنامه ریزی کرد. شکل  اراده گرایانه  به صورت  را  همه چیز 
حداقلی چنین رویکردی همان »اقتصاِد کامال دولتی شده 

بعد از انقالب« است.
این رویکرد از یک طرف دانشگاه ها را سترون می کند؛ 
چون آن هایی که دانش دارند، اصال نمی توانند این دانش را 
در عمل به کار گیرند و آرام آرام خودسانسوری را می آموزند. 
این مساله در مورد موسسات پژوهشی آزاد هم صادق است.

با این تفاسیر، چنانچه جامعه مدنی به قدر کافی قوام 
و  قدرت  علم،  و  قدرت  میان  مواجهه  در  باشد،  نیافته 
نماینده آن »دولت« با هدف تعیین انحصاری نحوه تولید 
می خشکاند؛  را  نوآوری  ریشه های  تمام  مازاد،  توزیع  و 
حداقلی  خود،  درون  در  قدرت  که  اینجاست  مساله  اما 
و  مدعا  که  »منی«  و  ندارد  نیز  را  علمی  یکپارچگی  از 
سودای تعیین انحصاری نحوه تولید و توزیع را دارد، هر 
که  مختلفی  جناح های  می شود.  تغییر  دستخوش  دم 
به قدرت رسیده اند، با ایده های مختلف که غالبا درهم 
و غیرعلمی هستند، درصدد تعیین نحوه تولید و توزیع 
ثروت برمی آیند. این در واقع همان برخورد ایدئولوژیک 
جناحی با سایر شئون اجتماعی و از جمله »علم« است. 
این مساله الجرم دانشگاه ها، موسسات پژوهشی، اساتید 

و دانشجویان را تحت تاثیر قرار می دهد.
آوردن  در  سیطره  تحت  برای  قدرت  خیِز  روی  هر  به 
و تعیین نحوه تولید و توزیع مازاد رانتی، علم و اقتصاد 
توسعه را از اساس ابتر می کند و تقویت نهاد جامعه مدنی، 
می تواند با هدایت جامعه به سوی بالندگی علمی، توسعه 
پایدار و انتفاع از علم، عدالت و سایر شئون اجتماعی را 

برای همگان به ارمغان آورد.
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چـرا  کلـی  طـور  بـه  کـه  ایـن  بـا  رابطـه  در 
دانش آموختـگان مـا قادر بـه ایجاد قـدرت واقعی در 
عرصه های مختلف اعم از علوم انسـانی و اقتصادی 
نیسـتند، می تـوان در دو سـطح خـرد یـا عاملیتـی و 
کالن یـا سـاختاری ایـن مسـاله را مـورد توجـه قـرار 
داد. سـطح عاملیتـی، مربـوط بـه کنش هاسـت. از 
ایـن روی بـه نظـر می رسـد، تاثیـر سـطح کالن یـا 
سـاختاری در تبییـن مسـاله مذکـور بیشـتر باشـد، 
چـرا که متغیرهای کالن در این سـطح حضـور دارند 
و بـه طـور حتـم تاثیـر یـک نهـاد یـا سـازمان از یـک 
فـرد کنش گر بیشـتر اسـت. اگرچـه براسـاس اصول 
جامعه شناسـی گیدنـز، سـاختارها یـا سـازمان ها یا 
نهادهـا ازلـی و ابـدی نیسـتند و آن هـا هـم در سـایه 
برخـی عوامـل تشـکیل یافته انـد. در اینجـا سـطح 
تحلیـل کالن و متغیرهـای آن سـطح، مـورد توجـه 
تفکـر  براسـاس  کالن  سـطح  در  می گیرنـد.  قـرار 
فرهنـگ،  اقتصـاد،  خرده نظـام  چهـار  پارسـونزی، 
اجتمـاع و سیاسـت قابـل شناسـایی اسـت. بـه نظر 
می رسـد در کشـور مـا از میـان ایـن چهـار خـرده 
نظـام، خرده نظـام سیاسـی تاثیر تعیین کننـده دارد 
و البتـه بقیـه خرده نظام هـا هـم واجد تاثیـرات معین 
و مشـخصی هسـتند و به عنـوان مثال بـه طور حتم 
خرده نظـام اقتصـادی تاثیرات معین خـود را همواره 
دارد. امـا ایـن تعیین کنندگـی خـرده نظام سیاسـی 
بـه چـه معناسـت؟ به نظـر من سـاختار کلی کشـور 
ایدئولوژیکـی  سـنت گرای  سـاختار  عنـوان  تحـت 
قابـل اطالق و شناسـایی می باشـد. در این قسـمت 
سـاختار کلی بعـد از انقالب اسـالمی مدنظر اسـت 
کـه تمامی جوانب اقتصادی، سیاسـی، اجتماعی و 

فرهنگـی را شـامل می شـود.
شـاید خـرده گفتمان هـای دیگـری نیـز در طـول 
ایـن سـال ها قابـل شناسـایی بـوده باشـند کـه در 
مقاطعـی از زمـان دسـتخوش فـراز و نشـیب هایی 
شـده باشـند امـا در نهایـت بـه نوعـی سـنت گرای 
ایدئولوژیکـی همـواره گفتمـان حاکـم بـوده اسـت؛ 
بـه طـوری کـه چتـر آن، بـه عنـوان یـک فراگفتمـان 
بر سـر تمـام خـرده گفتمان ها سـایه افکنده اسـت. 
ایدئولـوژی بـه مجموعـه ای از افـکار، اسـتدالل ها و 
اندیشـه ها اشـاره دارد کـه در جهـت توجیـه منافع و 
آرمان هـای یـک طبقه، گروه یا قشـر عمـل می کند. 
خـوِد ایدئولـوژی هـم یـک سـری ویژگی هـا دارد. از 
جملـه اینکـه دارای منطـق سـیاه و سـفید اسـت. 
و  صف کشـی  باعـث  سـفید  و  سـیاه  منطـق  ایـن 
مرزبنـدی خـودی، غیرخودی؛ دوسـت، دشـمن در 
جامعـه می شـود. در واقـع ایدئولوژی هـا غیریت پرور 
هسـتند. ایدئولوژی هـا مطلق انـگار و قالبی اندیـش 

ایدئولـوژی،  ویژگی هـای  از  دیگـر  یکـی  هسـتند. 
اعتقـاد بـه آرمان هـا و باورهـای خـود اسـت کـه آن 
بـاور را »آرمـان راسـتین« می نامند و تکثر اندیشـه ها 
نیـز جایی در اعتقـادات ایدئولوژیک ندارنـد. درواقع 
این هـا به وحدت اندیشـه معتقد هسـتند. بر همین 
اسـاس اعتقـاد دارنـد کـه آرمـان همیشـه بایـد ثابت 
باشـد و واقعیـت با آن چرخش یابد نـه خود واقعیت. 
یعنـی اگـر بـه جایی برسـند که ببیننـد بین آرمـان و 
واقعیت تناقض وجود دارد، واقعیت را تغییر خواهند 
داد نـه آرمـان را. به عبـارت دیگر، هیچ تجدیدنظری 
بـرای آرمـان قائل نخواهند بود. چون آرمان، اسـاس 

است.
ویژگی هایـی کـه عنـوان شـد قطعـا آثـاری نیـز در 
جامعـه خواهنـد داشـت. اعتقـاد بـه منطـق سـیاه 
و سـفید، اعتقـاد بـه وجـود حقیقـت مطلـق باعـث 
بـروز تفکـر بنیادگرایانـه و بـروز تفکـر غیررقابتـی و 
غیرمشـارکتی می شـود، چـرا کـه اصال اعتقـادی به 

رقیـب وجـود نـدارد. 
کالن  سـاختار  ویژگی هـای  تبییـن  از  واقـع  در 
می خواهیم به مسـاله آسیب شناسـی نظـام آموزش 
اینکـه چـرا جامعـه دانشـگاهی  و  بپردازیـم  عالـی 
توانمنـد  و  کاربلـد  نیروهـای  پرورانـدن  بـه  قـادر 
نیسـت. نیروهایـی کـه بتواننـد در جامعه، علـم پویا 
و رهایی بخـش خلـق کننـد. ایـن مسـاله تـا حـدود 
آن  تبعـات  و  ایدئولوژیـک  ویژگی هـای  بـه  زیـادی 
در جامعـه مربـوط می شـود. یعنـی در یـک دولـت 
بـه  نیـازی  ایدئولوژیـک  سـنت گرای  حکومـت  یـا 
مشـارکت، رقابـت یـا مشـورت وجـود نـدارد. تفکـر 
انسـان ها در قالب های از پیش تعریف شـده صورت 
می گیرد؛ اگر کسـی غیرقالبی بیندیشد، در جامعه 
محکـوم اسـت و دشـمن و غیرخـودی بـه حسـاب 
می آیـد. بـر همیـن اسـاس جامعـه دانشـگاهی مـا 
هـر نـوع فکـری کـه تغییـر و نـوآوری داشـته باشـد 
را نمی پذیـرد. چـرا کـه سـاختار، ایـن نـوع تفکـر را 
نمی پذیـرد و جامعـه دانشـگاهی هـم درون همـان 
سـاختار قـرار گرفتـه اسـت و ناخواسـته همـان رنگ 
و بـوی سـنت گرای ایدئولوژیـک را بـه خـود گرفتـه 
اسـت. جالب اسـت افرادی که قربانی این سیسـتم 
هسـتند، خـود عاملیـِت بازتولیـد ارزش هـای ایـن 
سیسـتم هسـتند. در ایـن زمینـه، رابطـه تولیـد و 
بازتولیـد حاکـم اسـت نـه یـک رابطـه یـک طرفـه. به 
عبارتـی ایـن رابطه یک رابطه مکانیکی نیسـت بلکه 
رابطـه ای دیالکتیکـی برقرار اسـت. به عنـوان مثال، 
معیارهایـی برای ورود مدرس به دانشـگاه در جایگاه 
اسـتادی اعمال می شود و این فرد نیزهمان معیارها 

را در قبـال دانشـجویان اعمـال می کنـد. 
سـاختار  یـک  کشـور  سـاختار  چـون  نهایـت  در 
مبنـای  بـر  ایدئولـوژی  و  اسـت  ایدئولوژیـک 
ویژگی هایـی همچـون مطلق انـگاری، منطق سـیاه 
و سـفید، جزمی نگری و قالبی نگری عمل می کند، 
جامعـه دانشـگاهی نیـز از ایـن سـاختار تبعیت می 
کنـد. بدیـن ترتیـب فـرد تحصیلکـرده ای کـه در این 
سـاختار پـرورش می یابـد، در هنـگام تولیـد فکـری 
یـا ایـده خالقانه، ناخواسـته ایـن ویژگی هـا را رعایت 

می کنـد و بـه ورطـه خودسانسـوری فـرو می غلطد؛ 
چـون اگـر فـرد دانشـگاهی به الزامـات این سـاختار 
تـن ندهـد، جایگاه خود را از دسـت خواهـد داد و در 
نتیجـه دسـتاوردهایی کـه قـرار بود حاصل شـود نیز 

بـه دسـت نخواهـد آورد.
اما به رغـم وجود این روند، هنوز جای خوش بینی 
تـداوم  رونـد،  ایـن  کـه  معنـا  بدیـن  دارد.  وجـود 
همیشـگی نخواهد داشـت و نباید چنین تصور کرد 
کـه رونـد فعلی کـه هم اکنـون بـر دانشـگاه ها حاکم 
اسـت، برای همیشـه ادامه خواهد داشـت. دو دلیل 
نیـز بـرای ایـن خوش بینـی وجـود دارد. اولین دلیل 
مربوط به فرآیند جهانی شـدن است. اینجا منظور از 
جهانی شـدن، فرآیند و پروسه جهانی شدن است نه 
پـروژه جهانی سـازی. چـون بعضـی  افراد بـه جهانی 
شـدن به عنـوان پـروژه نگاه می کننـد؛ پـروژه ای که 
توسـط قدرت هـای غربـی و در راس آن هـا آمریـکا 
هدایـت می شـود و بـه نظـر نمی رسـد نـگاه واقـع 
بینانه ای باشـد. این فرآیند جهانی شـدن باعث تاثیر 
زیـاد ملت ها بر یکدیگر شـده و فضایی تعاملی خلق 
کرده اسـت. البته در همین فضـا، تقابل های جدی 
نیـز به چشـم می خورد که در اینجا مناسـب نیسـت 
بـه دالیـل آن هـا پرداخـت. درواقع اینطـور نباید فکر 
کرد کـه هم اکنون کشـورها می توانند همچون قرن 
نوزدهـم، درهـای خود را به روی سـایرین ببندند و در 
داخل سـرزمین خود هـر کاری که بدان تمایل دارند 
را انجـام دهند. بخـش عمـده ای از روابط بین الملل 
بین المللـی  سـازمان های  حیطـه  در  اکنـون  هـم 
غیردولتـی قرار گرفته و تغییـرات عمده ای در صحنه 
و چینـش بازیگـران جهانـی روی داده اسـت. از ایـن 
روی چـه مـا بخواهیـم و چـه نخواهیـم، یـک سـری 
تحمیـل  مـا  بـر  الجـرم  رفتارهـا  و  افـکار  و  ایده هـا 
شـده اند کـه مـا مجبـور بـه پذیـرش آن هـا هسـتیم. 
دانشـگاه به عنـوان یک خرده نظام هـم از این فرآیند 
ایـن  هـم،  و  پذیرفـت  خواهـد  تاثیـر  جهانی شـدن 

تاثیـرات را بازتولیـد خواهـد کرد.
بـر خوش بینـی نسـبت  کـه  دومیـن عامـل هـم 
بـه تغییـر رونـد می افزایـد، چرخـش قـدرت از دهـه 
شـصت میـان دو جنـاح عمـده موجـود در کشـور 
در فضـای سیاسـی اسـت. ایـن موضـوع بـه ویـژه از 
آن جهـت واجـد اهمیـت اسـت کـه تاثیـرات رویکرِد 
و  و سـفید  دارای منطقـی سـیاه  کـه  ایدئولوژیـک 
مطلق گراسـت را کم رنـگ تـر می کنـد. بـا تعویـض 
در جناج بنـدی قـدرت، بسـیاری از امـور و شـئون 
اجتماعـی نیـز دسـتخوش تحـول می شـوند. یکـی 
جامعـه  در  اجتماعـی  شـئون  ایـن  عمده تریـن  از 
دانشـگاهی نمـود دارد؛ پس جامعه دانشـگاهی نیز 
می توانـد در خـالل دوره هایـی کـه چرخـش قـدرت 
محقـق می شـود، برخـی مفاهیـم را بازتولیـد کنـد.
در نهایـت همانگونـه کـه ذکر شـد دو عامـل باعث 
امیـدواری بـه تغییـر و تحـرک جامعـه دانشـگاهی 
می شـود؛ یکی فرآیند جهانی شـدن و دیگری وجود 
سـاختاری سیاسـی اسـت که در آن قدرت دست به 
دسـت می شـود و تحـرک فکـری در جامعـه را در پی 

می آورد.

رحیم زایرکعبه

دانشجوی دکرتای جامعه شناسی اقتصاد و توسعه

روند فعلی حاکم بر دانشگاه ها، دستخوش تغییر خواهد شد
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بیست ویکم مرداد، با هدف نشان دادن جایگاه واقعی صنایع کوچک و متوسط 
در دست یابی به توسعه اقتصادی، اشتغال پایدار صنعتی و گسترش عدالت 

اجتماعی روز »حمایت از صنایع کوچک و متوسط« نامیده شده است. 
صنایع کوچک و متوسط با توجه به ویژگی های خود، در کل دنیا مورد توجه 
جدی فعالین اقتصادی، سیاست گذاران و قانون گذاران قرار دارند. در کشور ما 
هم چیزی حدود 50 درصد از اشتغال کشور وابسته به صنایع کوچک و متوسط 
است که رقم قابل توجهی می باشد. هم اکنون سهم صنایع کوچک در ایجاد 
ارزش افزوده در کشور چیزی حدود 17درصد و  18درصد از کل صادرات کشور 

نیز به واسطه واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط محقق می شود. اگر 
چه این ارقام در مقایسه با ارقامی که مختص کشورهای پیشرفته صنعتی است، 
ارقام ناچیزی به شمار می آیند و الزم است عزمی جدی در سطح حاکمیت و فعالین 
ایجاد شود تا مشکالت و موانع پیش روی این واحدها که اندک هم نیستند، کاهش 

یابد و راه برای ایفای نقش جدی تر توسط متولیان و صنعت گران باز شود.
به بهانه روز 21 مرداد، به سراغ برخی تولیدکنندگان و روسای شرکت شهرک های 
و  چالش ها  موانع،  خصوص  در  را  آن ها  تحلیل  و  ارزیابی  تا  رفته ایم  صنعتی 

ظرفیت های واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط جویا شویم.

کوچک زیباست
پرونده ویژه 21 مرداد؛ 

روز »حمایت از صنایع کوچک«

اقتصاد
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موضوعی که ماهنامه کارایی به بهانه روز »حمایت 
را دارد،  آن  به  از صنایع کوچک«، قصد پرداخت 
بررسی مشکالتی است که صاحبان صنایع کوچک 
با آن مواجه هستند. زمانی که مشکالت و وضعیِت 
صنایع کوچک را از مقامات رسمی جویا می شویم، 
بیشتر به وظایف و اقداماتی که روی کاغذ تشریح 
شده، اشاره می کنند. اما قطعا تولیدکنندگان که 
تولید هستند،  و در واقعیت درگیر کار  در عمل 
آقای  داشت.  خواهند  متفاوت تری  صحبت های 
زیبا به طور مشخص در صنعت تولید خوراک دام 
و طیور که شما در آن فعال هستید، عمده ترین 
چالش ها کدام است و فعاالن این صنعت با چه 

مشکالتی دست به گریبان هستند؟
◄ ◄ اولین و مهم ترین مساله ای که صنایع با آن روبرو 
هستند، مساله نقدینگی است. نهاده های مواد اولیه 
در بازار، جزء اقالم وارداتی حساب می شوند. این اقالم 
عمدتا از چهار کشور برزیل، آرژانتین، اوکراین و روسیه 
وارد می شوند. برای خرید این موارد باید پرداخت نقد 
صورت گیرد. حال آنکه مشکل نقدینگی باعث خرید 
نسیه این اقالم و افزایش یافتن قیمت نهاده و به تناسب 
آن افزایش قیمت تمام شده می شود. این امر ادامه  

فعالیت در بازار رقابتی امروز را دشوارتر می کند. 
دست  به  را  خود  محصول  که  مرغداری  طرفی  از 
مصرف کننده می رساند هم مشکل نقدینگی دارد و 
قادر به خرید نقد خوراک دام و طیور نیست. بسیاری 
از مرغداران تنها پس از پرورش محصول و فروش آن، 
اقدام به پرداخت هزینه نهاده های خود می کند. به طور 
خالصه تامین کننده نهاده باید آن قدر سرمایه در اختیار 
داشته باشد که بتواند نهاده را به صورت نقد خرید کند 
و محصول خود را به صورت غیرنقدی به فروش برساند. 

بنابراین موضوع »سرمایه در گردش« از عمده ترین 
مسائل و مشکالت فعاالن این حوزه است. برای توضیح 
بهتر مساله اهمیت سرمایه در گردش یک مثال می  زنم. 
چنانچه من به عنوان تولیدکننده خوراک دام و طیور، 
بتوانم خوراک یک مرغداری کوچک 10 هزار واحدی را 
تامین کنم، این مرغداری حدود 150 میلیون تومان از ما 
خرید می کند، بنابراین اگر من ده مشتری با این کیفیت 
داشته باشم، حداقل نیازمند یک و نیم میلیارد سرمایه 
از 20 مرغداری سفارش  بود. در صورتی که  خواهم 
داشته باشم، به میلیاردها سرمایه نیاز خواهم داشت. 
لذا تامین سرمایه از عمده ترین مشکالت ما محسوب 

می شود.
یکی دیگر از موضوعاتی که مطرح است این است که 
قیمت نهاده بر اساس قیمت جهانی پایین آمده است، 
اما در ایران قیمت این نهاده ها همچنان باال است؛ دلیل 
این امر چیست؟ این مساله به سیاست های غلط وزارت 
جهاد برمی گردد که بدون توجه به اصول عرضه و تقاضا، 
قیمت صرفا توسط واردکنندگان در بازار تعیین می شود. 
در نتیجه نهاده در ایران با قیمتی بیشتر از قیمت جهانی 
عرضه می شود. این  موارد همان عوامل بازدارنده صنایع 
ما از رقابت هستند. چرا ما اقدام به وارد کردن مرغ از 
ترکیه می کنیم؟ چرا ترکیه در مسیر پیشرفت قرار گرفته 
و ما هنوز با توسعه فاصله داریم؟ ما نیز پتانسیل توسعه 

داریم ولی عوامل و شرایط آن باید فراهم شود. در حال 
حاضر مرغداری های ما اصال در وضعیت خوبی به سر 
نمی برند، چرا که میان عرضه و تقاضا هماهنگی وجود 
ندارد. زمانی قیمت مرغ افزایش می یابد و با کمبود مرغ 
مواجه می شویم. بعد از یک ماه بازار مرغ اشباع می شود. 
در این شرایط مرغداری با قیمت نازلی محصول خود 
را عرضه می کند. چرا که این کسب وکار با موجود زنده 
سر و کار دارد و هر چه در فروش این موجود زنده تعلل 
بیشتری صورت بگیرد، ضرر بیشتری متوجه تولیدکننده 
خواهد بود. لذا عرضه و تقاضا در صنعت ما مطابقت 
ندارد و به همین دلیل به این صنعت لطمه وارد می شود. 
در این میان، نه تنها خود صنعت مرغداری، بلکه صنعت 
قرار  و طیور هم در معرض آسیب  تولید خوراک دام 
می گیرد. عالوه بر این، مسائلی پیرامون دارایی، بیمه و 
ارزش افزوده نیز وجود دارد که به طور عموم برای تمام 
صنایع مطرح است. به طور کلی می توان گفت حمایت 
شایسته ای از صاحبان صنایع و تولید صورت نمی گیرد و 

مشکالت در این حوزه بسیار است. 
پس ازمنظر شما امروز بزرگ ترین مشکل پیش 
روی صنایع، مساله نقدینگی و در واقع مشکل 
تزریق  آیا  شما  نظر  به  است.  گردش  در  سرمایه 
وام های با درصد پایین از سوی دولت این مشکل را 

تا حدودی بهبود ببخشد؟
◄ بله. متاسفانه در حال حاضر بیشتر تولیدکنندگان 
خوراک دام و طیور با مساله سرمایه گردش روبرو هستند 
و همچنین شرایط حاکم بر بازار نهاده ها نیز نامطلوب 
است. دولت باید به ساماندهی قیمت ها و فروش بپردازد 
و سیاست های پشتیبانی و حمایت از کارخانجات اتخاذ 
کند. اما متاسفانه دولت اقدام موثری در این راستا انجام 
نداده و ما باز هم مجبور به تعامل با بخش خصوصی 
هستیم که با قیمت دلخواه خود نهاده را عرضه می کنند. 
چرا که بازار مواد اولیه به گونه ای نیست که صاحبان 
صنعت و تولیدکنندگان راسا جهت واردکردن مواد اولیه 
از طریق تعداد محدودی  این کار صرفا  اقدام کنیم. 
واردکننده انجام می گیرد که خود را دارای قدرت تنظیم 
عرضه و تقاضای بازار و تعیین قیمت می دانند و به هر 
شکلی که در نظر داشته باشند، اقدام به عرضه نهاده 
می کنند. در نتیجه این امر، از تولیدکننده غذای دام و 
طیور گرفته تا مصرف کننده نهایی، از این مساله متضرر 
خواهیم شد. لذا از نظر من دولت و مسئولین الجرم می 
بایست در جهت حل این مسائل گام بردارند. یکی از این 
اقدامات می-تواند همین موضوع اعطای تسهیالت به 
نرخ پایین باشد. در رابطه با حکمرانی تعداد معدودی از 
افراد در بازار نهاده نیز وزارت جهاد باید ورود پیدا کند و 

این مساله را مدیریت کند.
آقای زیبا شما در صحبت های خود به کشور ترکیه 
اشاره کردید. از نظر شما عالوه بر اعطای وام و اعمال 
دخالت های موثر در بازار نهاده، دولت چه نقش های 
مثمر دیگری می تواند در راستای بهبود تولید ایفا 

نماید؟
◄به موضوع خوبی اشاره کردید. کشور ترکیه به 
تازگی به صنعت خوراک دام و طیور ورود پیدا کرده است 
اما بسیار خوب پیش رفته و در این صنعت بسیار جلوتر 

از ما هستند و در این 20-15 سال اخیر رشد خوبی 
داشته اند و صادرات مرغ به کشور ما هم دارند. تجهیزات 
مورد استفاده در مرغداری های ترکیه بسیار پیشرفته 
هستند، در حالی که ما هنوز با تجهیزات نسبتا قدیمی 
این روش  که  فعالیت می کنیم  مرغداری  در صنعت 
قیمت تمام شده باالیی را تحمیل می کند. به عنوان 
مثال؛ در ترکیه در مرغداری ها از قفس سه یا چهار طبقه 
استفاده می کنند و این بدین معناست که در زیربنایی که 
یک مرغداری 10 هزار واحدی در کشور ما فعالیت می 
کند، در ترکیه با استفاده از سرمایه گذاری روی تجهیزات 
مدرن و پیشرفته 30 هزار واحد را پرورش می دهند. به 
عبارتی با بهره گیری از همان مساحت و همان مقدار 
انرژی و کارگر و تنها با سرمایه گذاری در توسعه تجهیزات 
مورد استفاده، حدود سه برابر مرغداری های ما محصول 
عرضه می کنند. پس توسعه و تغییر روش های سنتی به 
روش های پیشرفته تر تولید، یکی از دالیل مهم رشد ترکیه 

در صنعت مرغداری است. 
آماده  دان  از  استفاده  موثر،  و  مهم  دالیل  دیگر  از 
است. متاسفانه در ایران این تفکر در صنعت مرغداری 
نهادینه شده که با یک دستگاه میکسر می توانند خوراک 
موردنیاز طیور خود را آماده کنند و این کار بدون هیچ 
نظارتی صورت می گیرد. در حالی که در کارخانجات 
تولید خوراک دام و طیور این فرآیند به صورت تخصصی 
با نظارت پزشکان مربوطه، به دست مسئولین فنی و 
با نظارت بهداشتی انجام می شود. دان آماده ضریب 
تبدیل گوشتی را به شدت باال می برد. تکنولوژی تولید 
دان آماده به تازگی به ایران آمده و ما هم در همین صنعت 
مشغول هستیم. تکنولوژی فرآورِی موادی از جمله ذرت 
و سویا را وارد کرده ایم و به تولید دان آماده می پردازیم، 
اما یک سری حمایت ها از سوی دولت را انتظار داریم. 
باید این الزام برای مرغداری ها وجود داشته باشد که 
حتما از دان آماده استفاده کنند تا ضریب تبدیل باالیی 
بین  سنتی  غلط  تفکر  متاسفانه  باشند.  داشته  هم 
مرغداری های ما حاکم است که اگر خودشان با یک 
دستگاه میکسر و یک کارگر اقدام به تولید دان کنند 

هزینه کمتری متحمل خواهند شد.
آقای زیبا عالوه بر مطالبی که عنوان شد، اگر 
مطلب دیگری هست که الزم می دانید اینجا مطرح 

شود بفرمایید.
◄ من به علت اهمیت موضوع می خواهم اشاره 
مختصری به موارد مطرح شده داشته باشم. مشکل 
نقدینگی و سرمایه در گردش، موضوع حمایت دولت از 
کارخانجات تولید خوراک دام و طیور، الزام مرغداران به 
استفاده از دان آماده و افزایش ضریب تبدیل و حمایت از 
صادرات در این صنعت از جمله مواردی هستند که توجه 
بیش از پیش مسئولین و فعاالن این حوزه را می طلبد. 
چرا ما نباید برنامه صادراتی برای این صنعت داشته 
باشیم. نباید از این غافل بود که بعد از صنعت نفت، 
صنعت خوراک دام و طیور به عنوان دومین صنعت در 
ایران مطرح است. عدم حمایت از این صنعت باعث 
پیشروی صنعت خودرو شده است. بازارهای خوبی در 
جهان برای این صنعت وجود دارد و اگر حمایت ها انجام 

شود می توانیم از مزایای آن بهره مند شویم و شاهد ا

گفت و گوی کارایی با حامد زیبا تولیدکننده خوراک دام و طیور

صنعت خوراک دام و طیور، بعد از صنعت نفت، 
دومین صنعت بزرگ در ایران است

38



کارایی . شماره  33  . مرداد  1396

شهرک های  شرکت  رؤسای  کلی  طور  به 
صنعتی در عمل و در واقع چه نقشی در قبال 

صاحبان صنایع کوچک ایفا می کنند؟
◄شرکت شهرک های صنعتی دو رسالت اصلی 
صنعتی  زیرساخت  ایجاد  یکی  دارد؛  عهده  به  را 
برای استقرار صنایع کوچک و متوسط، یعنی تامین 
و محدوده  با مساحت  فضایی تحت عنوان شهرک 
که  کسی  هر  که  نیاز  مورد  امکانات  با  و  مشخص 
آن  در  می تواند  دارد،  صنعتی  سرمایه گذاری  طرح 
اقدام به شروع و بهره برداری از طرح خود کند. این 
بخش از خدمات از جنس سخت افزاری هستند. اما 
عالوه بر فراهم ساختن زیرساخت های الزم، شرکت 
شهرک های صنعتی سعی در ارائه خدمات نرم افزاری 
برای  زمین  نمودن  فراهم  بر  عالوه  یعنی  دارد.  نیز 
فعالیت صاحبان صنایع کوچک و متوسط، خدماتی 

نیز در قالب حمایت های نرم افزاری ارائه می گردد. 

این  خصوص  در  بیشتری  توضیحات  لطفا 
شهرک های  شرکت  نرم افزاری  حمایت های 

صنعتی ارائه بفرمایید.
◄ شرکت شهرک های صنعتی، با کمک نهادهای 
دانشگاه  و  فنی وحرفه ای  سازمان  همچون  همکار 
مهارتی  توان  ارتقاء  زمینه  در  علمی کاربردی  جامع 
ارائه  مختلفی  آموزش های  SMEها  مدیریتی  و 
می کند و هزینه های قابل توجهی در حوزه آموزش 
به صاحبان صنایع کوچک اختصاص داده می شود.

دنبال  به  همچنین  صنعتی  شهرک های  شرکت 
است  همگن  صنایع  و  SMEها  از  شبکه سازی 
محدوده  یک  در  را  همگن  صنایع  تا  می کوشد  و 
مشخص منطقه ای استانی یا بخشی از استان کنار 
هم قرار دهد تا با بهره گیری از تجربیات و نقاط قوت 

هم، توان مضاعفی را پدید آورد.

این اتفاق در ساختار خوشه های صنعتی نیز 
رخ می دهد؟

از  یافته  شکل  شبکه های  این  کارکرد  بله،   ◄
است.  صنعتی  خوشه های  شکل  همان  به  صنایع 

صنعتی  شهرک های  در  کسب وکار  خدمات  مراکز 
دارای پتانسل جهت عارضه یابی واحدهای صنعتی 
است. به همین دلیل هم مشاوران صنعتی در این 
مراکز مستقر شده اند تا واحدهای صنعتی به فراخور 
عارضه ای که با آن مواجه می شوند به آن ها مراجعه 
ارتقاء فروش شرکت شهرک های  در موضوع  کنند. 
صنعتی شرکت در نمایشگاه ها، رسوخ در بازارهای 
هدف، و تشکیل کنسرسیوم های صادراتی از جمله 
اقداماتی است که به دنبال انجام آن ها هستیم. در 
رابطه با موضوع R&D به دنبال تشکیل آزمایشگاه ها 
در  هستیم.  فناوری  شهرک های  در  انکوباتورها  و 
هم  پیشرفته  کشورهای  با  فناوری  تبادل  با  ارتباط 
تبادل  مرکز  اینکه  جمله  از  داریم؛  فعالیت هایی 
تجربیات  از  و  انداخته ایم  راه  کره  کشور  با  فناوری 
به  بهره مند می شویم.   SMEها  کره ای ها در بخش 
دنبال انتقال فناوری بین واحدهای صنعتی مرتبط 

با آن ها هستیم.
برای  صنعتی  شهرک های  شرکت  همچنین 
واحدهای صنعتی کوچک و متوسط تورهای صنعتی 
از  SMEها  تورها،  این  طی  در  که  می کند  برگزار 
واحدهای صنعتی موفق بازدید می کنند و از تجربیات 
و  نوسازی  موضوع  در  می شوند.  بهره مند  آن ها 
افزایش بهره وری در واحدهای صنعتی هم شرکت 
شهرک های صنعتی برنامه هایی دارد. همچنین در 
رابطه با تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی، تکمیل 
زنجیره ارزش و شناسایی حلقه های مفقوده بر اساس 

پتانسیل های منطقه ای و آمایش سرزمینی.

کامال  کردید  اشاره  شما  که  مواردی  این  همه 
شهرک های  شرکت  ماموریت  در  و  درست 
صنعتی روی کاغذ آمده است، اما اگر واقعا این 
برنامه ها وجود دارد و به اجرا درآورده می شود، 
پس چرا صاحبان صنایع کوچک از وجود مسائل 
و موانع مختلف بر سر راه خود شکایت می کنند. 
اقدامات  این  کجاست؟  مشکالت  این  ریشه 
موثر  میزان  چه  تا  صنعتی  شهرک های  شرکت 

واقع می شود؟

◄ توسعه صنعتی که ما در پی آن هستیم یک طرح 
کالبدی است نه طرح جزئی. توسعه باید همه جانبه 
باشد. باید به جنبه های مرتبط با فرهنگ، آموزش و 
تعهد به توسعه نیز بیندیشیم. اینکه فکر کنیم با این 
فعالیت ها می توانیم به سرعت راه توسعه و پیشرفت را 
طی کنیم در اشتباهیم. رشد و توسعه امری زمان بر 
است. یک سری برنامه ها در قالب چشم انداز 1404 
در حال اجرا است که امیدواریم مراحل توسعه را به 
درستی طی کنیم و نتایج آن را در چند سال آینده 
شاهد باشیم و به یک کشور صنعتی تبدیل شویم. در 
چند سال اخیر به دنبال بومی سازی مدل های توسعه 
کشورهای پیشرفته بودیم که در این کشورها پیاده 
با دقت  فرآیند  این  که  توجه داشت  باید  می شوند. 
بیشتر انجام شود تا روشی که کشورهای توسعه یافته 
در مسیر توسعه اجرایی می کنند را متناسب با شرایط 
خاص حاکم بر کشور خودمان به کار گیریم. این روند 
زمان بری است و باید در این مسیر حوصله کرد. شما 
به  دهه  یک  طی  که  ندارید  سراغ  را  کشوری  هیچ 

توسعه صنعتی دست یافته باشد.

درست است که شرکت شهرک های صنعتی 
تنها متولی چنین پروژه عظیمی نیست، اما آیا 
در دایره همان اختیاراتی که دارد، توانسته نقش 
خود در رسیدن به هدف توسعه را ایفا نماید یا 

خیر؟
◄ ببینید ما سال گذشته برنامه آموزشی رایگان 
برای پنج هزار نفر ار فعاالن صنایع کوچک داشتیم 
تمام شده  و قیمت  بهره وری  آن در  نتایج  که قطعا 
نمود خواهد داشت. یا در رابطه با کنسرسیوم ها مثال 
در کشور عمان بازار خوبی برای صنایع سنگ، گالب 
یا عرقیات توانسیم بیابیم. در رابطه با قیمت بهای 
اولیه  مواد  خرید  تعاونی های  سری  یک  شده  تمام 
شکل داده ایم. چرا که قطعا اگر مواد اولیه در حجم 
باالیی صورت گیرد، هزینه کمتری اختصاص خواهد 
یافت. قطعا احتمال انحرافات در پیاده سازی مدل 
وجود خواهد داشت و نباید انتظار داشت بدون هیچ 

نقصی و 100 درصد دقیق و درست اجرایی شود.

گفت و گوی کارایی با شاهپور قنربی مدیرعامل رشکت شهرک های صنعتی استان فارس

به دنبال طرحی کالبدی برای توسعه صنعتی

39



کارایی . شماره  33  . مرداد  1396

غیر از مسائلی که در سطح کالن در ارتباط با 
تولیـد و صنعـت مطـرح می شـود، از جمله نرخ 
بـاالی سـپرده-های بانکی ، ناکارآمـدی اداری و 
بوروکراسـی پـر پیچ و خم، شـما به عنـوان یکی 
از تولیدکننـدگان، چالش های اصلی پیش روی 

واحدهـای صنعتی را چـه می دانید؟
◄ اگر این مسـائل که برشـمردید حل شـوند که 
کشـور مـا با آلمـان تفاوتـی نخواهد کـرد. به همین 
ایـران را  آلمـان را توسـعه یافته و  دلیـل اسـت کـه 
درحال توسـعه می شناسـاند. در حال حاضر، یکی 
از مسـائل عمـده پیـش روی ما مسـاله بیمـه تامین 
اجتماعـی اسـت. قبال طـوری بود کـه دولت طبق 
مـاده 80 یـک سـری هزینه هـای بیمـه را متقبـل 
می شـد. مثـال 10 درصـد از سـهم کارفرمـا توسـط 
دولـت پرداخـت می شـد. امـا جالب اینجاسـت که 
در سـال تولیـد و اشـتغال همیـن مـاده حمایتـی را 
نیـز حـذف کرده انـد. یعنـی کارفرمـا بایـد بـا نـرخ 
آزاد بـرای نیـروی کار خـود بیمه پرداخـت کند. این 
یکی از مشـکالت اسـت و اکنون به معضلی بر سـر 

راه تولیـد بدل شـده اسـت.

از  یکـی  عنـوان  بـه  کار  قانـون  بحـث  اتفاقـا 
موانـع جـدی بر سـر راه تولید عنوان می شـود. 
چـرا کـه محدودیت هایـی بـرای کارفرمـا اعمـال 
می کنـد. آیـا ایـن مسـاله ای کـه طـرح کردیـد، با 

موضـوع قانـون کار رابطـه ای دارد؟
تامیـن  بـه  ایـن مسـاله  از نظـر مـن،  ◄ خیـر. 
بـه طـور مشـخص  و  اجتماعـی مربـوط می شـود 
ارتباطـی بـا قانـون کار نـدارد. ببینیـد قانـون کار 
در  مزایاسـت،  و  دسـتمزد  و  حقـوق  بـه  مربـوط 
بیمـه  موضـوع  بـه  اجتماعـی  تامیـن  کـه  حالـی 
مربـوط می شـود. راه دوری نرویـم و شـرایط حاکـم 
بر کشـور همسـایه خـود، ترکیـه را در نظـر بگیریم. 
طبـق قوانین موجود، هر سـرمایه گذاری که شـغل 
ایجـاد کنـد، بـرای هـر چنـد نفـر کـه اشـتغال زایی 
کنـد، محدودیـت کمـی مطـرح نیسـت، نـه تنهـا 
کل سـهم بیمـه ایـن شـاغالن، بلکـه حتـی نیمـی 
از حقـوق ایـن افـراد در سـه سـال نخسـت توسـط 

می شـود. پرداخـت  دولـت 

آقـای کهنـی برخـی از دوسـتان هـم اعتراض 
شـاکی  استادشـاگردی  قانـون  از  و  می کننـد 
هسـتند. بـه اعتقـاد آن هـا بـا ایـن اتفـاق دولت 
از انجـام وظیفـه خـود شـانه خالـی می کنـد و با 
ایـن قوانیـن کارگرهـا متضـرر خواهنـد شـد. به 
عبـارت دیگر، حرف این دوسـتان این اسـت که 
ایـن قانون در راسـتای عدم اجبـار کارفرما برای 

پرداخـت بیمـه مطرح شـده اسـت؟
◄ نـه. این مـوارد مربوط به قانون کار می شـود. 
ایـن کـه رابطـه استادشـاگردی برقـرار باشـد یـا نه، 

توافقـی اسـت میـان کارفرما و پرسـنل. مشـکالتی 
کـه مـن قصـد پرداختـن بـه آن دارم، در ایـن حوزه 
از  کارگـران  اینکـه  مـن  نظـر  بـه  نمی گیـرد.  قـرار 
شـکایت  دسـتمزد  و  حقـوق  بـر  حاکـم  شـرایط 
می کننـد، بـا توافـق میـان طرفین تاحـدودی قابل 
حـل و فصـل اسـت. اگـر چـه ممکـن اسـت کلیات 
مربـوط بـه قانـون کار در سـطح کالن قابـل رفـع 
نباشـد امـا بـی تردیـد شـرایط در مناطـق مختلـف 
متفاوت اسـت و تصمیمات متفاوتـی می توان اخذ 

کرد.

بنابرایـن از نظـر شـما فـارغ از موضـوع قانـون 
کار و مشـکالت ناشـی از آن، شـکل ارتبـاط بـا 
تامیـن اجتماعـی و پرداختی ها به این سـازمان 

از مسـائل عمـده پیـش روی صنایـع اسـت؟
◄بلـه. خدمـات تامیـن اجتماعی برای پرسـنل 
در سـطح حداقلـی ارائه می شـود و در برخی موارد 
ایـن حداقل ها هم به بهانه هـای مختلفی پرداخت 
حمایـت  هیچ گونـه  حاضـر  حـال  در  نمی شـود؛ 
بیمـه ای از کارفرمـا صـورت نمی گیـرد و کار فرمـا 
مجبـور به پرداخت مبلغ 340 هـزار تومان برای هر 
پرسـنل اسـت. لذا این مسـاله کم کم تبدیل به یک 
معضل می شـود. قبـال حدود 30 درصـد حق بیمه 
بـر عهده پرسـنل بود. بخشـی هـم بر عهـده دولت 
بـود. اکنـون دولـت پرداخت حق بیمـه را آزاد اعالم 
کـرده و قصـد پیاده سـازی طـرح شکسـت خورده 

دولـت سـازندگی به نـام طـرح کارورزی را دارد.

 طـرح کارورزی یـا همـان استادشـاگردی کـه 
بنـده اشـاره کـردم؟

◄ بلـه، ایـن همان طـرح شکسـت خورده دولت 
سـازندگی اسـت کـه در قالـب طـرح کارورزی بـاِر 
اینکـه  پیاده سـازی آن کرده انـد.  بـه  اقـدام  دیگـر 
یـک فـرد تحصیل کـرده به مـدت دو سـال در جایی 
مشـغول بـه کار شـود و حـق بیمـه او توسـط دولـت 

پرداخـت شـود، مشـکلی را حـل نمی کنـد.

وجـود  کـه  دیگـری  مسـاله  کهنـی  آقـای   
دارد ایـن اسـت کـه صنایـع کوچـک در مقابـل 
بـا  می کننـد.  جلـوه  مرجـح  بـزرگ  صنایـع 
پیش فرض هایـی هماننـد اینکـه صنایع کوچک 
چابک تـر هسـتند. تـا چـه حـد بـا ایـن رویکـرد 

هسـتید؟ موافـق 
دنیـا  تمـام  در  متوسـط  و  کوچـک  صنایـع   ◄
بزرگ تریـن رکـن اساسـی اقتصـاد و گـردش مالـی 
آلمـان  و اشـتغال محسـوب می شـوند. در کشـور 
بـه عنـوان یـک کشـور صنعتـی، یـازده هـزار نفـر 
جزء شـاغلین صنایع کوچک و متوسـط محسـوب 
متوسـط،  و  کوچـک  صنایـع  واقـع،  در  می شـود. 
چرخاننـده اقتصـاد آلمـان هسـتند کـه بزرگ ترین 

اقتصاداروپـا محسـوب می شـود. در ایـن کشـور بـا 
صنایـع بزرگ همچون مرسـدس بنـز کاری ندارند و 
صنایـع بـزرگ آزادند هرگونـه سـرمایه گذاری در هر 
کجـای دنیـا انجـام دهنـد. صنایـع بـزرگ صرفـا به 
دنبـال سـودآوری هسـتند و سـهام آن هـا در بورس 
هـم ارائـه می شـود و ارز را بـه کشـور خـود انتقـال 
می کننـد. در مقابـل، ایـن صنایع کوچک هسـتند 
که خالق اشـتغال هسـتند و درآمـد ایجاد می کنند 
و این مسـاله به رشد و توسعه می انجامد. متاسفانه 
در کشـور مـا عکـس چنین رویکـردی وجـود دارد و 
همـواره صنایـع بـزرگ در اولویـت قـرار می گیرنـد.

 آیـا دلیـل این امر، این اسـت کـه صنایع بزرگ 
عمدتا دولتی هستند؟

◄ بله

آقـای کهنـی غیـر از مسـاله عمومـی تامیـن 
اجتماعـی در بیـن واحدهـای صنعتـی، لطفـا 
بفرماییـد بـه طـور مشـخص در صنعتـی کـه در 
روبـرو  بـا چـه چالش هایـی  داریـد  فعالیـت  آن 

هسـتید؟ 
◄ ببینیـد مـا در صنعت خودرو فعالیـت داریم و 
تولیدکننده قطعات خودرو هسـتیم. در این حوزه، 
دریافـت مطالبـات بزرگ تریـن معضل ما محسـوب 
بـه  خودروسـازان  از  مطالبـات  دریافـت  می شـود. 
یکـی از بزرگ تریـن مسـائل مـا تبدیل شـده اسـت. 
فـرض کنیـد مـا قـراردادی 90 روزه بـا ایران خـودرو 
داریـم اما ظـرف 120 روز هم نمی توانیم مطالبات 
خـود را بگیریـم. مـا در واقع، تامین کننـده قطعات 

برای خودروسـازان هسـتیم.

و بـا ایـن اوصـاف، موفق بـه دریافـت مطالبات 
خـود از صنایـع شـرکت های بـزرگ نمی شـوید 
جریـان  در  اختـالل  ایجـاد  باعـث  امـر  ایـن  و 

می شـود؟ نقدینگـی 
ملـزم  را  مـا  دولـت  دیگـر  طـرف  از  و  بلـه؛   ◄
ایـن  می کنـد.  فـروش  ارزش افـزوده  پرداخـت  بـه 
هـم بـرای صنایـع کوچـک معضـل بزرگـی اسـت؛ 
شـرکت هایی هماننـد شـرکت مـا کـه بـا نهادهـای 
دولتـی کار می کنیـم، قـادر بـه دریافـت اصـل پول 
خود نیسـتند، چه رسـد به ارزش افـزوده. در حالی 
کـه در کشـورهای دیگـر، بدهـی نهادهـای دولتـی 
بـه  تهاتـر می شـود. یعنـی بدهـی بخـش دولتـی 
بخـش خصوصـی در مالیـات، بیمـه و ارزش افزوده 
تهاتـر می شـود. در حالـی کـه در ایـران، دولـت بـه 
فکـر خـود اسـت و بـه عواقـب ایـن اقدامـات بـرای 

صنعـت و اقتصـاد کشـور نمی اندیشـد.

 آقـای کهنـی سـوالی کـه اینجـا پیـش می آیـد 
این اسـت که چرا باید اوضاع مالی شـرکت های 

کم بودن سهم دولت در پرداخت تعهدات بیمه ای 
کارفرمایان، یکی از عمده ترین مشکالت تولیدکنندگان است

EPS گفت و گوی کارایی با نارص کهنی مدیرعامل رشکت الکرتونیک پردازش سبالن
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به حامی و مشوق نیاز داریم
رفع و رجوع مشکالت توسط خود صنعت گران 

فرآیندی بسیار دشوار و زمان بر است

بزرگ خودروسـاز که در بـازار انحصاری فعالیت 
دارنـد و رقیبـی هـم ندارنـد، بـه گونـه ای باشـد 
کـه قـادر بـه پرداخـت مطالبـات تامین کنندگان 

خود نباشـند؟
◄ ببینیـد، دلیـل عـدم پرداخت این شـرکت ها، 
ارتباطـی بـه نامناسـب بـودن وضعیـت مالـی آن ها 
نـدارد. بلکـه دلیـل ایـن امر بـه یک سـری جریانات 
سیاسـی برمی گـردد. به عنـوان مثال، در تابسـتان 
کـه  می شـود  برگـزار  سـاالنه  عمومـی  مجمـع 
سـهام داران جمـع می شـوند؛ و بـه هـر دلیلـی از 
جمله بـه بهانه برگزاری انتخابـات مجمع، پرداخت 
کـه  حالـی  در  می افتـد.  تعویـق  بـه  مـا  مطالبـات 
شـرکت های بـزرگ خودروسـازی در دنیـا، همچون 
شـرکت رنـو ممکـن نیسـت کـه بیـش از 60 روز در 
در  نماینـد.  تاخیـر  خـود  سـازنده  پـول  پرداخـت 
اهمیـت تامین کننـدگان قطعـات همیـن بـس کـه 
اگـر  و  می شـود  خالصـه  مونتـاژ  در  خودروسـازی 
قطعه سـاز نباشـد، خودروسـاز نمی توانـد کاری از 

ببـرد. پیش 

کشـور  در  پرشـماری  نسـبتا  تشـکیالت 
وجـود دارنـد کـه ظاهـرا غیردولتـی و همگـی با 
هـدف کمـک بـه تولیـد و تولیدکننـدگان بخش 
خصوصی تاسـیس شـده و فعالیت می کنند؛ از 
جملـه اتـاق اصناف،خانه صنعت و معـدن، اتاق 
بازرگانـی، شـرکت شـهرک های صنعتـی. نقـش 
ایـن تشـکیالت را در مرتفـع نمـودن مشـکالت 
جـــــــدی  میـزان  چـه  تـا  صنعتـی  واحدهـای 

می فرماییـد؟ ارزیابـی 
◄ همـه این هـا فقـط بـه هدررفـت بودجه کمک 
می کننـد نه به صاحبان صنایع کوچک و متوسـط. 
ایـن تشـکیالت نقشـی در صنعـت ایفـا نمی کنند. 
بـه طـور کلی از بیـن ارگان های دولتی، دو سـازمان 
بزرگ سـازمان صنعت، معـدن و تجارت و همچنین 
شـرکت شـهرک های صنعتی هسـتند که می توانند 
موثـر واقـع شـوند و بقیـه تشـکیالت بودجـه را هدر 
ایـن  بـه  بـه صـورت سـاالنه  بودجـه ای  می کننـد. 
دسـتگاه ها اختصـاص داده می شـود کـه نتیجه ای 
از  صنعتـی  مختلـف  خوشـه های  نـدارد.  پـی  در 
جملـه پالسـتیک، پلیمـر، نسـاجی و امثالهـم در 
همیـن شـرکت شـهرک های صنعتـی تعریف شـده 
اسـت کـه اگـر پیاده سـازی صحیـح صورت گیـرد و 
از ایـن خوشـه ها حمایـت شـود، موفق تـر از سـایر 

تشـکیالت در ایـن زمینـه عمـل خواهنـد کرد.

 بـا ایـن تفاسـیر، آینـده تولیـد را در ایـران در 
می بینیـد؟ چطـور  میان مـدت 

◄ اگـر با سیسـتم کنونی ادامـه پیدا کند، منجر 
به شکسـت خواهد شد.

 یعنی به آینده خوش بین نیستید؟ 
◄ چطـور خوش بیـن باشـم، وقتی منابـع مالی 
موردنیـاز اختصـاص نمی یابـد. زمانـی کـه رقبـای 
مـا در دنیـا هزینـه می کننـد و مـا قـادر بـه ایـن کار 
نیسـتیم؟ چطـور بایـد خوش بیـن بـود زمانـی کـه 
مزایایـی در اختیـار رقبـای مـا قـرار می گیـرد کـه 
باعـث ایجـاد تحـرک می شـود؛ و مـا از ایـن مزایـا 
بـرای  ایـران  مـا در  تنهـا مزیتـی کـه  بی بهره ایـم؟ 
ادامـه فعالیـت صنعتی داریـم، پایین بـودن حقوق 
و دسـتمزد اسـت؛ کـه البته ایـن مزیت بـرای ما، به 

ضـرر پرسـنل تمـام می شـود.
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فـارغ از مشـکالتی کـه در سـطح کالن، در 
ارتبـاط بـا مسـاله تولیـد وجـود دارد، بیشـتر 
مشـکالت  بـا  ارتبـاط  در  شـما  داریـم  تمایـل 
صـورت  بـه  کـه  فعالیتـی  حیطـه  در  موجـود 
برایمـان  هسـتید،  مشـغول  آن  در  مسـتقیم 

بفرماییـد.  صحبـت 
در  تنهـا  نـه  کـه  مشـکلی  عمده تریـن   ◄
واحدهـای کوچـک شـاهد آن هسـتیم، بلکـه هـر 
واحـد بـا هـر انـدازه و تعریفـی بـا آن مواجه اسـت، 
ایـن اسـت که صاحبـان آن صنایع بـدون مطالعه و 
بـدون بررسـی اولیه شـروع به تولیـد می کنند. این 
مسـاله در وهلـه اول بـه صاحـب واحـد بازمی گردد 
کمبودهـا  بـه  نمـی رود.  خالءهـا  دنبـال  بـه  کـه 
اسـاس  بـر  تـا  نمی کنـد  سـعی  و  نمی اندیشـد؛ 
نیازهـا کسـب وکار خـود را راه انـدازی کنـد. بعضی 
از تولیدکننـدگان با الهام از کسـب وکارهای موفق، 
راه انـدازی واحدهـای صنعتـی مشـابه  سـعی در 
دارنـد؛ در حالـی کـه ایـن امر کامال اشـتباه اسـت 
و بایـد نیازسـنجی و امکان سـنجی صـورت پذیرد. 
و  شـود  شناسـایی  موجـود  پتانسـیل های  بایـد 
فعالیت هـا بـا برنامه شـروع و ادامه یابـد. اینکه یک 
کسـب وکار در یک صنعت واجد نتیجه مثبت بوده 
اسـت، دلیلـی بـر این نمی شـود که هر کسـی و در 
هر شـرایطی بتواند این کار را با این کیفیت و تاثیر 

بـرد. پیش 
موضوع بعدی که نیازمند بحث و بررسـی است، 
ایـن اسـت که بانی صنعت در کشـور ما چه کسـی 
اسـت؟ در ظاهـر بانی صنعت در کشـور مـا، وزارت 
صنعـت، معدن و تجارت اسـت. امـا این نهاد نقش 
حمایتـی و هدایتـی و کنترلـی خـود را بـه صـورت 
تمـام و کمـال انجـام نمی دهـد. پـس مـی تـوان 
ایـن را نیـز افزود که عـالوه بر اینکه شـروع فعالیت 
در صنایـع مختلـف بـدون برنامـه و مطالعـه دقیـق 
صـورت می گیـرد، عامـل بعـدی شکسـت صنایـع 
و عـدم رونـق تولیـد در کشـور، فقـدان یـک نهـاد 
هدایت گـر، راهنمـا و کنترلـی اسـت. امـری کـه به 
نظـر من می بایسـت از سـوی بانیان صنعـت پیاده 
شـود. در حالـی که اگر به فکر تولیـد و از بین بردن 
موانـع آن هسـتیم، اگـر بـه فکـر اشـتغال جوانـان 
هسـتیم، باید مسـئولین دولتی و غیردولتی توجه 
بیشـتری بـه نحوه شـروع فعالیـت صنایـع و صدور 
معـدن  صنعـت،  وزارت  باشـند.  داشـته  مجوزهـا 
و تجـارت نبایـد صنایـع را بـه حـال خـود رهـا کند. 
بخش عمده ای از مشـکالتی که مـا در بخش های 
صنعتی با آن مواجه هسـتیم، نشات گرفته از عدم 
ایفـای نقـش موثـر از سـوی وزارت صنایـع اسـت. 

ایـن وزارت خانـه بایـد خالءهـا را شناسـایی و بـه 
فعـاالن ایـن حـوزه نشـان دهد.

 پس از نظر شـما دولت در این رابطه می تواند 
نقش مثبتی داشـته باشـد؟ این درحالی است 
کـه خیلی هـا نظـر مخالفـی دارنـد و بـا دخالت 

دولت در هر کاری موافق نیسـتند؟
◄ بیینیـد موضـوع ایـن اسـت کـه مـا توجـه 
کنیـم در رابطـه بـا اختـراع یـک وسـیله، قوانین در 
کشـورهای مختلـف بـه چـه شـکل اسـت. آیـا هـر 
کسـی در هـر زمینـه ای قـادر بـه فعالیـت اسـت؟ 
اصال کشورهای پیشـرفته را مثال نزنیم؛ در همین 
کشـور ترکیـه امکان شـروع هر فعالیـت تولیدی در 
هـر شـرایطی میسـر نیسـت. اگـر واحـدی در یـک 
شـهر درحـال فعالیت باشـد و قـادر به پاسـخ گویی 
نسـبت به نیازهای موجود باشـد، مجـوز راه اندازی 

واحـد دوم در آن منطقـه صـادر نمی شـود. 

 بنابراین یکی از مسـائلی که به آن اشـاره شد 
ایـن اسـت کـه صـدور مجـوز فعالیت هـای ایـن 
بخـش بی رویـه و بـدون هیـچ برنامـه نظارتـی از 

سـوی نهادهـای ذی ربـط صـورت می گیرد؟
هـر  قرارگرفتـن  مـن  نظـر  از  واقـع  در  بلـه.   ◄
امـری شایسـته  مناسـب خـود  در جـای  چیـزی 
اسـت. اینکـه بنـده در رابطـه بـا علـم مکانیـک و 
کسـب وکار تخصـص دارم، لزومی نـدارد وارد حوزه 
در  حاضـر  حـال  در  متاسـفانه  شـوم.  کشـاورزی 
کشـور مـا تخصص هـا بـه درسـتی شناسـایی و بـه 

نمی شـوند. هدایـت  خـود  مناسـب  جـای 

عـالوه بـر ایـن مـورد، چـه مسـائل دیگـری بر 
سـر راه فعالیت درسـت صنایع در کشور وجود 
دارد؟ عمده تریـن مشـکالت در صنعتـی کـه 

شـما حضـور داریـد کدام هسـتند؟ 
◄مـا از سـال 66 در صنعـت تولیـد محصـوالت 
پلی اتیلـن فعالیـت داریـم و تاکنـون از هیچ گونـه 
بـه  بانکـی اسـتفاده نکرده ایـم. مـا  از تسـهیالت 
صورت مسـتمر بـه دنبال یافتن مشـکالت موجود 
و خالءهـا هسـتیم. تنوع محصوالت تولیـدی ما به 
حـدود 650 نـوع می رسـد و بـه طـور متوسـط هـر 
مـاه یـک یـا دو محصـول جدیـد هم بـه محصوالت 

تولیـدی خـود اضافـه می کنیـم. 

بـا ایـن توضیحـات یعنـی شـما مشـکلی در 
هیچ کـدام از مسـائل مرتبـط بـا بـازار، قیمـت 
اولیـه  مـواد  بـه  دسترسـی  یـا  و  اولیـه  مـواد 
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نداریـد؟
◄ببینیـد مطمئنـا مشـکل وجـود دارد و مـا هـم 
از ایـن قضیـه مسـتثنی نیسـتیم. در مسـیر فتح قله 
مسـائل طبیعی وجـود دارد. احتمال وجـود موانع و 
آسـیب های مختلف مطرح اسـت. بنابراین رسـیدن 
بـه قلـه بدون طی مسـیر و رفع موانع میسـر نخواهد 
بود. شـکل و نحـوه برخورد با مسـائل اهمیـت دارد. 
قطعـا ما نیـز همچون سـایر صنایـع کوچـک و بزرگ 
در طـی مسـیر خـود بـا مشـکالتی مشـابه مواجـه 
هسـتیم، امـا باید بـا برنامه پیـش رفت و این مسـائل 
را مدیریـت کـرد. بـه عنـوان مثـال مـاده 80 یکـی 
از مسـائل پیـش روی واحدهـای صنعتـی در سـال 
1396 می باشـد. مـاده 80 قانونـی پنـج سـاله در 
موضـوع تامیـن اجتماعـی اسـت و سـهم هـر یـک 
از طرفیـن در پرداخـت بیمـه را مشـخص و معیـن 

می کنـد.
ایـن  بـا  تولیـدی  واحدهـای  تمـام  اکنـون  هـم 
مشـکل مواجـه هسـتند و بـه جـای 10درصد سـهم 
پرداخـت می کننـد. در  بیمـه کارکنـان،30 درصـد 
ایـن خصـوص اگـر بـه ادارات کار و تامیـن اجتماعی 
سـری بزنیـد و در ایـن زمینه سـوال کنیـد، می بینید 
کـه یـک نفـر هـم جـذب نیـروی کار اتفـاق نیفتـاده 
اسـت. عـالوه بـر ایـن، بـه طـور مثـال در سـازمان 
کار و تامیـن اجتماعـی ارومیـه، در حـدود 6 اتـاق 8 
نفـری صرفـا مشـغول بررسـی پرونده هـای کارکنـان 
اخراجـی هسـتند. در خـود ارومیـه حـدود 50 مورد 
اخـراج از کار وجـود دارد. لـذا، این موضوع به عنوان 
یکی از مشـکالت واحدها مطرح اسـت. البتـه ما در 
ایـن مـورد با نماینـدگان مجلس در ارتباط هسـتیم و 
آن هـا هم در حـال برقراری مکاتبه با سـازمان تامین 
اجتماعی هستند تا بلکه بخشـی از مشکالتی را که 
از این طریق به واحدهای صنعتی وارد شـده اسـت، 

را تعدیـل نمایند.
مسـاله دیگـری کـه واحدهـای صنعتی بـه صورت 
عمومی با آن دسـت به گریبان هسـتند و ما در صدد 
رفـع آن برآمدیم، مشـکل عـدم صدور فاکتـور کددار 
اسـت. بـه فـرض شـرکت مـا طبـق نیـاز خـود اقـدام 
فاکتـور  امـا هیـچ  بـه خریـد ماشـین آالت می کنـد 
کـدداری بـرای ایـن خریـد صـادر نمی شـود. دو راه 
بیشـتر وجـود نـدارد، یـا خرید بـدون فاکتـور صورت 
نگیـرد که نتیجه آن تعطیلـی کارخانه خواهد بود؛ یا 

خریـد حتی بـدون فاکتور کددار صـورت گیرد که در 
ایـن صورت هم امـکان ثبت در دفاتـر وجود نخواهد 
داشـت. لـذا در اینجا با نقص قانون مواجه هسـتیم. 
ایـن موضـوع هـم بـا نایـب رئیـس مجلـس و وزارت 

دارایـی مطـرح شـده و در حـال پیگیری هسـتیم. 
در مجمـوع نمی توان منکر وجود مشـکالت شـد، 
امـا بایـد دسـت بـه عمـل زد و بـرای رفـع هر مشـکل 
از راه خـود وارد شـد. بـه طـور کلـی از نظـر مـن بایـد 
بـرای قـوه مقننـه در رفـع مسـائل موجـود و حمایت 
از صنایـع نقـش بسـزایی قائـل باشـیم. الزم اسـت 
قوانینـی در حمایـت از تولیـد و صنایـع بـه تصویـب 
و  گیـرد  قـرار  مرتبـط  نهادهـای  اختیـار  در  و  رسـد 
البتـه انتظـار می رود نظارت مناسـبی بر اجـرای این 
قوانیـن صورت پذیـرد. اتاق بازرگانی یـا اتاق صنعت 
و معـدن می بایسـت در چارچـوب ایـن قوانیـن در 
راسـتای رشد و توسعه صنایع گام بردارند. همچنین 
اسـالمی  شـورای  مجلـس  نماینـدگان  اسـت  الزم 

ارتبـاط موثـری بـا صاحبـان صنایـع داشـته باشـند. 
آن هـا می تواننـد اقدامـات شایسـته ای در خصـوص 
رفـع چالش هـای پیـش روی ایـن واحدهـا داشـته 

باشند.
تشـویق های صادراتی بـه عنـوان بزرگ ترین عامل 
توسـعه صنایـع عمـل می کننـد. آیا مـا از ایـن عامل 
بهره منـد هسـتیم؟ در حـال حاضر محصـوالت ما به 
33 کشـور صادر می شـود امـا ما یک ریـال هم مبلغ 
تشـویقی دریافـت نکرده ایـم. دلیـل اینکـه دریافـت 
مشـوق های صادراتـی را پیگیـری نمی کنیـم، ایـن 
اسـت کـه پیگیـری ایـن امـر زمان بـر اسـت و ممکن 
اسـت مـا را در حلقـه بوروکراسـی اداری گرفتار کند. 
در کشـورهای پیشـرفته اصـال نیـازی بـه پیگیـری 
مالیاتـی،  مشـوق های  پرداخـت  کـه  چـرا  نیسـت 
وظیفـه حمایت گـران اسـت. در ایـن کشـورها، مثال 
در چیـن، هنـگام صـادرات کاال در گمـرک، مشـوق 
صادراتـی نیز به حسـاب صادرکننده واریز می شـود. 
دولـت بایـد در خدمت صنعت باشـد. چون پیگیری 
احقـاق حقـوق توسـِط خـوِد تولیدکننـدگان بسـیار 
گـردن  بـر  وظیفـه  ایـن  اسـت.  انرژی بـر  و  زمان بـر 
مسـئولین اسـت تـا بـه صنایـع سرکشـی کننـد و از 

حـال آن هـا باخبر شـوند.
ایـن مسـاله به نوعی بـا فرآیند مشـکل دار انتصاب 
در  هـم  مهـم  جایگاه هـای  در  غیرمرتبـط  افـراد 
باشـد  اگـر شایسته سـاالری حاکـم  اسـت.  ارتبـاط 
و افـراد مناسـب در جایـگاه مناسـب خـود منتصـب 
و  اتفاقـات خـوب  آنـگاه می توانیـم شـاهد  شـوند، 

باشـیم. امیدوارکننـده 

در پایان اگر صحبت خاصی دارید بفرمایید.
◄ببینیـد از نظـر مـن ریاسـت جمهـوری کشـور 
در راس امـور نقـش اصلـی و بااهمیتـی دارد؛ چـرا 
کـه شـاکله اجرایـی کل کشـور را شـکل می دهـد. 
اسـت.  ایشـان  خـاص  توجـه  مـا  انتظـار  بنابرایـن 
صنعـت مـا حـدود 20 سـال اسـت کـه فعالیـت دارد 
و بـرای 30 سـال آینـده خـود برنامـه دارد. از نظـر مـا 
رکـود اقتصادی معنا نـدارد و نمی تواند مانع فعالیت 
مـا شـود. بایـد در صـدد رفـع هـر مانعـی بـر سـر راه 
رسـیدن به شـرایط مطلـوب برآمد. نمی تـوان صرف 
ذکـر گرفتاری هـا و مسـائل و فرافکنـی مشـکلی را از 

پیـش رو برداشـت.

دولـت بایـد در خدمت صنعت باشـد. 
چون پیگیری احقاق حقوق توسـِط خوِد 
تولیدکنندگان بسـیار زمان بر و انرژی بر 
اسـت. این وظیفـه بر گردن مسـئولین 
اسـت تا به صنایع سرکشـی کننـد و از 

حـال آن ها باخبر شـوند.

فرآینـد  بـا  نوعـی  بـه  مسـاله  ایـن 
مشـکل دار انتصاب افـراد غیرمرتبط در 
جایگاه هـای مهم هم در ارتباط اسـت. 
اگـر شایسته سـاالری حاکـم باشـد و 
افراد مناسـب در جایگاه مناسـب خود 
منتصب شـوند، آنگاه می توانیم شـاهد 
اتفاقات خـوب و امیدوارکننده باشـیم.
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وظایـف و ماموریت های مختلفی در راسـتای 
ارائـه حمایت هـای الزم به صاحبان صنایع برای 
شـرکت شـهرک های صنعتـی مشـخص شـده 
اسـت. بـه نظـر شـما ایـن وظایـف و ماموریت ها 
تـا چـه میـزان در عمـل و در واقعیـت تحقـق 

اسـت؟ پیداکرده 
شـرکت  هسـتید  مسـتحضر  کـه  همانطـور   ◄
سـازمان  بـا  ادغـام  بـا  صنعتـی  شـهرک های 
را  اصلـی  ماموریـت  دو  درواقـع  کوچـک  صنایـع 
اصلـی  ماموریت هـای  از  یکـی  می کنـد.  دنبـال 
ایجـاد  زمیـن،  تملـک  اسـت.  شهرک سـازی 
امکانـات زیربنایـی و واگذاری زمیـن جهت احداث 
واحدهـای صنعتی در شـهرک ها و نواحی صنعتی 
در قالـب همیـن ماموریـت شهرک سـازی مطـرح 
می شـوند. چـرا کـه بـدون توجـه بـه زیرسـاخت ها، 
تشکیل شـرکت شهرک های صنعتی مفهومی پیدا 
نمی کنـد. تجمـع صنایـع کوچـک در یک شـهرک 
واحدهـای  فعالیت هـای  بـرای  بسـتری  صنعتـی 

صنایـع کوچـک و متوسـط فراهـم مـی آورد. 
واحدهـای  توانمندسـازی  ایـن،  بـر  عـالوه 
صنعتـی کوچـک و متوسـط شـهرک های صنعتـی 
در  کـه  اسـت  شـرکت  ایـن  ماموریـت  دیگـر  نیـز، 
می گیـرد.  انجـام  نرم افـزاری  حمایت هـای  قالـب 
ارتقـای  بـازار،  حـوزه  در  اقداماتـی  شـرکت  ایـن 
دوره هـای  برگـزاری  بهـره وری،  افزایـش  فنـاوری، 
آموزشـی مختلف، تامین تسـهیالت مالـی و جذب 
سـرمایه گذاری ها را در برنامـه کاری خود قـرار داده 

اسـت. 
حمایت هـای نرم افزاری سـابقه زیادی در شـرکت 
برنامه ریـزی  ولـی  نـدارد،  صنعتـی  شـهرک های 
و اقدامـات بسـیار خوبـی در ایـن حـوزه از سـوی 
سـازمان صنایـع کوچـک و شـهرک های صنعتـی 
جملـه  از  اقدامـات  ایـن  اسـت.  گرفتـه  صـورت 
شـاخص های عملکـرد این شـرکت در اسـتان های 
مختلف مطرح اسـت و در ایجاد رونق و فعال سازی 
کل  در  متوسـط  و  کوچـک  صنعتـی  واحدهـای 
کشـور اثربخش اسـت. لـذا فعال سـازی واحدهای 
صنعتـی و هدایـت آن هـا در مسـیر درسـت، سـهم 
قابـل توجهـی در نیـل بـه افزایـش تولیـد و ایجـاد 

اشـتغال در شـرایط تحریـم خواهـد داشـت.

 آقـای آمـره آیـا ارتبـاط سیسـتماتیکی میـان 
صاحبـان  و  صنعتـی  شـهرک های  شـرکت 
صنایـع کوچـک برقـرار اسـت؟ آیـا پـل ارتباطی 
موثـر یـا بـه عبـارت بهتـر، مکانیـزم مشـخصی 
بـرای دریافـت نقطه نظـرات و مطالبـات واقعی 

صاحبـان صنایـع کوچـک وجـود دارد؟
◄ امـکاِن مراجعـه تـک تک واحدهـای صنعتی 
و  اسـتان  در  صنعتـی  شـهرک های  شـرکت  بـه 
مختلـف،  موضوعـات  در  خـود  نظـرات  اعـالم 
نرم افـزاری  یـا خدمـات حـوزه  زیرسـاخت  از  اعـم 

صنایـع کوچـک بـه مدیـران شـهرک ها، معاونیـن 
شـرکت و مدیرعامـل شـرکت فراهم اسـت. شـرکت 
بـا  مسـتقیم  تعامـل  از  صنعتـی  شـهرک های 
واحدهـای صنعتـی اسـتقبال می کنـد و در همین 
راسـتا نیـز بازدیدهـای مختلفـی از ایـن واحدهـا و 
دیـدار بـا صاحبـان صنایـع دارنـد تـا از ایـن طریـق 
از مطالبـات آن هـا اطالع پیـدا کنند. عـالوه بر آن، 
اتـاق بازرگانـی و خانـه صنعـت و معـدن دو بخـش 
مهـم در هر اسـتان هسـتند کـه ارتبـاط خوبی بین 
اسـت. خوشـبختانه  برقـرار  آن هـا  بـا  صنعتگـران 
سـال  دو  یکـی  در  صنعتـی  شـهرک های  شـرکت 
اخیـر ارتبـاط فوق العـاده خوبـی بـا ایـن دو بخـش 
داشـته اسـت؛ نماینده ای از اتـاق بازرگانـی و خانه 
صنعـت در هیئـت مدیـره شـرکت عضویـت دارنـد 
همکاری هـای  خصـوص  در  نیـز  تفاهم نامـه ای  و 
موثـری  کانـال  می توانـد  کـه  داشـتیم  دوجانبـه 
بـرای انتقـال مطالبـات واقعـی واحدهـای صنعتی 
کوچک و متوسـط باشد. و همچنین در همایش ها 
و نمایشـگاه های مختلفی که فعـاالن صنعتی گرد 
هـم می آینـد نیـز سـعی می کنیم در راسـتای رشـد 
و ارتقـای کسـب وکار ایـن صنایـع اقدامـات موثری 
انجام دهیم. برگزاری دوره های آموزشـی و تورهای 
صنعتی اعم از نمایشـگاهی یا غیرنمایشگاهی نیز 

از دیگـر فعالیت هـای موثـر ایـن شـرکت اسـت.

آقای آمره وقتی پای صحبت صاحبان صنایع 
بـه  می نشـینیم،  کوچـک  صنایـع  بخصـوص 
مشـکالتی از جمله باال بـودن قیمت مواد خام، 
نیـروی کار )مسـائلی کـه  پیرامـون  مشـکالت 
قانـون کار بـرای کارفرما رقم زده اسـت(، قیمت 
تمام شـده باالی محصول، بوروکراسی ناکارآمد 
دولـت، مالیـات بـر ارزش افـزوده و همچنیـن 
برخی مشـکالت مرتبـط با سیاسـت های کالن 
از جملـه تورم، رکود و بی ثباتی، اشـاره می کنند 
. البتـه نمی توان گفـت تمامی این عوامل تحت 
کنتـرل شـرکت شـهرک های صنعتی هسـتند 
و رفـع ایـن مسـائل بـه طور کامـل و دقیـق مورد 
انتظـار نیسـت. امـا مجموعـه بـزرگ سـازمان 
کـه  صنعتـی  شـهرک های  و  کوچـک  صنایـع 
بـه طـور گسـترده در اسـتان های کشـور فعـال 
عنـوان  بـه  بتـوان  شـاید  کـه  طـوری  اسـت، 
دسـتگاهی عریـض و طویـل از آن نـام بـرد، ایـن 
شـرکت چگونـه و در کـدام سـطح می توانـد این 
مشـکالت را تاحـدودی بـرای صاحبـان صنایع 
کوچـک کم رنـگ کنـد؟ به عبـارت بهتـر، کدام 
مسـائل به طور مشـخص در حوزه فعالیت شما 
قـرار می گیرد و شـما امـکان دارید آن هـا را برای 

صاحبـان صنایـع مرتفـع نمایید؟
◄ بنـده بـا عریـض و طویـل خوانـدن شـرکت 
از  خیلـی  بـا  مقایسـه  در  صنعتـی  شـهرک های 
کـه  چـرا  نیسـتم.  موافـق  مختلـف  دسـتگاه های 

بـه زعـم مـن این شـرکت بـا کم تریـن تعـداد نیروی 
انسـانی بهتریـن خدمـات را به واحدهـای صنعتی 
شـهرک های  شـرکت  مثـال  بـرای  می کنـد.  ارائـه 
صنعتـی اسـتان مرکـزی بـا حـدود 60 نفـر نیـروی 
انسـانی اداره می شـود )کـه تعـداد زیادی نیسـت( 
و طیـف وسـیعی از خدمـات درحـوزه زیرسـاخت و 
حـوزه خدمـات نرم افـزاری بـه واحدهـای صنعتـی 
ارائـه می کنـد. بخشـی از این مشـکالت طبیعتا به 
شـرایط اقتصـادی، سیاسـت های کالن اقتصادی 
در  کـه حتـی  برمی گـردد  کلـی  و مسـائل  دولـت 
برخـی موارد خـارج از اختیار دولت هسـتند و تابع 
اقتصـاد بین الملـل و رکـود جهانی اسـت. بنابراین 
در مقابـل برخـی شـرایط سـخت حاکـم بـر صنایع 
شـرکت  سـوی  از  اقدامـی  هیـچ  تقریبـا  کوچـک 
شـهرک هـای صنعتـی ممکـن نیسـت و متاسـفانه 
کـم نیسـت مشـکالت پیـش روی ایـن صنایـع کـه 
متاثـر از سیاسـت های کالن هسـتند. البتـه با یک 
نـگاه کارشناسـی به مشـکالت و ریشـه یابی به این 
نتیجـه می رسـیم که بخش عمـده ای از مشـکالت 
واحدهـای صنعتـی بـا همـت خـود ایـن واحدهـا، 
بـا اصـالح سـاختار ایـن واحدهـا و بـا توجه ویـژه به 
تکنولـوژی و نیـروی انسـانی تـا حـدودی قابل رفع 
و رجـوع هسـتند. در واقـع مشـکل نقدینگـی یـا 
مشـکل بازار علت نیسـتند؛ بلکه معلول یک سری 
عوامـل هسـتند کـه بـه صـورت مسـاله نقدینگـی 

خـود را نشـان می دهـد.

 دقیقـا بـه نکتـه خوبـی اشـاره کردیـد. عـدم 
بـه  صنعتـی  واحدهـای  مناسـب  دسترسـی 
کـه  اسـت  مسـاله ای  نیـاز  مـورد  نقدینگـی 
بسـیاری از صاحبـان صنایـع بـا آن دسـت بـه 
گریبـان هسـتند. بـا توجـه بـه وابسـتگی قابـل 
توجـه سـاختار اقتصـاد کالن در این مملکت به 
نفـت و اینکـه در خوش بینانه تریـن چشـم انداز 
موجـود انتظـار نمـی رود قیمـت نفـت تفـاوت 
چندانی با قیمت امروز داشـته باشـد، لذا شـما 
در کوتاه مـدت تـا چـه میزان به رفع این مشـکل 
خوش بیـن  نقدینگـی  بـه  دسترسـی  عـدم 

هسـتید؟
◄ بـه نظـر مـن مشـکل اصلـی مشـکل کمبـود 
نقدینگـی و مشـکل بـازار نیسـت. بایـد دیـد چـه 
شـرایطی باعـث بـروز چنیـن اتفاقـی شـده اسـت. 
بـه  را  تکنولـوژی  شـدن  روز  بـه  اجـازه  تحریم هـا 
صنعـت مـا نداده انـد و در نتیجـه تولید با اسـتفاده 
از تکنولـوژی قدیمـی منجـر بـه تولیـد محصوالتی 
می شـود کـه نـه از نظـر کیفیـت و نـه قیمـت تمـام 
می رسـد  نظـر  بـه  نیسـتند.  رقابت پذیـر  شـده، 
جملـه  از  مرتبـط  نهادهـای  و  دولـت  مجموعـه 
و  بازرگانـی  اتـاق  صنعتـی،  شـهرک های  شـرکت 
وزارت صنعـت، معـدن و تجارت می توانند بخشـی 
از تکنولـوژی واحدهـای صنعتـی را ارتقـا دهنـد؛ 

گفت و گوی کارایی با مصطفی آمره مدیرعامل رشکت شهرک های صنعتی استان مرکزی

به روزرسانی تکنولوژی و افزایش بهره وری نیروی 
انسانی، مشکالت صنایع را به حداقل می رساند

43



کارایی . شماره  33  . مرداد  1396

مسـاله ای کـه ارتباطـی بـا شـرایط کلـی اقتصـاد 
و امثالهـم نـدارد و می توانـد بـا همـت مسـئوالن 
واحدهـای  گـردد.  برطـرف  حـدودی  تـا  مربوطـه 
صنعتـی دانش بنیان که فکر و ایـده فعالیت دارند، 
وضعیـت خوبـی دارند و مسـائلی از جمله مشـکل 
نقدینگـی و بـازار را نیـز تجربـه نمی کننـد. لـذا از 
بـه خودمـان  ایـن مشـکالت  از  نظـر مـن برخـی 
بازمی گـردد و ما تـا وقتی نتوانیم محصـول رقابتی 
تولیـد کنیـم، تزریق نقدینگی به آن واحد، به سـان 
بـذر پاشـیدن در شـوره زار اسـت. یکـی از اقدامات 
شـرکت شـهرک های صنعتـی می تواند در راسـتای 
ارتقای تکنولوژی باشـد. در این راسـتا فن بازارهای 
راسـتای  در  می تواننـد  اسـتان ها  در  منطقـه ای 
بومی سـازی فناوری هـا نقش قابل توجهی داشـته 
باشـند و درواقع به تقاضـای ارتقای فناوری صنایع 
کوچک و متوسـط بـا کمترین هزینه پاسـخ دهند. 
عالوه بر مسـاله تکنولـوژی، پایین بـودن بهره وری 
نیـز از جمله مشـکالت عمـده صاحبـان صنایع به 

شـمار مـی رود.

هـم  تکنولـوژی  نوسـازی های  آمـره  آقـای 
دارد. ارتبـاط  نقدینگـی  بـا  مسـلما 

◄ بلـه. امـا بسـیاری از صاحبـان صنایـع شـاید 
نقدینگـی الزم را هـم در اختیـار داشـته باشـند، 
امـا همچنـان در تولیـد با مشـکل مواجه هسـتند. 
بـرای نوسـازی  امسـال دولـت، بحـث تسـهیالت 
صنایـع را ابـالغ کـرده اسـت و مقـرر شـده اسـت تا 
ایـن مصوبـه در اسـتان ها اجرایـی شـود تا بخشـی 
از تسـهیالت بـرای نوسـازی صنایـع ارائه شـود. اما 
مسـاله اینجاسـت کـه ارتقـاء تکنولـوژی می توانـد 
بخشـی از مشـکالت را مرتفـع کنـد و پاییـن بـودن 
بهـره وری نیـروی انسـانی عامـل دیگـر مشـکالت 
موجـود اسـت. اگـر تکنولـوژی بـه روز باشـد، امـا 
نیروی انسـانی آموزش الزم و کافی را ندیده باشـد، 
نمی تـوان یـک محصـول خـوب و باکیفیـت تولیـد 

کرد. 
عنـوان  بـه  صنعتـی  شـهرک های  شـرکت  لـذا 
متولـی بخـش صنایـع کوچـک و متوسـط، ارائـه 
مرتبـط  آموزش هـای  و  مهارتـی  آموزش هـای 
و  کارشناسـان  بـه  مدیریـت  و  کسـب وکار  بـا 
یکـی  عنـوان  بـه  را  صنعتـی  واحدهـای  مدیـران 
در  اسـت.  کـرده  لحـاظ  خـود  ماموریت هـای  از 
همیـن راسـتا، سـال گذشـته تعـداد قابـل توجهی 

از دوره هـای آموزشـی برگـزار شـد. ایـن برنامه هـا 
بـدون شـک می توانـد در برطـرف کردن بخشـی از 
مشـکالت صنایع موثر باشـد. خدمات مشـاوره ای 
نیـز یکـی دیگـر از خدمـات ارائـه شـده از سـوی 

می باشـد. صنعتـی  شـهرک های  شـرکت 
البتـه در ایـن میان کـم و کاسـتی هایی نیز وجود 
بـا  دارد. صنایـع کوچـک تـوان اقدامـات مرتبـط 
حـوزه بـازار و تـوان بازاریابـی بـه ویـژه در بازارهـای 
خارجـی را ندارنـد. شـرکت های مدیریت صـادرات 
Export Managing Company )EMC(  یا همان
کوچـک  صنایـع  مشـکل  ایـن  رفـع  راسـتای  در 
ایجـاد شـده اند کـه شـرکت شـهرک های صنعتـی 
نیـز از آن هـا حمایـت می کنـد. حمایـت از صنایـع 
کوچک و متوسـط برای شـرکت در نمایشـگاه های 
داخلـی و خارجی و پرداخت بخشـی از هزینه های 
واحدهای صنعتی در راسـتای حل همین مشـکل 
بـازار نیـز از جملـه فعالیت هـای سـازمان صنایـع 
کوچک و شـرکت شـهرک های صنعتی اسـت. رفع 
ایـن مسـاله بسـیار بااهمیـت اسـت چرا کـه برخی 
واحدهـای صنعتـی، محصـول رقابتـی و باکیفیت 
هـم تولید می کنند ولی بـه بازار دسترسـی ندارند. 
بـرای  را  شـرایط  صنعتـی  شـهرک های  شـرکت 
حضور در نمایشـگاه های معتبـر داخلی و خارجی 

تسـهیل می کنـد.
بحـث مالیـات بـر ارزش افـزوده و قانـون کار یـک 
نهادهـای  اساسـی  اقـدام  و  اسـت  کلـی  مسـاله 
قانون گـذار و سیاسـت گذار را می طلبـد. امـا بـاال 
بـودن قیمـت بهـای تمـام شـده از جملـه مـواردی 
اسـت کـه شـرکت شـهرک ها می توانـد در جهـت 
کاهش آن گام بردارد. دو اقدام اساسـی در راستای 
کاهش بهای تمام شـده، به روزرسـانی تکنولوژی و 

افزایـش بهـره وری نیـروی انسـانی اسـت.

بـه طـور مشـخص مزیـت اسـتان مرکـزی در 
کوچـک  صنایـع  و  چیسـت  کوچـک  صنایـع 
بیش تـر در چـه زمینه هایـی پررونـق هسـتند؟ 

مزیـت نسـبی اسـتان مرکـزی در چیسـت؟
◄ نزدیکـی به مرکز از مزایای فوق العاده اسـتان 
مرکـزی اسـت. همچنیـن اسـتقرار صنایـع بـزرگ 
آونـگان  آذرآب،  هپکـو،  ماشین سـازی،  هماننـد 
واحدهـای  از  دیگـر  بسـیاری  و  کمباین سـازی  و 
صنعتـی مزیتـی بـرای واحدهای صنعتـی کوچک 
و متوسـط اسـت. اساسـا شـکل گیری واحدهـای 

صنعتـی کوچـک و متوسـط هـم بر اسـاس حضور 
واحدهـای بزرگ صنعتی بوده اسـت. مرکز اسـتان 
آلومینیـوم  محوریـت  بـا  فلـزی  صنایـع  در  غالبـا 
فعالیـت دارد. بـه طـور خالصـه مزیت نسـبی اراک 
شهرسـتان های  اسـت.  نهفتـه  فلـزی  صنایـع  در 
اسـتان نیـز هـر کـدام بـر اسـاس پتانسـیلی کـه 
دارنـد، در صنایـع مشـخصی فعالیـت گسـترده ای 
دارنـد. بـه عنـوان مثـال؛ محـالت بـه دلیـل وجـود 
معـادن زیـاد و باکیفیـت سـنگ تراورتـن؛ درواقـع 
قطبـی اسـت بـرای تولید و فـرآوری سـنگ معروف 
تراورتـن و هـر سـاله نمایشـگاهی هـم بـه صـورت 
کشـوری برگـزار می شـود. دلیجـان روی عایق های 
رطوبتـی متمرکـز اسـت و در واقع این سـه صنعت، 
صنایـع غالب ما در اسـتان مرکزی هسـتند. حدود 
200 الـی 300 واحد فرآوری سـنگ در شهرسـتان 
اسـاس  بـر  صنایـع  ایـن  دارد.  وجـود  محـالت 
تامیـن نیازهـای داخلی در سـنوات گذشـته ایجاد 
شـده اند و بـا توجـه به طرح مسـکن مهـر تقاضای 
خوبـی در بـازار مسـکن بـرای ایـن محصـول ایجاد 
شـده بـود و فـروش، حاشـیه سـود خوبـی داشـت. 
البته این شـرایط نمی توانسـت شـرایط مسـتمری 
باشـد. از ایـن رو هـم اکنون ما با مازاد تولید سـنگ 
در اسـتان مواجـه هسـتیم. بـه طورکلی بـرای بقا و 
تـداوم هـر صنعتـی در بلندمـدت بایـد به صـادرات 
خـود  خـاص  الزامـات  صـادرات  البتـه  اندیشـید. 
را دارد. اگـر قصـد صـادرات وجـود داشـته باشـد، 
بایـد در نـوع محصـول عرضـه شـده دقـت کـرد. 
شـاید زمانـی سـنگی بـا کیفیـت پاییـن  را می شـد 
بـه بازارهـای عـراق صـادر کـرد ولـی اکنـون طالب 
حضـور قوی تـر در بازارهـای جهانی هسـتیم. باید 
جهانـی بیندیشـیم و محصـول باکیفیـت و رقابتی 
ایـن مسـاله مسـتلزم  کـه  کنیـم  بـازار عرضـه  بـه 
تغییـر و بهبود در تکنولوژی و منابع انسـانی اسـت 
کـه پیش تـر هـم مـورد تاکیـد قـرار گرفـت. شـرکت 
حـوزه  کـردن  گسـترده تر  جهـت  در  شـهرک ها 
صـادرات تالش هـای گسـترده ای انجـام می دهد. 
از جملـه ایـن تالش هـا، انجـام مطالعـات بـازار و 
در  اسـت.  صادراتـی  کنسرسـیوم های  تشـکیل 
همیـن راسـتا کنسرسـیوم سـنگ محـالت شـکل 
گرفتـه و امسـال هـم حمایت از برنامه تشـکیل یک 
کنسرسـیوم دیگـر مطـرح اسـت. قطعـا تشـکیل 
کنسرسـیوم صادراتی می تواند در توسـعه صادرات 

مـا نقـش بسـیار مثبتی داشـته باشـد.
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سیاست

جنبش مشروطه خواهی در گذر زمان 
» به مناسبت یکصد و یازدهمین سالگرد انقالب مشروطه«

تاریـخ، همـواره در زیسـت جهـان مـا حضـور دارد؛ بـا تاثیراتـی کـه از خـود 
همیشـه  مـا  برمی سـازیم.  آن  از  کـه  روایت هایـی  بـا  و  می گـذارد  برجـای 
نیازمنـد روایت هایـی از رخدادهـای تاریخـی بـرای سـاختن اکنـون و افکنـدن 
بـرای همیشـه  بـار  یـک  تاریخـی  آینـده  هسـتیم. رخدادهـای  بـرای  طرحـی 
اتفـاق نمی افتنـد، بلکـه در روایت هایـی کـه از آن هـا برمی سـازیم، همـواره بـه 
شـکل های گوناگـون تکـرار می شـوند. گذشـته، چیزی نیسـت که آنجـا و دورتر 
از مـا، بـا گرد و خاکی بر روی نشسـته آرمیده باشـد. گذشـته، در اکنـون و آینده 
مـا دائمـا حضـور خـود را بـاز می نمایاند. این تکـرار گذشـته، نه تکرار همسـانی 
بلکـه تکـرار ناهمسانی هاسـت. حضـور و رخ نمـودن گذشـته، نـه بی آالیـش، 
بلکـه بـا سیاسـت قـدرت، نیت هـا و اهـداف سیاسـی همـراه اسـت. هـر روایتی 
از گذشـته و رخدادهـای تاریخـی در خدمـت اغـراض و سیاسـت های جناحی و 

گروهـی خاصـی اسـت.
نکتـه حائـز اهمیـت دیگـر اینکـه، تاکید بـر وقایع خاصـی از گذشـته تاریخی 
نیـز بـا جهت گیری هـا و اهـداف خـاص همراهـی دارد؛ برخـی رویدادهـا بـه 

بـه پرگویـی واداشـته می شـوند و برخـی  سـکوت کشـانده می شـوند، برخـی 
دیگـر نیـز بـه حاشـیه رانـده می شـوند تـا برآورنـده اهـداف گروه هـای سیاسـی 
و اجتماعـی باشـند. از ایـن روی بـرای داشـتن اکنـون و آینـده ای دموکراتیـک، 
نیازمنـد گذشـته ای دموکراتیـک هسـتیم؛ بدیـن معنـا کـه تمامـی صداهـا از 
اعمـاق تاریـخ و نیـز روایت هایـی کـه از گذشـته و رخدادهـای تاریخی برسـاخته 

می شـوند، می بایسـت شـنیده شـوند. 
نـگاه می کنیـم، هیـچ  تاریخـی خودمـان  بـه گذشـته  وقتـی  میـان  ایـن  در 
رخـدادی را نمی توانیـم بیابیـم کـه بـه انـدازه انقالب مشـروطه مهم باشـد؛ هم 
از حیـث تاثیرگـذاری و هـم از حیث اهمیـت آن برای سیاسـت در دنیای مدرن. 
انقـالب مشـروطه با انگاره ها و ذهنیـت جدیدی که در ایران پدیـد آورد، نیازمند 
بازخوانی هـا و سـخن گفتن های فـراوان اسـت. در ایـن میـان، در تاریـخ ایـران 
معاصـر هیـچ واقعـه تاریخـی ای به انـدازه انقالب مشـروطه قابل بحـث و تدقیِق 
نظـر نیسـت. از همیـن روی ماهنامـه کارایـی، در یکصـد و یازدهمیـن سـالگرد 

انقـالب مشـروطه، پرونـده ویـژه ای بـه ایـن موضـوع اختصاص داده اسـت.

پرونده: جواد شقاقی
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از یک صــد ســال پیــش کــه ایده هــا و آموزه هــای 
جدیــد غربــی بــه اذهــان ایرانیــان راه یافتنــد، و در 
کنــار آن، پدیده هــای مدرنــی همچــون تکنولــوژی 
و ماشــین آالت صنعتــی در زندگــی روزمــره مــردم 
ایــران ظاهــر شــدند، بی قــراری و شــیدایی بــه 
ــده  ــل ش ــور تبدی ــن کش ــت ای ــی از سرنوش بخش
اســت. از آن روز بــه بعــد شــاعران در حســرت 
آزادی ســوختند و شــعر ســرودند؛ مردمــان کوچــه 
لنیــن  و  مارکــس  از  عدالــت،  بــرای  از  بــازار  و 
دانش آموختــگان  شــدند؛  روشــنفکر  و  گفتنــد 
از  و دانشــجویان  و دارالفنــون  مــدارس جدیــد 
خــارج برگشــته، شــب و روز کتــاب خواندنــد و 
ــه  ــویی ک ــت؛ س ــت رف ــان از دس ــوی چشمانش س
بــرای دیــدن زندگــی حقیقــی مــورد نیــاز بــود. در 
طــی ایــن بیــش از یک صــد ســال آنچــه از دســت 
رفــت جوانی هــای نســل ها و آنچــه فرامــوش شــد 
ــه  ــای ب ــن دارایی ه ــود. در ازای ای ــی ب ــود زندگ خ
واقــع حقیقــی، حجــم عظیمــی از رویاپــروری 
تصاویــری  کــه  و تخیل ســازی صــورت گرفــت 
گنــگ از آینــده ای موهــوم و خیالــی را بــه تصویــر 

می کشــید. 

ــق  ــه تعلی ــی ب ــه زندگ ــت ک ــال اس ــد س یک ص
آینــده ای  در  زندگــی  مبهــم  رویــای  و  درآمــده 
ــت،  ــت. حقیق ــده اس ــن آن ش ــوم، جایگزی نامعل
علــم و دانــش، نظام هــای معرفتــی و دانایــی، 
اجتماعــی  سیاســی،  اندیشــه های  و  ایده هــا 
هســتند  برســاخته هایی  همگــی  فرهنگــی  و 
از زندگی هایــی  برآمده انــد؛  از دل زندگــی  کــه 
منحصربه فــرد در فضــا و زمانــی مشــخص؛ از ایــن 
روی حقیقــت و دانــش زمان منــد و مکان منــد 
هســتند؛ حقیقــت و دانشــی بــه کارمــان می آیــد 
ــته  ــون برخاس ــا و اکن ــی و اینج ــان زندگ ــه از می ک
باشــد. نمی تــوان نظــام دانشــی را کــه مربــوط بــه 
زندگــی دیگــران و محــدود بــه یــک دوره تاریخــی 
تحمیــل  خــود  زندگــی  بــه  اســت،  مشــخص 
ــه زندگــی، چیــزی جــز  کــرد. تحمیــل حقیقــت ب

دربرنــدارد.  را  ویران گــری 
زندگــی  فــرم  هــر جامعــه ای در هــر دوره ای 
مشــخص خــود را دارد و نیروهــای اجتماعــی و 
ــام  ــر، نظ ــا یکدیگ ــی ب ــه در رویاروی ــی ای ک سیاس
دانــش خــود را ایجــاد می کننــد. لیبرالیســمی 
ــه  ــر طبق ــد، اگ ــته باش ــود داش ــت وج نمی توانس
ســرمایه داری در اروپــا نمی بــود کــه بــرای حاشــیه 
تفکیــک  دنبــال  بــه  دارایی هایــش،  امنیــت 
حــوزه سیاســت از اقتصــاد باشــد و بــرای افزایــش 
ثروتــش، بــر ایده هــای فردگرایــی و رقابــت فــردی 
بدمــد. مارکسیســمی نمی توانســت شــکل بگیــرد 
ــود کــه  اگــر طبقــه کارگــر زجــر کشــیده ای نمی ب

ــد.  ــا باش ــدای آن ه ــس ص مارک
آنچــه کــه در ایــن یک صــد ســال اخیــر بــر 
ــته ایم  ــا خواس ــه م ــوده ک ــن ب ــده، ای ــا آم ــر م س
تحمیــل  را  غربــی  برســاخته های  و  ایده هــا 
بــه زندگــی خودمــان بکنیــم؛ فــارغ از نــوع و 
تفاوت هــای نیروهــای اجتماعــی و سیاســی ای 
ــن  ــی ای ــود دارد، ناهمخوان ــع وج ــن جوام ــه بی ک
ــوده  ــان ب ــات زندگی م ــا واقعی ــی ب ــای غرب آموزه ه
ــی در  ــاله زندگ ــد س ــق یک ص ــاز تعلی ــه سبب س ک
ایــران شــده اســت. آنچــه کــه حکومــت پهلــوی، یا 
ــزان  ــنفکران و برنامه ری ــر روش ــری دقیق ت ــه تعبی ب
ــه  ــود؛ ن ــاله ب ــن مس ــد، همی ــاه نفهمیدن دوره ش
ــه  ــورد و ن ــه می خ ــن جامع ــه درد ای ــم ب لیبرالیس
سیاســت های سوسیالیســتی؛ جامعــه مــا نــه 
ــه در  ــی ک ــه معنای ــر ب ــه کارگ ــرمایه دار دارد و ن س
مفاهیــم و تئوری هــای غربــی مد نظــر اســت؛ 
و  اجتماعــی  نیروهــای  بــه  توجــه  عــدم  ایــن 
ــای  ــع دغدغه ه ــه و رف ــود در جامع ــی موج سیاس
آن هــا، سبب ســاز انقــالب علیــه حکومــت پهلــوی 

ــد.  ش
بایــد واقعیــت وجــودی جامعــه خــود را شــناخت 
و بــا آن رو در رو شــد؛ بایــد دردی را دیــد کــه مــردم 
در واقعیــت متحمــل می شــوند و آن را برطــرف 
کــرد؛ نــه اینکــه بــا مفاهیمــی کــه هیــچ ارجاعــی 
ندارنــد،  جامعه مــان  در  خاصــی  مصــداق  بــه 
برنامه هــای توســعه پنــج ســاله ای را طراحــی کــرد 
کــه در نهایــت نتوانــد دردی را از جامعــه دوا کنــد.

سال های بی قراری

جواد شقاقی

دانش آموخته علوم سیاسی
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مشـروطه،  انقـالب  پیامدهـای  از  یکـی 
سـنتمان  بـا  مـا  ارتبـاط  و  نسـبت  دگرگونـی 
و  چیسـت  مـورد  ایـن  در  شـما  عقیـده  بـود، 
بـه نظرتـان نسـبت مـا بـا سـنت در قبـل و بعـد 
هـم  بـا  تفاوتـی  مشـروطه چـه  از شـکل گیری 

داشـتند؟
◄ دقیقـا همین طور اسـت. فضای سـنت، یک 
فضـای کـم و بیـش تـک منبعـی اسـت. منظـورم 
ایـن اسـت کـه یـک سـاختار کالن معنایـی وجـود 
دارد کـه می توانـد همـه سـاحت های زندگـی مـا 
را توضیـح دهـد. عمـود ایـن سـاحت تک معنایـی 
نیـز دیـن اسـت. اصـوال مفهـوم خداونـد یـک واژه 
واژه خـدا،  اسـت.  ایـن جهـان  در  مرکـزی  دال  و 
همـان کانـون معنابخشـی اسـت کـه عرصه هـای 
قدسـی و عرفـی را از هـم متمایـز می کنـد؛ و در 
سـاحت قدسـی، سلسـله مراتبـی ایجـاد می کنـد 
و پـس از آن عرصـه عرفـی را سـاماندهی می کنـد. 
بـر اسـاس همیـن سـاحت معنایـی عمودی اسـت 
کـه سـاحت عینـی زندگـی اجتماعـی و سیاسـی 
بـر  سیاسـی  سـاختار  می شـود.  تعریـف  هـم 
امـام  یـا  پادشـاه، خلیفـه  نقـش محـوری  اسـاس 
صورت بنـدی می شـود و پس از آن سلسـله مراتبی 
شـکل می گیـرد. بر همیـن اسـاس، َکدخـدای ِده 
هـم وجـه کانونی دارد، پـدر نیز در خانـواده. حتی 
در سـطح روانشناسـی فردی هـم می توانید دنباله 
ایـن بحـث را پـی بگیریـد. روح بـر سـاحت جسـم 
حاکمیـت دارد، سـر بـر همـه سـاحات دیگـر بـدن 
اسـتیال دارد. در یـک کالم، سـاحت سـنت یـک 
سـاحت مکان منـد اسـت. بـه ایـن معنـا کـه شـما 
درکـی سـاختاریافته از هسـتی داریـد شـبیه یـک 
بـرج بزرگ کـه خداوند در باالتریـن موقعیت آن جا 

دارد و همـه هسـتی زیـر سـیطره اوسـت.
بـا مشـروطه مـا هـم بـه دلیـل مناسـبات عینـی 
معرفتـی  و  ذهنـی  دالیـل  بـه  هـم  و  اقتصـادی  و 
اساسـا از ایـن جهـان تک منبعـی فاصلـه گرفتیـم. 
پیونـد  تولیـد،  تـازه  الگوهـای  کـه  همان طـور 
زیسـت  الگوهـای  جهانـی،  بـازار  بـا  کـردن  پیـدا 
سـنتی مـا را بـه هـم ریخـت، روزنامه هـا و مباحـث 
تک معنایـی  عرصـه  به کلـی  نیـز  روشـنفکران 
فرهنـگ مـا را بـه هـم ریخت. خـدا از وجـه کانونی 
خـود بیـرون آمـد. خـدا و سـاحت قدسـی پیرامون 
او، بـه عرصـه خصوصـی رفـت. مهم تریـن تحـول 
در حیـات جمعـی مـا، تغییـر جهـان مـکان محـور 
و  بـاال  بـود.  محـور  زمـان  عالـم  یـک  اسـتیالی  و 
افق هـای  بـه  را  قدیـم جـای خـود  پاییـن جهـان 
فـردا، ترقـی و پیشـرفت داد. هرچـه جهـان قدیـم 

بـر محوریـت خداوند اسـتوار بود، جهـان جدید بر 
اراده و خواسـت انسـانی. خصوصیـت ایـن جهـان 
زمان محـور، کثـرت افق هـای فـردا و هویت هـای 
جمعـی بـود. هویت دینی مـا، یکـی از هویت های 
قابـل تصور بـود، در کنار آن هویـت ایرانی به منزله 
شـاخصه ناسیونالیسـم، هویت دمکراتیک به منزله 
طبقاتـی  هویـت  مـدرن،  فردگرایـی  شـاخصه 
به منزلـه شـاخصه بیانگـر خواسـت های طبقاتـی، 
هویت هـای قومـی، هویت خواهی های جنسـیتی 

و امثالهـم نیـز ظهـور پیـدا کـرد.
گویـی مـا از یـک جهـان تک منبعـی بـه آشـوبی 
از منابـع مولـد معنـا و هویـت پرتـاب شـدیم و ایـن 
وضعیـت به کلـی تازگـی داشـت. جهـان سـنت در 
ایـن آشـوب، نقـش محـوری خـود را از دسـت داد. 
میـراث سـنت اگر هـم می خواسـت دوام و ظهوری 
هویتـی  سـاحات  از  یکـی  بـا  بایـد  باشـد  داشـته 

جدیـد ترکیـب می شـد و شـد.

تـا مدت ها بعد از انقالب مشـروطه، نیروهای 
الزم  خالقیـت  همچنـان  مختلـف،  اجتماعـی 

مختـص  نظـری  چارچوب هـای  ایجـاد  بـرای 
بـه خـود در مـورد مدرنیسـم و سـنت ایرانـی را 
داشـتند، امـا به نظر می رسـد ما اکنـون در این 
مـورد دچـار رکود شـده ایم، نظر شـما در ارتباط 

بـا ایـن موضوع چیسـت؟
مسـاله  نبـود.  خالقیـت  نظـرم  بـه  مسـاله   ◄
ایـن بـود کـه ذخایـر سـنت مـا پـس از هجـوم موج 
مـدرن، بـرای مدتـی بـه انـزوا رفـت یـا در حالتـی 
انفعالـی مواجـه بـا امـواج جهـان جدیـد شـد؛ امـا 
به محـض پدیدارشـدن معضـالت دنیـای جدیـد، 
مثـل اسـتعمار، فقر، شـکاف های عظیـم طبقاتی 
آمـد  بیـرون  انفعـال  از  میـراث سـنت  امثالهـم،  و 
کـرد.  پیـدا  بـروز  و  ظهـور  بـرای  فرصت هایـی  و 
میـراث سـنت آبـروی دوبـاره پیـدا کـرد و توانسـت 
بـا  یـا  کنـد  جلوه گـری  سـنت  بـا  تقابـل  در  یـا 
ترکیـب بـا مولفه هـای جهان جدیـد مثـل آزادی یا 
سوسیالیسـم، در چهره هـای دورگـه ظاهـر شـود. 
معمـول اسـت کـه می گوینـد دورگه هـا زیباترنـد و 
حقیقتـا ترکیب هایـی کـه سـاخته شـد، هـم زیباتر 
از میـراث جهـان سـنت و هم زیباتـر از صورت های 
واقـع  می رسـیدند.  نظـر  بـه  مـدرن  فعلیت یافتـه 
ایـن اسـت. چـرا که سـنت، زبـان دنیـای جدیـد را 
نداشـت و مدرنیته ایرانـی هم در چهره تحقق یافته 
وطنـی اش، دلبـری نمی کـرد و گاهـی کریـه بـود؛ 
سـنت  سـنخ  از  نـه  دورگـه  صورت هـای  ایـن  امـا 
بودنـد و نـه از سـنخ مـدرن. معجـون نیازمـوده ای 
بودنـد و بـه همیـن دلیـل زیباتـر و دلرباتـر بـه نظـر 
شـاید  خالقیـت  از  شـما  مقصـود  می رسـیدند. 

دلربایی هاسـت. بـه همیـن  اشـاره 
سـنت  میـراث  اخیـر،  دهـه  چهـار  طـی  امـا 
مقـدس  نظـام  توسـط  آن،  دورگـه  الگوهـای  و 
جمهـوری اسـالمی، بـه صحنـه آورده شـده و تـا 
جایـی کـه ممکـن بـوده اسـت از آن اسـتحصال 
مشـروعیت شـده اسـت. بـه تعبیـری دیگـر، آنچـه 
بـوده  یوتوپیـک  یـا  زبانـی  صـور  قالـب  در  صرفـا 
اسـت، به دسـتگاه های ایدئولوژیک تبدیل شـده، 
تداعی گـر  ظرفیت هـای  و  کـرده  پیـدا  عینیـت 
بـه  اسـت.  داده  دسـت  از  را  خـود  خیال افکـن  و 
همیـن جهت شـما احسـاس می کنید کـه زبان در 
عرصـه سیاسـی، دچار اختالل شـده، کمتر حرف 
تازه ای می شـنوید و متفکران و نویسـندگان بیشتر 

تکـرار می کننـد تـا تولیـد سـخن تـازه.

یکـی از ملزومـات و ضروریـات در رجـوع بـه 
تاریـخ به طـور عـام و تاریـخ اندیشـه ها به طـور 
بـا  همـراه  انتقـادی  نگـرش  داشـتن  خـاص، 

از دست رفتگی جامعه ایرانی
گفت و گوی کارایی با محمدجواد غالمرضاکاشی پژوهشگر علوم سیاسی و استاد دانشگاه عالمه طباطبایی
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مالحظـات هرمنوتیکـی اسـت؛ شـما چـه نوع 
انقـالب  اندیشـه های  بـه  نسـبت  را  انتقـادی 
وارد  دوره  آن  اندیشـمندان  و  مشـروطه 

نیـد؟ می دا
از  درکـی  مشـروطه،  دوره  اندیشـمندان   ◄
نسـبت اندیشـه و جهـان زیسـت مـردم نداشـتند. 
آن هـا فکـر می کردنـد به محض اینکه بسـته فکری 
تـازه را در میهـن خـود منتشـر کنیـد، سـوژه های 
پیامبرانـه  آن هـا  تولیـد می شـوند.  نظرتـان  مـورد 
فکـر می کردنـد کـه در عالمـی از جهـل بـه زمیـن 
در  را  آگاهـی  بذرهـای  اسـت  قـرار  و  آمده انـد 
ایـن جهـان سـیاه بیفشـانند. در حالی کـه هیـچ 
بـه سـهم  نـدارد. هـر بسـتر  عالـم جهلـی وجـود 
خـود، بـر اسـاس جهـان زیسـت متمایـز خـود، بـا 
منظومه هـای فشـرده و عمیقـی از پیش آگاهی ها 
اسـت.  شـده  ممـزوج  تاریخـی  آگاهی هـای  و 
می گویـم،  آنچـه  و  نابجاسـت  البتـه  مـن  انتظـار 
فوق العـاده ذهنـی و غیرواقعی اسـت؛ امـا اگر این 
امـکان وجود داشـت کـه پیام هـای اولیه مـدرن به 
ایـران، در نسـبتی با جهان زیسـت مردم بازسـازی 

می شـد، احتمـاال وضعـی دیگـر داشـتیم.
ایـن سـخن مـن درسـت خـالف سـخن کسـانی 
اسـت کـه مرتـب روشـنفکران مشـروطه را از ایـن 
حیـث مـورد نقـد قـرار می دهنـد کـه آن هـا فـالن 
مفهـوم دنیـای جدیـد را خـوب نفهمیـده بودنـد و 
مشـکل مـا را در کج فهمـی مفاهیـم دنیـای جدید 
به جـای  دوسـتان  ایـن  سـخن  البتـه  می بیننـد. 
خـود بهـره ای از حقیقـت دارد امـا بـه نظـرم آنچـه 
مهم تـر بـود، به سـخن وادارکـردن جهان سـنت به 
روال و اقتضـای جهـان جدیـد بـود. جالـب اسـت 
قاجـار  دوره  اوایـل  از  ایـران  فکـری  تحـوالت  کـه 
نیـز کـم و بیـش نشـان از چنیـن توجهاتـی در دل 
سـنت ایرانـی می دهـد امـا نسـبت روشـنفکران ما 
بـا ایـن سـنت های در حال ظهـور چندان پیوسـته 

. نیست

واقعیـات  بـا  همـراه  غـرب،  در  مدرنیسـم   
در  آنچـه  امـا  اسـت  بـوده  زندگی شـان  فـرم  و 
ایـران اتفـاق افتـاده، آرمان مدرنیسـم بـوده که 
باعـث شـده مـا زندگـی انضمامـی را بـه خاطـر 
آن بـه تعلیـق دربیاوریـم؛ از نظر شـما علت این 

مسـاله چـه چیـزی بـوده اسـت؟
◄ مـن بـا واژه تعلیـق موافـق نیسـتم. مـردم در 
زندگـی روزمـره خـود، صـور گوناگونـی از ترکیـب 
مناسـبات سـنتی و مـدرن سـاخته اند کـه ویـژه ما 
و موقعیـت ماسـت. بـه نظـرم در کشـورهای غربی 
نیـز وضـع کـم و بیـش بـه همیـن منـوال اسـت. 
مگـر مدرنیتـه فرانسـوی و انگلیسـی و آمریکایی و 
آلمانی یکی اسـت؟ هر یک از آن ها حسـب سـنت 
جهـان  مواریـث  بـا  ویـژه ای  ترکیب هـای  خـود، 
جدیـد سـاخته اند و کوالژهـای متنوعـی سـاخته 
شـده اسـت؛ به طوری کـه می تـوان گفـت مدرنیته 
فرانسـوی، مدرنیتـه آلمانـی یـا آمریکایـی و در این 

بحـث، مدرنیتـه ایرانی.

همان گونـه که امروز هرکسـی روایت خودش 
را از انقـالب مشـروطه دارد، تجربـه گروه هـای 
صحیح تـر  به طـور  یـا  مشـروطه  از  مختلـف 
از مدرنیتـه، خـاص بـوده اسـت؛ از دیـد شـما 
به عنـوان مثـال تجربـه تبریزی هـا بـا تهرانی ها 
از مدرنیتـه، چـه تفاوتـی بـا هم داشـته اسـت و 

سیاسـی  جهت گیری هـای  در  تفاوت هـا  ایـن 
بعـدی دو گـروه چـه تاثیراتـی داشـته اسـت؟ 
)به عنـوان مثـال؛ ناسیونالیسـم تـرک کـه یـک 

مسـاله مـدرن اسـت(.
◄ بلـه همان طـور کـه می تـوان گفـت مدرنیتـه 
می تـوان  داریـم،  ایرانـی  و  فرانسـوی  و  آلمانـی 
گفـت مدرنیتـه ترکـی و کـردی و بلوچ و فـارس هم 
داریـم. اتفاقـا یکـی از منابعـی کـه می توانـد درک 
و تجربـه مـا را از مدرنیتـه عمـق ببخشـد، دیـدن 
ایـن تفاوت هاسـت. این طـور نیسـت کـه بگوییـم 
مـا ایرانی هـا یـک تجربـه واحـد از مدرنیتـه داریم. 
حتـی می تـوان گفـت مدرنیتـه مردانـه و مدرنیتـه 
زنانـه. جنسـیت نیـز در درک جهـان جدیـد موثـر 
مدرنیتـه  از  وقتـی  می کنـم  تصـور  ولـی  اسـت. 
ایرانـی سـخن مـی رود ما تجربـه مرد فارس شـیعه 
مسـاله  حالی کـه  در  می دهیـم.  قـرار  معیـار  را 

ایـن اسـت. از  و متنوع تـر  پیچیده تـر 

بـوده  دال هایـی  از  یکـی  دموکراسـی  واژه 
کـه بعـد از انقـالب مشـروطه، بـا مدلول هـای 
متفـاوت، همیشـه جزء نشـانه های اصلـی نزد 
اندیشـمندان ایرانـی بوده اسـت؛ بـه نظرتان با 
توجه به شـرایط حـال حاضر جامعـه ایران، چه 
مدلولـی از دموکراسـی می توانـد باعـث تنظیم 
مناسـب روابـط نیروهـای اجتماعی و سیاسـی 

در کشـور باشـد؟
◄ من درکی متکثر، مشارکتی و سوسیالیستی 
از دموکراسـی را مناسـب می دانـم کـه بـا الگـوی 
گفت وگویـی هابرماسـی، راهـی به سـوی اجمـاع 
تنـوع  بـه  اسـت  ناظـر  متکثـر،  ببـرد. وجـه  ملـی 
قومیت هـا، طبقـات و اقشـار اجتماعـی گوناگون، 
سـبک های مختلـف زندگـی و امثالهـم کـه جامعه 
ایرانـی امـروز را معرفـی می کنـد. مشـارکتی، ناظر 
اسـت بـه قوت بخشـی بـه گروه های مختلـف برای 
بیـان خود و مشـارکت موثر در سـازوکارهای حیات 
سیاسـی. بـه ایـن معنـا، بایـد عـالوه بـر گشـودن 
مختلـف،  جریان هـای  به سـوی  سیاسـی  فضـای 
اهتمـام زیـادی بـه ایـن داشـت کـه گروه هـای در 
حاشـیه کـه تـوان بیـان خـود را ندارنـد، صاحـب 
تـوان شـوند و حیات سیاسـی ما، بیشـتر و بیشـتر 
شـود.  تبدیـل  حداکثـری  مشـارکت  عرصـه  بـه 
در عیـن حـال، مـن از یـک سوسـیال دمکراسـی 
هـم دفـاع می کنـم کـه دسـت کم بـا مـدل رالـزی، 
بتوانـد بیشـترین امکانـات ممکـن بـرای طبقـات 
البتـه  مدلـی  چنیـن  کنـد.  فراهـم  را  فرودسـت 
امکان پذیـر نخواهـد بـود، مگر آنکه بـه یک حیات 
اجتماعـی کلی نیز بیندیشـیم. فکـر می کنم مدل 
تکیـه  راهگشاسـت.  زمینـه  ایـن  در  هابرماسـی 
صـرف بـر تکثرهـا، حیـات اجتماعـی و فرهنگـی 
و سیاسـی جامعـه ایـران را بیـش از اینکـه هسـت 
گسـیخته می کنـد. بایـد هم زمـان بـا فضایـی کـه 
گفت وگـو،  فضـای  می گشـاییم،  کثرت هـا  بـرای 
اینکـه  البتـه  تقویـت کنیـم.  را  و همدلـی  تفاهـم 
می گویم بیشـتر شـعار اسـت و باید درباره جزئیات 
ایرانـی  جامعـه  در  عملی شـدنش  امـکان  و  آن 

بیندیشـیم.

به عنوان فردی که همیشـه رویکـرد انتقادی 
مهم تریـن  کرده ایـد،  دنبـال  سیاسـت  در  را 
مشـکالت امـروز جامعـه ایـران را چـه مـواردی 

می دانیـد؟

◄واقعـا مهم ترین مشـکل جامعـه ایرانی از نظر 
من، گسـیختگی، کم اثر شـدن ذخایر سـنت برای 
تولیـد همبسـتگی، تقلیـل میـراث مـدرن به نوعی 
سـرمایه داری  نوعـی  هجـوم  منفـی،  فردگرایـی 
وحشـی بی مهـار به همـه منابع حیاتـی نظیر آب و 
فضاهای زیسـت جمعی اسـت. ما خود را از دست 
داده ایـم. ارتباطـی با مواریث سـنت خـود نداریم. 
افق هـای پیـش رویمـان هم از دسـت رفته انـد. در 
یـک کالم مـن مهم تریـن مشـکل جامعـه ایرانی را 
از دسـت رفتگـی جامعـه می خوانـم. ایـن پدیـده 
البتـه بـه مـا منحصر نیسـت. اصـوال جامعـه مدرن 
بـه دلیـل سـرعت تحـوالت مرتبـا خـود را از دسـت 
می دهـد امـا مدرنیتـه امکان های بازیابـی خویش 
را کـم و بیـش فراهـم می کند. ما از دسـت می رویم 
ولـی امکان هـای بازیابـی خویشـتن را نمی دانیم. 
در چنیـن وضعیت هایی یا جامعه از هم گسـیخته 
و  بنیادگرایانـه  جنبش هـای  دچـار  یـا  و  می شـود 
خشـونت بار خواهد شـد. جامعه مـدرن، آنچه را از 
دسـت می رود در عرصه سیاسـت جبـران می کند. 
مسـاله ما این اسـت که حیات سیاسـی مان نیز رو 
بـه انحطاط بیشـتر و بیشـتر اسـت و ایـن وضعیت 

واقعـا نگران کننده اسـت.

بـرای  راه کار  اضطراری تریـن  می کنیـد  فکـر 
حـل ایـن مشـکالت چـه می توانـد باشـد؟

راه حـل  کـردم،  عـرض  کـه  همان طـور   ◄  
نظـرم  بـه  جسـت.  سیاسـی  حیـات  در  بایـد  را 
راهگشـا  حتمـا  ملـی  آشـتی  بـرای  بسـترهایی 
امـکان دادن  از آشـتی ملـی،  هسـتند. مقصـودم 
بـه هـر نیـروی محذوفی اسـت بـرای سـخن گفتن 
و مشـارکت کردن در سـازوکارهای حیات سیاسی. 
البتـه تصـورم این اسـت کـه مقدمه ایـن حرکت آن 
اسـت کـه همـه نیروهای سیاسـی موثـر، در درجه 
فاجعـه  یـک  در  درحال حاضـر  کـه  بپذیرنـد  اول 
هـر  دوم،  وهلـه  در  می کنیـم.  زندگـی  خطرنـاک 
یـک بپذیرنـد کـه سهم شـان در ظهـور ایـن فاجعه 
چیسـت. آنـگاه دسـتور کار آشـتی ملـی، جبـران 
مافـات اسـت. مـا طی سـه چهـار دهه پیـش با هم 
خـوب رفتـار نکردیم. سیاسـت حـذف، متاسـفانه 
کشـید،  خـود  کام  در  را  همـه  ویلـی  چـاه  مثـل 
کـرد.  بی معنـا  را  سیاسـی  حیـات  کـه  به طـوری 
ایـن وضعیـت موجب نـزول قدرت حیات سیاسـی 
بـرای حیات بخشـی به گسسـت های جامعه شـد. 
مـن فکـر می کنم بایـد جبران مافـات کـرد و این با 
یـک عـزم ملـی امکان پذیـر اسـت. یـک عـزم ملی 
پذیـرش سـهم  و  موجـود  فاجعـه  تصدیـق  از  کـه 

همـگان در ظهـور آن ظهـور می کنـد.

وظیفـه متفکریـن سیاسـی و اجتماعـی در 
ایـن شـرایط چیسـت؟

گسـیختگی  را  ایرانـی  جامعـه  مسـاله  ◄مـن 
و از هـم وارفتگـی می دانـم. ایـن وضعیـت خـود 
کـرده  بـارز  منفـی  فردگرایـی  نوعـی  ظهـور  در  را 
اسـت. احسـاس مسـئولیت اجتماعـی و از خـود 
گذشـتگی و اعتمـاد بـه یکدیگـر کم شـده اسـت. 
مـن فکـر می کنـم در چنین شـرایطی متفکـران ما 
به جـای زیبـا نشـان دادن ایـن وضعیـت و تصدیق 
بـه  بایـد  فردگرایـی،  تقویت کننـده  مولفه هـای 
بیندیشـند.  جمعـی  افق هـای  بـه  قوت بخشـی 
ایـن البتـه بحثـی اسـت کـه مجالـی دیگـر طلـب 

می کنـد.
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شــهید »میــرزا علــی ثقةاالســالم تبریــزی« یــک 
ســال پیــش از آنکــه مرحــوم »میــرزا محمدحســین 
را  تنزیه الملــه«  و  »تنبیه االمــه  رســاله  نائینــی« 
بــه رشــته تحریــر درآورد، رســاله ای را بــا عنــوان 
»الالن« نوشــته و جهــت جلــب حمایــت کامــل 
علمــای نجــف از انقــالب مشــروطیت، بــه ایشــان 
ارســال می نمایــد. کالم ثقةاالســالم حــاوی نــکات 
راهبــردی سیاســی ای اســت کــه در حــال حاضــر 
نیــز روشــنفکران اســالمی و منطقــه خاورمیانــه 
در پــی پاســخ های دقیــق و روشــنی بــه آن هــا 
هســتند؛ لــذا بــه بهانــه ســالگرد مشــروطیت، 
ــن  ــی ای ــای سیاس ــی از راهبرده ــاره بخش های دوب
رســاله، کــه در واقــع کالم مــردم دردمنــد بی زبــان 
روزگار خویــش اســت، مــورد توجــه قــرار می گیــرد:

مردم چه می خواهند؟
حفــظ  دولت شــان  می خواهنــد  مــردم 
شــود و اســالم و مذهــب جعفــری در محتــوای 
حکومت شــان حضــور داشــته باشــد و بتواننــد 
بقــاء ســرزمین ایــران بــر ایرانیــان را تداوم بخشــند. 
می خواهنــد؛  بیــان  آزادی  و  قلــم  آزادی  مــردم 
ــی از  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــدرت ام ــه ق ــی اینک یعن
منکــر داشــته باشــند، نــه اینکــه بــه ظاهــر، صفــت 
واقــع  در  ولــی  گذاشــته شــود  کنــار  اســتبداد 
ــه  ــر چ ــرده و ه ــدا ک ــلطه پی ــردم س ــر م ــده ای ب ع
ــد.  ــرا ببندن ــه و افت ــردم دروغ گفت ــر م ــد ب می توانن
مشــروطه زمانــی اســتحکام خواهــد یافــت کــه 

ــردد.  ــن گ ــاده و تامی ــس اع ــر ک ــق ه ح
آیــا مــردم حــق ایــن ادعــا را نــدارد و نبایــد داوری 
ــرا  ــه چ ــد ک ــد بگوی ــد و نبای ــت را بکن ــن مظلومی ای
ــل  ــه عم ــروکاری ب ــرا آن گ ــود و چ ــرض می ش آن ق
قیمــت  گمــرک،  آن  شــوم  اثــر  از  کــه  می آیــد 
اجنــاس بــاال مــی رود و خزانــه دولــت خالــی و 
کیســه دشــمن پــر می گــردد و کفــار بــر مــا مســلط 
می شــوند و چــرا همــه ُمهــر خاموشــی بــر لــب 
زدیــم و همــه ســکوت کردیــم و تــن بــه ذلــت دادیــم 
تــا ایــن کــه نالــه مــردم بلنــد شــود و طنیــن بــر ُنــه 
گنبــد دوار بینــدازد. آخ ای ملــت مظلــوم کــه زمانی 

ــق.  ــوم نط ــدی و روزی مظل ــکوت ش ــوِم س مظل

علل عقب ماندگی و نابودی مسلمانان؟
مــردم وقتــی می بیننــد کــه همســایگان و دیگــر 
ســوال  خــود  از  کرده انــد  پیشــرفت  کشــورها 
می کننــد کــه آیــا اســالم مانــع ترقــی اســت؟ 
چنانچــه دشــمنان می گوینــد؟ آیــا رشــادت ایرانــی 
ــد  ــق ندارن ــت ح ــریعت و مل ــا ش ــت؟ آی ــر اس کمت
ــدن  ــدد برچی ــگان درص ــا بیگان ــد؟ آی ــوال کنن س
بنیــاد مــا نیســتند؟ و بــا حیلــه و نیرنــگ مانــع مــا 
و عقب ماندگــی  علــت ضعــف  آیــا  نمی شــوند؟ 
ــی  ــاد سیاس ــدم اتح ــز ع ــالمی ج ــورهای اس کش
دولت هــا و وجــود حاکمانــی اســت کــه فقــط 
ایجــاد  و  کــرده  پافشــاری  خویــش  منافــع  بــر 
وابســتگی  همــه  ایــن  آیــا  می نماینــد؟  تفرقــه 
ســرزمین های اســالمی بــه بیگانــگان در لبــاس 
ــای  ــر و فن ــت و فق ــبب ذل ــه س ــایل ک ــایر وس و س
ــرزمین های  ــر س ــی ب ــلط دول خارج ــی از تس ناش
اســالمی و ایــران نیســت؟ آیــا اگــر کســی بــه آن چه 
گفتــه شــد بــاور ننمایــد و بــاز خــود را فریــب دهــد، 
بنابرایــن  نیســت؟  کرام الکاتبیــن  بــا  حســابش 
عوامــل تهدیدکننــده جوامــع اســالمی بدیــن گونه 
برشــمرده می شــود: ظلــم و ســتم، خودرایــی، 

 انقالب مشروطیت، کالم مظلومیت

 آصف حاجی زاده
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اعمــال  مملکتــی،  حقــوق  در  مســاوات  عــدم 
بغــض  معــاش،  علــم  قــدرت،  کثــرت،  نفــوذ، 
اســالم و طمــع توســط کشــورهای بیگانــه و وجــود 
منکــران، جاهــالن صــرف و یــا معانــدان محــض. 

چگونه می توان جوامع اسالمی را حفظ نمود؟
ــام،  ــواب ام ــا تصــدی امــر حکومــت توســط ن  ب
ــود  ــل می ش ــی تبدی ــت دین ــه حکوم ــت ب حکوم
ــه آن جمهوریــت می گوینــد کــه در طــی آن  کــه ب
ــی  ــود و تمام ــرا می ش ــی اج ــی و دین ــدل مذهب ع
ــف شــرع از بیــن مــی رود.  بدعت هــا و امــور مخال
ــا محــدود و مقیــد شــدن حکومــت  همچنیــن ب
حاضــر کــه ایــن مهــم بدیــن ترتیــب محقــق 
ناظــر  مــردم  اعتمــاد  مــورد  افــراد  می شــود: 
ــود،  ــیس می ش ــس تاس ــود، مجل ــت می ش حکوم
و  عقــال  مشــورت  بــا  جامعــه  مــادی  امــور  در 
معتمدیــن اقــدام می شــود و رشــته امــورات از 

می شــود. خــارج  اســتبداد  دســت 
راه های جلوگیری از نفوذ بیگانگان بر سرزمین های 

 اسالمی:
ثــروت،  تحصیــل  نائینــی  عالمــه  رســاله  در 
معــاش،  تامیــن  بــه  مربــوط  علــوم  تحصیــل 
تحصیــل علــوم سیاســی و تحصیــل فناوری هایــی 
از بیــن می بــرد، از جملــه  کــه وابســتگی ها را 
بــر  بیگانــگان  نفــوذ  از  جلوگیــری  راه هــای 
می شــود. برشــمرده  اســالمی  ســرزمین های 

ویژگی های مشروطه چیست؟
اســاس مشــروطه منــع اراده شــاهانه و لــزوم 
شــورا در امــور جــاری اســت. مشــروطه بــودن 
بقــاء حکومــت و شــوکت  تامــه  دولــت، علــت 
قابــل  حکومــت  اســت.  ایرانیــت  و  اســالمیت 
و مســتحق شــرط و تقلیــد اســت نــه مذهــب. 
امــور عمومــی نیازمنــد اصــالح اســت نــه احــکام 
شــرعیه، و قوانیــن جــاری، نیازمنــد مشــورت 

اســت.
حکومــت  از  اســت  جــدا  مشــروطه  اســاس 
مســتقل  قانونــی  حکومــت  و  مشــروطه 
)دیکتاتــوری( کــه اراده شــاهانه و قدرتــش بــر 
و  اســت،  آن  ســرلوحه  قوانیــن  تمامــی  نقــض 
حکومــت قانونــی غیرمشــروطه، همــان حکومــت 
مســتبد اســت. بایــد در نظــر داشــت دولــت قانونی 
ــا  ــد ســپری از قانــون روی خــود بگیــرد و ب می توان
شمشــیر اســتبداد به روی ملت دو اســبه بتــازد؛ در 
واقــع در دولــت مســتقل قانونــی، مجلس مشــورت 
وجــود دارد و قانــون بــر لــزوم مشــورت در امــورات 
و بــا وجــود مجلــس شــورا حکــم می کنــد، امــا 
ــرف  ــم و ط ــه حاک ــرا ک ــت؛ چ ــروطه نیس ــاز مش ب
ــت و  ــم اس ــب حاک ــه از جان ــا هم ــورت و اعض مش
ــاهانه،  ــی رای ش ــت؛ وانگه ــی نیس ــت را دخالت مل

ــت.  ــورت اس ــل مش ــی اه ــر رای تمام ــدم ب مق
مدار مشروطه بر سه قوه استوار است:

قوه مقننه که فقط برای وضع قانون است. 
قــوه قضائیــه کــه در دو بخــش متجلــی اســت. 
ــریعت  ــه در ش ــت ک ــان اس ــرعی: هم ــه ش قضائی
مطهــر معیــن شــده اســت و تقویــت آن یعنــی راه 
شــرع فروش  دکان داران  و  نااهــالن  بــه  نــدادن 
قضاوت هــای  عرضیــه:  محاکمــات  و  اســت. 
نظامــی، مالــی، مطبوعــات، کارکنــان دیگــر قــوا.
 قــوه مجریــه کــه در واقــع تبلــور حکومــت اســت 
کــه تســلط در تمــام مملکــت دارد و مالــک آن را در 

ــا رئیــس جمهــور می نامنــد و  اصطــالح پادشــاه ی
در دوره اســتبداد تمــام ایــن قوا در دســت پادشــاه 
ــزد  ــود، در ن ــر ب ــش بیش ت ــه زور بازوی ــر ک ــود و ه ب

پادشــاه یــا حاکــم او پیش تــر بــود.

برای حفظ اسالم به چه نیاز است؟
بایـد گفـت تهاجمـات مـادی و معنوی و سیاسـی 
دولت هـای خارجـی بـر سـرزمین های اسـالمی و 
عالم اسـالم محسـوس، و برای هر دلسـوز، در خطر 
اقامـه برهـان،  عظیم بـودن جامعـه اسـالمی، بـی 
واضـح و آشـکار اسـت و واجـب بودن حفظ اسـالم، 
از ضروریـات دیـن اسـت و فعـال تبدیـل حکومـت 
بـه حکومـت مشـروعه صحیحـه ممتنـع و رفـع این 
بـا قـوه اجتماعیـه  خطـرات مقـدور نیسـت، مگـر 
تمامـی قـوای علمیـه و عملیـه و مادیـه و معنویـه 
مسـلمین که مرکـز آن قـوه را »حکومـت« می نامند 
و اعمـال رویـه و تدبیـر در عـالج کار و تعامـل افـکار 
و مبادلـه آراء اثـری نخواهـد داشـت، مگـر بـا دفـع 
خودرایـی و اسـتبداد قـوه مرکزیـه، کـه مرکـز قـوه 
فاعلـه و مجریـه اسـت و منـع آن از فعـال مـا یشـاء و 

الحاکـم لمـا یرید بـودن.
ــات،  ــرات عالی ــه حض ــود ک ــات ب ــن مقدم بنابرای
ــز را  ــد و مرک ــرار دادن ــر ق ــت ناظ ــر حکوم ــت را ب مل
تحــت نظــارت و مراقبــت گذاشــتند تــا بــا ایــن 
ــرورت  ــاء ض ــم الج ــه حک ــت ب ــه مل ــطه آن چ واس
ــود و  ــل نش ــرف اباطی ــل ص ــد، الاق ــره می ده مجب
در تعمیــر ملــک و آبــادی مملکــت ســعی و صــرف 
شــود، و امنیــت بــر رعیــت حاصــل شــده، هــر 
طبقــه بتوانــد بــا فراغــت خاطــر از حکــم اســتبداد، 
در پــی شــغل مخصــوص از کســب و تحصیــل 
ــاش  ــور مع ــهیل ام ــباب تس ــراع اس ــاش و اخت مع
بــرود، تجویــز، بلکــه حکــم بــر وجــود آن فرمودنــد و 
مشــروطه طلبان نیــز بــه حکــم انقیــادی کــه بــر آن 
بزرگــواران )علمــای دینــی( دارنــد، اطاعــت کردند. 

آزادی یعنی چه؟
از  آزادی  می خواهنــد،  ملــل  همــه  چــه  آن 
فشــار اســتبداد اســت و عرصــه جنــگ در ایــن 
ــی  ــم آزادی را المذهب ــتبدان اس ــت. مس ــام اس مق
ــکار  ــتند و آن را ان ــریعت گذاش ــد ش ــروج از قی و خ
ــد  ــان باش ــراد از آزادی هم ــر م ــمردند و اگ ــن ش دی
کــه مســتبدان می گوینــد، ملــت حــق دارد بگویــد 
ــح  ــه فت ــمایید ک ــز ش ــلک نی ــن مس ــروج ای ــه م ک
ــه  ــد )ن ــح کردی ــاب منکــرات را کــرده، نشــر فضای ب
در اندیشــه فــردا و نــه در حســرت دوش(. ثمــره 
و  ناگــوار  طلســم های  و  نامشــروع  عشــرت های 
ــه در  ــت آزادی ک ــه را از درخ ــات الهی ــی حرم هتاک
بــاغ اســتبداد کاشــته بودیــد، چیدیــد و ثــروت ملت 
را بــه زور عــدم مســئولیت جمــع کــرده، صــرف 
مخــارج فرنگســتان و ترویــج مذهــب مزدکیــان کــه 

ــد. ــت نمودی ــوال اس ــروج و ام ــه خ اباح
آزادی همــان اســت کــه خالــق منــان  ایــن 
از  را  ایشــان  و  فرمــود  عطــا  بنی اســرائیل  بــر 
اســتبداد فرعــون آزادی بخشــود و در حــق فرعــون 
می فرماینــد: فرعــون برتــری جســت بــر مــردم در 
روی زمیــن و اهــل آن را فرقه فرقــه کــرد و ضعیــف 
را  پسرانشــان  را،  آن هــا  از  طایفــه ای  شــمرد. 
می کشــت و زنانشــان را زنــده می گذاشــت )بــرای 
کنیــزی و خدمتــکاری( و فرعــون از مفســدین 

ــود. ب
و آزادی طلبــان همــان هســتند کــه خداونــد در 

حــق آن هــا می فرمایــد: خانــه آخــرت )یعنــی 
بــرای  می دهیــم  قــرار  را  جاویــدان(  بهشــت 
ــاد  ــتی و فس ــد زبردس ــه نمی خواهن ــخاصی ک اش
بــرای  نیک انجامــی  و  زمیــن  روی  در  نماینــد 

پرهیــزکاران اســت.
بلــی همــه عبــد رق حضــرت پــروردگار اســت و 
ایــن خداونــد بــرای بنــدگان خــود آزادی بخشــید 
و جــز در احــکام قانــون شــریعت کــه نظــم دنیــا و 
ــی را  ــیه، کس ــکام سیاس ــت و اح ــا او اس ــرت ب آخ
چیــره دســتی نــداده و یکــی را محکــوم بــه حکــم 
ــه  ــای آزادی ب ــت معن ــن اس ــرده و ای ــری نک دیگ
ــا  ــیر بم ــد و تفس ــا می فرماین ــه اصحابن ــه ک آن چ

ــد. ــه می کنن ــی صاحب الیرض

تکلیف چیست؟
امــر خداونــدی اســت کــه  تکلیــف، اطاعــت 
تکلیــف،  امــرت«  کمــا  »فاســتقم  می فرمایــد: 
ــواب  ــاده ص ــراف از ج ــدم انح ــزاج و ع ــتقامت م اس
اســت. تکلیــف، آموختــن »حکمــت« اســت؛ یعنــی 
ــه  آن چــه مســتبدان پیــش خــود کــرده و همــه را ب
نالــه آورده بودنــد تــرک کــردن اســت. تکلیــف، ایــن 
ــه  ــریف ب ــع و ش ــک و وضی ــزرگ و کوچ ــه ب ــت ک اس
ــون شــریعت طاهــره عمــل کــرده، »عدالــت« را  قان
پیشــه خــود ســازیم و امــر بــه معــروف و نهــی از منکر 
را کــه آزادی زبــان و قلــم عبارت از او اســت، از دســت 
ندهیــم و طــوری نماییــم کــه دیگــران از آتــش ظلــم 
فــرار کــرده و بــر ســایه اســتراحت گــرد آینــد و کاری 
را کــه شمشــیر نکنــد، بــا قــوه »حکمــت عملیــه« بــه 

جــا آوریــم. 
ملــت بــی علــم اســت و تابــع قــوت و طالــب 
امنیــت، مشــروطه طلبان بایــد حســن مشــروطه 
را بــرای ایشــان حســی نماینــد و بــرای شــخص 
بی اطــالع و بی علــم، دلیــل و برهــان معنــوی آوردن 
ــه آن  ــت و ب ــا اس ــر م ــان در نظ ــت؛ چن ــا اس بی ج
واقفیــم کــه هــر تاجــری کــه متاعــش بهتــر و ارزان تر 
و ســهل البیع و خوش رفتــار و خوش طلــب اســت 
عمــوم بــه دورش جمــع می شــوند، کســادکردن 
بــازار خصــم بــا قــوه جبریــه نیســت. حکمــت 
عملــی الزم اســت. مــا کــه جاهلیــم جهالــت عیــب 
نیســت. همــه از شــکم مــادر در لبــاس جهــل متولــد 
ــت و خــود را  ــر جهال شــده ایم. عیــب عــدم توجــه ب
عالــم شــمردن اســت و مــادام کــه در جهــل مرکــب 
هســتیم؛ یعنــی بــر بی علمــی خــود واقف نیســتیم، 
ــود. قــوای ســه گانه، علــم  کار مــا همیــن خواهــد ب
ــل  ــه جه ــود ک ــم خ ــه خص ــا س ــروت، ب ــدرت و ث و ق
ــگ  ــغول جن ــه مش ــت، همیش ــر اس ــف و فق و ضع
اســت، و غلبــه همیشــه بــا آن ســه قــوه اولیــه اســت. 
ــروت  ــوت و ث ــل ق ــی تحصی ــط در پ ــتبدین فق مس
ــل«  ــم و عم ــب »عل ــط طال ــروطه فق ــد. مش بوده ان
ــز  ــر را نی ــوه دیگ ــم« آن دو ق ــد »عل ــت، و می گوی اس
ــه  ــی ک ــان علم ــه هم ــر ب ــا اگ ــد، م ــل می کن تحصی
داریــم، عمــل نماییم، مســلما پیــش خواهیــم افتاد، 
ــا نیســت. ــر از م ــم اســتبدادیان بیش ت چــرا کــه عل
اگــر دســت بــه هــم داده شــود و هــم آوازی شــود 
و آن »علــم عدالــت« را کــه همــه می داننــد عمــل 
ــانند  ــات می رس ــاحل نج ــه س ــود را ب ــا خ ــود ت ش
ــه  ــر او غلب ــوند و ب ــن می ش ــم ایم ــرف خص و از ط
ــتاصل  ــود، مس ــر ب ــا فقی ــت م ــد. مملک می جوین
قناعــت  بایــد  صلح طلــب  و  جنگ جــو  شــد. 
ــد  ــرای مقاص ــود را اج ــت خ ــه هم ــوده و وجه نم

ــه اجــرای مقاصــد خاصــه. ــد ن عامــه کن
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وقتــی مظفرالدین شــاه قاجــار، فرمان مشــروطیت 
را در قالــب نامــه ای بــه صدراعظــم )مشــیرالدوله( 
امضــا می کــرد، هیــچ تصــوری از پیامدهــای آن 
ــه  ــند، چ ــای آن س ــا امض ــت ب ــت و نمی دانس نداش
تحولــی را در ایــران بــه ثمــر می نشــاند. قصــد او 
فقــط پایــان دادن بــه بست نشــینی معترضــان در 
حــرم حضــرت معصومــه و تحصــن گروهــی دیگــر از 
روحانیــون و مــردم در ســفارت انگلیــس بــود کــه در 
اعتــراض بــه رفتــار عین¬الدوله و به توصیــه آیت¬الله 
بهبهانــی بــه آنجــا پناهنده شــده بودنــد. امــا امضای 
آن ســند تاریخــی، مبارک تریــن و سرنوشت ســازترین 
ــدرت،  ــیم ق ــی تقس ــت، یعن ــم سیاس ــداد در عال رخ
ــه تنهــا مظفر¬الدیــن شــاه نمی دانســت کــه  ــود. ن ب
چــه می کنــد، ولیعهــد جاه طلــب و قدرت پرســت 

او، محمدعلی میــرزا هــم نمی دانســت کــه ســلطنت 
قاجــار بــا امضــای فرمــان مشــروطیت، زیــر بــار چــه 
تعهــدی مــی  رود و رخنــه در دیــوار قــدرت، چــه 
پیامدهایــی  دارد. بــه همیــن دلیــل، او نیــز پــدر 
تاجــدارش را بــه امضــای فرمان مشــروطیت تشــویق 
 کــرد. امــا وقتــی خــود بــه ســلطنت رســید و بــر 
تخــت پادشــاهی نشســت و طعــم قــدرت را چشــید، 
ــس را  ــپس مجل ــروطه! س ــروطه بی مش ــت: مش گف
بــه توپ هــای روســی بســت، مشــروطه خواهان را 
قلــع و قمــع کــرد و بــه ایــن بهانــه کــه گروهــی کثیــر 
از علمــا و متدینــان، مشــروطه مشــروعه می خواهنــد 
نــه مشــروطه فرنگــی، از هیــچ جنایتــی فروگــذار 
نکــرد. ســرانجام نیــز بــه روســیه، پایتخــت اســتبداد و 

ــد.  ــده ش ــان، پناهن ــوری در جه دیکتات
مشــروطه، با اعتــراض بــه گرانــی ارزاق و تعرفه های 
گمرک شــروع شــد. کســی کــه ایــن اعتراضات ســاده 
را بــه مطالبــات سیاســی تبدیــل کــرد و از متحصنــان 
ــری را  خواســت کــه درخواســت های بیشــتر و مهم ت
ــازرگان نواندیــش و  ــار بفرســتند، روحانــی و ب ــه درب ب
تجددخــواه، میرزانصرالله ملک ¬المتکلمیــن بود. او 
در دیــدار بــا ســران تحصــن اول در شــاه عبدالعظیم، 
از آنــان خواســت کــه بــه اخــراج رئیــس گمــرک 
ــنهاد  ــد و پیش ــت نکنن ــی( قناع ــوز بلژیک ــیو ن )مس

تاســیس »مجلــس مبعوثــان ملــت« بــه شــاه بدهند؛ 
امــا مــردم و ســران تحصــن، از پیشــنهاد او اســتقبال 

نکردنــد. 
یــک ســال گذشــت و متحصنــان دیــروز، هیــچ 
ــس  ــد. پ ــار ندیدن ــاه و درب ــار ش ــر رفت ــری از تغیی اث
ــاره  ــن دوب ــرای تحص ــیدند و ب ــر اندیش ــاره ای دیگ چ
بــه ســوی حرم حضــرت معصومــه و ســفارت انگلیس 
رفتنــد؛ امــا این بار خواســتار تغییــرات ســاختاری در 
ــه«  ــاد »عدالت خان ــدا فری ــدند و یک ص ــت ش حکوم
ــینان  ــرا بست نش ــد. چ ــر دادن ــورا« س ــس ش و »مجل
در تحصــن اول بــا پیشــنهاد میــرزا نصراللــه موافقــت 
نکردنــد، امــا در تحصــن دوم، تشــکیل مجلــس و 
ــود؟ چــون  ــان ب ــی آن ــه، درخواســت اصل عدالت خان
از ماهیــت قــدرت  آنــان درکــی  در تحصــن اول، 
نداشــتند و بــه همیــن دلیــل، بــه قول و قرارهــای 
شــاه اعتمــاد کردنــد و از حــرم حضــرت عبــد العظیــم 
ــت  ــه رعی ــد ک ــان می کردن ــان گم ــد. آن ــرون آمدن بی
می توانــد قــدرت نامحــدود و بی قیــد را مهــار کنــد و 
از خودســری بــازدارد؛ غافــل از آنکــه رعیــت، رعیــت 
اســت؛ اگرچــه معتــرض و ناخرســند باشــد، و شــاه 
شــاه اســت، اگرچــه تعهدهــای بســیار دهــد. آن روز، 
ــه  ــود را ب ــت های خ ــر درخواس ــه اگ ــتند ک نمی  دانس
»قانــون« تبدیــل نکننــد و از جایــگاه رعیتــی بــه مقام 

داستان مشروطه

رضا بابایی 

پژوهشگر فرهنگی
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ــد.  ــی نمی برن ــه جای ــد، راه ب ــا نیابن ــهروندی ارتق ش
پــس از یــک ســال، وقتــی دیدنــد کــه شــاه و دربــار، 
همــان شــاه و همــان دربــار اســت، ایــن بــار در پــی 
راهــی بودنــد کــه بــرای صاحبــان قــدرت، چــاره ای 
ــهروندی  ــوق ش ــی و حق ــع مل ــت مناف ــز پاسداش ج
باقــی نگذارنــد، و آن راه، تقســیم قــدرت میــان 
شــاه و نماینــدگان مــردم در مجلــس شــورای ملــی 
بــود. حتــی پــس از آنکــه شــاه فرمــان مشــروطیت 
را امضــا کــرد و مجلــس شــورای ملــی افتتــاح شــد، 
کــه  بودنــد  نگــران  همچنــان  مشــروطه خواهان 
مبــادا دوبــاره شــاهان، هــوس تک تــازی کننــد. 
پــس بــه تدویــن قانــون اساســی مشــروطیت و آزادی 
مطبوعــات و تاســیس احــزاب روی آوردنــد؛ احزابــی 
کــه برخــی از آن¬هــا هنــوز جــزء مفاخــر و مهم ترین 
احــزاب سیاســی ایــران و منطقــه خاورمیانــه در صــد 

و بیست سال گذشته است.   
 

پس زمینه های ذهنی مشروطیت
اقــدام بــرای اصــالح ســاختار حکومــت در تاریــخ 
معاصــر مــا بــا مشــروطه آغــاز شــد. پیــش از آن 
یــا نصیحــة الملــوک بــود یــا سیاســت نامه و یــا 
حداکثــر اعتــراض بــه شــخص حاکــم، نــه انتقــاد از 
ــی  ــراض عموم ــت او. اعت ــاختار حکوم ــوری و س تئ
بــه حاکــم نیــز در وضعیتــی بســیار خــاص صــورت 
ضحــاک  ماننــد  می بایســت  حاکــم  می گرفــت. 
بــه  او  ظلــم  و  می بــود  بیگانه)عــرب(  نــژادی  از 
نهایــت می رســید و جانشــین نیــز بایــد فــره ایــزدی 
می بــود  پیشــین  شــاهان  نــژاد  از  و  می داشــت 
ــش  ــپس ری ــد. س ــا خیزن ــه پ ــردم ب ــا م ــدون( ت )فری
و قیچــی را بــه شــاه نــژاده می ســپردند و خــود 
بــه دکان آهنگــری می رفتنــد )کاوه(. مشــروطه، 
نخســتین و بلکــه تنهــا جنبــش ملــی در ایران اســت 
کــه بــا ســاختار و تئــوری قــدرت چالــش کــرد؛ یعنی 
ــه در حاکــم، کــه در ســازمان حکومــت  مشــکل را ن

ــد.  ــروط کن ــالح و مش ــت آن را اص ــد و خواس دی
زمینــه ذهنــی بــرای چنیــن چالشــی بــا حکومت، 
از شکســت شــاه اســماعیل صفــوی در جنــگ 
چالــدران پدیــدار شــد. پایــان نکبت بــار جنگ هــای 
ایــران و روس و قراردادهــای دلخــراش گلســتان و 
ــاه  ــت ش ــرد. شکس ــارور ک ــز، آن را ب ــای نی ترکمن چ
اســماعیل در چالــدران، شکســت ســپاهی از ســپاه 
ــبات  ــام از مناس ــوری خ ــت تص ــود؛ شکس ــر نب دیگ
جدیــد جهانــی و فنــون جنگــی، از تصــوری آگاه تر و 
به روزتــر بــود. می گوینــد علــت پیــروزی عثمانی هــا 
جنگــی  جدیــد  ادوات  کاربســت  جنــگ،  آن  در 
بــود. درســت اســت؛ ولــی شــاه اســماعیل هــم 
می  توانســت توپ هــای جنگــی را بــه کار بگیــرد. 
هــم کشــورهای اروپایــی بــه او پیشــنهاد خریــد 
ســالح های جدیــد را داده بودنــد و هــم برخــی 
ســران قزلبــاش از او خواســتند کــه بــا شمشــیر بــه 
ــا  ــت ب ــم، نخس ــر می روی ــم و اگ ــاروت نروی ــگ ب جن
شــبیخون، توپخانه دشــمن را از کار بیندازیم )ر.ک: 
ــاه  ــا ش ــی، ج1، ص42(. ام ــم آرای عباس ــخ عال تاری
اســماعیِل بیست وهشت ســاله، بــه دلیــل احســاس 
برخــورداری از پشــتوانه های معنــوی و نیــز بــه دلیــل 
اعتقــادی کــه بــه شــیوه های ســنتی جنــگ داشــت 
و غیــر آن را در شــان خــود نمی  دانســت، منطــق 
بشــری جنــگ را نپذیرفــت.  پــس جنــگ را باخــت 
ــت، در 37  ــن شکس ــه همی ــز از غص ــرانجام نی و س

ــوی: ــه قــول مول ســالگی دق مــرگ شــد. ب
تیغ چوبین را مبر در کارزار

بنگر اول، تا نگردد کار، زار
ــدران«  ــگ چال ــه »جن ــفی، در مقال ــه فلس نصرالل
و  اخــالق  در  چالــدران  »شکســت  می نویســد: 
ــرد.  ــراوان ک ــر ف ــوی تاثی ــماعیل صف ــاه اس ــار ش رفت
مــالل  و  نومیــدی  بــه  غــرورش  و  خودخواهــی 
ــه  ــدران ب ــت چال ــه از دش ــس از آنک ــد. پ ــل ش تبدی
ــت را  ــت، آن شکس ــن رف ــه درجزی ــا ب ــز و از آنج تبری
ماتــم گرفــت. لبــاس ســیاه پوشــید و عمامــه ســیاه 
بــر ســر نهــاد و دســتور دارد کــه عمــوم ســادات 
ــات  ــکده ادبی ــه دانش ــیدند« )مجل ــیاه پوش ــز س نی
دانشــگاه تهــران، »جنــگ چالــدران«، ص121(. 
پیامدهــای روحــی، جانــی و مــادی جنگ چالــدران 
بــرای شــاه صفــوی و مــردم ایــران، اکنــون بــرای مــا 
ــروزی  ــس از پی ــا پ ــت. عثمانی ه ــور نیس ــل تص قاب
در ایــن جنــگ، بــه تبریــز آمدنــد و آنچــه خواســتند 
و توانســتند، کردنــد. تبریــز همــان شــهری بــود کــه 
ــماعیل در آن  ــاه اس ــن، ش ــش از ای ــال پی ــش س ش
ــود؛ در کمــال غــرور و هیبــت  تاج¬گــذاری کــرده ب
شــاهانه و احســاس هم بســتگی بــا نیروهــای غیبــی 

و برخــورداری از امدادهــای آســمانی. 
جنگ هــای ایــران و روس نیــز دومیــن ضربــه 
ــه  ــلطنت مطلق ــان از س ــور ایرانی ــه تص ــک را ب مهل
و  گلســتان  بــه  کار  وقتــی  رو  بدیــن  آورد.  فــرود 
ترکمن چــای رســید، دو رکــن از ارکان ســنت لرزیــد: 
نخســت تفــّوق اراده ملوکانــه و دوم مرجعیت علمای 
طالــب جنــگ بــا بــالد کفــر )ر.ک: رســاله جهادیه(.

ــمع  های  ــش ش ــز درخش ــا و نی ــن پس زمینه ه ای
آشــنایی  و  کشــور  گوشــه وکنار  در  روشــنفکری 
ــای  ــا نظام ه ــی ب ــگان ایران ــان و دانش آموخت بازرگان
گوناگــون حکومــت و همراهــی روحانیــون آگاه، 
تغییــر را ناگزیــر می کــرد؛ تغییــر قــدرت مطلــق بــه 
قــدرت مشــروط. در مطلــع قــرن بیســتم میــالدی، 
همــه چیــز بــرای اعتــراض بــه »ســاختار« حکومــت 
فراهــم شــد و بــه جرقــه ای نیــاز داشــت تــا مهم تریــن 
تحــول تاریــخ معاصــر ایــران آغــاز شــود. آن جرقــه، 
گرانــی ارزاق عمومــی و ماجراهــای پــس از آن بــود. 

مشروطیت و مشروعیت
نهضــت مشــروطیت، چنــد مرحلــه را پشــت ســر 
ــن  ــه اوج آن تحص ــت ک ــه نخس ــت. در مرحل گذاش
در حــرم شــاه عبدالعظیــم بــود، خواســته هایی 
و  ارزاق  ارزانــی  عدالت خانــه،  تاســیس  از  بیــش 
ــوز  ــیو ن ــران( و مس ــدار ته ــه )فرمان ــزل عالءالدول ع
بلژیکــی نداشــت. تــا روز آخــر تحصــن نیــز ســخن از 
مشــروطیت و محدودیــت قــدرت شــاهان و درباریان 
نبــود. تقریبــا همــه روحانیــون سرشــناس پایتخــت 
نیــز موافــق آن بودنــد. حتــی برخــی از شــاهزادگان 
بــا متحصنــان همدلــی و همراهــی  و درباریــان 
ــان از روزی  ــان معترض ــالف در می ــد. اخت می کردن
آغــاز شــد کــه ســخن از »مشــروطه« و »پارلمــان« و 
ــع  ــد. به واق ــان آم ــه می ــی« ب ــون اساس ــن قان »تدوی
اختــالف در راه هــای رســیدن بــه عدالــت و توســعه 
بــود، نــه در اصــل آن. نــزاع اصلــی بــر ســر ایــن بــود 
کــه آیــا گروهــی از مــردم حــق دارنــد در جایی بــه نام 
مجلــس شــورای ملی جمــع شــوند و قانــون تصویب 
کننــد، یــا قانون گــذار شــریعت اســت و مجری شــاه. 
اگــر کســی بــه رســاله ها و لوایــح مکتــوب در عصــر 
ــان  ــه مخالف ــد ک ــد، درمی یاب ــه کن ــروطه مراجع مش
مشــروطه )طرفــداران مشــروعه(، تئــوری ســلطنت 
مطلقــه را بــرای دیــن، مفیدتــر می دانســتند تــا 
ــان،  ــه پارلم ــتند ک ــان می دانس ــی. آن ــام پارلمان نظ

ــاه  ــی ش ــرد ول ــردم می گی ــود را از م ــروعیت خ مش
هیــچ منبــع مشــروعیتی جــز علمــای دیــن نــدارد. 
بنابرایــن شــاه را بهتــر و آســان تر می تــوان مدیریــت 
کــرد تــا مجلســی کــه در آن گروه هــای مختلــف 
فکــری و گرایش هــای گوناگــون حضــور دارنــد. 
از  برخــی  لجام گســیختگی  های  و  تندروی هــا 
مشــروطه خواهان و رســانه های نوظهــور نیــز بــر 
بیــم و هــراس دینــداران افــزود. آنــان می دیدنــد کــه 
ــکارا  ــی آش ــد و حت ــکنی می کنن ــده ای هنجارش ع
ــد.  ــن می گوین ــان و دی ــط و زب ــر خ ــخن از تغیی س
از  بیــش  صــدا  دو  آشــوب زده،  ســال های  آن  در 
همــه بــه گوش هــا می رســید: صــدای گروهــی 
آشــوب طلب،  و  دین گریــز  مشــروطه خواهان  از 
و  مجلــس  کــه  مشــروعه  طرفــداران  صــدای  و 
ــه  ــاد را مقدم ــای مردم نه ــات آزاد و انجمن ه مطبوع
حــذف دیــن و روحانیــت از مــدار قــدرت می دیدنــد. 
ــد  ــه کســانی همچــون آخون ــر، نال صــدای ضعیف ت
ــرزای نائینــی و برخــی روشــنفکران  خراســانی و می
ــروطه و  ــان مش ــتند می ــه می خواس ــود ک ــدل ب معت
شــریعت، آشــتی افکننــد و کشــور را هــم از آشــوب و 

ــد. ــات دهن ــتبداد نج ــم از اس ه
تنــدروی  برخــی از مشــروطه خواهان و دســت 
بــاالی مشــروعه طلبان در پایتخت)خصوصــا پــس از 
اعــدام شــیخ فضــل اللــه نــوری(، همــه دولت هــای 
ناتوانــی  کــرد.  زمین گیــر  و  ناتــوان  را  مشــروطه 
ــود کــه مــردم  ــه حــدی ب دولت هــا در اداره کشــور ب
اندک انــدک بازگشــت ســلطنت مطلقــه را آرزو کردند 
و زمینــه بــرای ظهور رضاشــاه فراهــم شــد. او اگرچه 
ســاختار و قانــون اساســی مشــروطه را پذیرفــت و در 
ســال های نخســت پادشــاهی اش نیــز کم وبیــش بــه 
قانــون اساســی مشــروطه وفــادار مانــد، امــا پارلمــان 
قــوی را برنمی تافــت. ســرانجام نیــز بزرگ تریــن 
اشــتباه دوران ســلطنتش را مرتکــب شــد و در جنگ 
جهانــی دوم، طــرف آلمــان را گرفــت. ایــن اشــتباه 
تاریخــی رضاشــاه کــه بــه ســرنگونی او انجامیــد و بــه 
دولــت انگلســتان بهانــه داد کــه وی را بــه آن ســوی 
دنیــا تبعیــد کنــد، در غیبــت پارلمــان قــوی رخ داد. 
اگــر مجلــس شــورای ملــی در دوران ســلطنت او 
ــود، جلــو چنیــن  به واقــع برآمــده از خــرد جمعــی ب
ــران  ــت ای ــت و سرنوش ــکاری را می گرف ــای آش خط

ــورد. ــم می خ ــر رق ــه ای دیگ ــز به گون نی
بــاری، نــزاع اصلــی در عصــر مشــروطیت بــر ســر 
ــازی  ــتار عرفی س ــو خواس ــود. یک س ــروعیت ب مش
مشــروعیت در قالــب پارلمــان بــود و در ســوی دیگر، 
کســانی ایســتاده بودنــد کــه مشــروعیت حکومــت 
را در ســلطنت مطلقــه شــریعت مدار می دیدنــد. 
ــود؛  ــاه ب ــق ش ــذار مطل ــروطه، قانونگ ــش از مش پی
امــا مشــروطیت می خواســت مشــروعیت قوانیــن را 
بــه نهــادی بســپارد کــه بیــرون از اختیــار شــاه بــود. 
ــد خراســانی،  ــزرگ نجــف، مرحــوم آخون ــی ب روحان
ســاختار جدیــد را حتــی بــه نفــع روحانیــت و دیــن 
محمدکاظــم  ســید  مرحــوم  امــا  می دانســت؛ 
یــزدی طباطبایــی )صاحــب عروةالوثقــی( در نجــف 
نــوری در تهــران و  و مرحــوم شــیح فضل¬اللــه 
پیروانشــان، ســازمان پیشــین را بیشــتر بــه نفــع دین 

و دینــداری می دانســتند. 

دوستان و دشمنان مشروطه 
ایــران بــا مشــروطه وارد قــرن بیســتم شــد؛ قرنــی 
انقــالب  و  روشــنگری  دوره  جهــان  آن،  در  کــه 
ــه را  ــود و مدرنیت ــته ب ــر گذاش ــت س ــی را پش صنعت
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ــه می کــرد. مشــروطه نیــز آهســته و پیوســته،  تجرب
نخســت،  دوره ای جدیــد می کــرد.  وارد  را  ایــران 
جلســات مشــورتی را بــه دربــار قاجــار ُبــرد و ســپس 
زمزمــه عدالت خانــه و مجلــس شــورای ملــی را 
ــش  ــاه پی ــد پادش ــا تبعی ــدك ت ــت و اند ك ان درانداخ
رفــت. نابختیاری هــا – از جملــه پیامدهــای ویرانگــر 
جنگ هــای جهانــی اول و دوم – و نیــز وضعیــت 
فرهنگــی ایرانیــان، مشــروطه را زمین گیــر کــرد؛ 
ــا همــان دســت وپای شکســته اش،  امــا مشــروطه ب
دیوانگی هــای  از  بســیاری  جلــو  توانســت 
قدرت مــداران را بگیــرد. کمتریــن توفیــق مشــروطه 
ــران  ــا ای ــوی ب ــران پهل ــای ای ــوان در تفاوت ه را می ت

ــد. ــار دی قاج
مختلــف  چشــم اندازهای  از  را  مشــروطیت 
دیده انــد و دربــارۀ آن کتاب هــا نوشــته اند. یکــی 
از مهم تریــن مباحــث دربــارۀ نهضــت مشــروطه 
ــی  ــت، بازبین ــردی اس ــا و کارب ــیار راه¬گش ــه بس ک
دالیــل مخالفــان مشــروطه اســت. مشــروطه دو 
جبهــه مخالــف داشــت: دربــار و مشــروعه خواهان. 
ــل  ــا دالی ــود. ام ــن ب ــان روش ــت درباری ــل مخالف دلی
ــی  ــکل اصل ــود. مش ــاوت ب ــروعه خواهان، متف مش
آنــان بــا مشــروطه ایــن بــود کــه مــردم حــق ورود بــه 
ــن  ــان نزدیك تری ــد. آن ــذاری را ندارن ــه قانون گ عرص
ــاهان  ــیوه ش ــان ش ــور را هم ــت کش ــیوه و مدیری ش
قاجــار می دانســتند. کلمــه »اســتبداد« اگــر امــروز 
ــان  ــش، آرم ــال پی ــد و ده س ــی دارد، در ص ــار منف ب
ــود.  و مــرام گــروه بســیاری از مخالفــان مشــروطه ب
اینکــه مرحــوم آقابــزرگ تهرانــی در کتــاب الذریعــه، 
ســید محمدکاظــم یــزدی طباطبایــی را »رئیــس 
نیســت؛  او  قــدح  در  می خوانــد،  المســتبدین« 
زیــرا آنــان بــه  آشــکارترین وجــه ممکــن، طرفــداری 

ــماردند.  ــود می ش ــی خ ــه دین ــلطنت را وظیف از س
از  گروهــی  کــه  اســت  نکتــه ای  همــان  ایــن، 
ــه  ــهو، ب ــا به س ــد ی ــخنرانان، به عم ــندگان و س نویس
آن اشــاره نمی کننــد. آنــان می گوینــد مخالفــان 
مشــروطه، خواســتار مشــروطه مشــروعه بودنــد؛ 
ولــی نمی گوینــد کــه پیشــنهاد عملــی آنــان، در 
واقــع ادامــه ســلطنت بــه همــان شــیوه ســابق بــود. 
مخالفــان مشــروطه، ســلطنت و بلکــه هــر حکومتی 
را فاســد می دانســتند، امــا می گفتنــد مشــروطه 
»افســد« اســت و بــرای دفــع افســد بــه فاســد، 
چــاره ای جــز رضایــت بــه شــیوه پیشــین ســالطین 
قاجــار نداریــم. در ذهنیــت مخالفــان مشــروطه، 
تقســیم قــدرت میــان شــاه و مــردم، مغلــوب کــردن 
قــدرت شــاه در مقابــل قوانیــن بشــری و پیمان هــای 
یــك  در  فقــط  عــده  ایــن  می بــود.  اجتماعــی 
صــورت، بــا انقــراض ســلطنت قاجــار موافــق بودنــد 
ــود.  ــر ب ــله ای دیگ ــه سلس ــلطنت ب ــال س و آن انتق
ــا تبدیــل نظــام ســلطنتی  اخــالف همیــن گــروه، ب
ــد  ــت کردن ــم مخالف ــس پنج ــوری در مجل ــه جمه ب
و خواســتار ادامــه ســلطنت قاجــار بــه رهبــری 
ولی عهــد احمدشــاه )محمدحســن میــرزا( شــدند. 
ایــن گــروه، حتــی تغییــر ســلطنت قاجــار را بــه رژیم 
ــر  ــه تغیی ــتند ک ــوم نمی دانس ــدر مذم ــوی، آنق پهل
ســلطنت را بــه جمهــوری، کــه پیشــنهاد سردارســپه 

ــود.  ب

زنده باد مشروطه 
و  اســت،  قــدرت  سیاســت،  اصلــی  مســاله 
تفــاوت سیاســت ها و حکومت هــا، در ســاختاری 
ــه عبــارت دیگــر  ــه قــدرت می دهنــد. ب اســت کــه ب
ــی را از  ــی و دموکراس ــتبداد را از دموکراس ــه اس آنچ

الیگاریشــی و الیگاریشــی را از مشــروطه و مشــروطه 
را از ســلطنت مطلقــه جــدا می کنــد، برنامــه ای 
اســت کــه بــرای منبــع قــدرت و شــیوه کاربســت آن 
ــود  ــام موج ــظ نظ ــروطه، حف ــنهاد مش ــد. پیش دارن
منهــای تمرکــز قــدرت در نقطــه ای خــاص بــود. 
ــر قــدرت مطلــق و  ایــن راهبــرد، از آنجــا کــه در براب
متمرکــز می ایســتد، طلیعــه دموکراســی اســت؛ 
امــا همــان نیســت. دموکراســی ارکان دیگــری نیــز 
دارد؛ از جملــه انتخابیــزه کــردن همــه منصب هــا و 
ســمت ها در همــه قــوا. مشــروطه، همچون پــرگاری 
اســت کــه یــک پــای ثابــت دارد و یــک پــای گردنــده. 
ایــن دو پــا در هــم نمی پیچنــد و هــر یــک کار خــود 
می کنــد. مشــروطه، اگــر ناقص الخلقــه نباشــد، 
کشــورها  توســعه یافته ترین  مدیریــت  عهــده  از 
ــار  ــر آم ــا ب ــون، بن ــه هم اکن ــد؛ چنانک ــز برمی آی نی
ــور  ــور از ده کش ــت کش ــل، هف ــازمان مل ــمی س رس
توســعه یافته و مرفــه جهــان، بــا حکومــت ســلطنت 

مشــروطه اداره می شــوند.
نظــام  کالبــد  اگرچــه  ایــران،  در  مشــروطه 
حکومتــی را تغییــر داد، اما نتوانســت روح اســتبداد 
ــار  ــروطه، مه ــت مش ــاج نخس ــد. آم ــد بکش ــه بن را ب
ــه رخ  ــا آنچ ــود؛ ام ــته آن ب ــیم شایس ــدرت و تقس ق
ــت  ــروطه شکس ــود. مش ــوازن ب ــیمی نامت داد، تقس
نخــورد؛ امــا هنــوز بــه مقصــد نرســیده اســت. ایــن 
ــه  ــه روحی ــز ب ــر چی ــش از ه ــی، بی ــی و نارس ناتوان
ــر  ــردد. اگ ــی او بازمی گ ــای تاریخ ــی و تجربه ه ایران
آرمــان مشــروطه را تقســیم متــوازن قــدرت بدانیــم، 
ــر  ــه س ــروطه خواهی ب ــر مش ــان در عص ــا همچن م
می بریــم، و مشــروطه، نــه قطعــه ای از تاریــخ معاصــر 
مــا، کــه هنــوز مهم تریــن آرمــان سیاســی مــا اســت. 

ــاد مشــروطه.  ــده ب پــس زن
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صنعت گردشگری از عمده ترین صنعت هایی است 
که بدون هیچ واسطه ای با تمامی اقشار جامعه و به 
ارتباط  در  خانواده  اعضای  تمامی  با  دیگر  عبارتی 
است به گونه ای که امروزه این صنعت به عنوان یکی 
در  را  مخاطبان  از  وسیعی  طیف  بزرگ،  صنایع  از 

برمی گیرد.
در سال های اخیر، با افزایش روزافزون جهانگردان 
و عالقه مندان به سیر و سیاحت، موضوع تخصصی تر 
پیش  از  بیش  گردشگری  با  مرتبط  خدمات  شدن 
مطرح می گردد و این بدین معناست که می بایست 
گردشگران  از  گروه  هر  خاص  عالقه مندی های  به 
توجه ویژه و مطلوب گردد. از طرفی عالوه بر موضوع 
عالقه مندی و گرایش ها و ترجیحات متفاوت و متنوع 
گردشگران، موضوع جغرافیا و مکان فیزیکی که مورد 
بازدید قرار می گیرد، نیز یکی دیگر از متغیرهایی است 
که می بایست مورد توجه سیاست گذاران این حوزه 
قرار گیرد. بدین ترتیب، در این صنعت نیز همانند 
توریست پذیر  نقاط  تمامی  است  الزم  صنایع،  سایر 
حداقل دارای یک مزیت رقابتی جهت جذب هرچه 
معنای  به  واقع  در  امر  این  باشند.  گردشگر  بیشتر 
تخصصی تر شدن سوژه های گردشگری و امکان ارائه 
امکانات به تمامی مشتریان بالقوه است که عالیق و 

انگیزه های متفاوتی دارند.
در این میان با توجه به تغییراتی که در سال های 
فرهنگ  زمینه   در  بیستم  قرن  اوایل  از  به ویژه  اخیر 
عمومی به وقوع پیوسته و با توجه به تغییر نگاه به 
انسان ها و شهروندان و زدوده شدن متغیرهای مربوط 
به حکومت داری پدرساالرانه و غیرمشارکتی، کودکان 
در دهه های اخیر در کانون توجهات قرارگرفته اند و 
کمابیش به عنوان مهم ترین اعضای خانواده در نظر 
صنعت  در  است  الزم  روی  این  از  می شوند.  گرفته 
و  خاص  مخاطبان  به عنوان  کودکان  گردشگری، 
توجه  مورد  و  شده  گرفته  نظر  در  بالقوه  مشتریان 
ویژه ای واقع شوند. از طرفی کودکان با توجه به روحیه  
تجربه های  از  که  خاص خود موجوداتی کنجکاوند 
تازه شگفت زده می شوند و با قرار گرفتن در معرض 
تجربه های تازه، بسیار می آموزند. برای فعالین صنعت 
مشتریان  این  با  ارتباط  برقراری  البته  گردشگری 
با  رابطه  برقراری  دشواری  به  تاثیرگذار،  اما  کوچک 
با طرح  نظر می رسد  به  نیست، چراکه  بزرگ ساالن 
را  آن ها  عمده   عالیق  کودکان  از  ساده  پرسش های 

مورد شناسایی قرار داد.
بسیاری از مردم وقتی سخن از میراث جهانی به 
میان می آید به گذشته و در گذشته بودن فکر می کنند، 
در حالی که در رویکرد جدید، میراث به عنوان نشانی 
به  که  جهانی  میراث  می شود.  نگریسته  آینده  در 
تقسیم بندی  ناملموس  و  ملموس  میراث  دسته  دو 
می شوند و بسیاری از آن ها در سایت یونسکو ثبت 
شده اند، ارزشمندترین منابع صنعت گردشگری به 
شمار می آیند. فرهنگ و ریشه هر ملتی باارزش ترین 
دارایی آن است. از سوی دیگر آینده داران ما، کودکان 
هستند پس باید در خاکی ریشه کنند که بهترین ثمر 
را داشته باشد. نیاکانان ما و آثار ملموس و ناملموس 

به یادگار مانده از آن ها برای ما بنیه ای اساسی برای 
فردای بهتر کودکان ما است.

جهانگردان کوچک، عبارتی است که امروزه در تمام 
جهان به آن توجه خاصی می شود. در واقع اگر یکی 
از میراث جهانی را در نظر بگیریم، می توانیم با توجه 
به سواالت ساده کودکان، هم برای آن میراث کتابچه 
راهنمای کودک، هم تندیس هایی از آن مکان برای 
کودکان، هم مکان های شماتیک از آن مکان جهت 
بازی کودکان تهیه کرد که همه ی این ها جهت آشنایی 
هرچه بیشتر کودکان با این مکان ها و در واقع به خاطر 
حفظ  و  آینده  بازدیدهای  جهت  مکان،  آن  سپردن 

سینه به سینه  میراث فرهنگی است.
در پایان می توان گفت که تجربه و خلق خاطرات، 
و  توجه  برانگیختن  راه های  تاثیرگذارترین  از  یکی 
عالقه مندکردن همه  انسان ها به ویژه کودکان است. 
از طرفی بهترین و شیرین ترین زمان ثبت خاطرات، 
نیز  گردشگری  صنعت  حال،  است.  کودکی  دوره  
تبلیغات  گزاف  هزینه های  کاهش  هدف  با  به ویژه 
هدف  با  واقع  در  و  آینده  در  گردشگر  جذب  برای 
سرمایه گذاری پایدار و بلندمدت می بایست اهداف 
اساسی و زیربنایی خود را با تمرکز بر مشتریان بالقوه 
به طور  نماید.  تدوین  کودکان،  یعنی  صنعت  این 
خالصه می توان برنامه هایی همچون برگزاری تورهای 
کودکان  جذب  عوامل  تدوین  و  تهیه  کودک،  ویژه 
برگزاری کالس های جهانگردان  در میراث جهانی، 
کوچک و آموزش صحیح مقصدگزینی و سفر سالم به 
کودکان و قرار دادن واحدهای درسی مرتبط با مفهوم 
گردشگری و شناسایی آثار ملی و بین المللی در مفاد 
درسی کودکان، هم گامی بلند در جهت شناسایی آثار 
فرهنگی و تاریخی برداشت و هم آینده ای پایدار برای 

پایداری صنعت گردشگری رقم زد.

جهانگردان کوچک
برقراری ارتباط موثر صنعت گردشگری با کودکان؛ رویکردی فرهنگی برای تضمین پایداری بازار گردشگری

گردشگری

سامره پورمرادیان

دانش آموخته توریسم و گردشگری
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تجاوز انسان ها به حدود بستر و حریم رودخانه ها 
و  ریخت  در  گسترده  تغییرات  ایجاد  باعث  عموما 
این  دنبال  به  و  شده  رودخانه ها  هندسی  وضعیت 
تغییرات در هنگام وقوع سیالب ها، جریانات سیالبی 
از مجرای رودخانه خارج شده و اراضی اطراف آن را 
در برمی گیرد. این حادثه به طور معمول سبب بروز 
تبعات اجتماعی،  مسائل و مشکالتی می گردد که 
اقتصادی و سیاسی آن گاهی تا مدت ها قابل لمس 
عوامل  نقش  بررسی  هدف  با  یادداشت  این  است. 
انسانی و توصیه به حفاظت از رودخانه ها، مسیل ها 
و پرهیز از هرگونه تغییرات انسانی در آن ها به رشته 

تحریر در آمده است.
آب به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل در گسترش 
تمدن انسان ها نقش آفرینی نموده است. مصداق این 
سخن را می توان در تالش بشر برای استفاده بهینه از 
آب و افزایش راندمان کاربرد آن در طول تاریخ مشاهده 
کرد. با گذر زمان و افزایش دانش انسان ها، استفاده 
که  دامداری  و  کشاورزی  شرب،  برای  نه تنها  آب  از 
تدریجا جهت بهره گیری از نیروی محرکه آن برای به 
گردش در آوردن چرخ صنایع مختلف افزایش یافت. 
با ورود آب به عنوان ماده اولیه ای مهم و تاثیرگذار در 
سیاسی  اقتصادی،  ارزش  صنعتی  اهداف  پیشبرد 
و استراتژیک آب ملموس تر نیز گردید. در این میان 
رودخانه ها به دلیل دسترسی آسان، هزینه های اندک 
برای ایجاد تغییرات دلخواه و سهولت بهره برداری، 
از محبوب ترین منابع آبی موجود برای استفاده های 

نسل بشر بوده اند.
بسیار  و  طبیعی  زنده،  سامانه های  رودخانه ها 
پیچیده ای هستند که در مقابل کوچک ترین تغییرات 
واکنش های بزرگی از خود به نمایش می گذارند. حال 
اگر ایجاد تغییرات در رودخانه ها به صورت علمی و با 
انجام محاسبات و بررسی های کافی صورت نگیرد، 
عموما پیامدهای خوشایندی برای آینده این تغییرات 

قابل تصور نیست. یکی از مشخص ترین نتایج منفی 
سیالب های  وقوع  سامانه ها  این  در  تغییرات  ایجاد 
مخربی است که عالوه بر تخریب اراضی سیل گرفته 
جانی  خسارات  گاهی  مالی،  ضررهای  تحمیل  و 

دلخراشی را نیز بر جای می گذارند.
غیراصولی  تغییرات  ایجاد  اصلی  عوامل  از  یکی 
حدود  به  انسانی  تصرفات  و  دخل  رودخانه ها،  در 
انجام  ایران،  در  است.  رودخانه ها  حریم  و  بستر 
مطالعات رودخانه ها برای اجرای طرح های عمرانی، 
زیست محیطی، حفاظت سیالب، ساماندهی سامانه 
آب  شرکت های  به  قانون  اساس  بر  غیره  و  رودخانه 
منطقه ای استان ها محول گردیده است. بر این اساس 
شرکت های  همکاری  با  منطقه ای  آب  شرکت های 
توان مطالعاتی  از  با بهره گیری  و  مهندسین مشاور 
آن ها اقدام به تعیین حدود بستر و حریم رودخانه ها 
می نمایند. نمونه بارزی از تجاوز به حدود بستر و حریم 
رودخانه ها را می توان در گسترش بی رویه زمین های 

کشاورزی به درون مجاری رودخانه ها دانست.
بستر  حدود  درون  به  کشاورزان  تصرف  و  دخل 
رودخانه ها  مجرای  حجم  کاهش  سبب  رودخانه ها 
می شود.  محتمل  سیالب های  جریان  انتقال  برای 
اصلی  مجرای  از  آب  جریان  خروج  سبب  امر  این 
رودخانه شده و باعث آب گرفتگی و تخریب اراضی 
اطراف رودخانه می گردد که تبعات این واقعه، باعث 
آغاز مشکالت اجتماعی در بین روستاییان و ساکنین 
از  ناشی  کشمکش های  می شود.  رودخانه  اطراف 
وقوع سیالب در بین روستاییان که عموما به دلیل از 
بین رفتن زمین های مرغوب و ارزشمند کشاورزی و 
یا به علت تجاوز به زمین های مجاور است، نمونه ای 
از تبعات اقتصادی و اجتماعی وقوع سیالب ها در 
این مناطق است. با توجه به این که رودخانه ها نهایتا 
به مخزنی انتهایی مانند دریاها یا دریاچه ها منتهی 
می گردند؛ تنگ سازی مجاری رودخانه ها که باعث 
مجرای  از  خارج  در  سیالب  جریان  پخش شدگی 
اصلی رودخانه می شود، امکان انتقال تمام حجم آب 
سیالبی به مخزن انتهایی را با مشکل روبرو می سازد. 
نمونه مشخصی برای این سخن را می توان در مورد 
رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه دانست. تجاوز 
به حدود بستر و حریم رودخانه های منتهی به دریاچه 
ارومیه، عالوه بر خسارات منطقه ای که در روستاهای 
مسیر این رودخانه ها به سمت دریاچه ایجاد می نماید، 
سبب کاهش شدید حجم جریانات سیالبی به دریاچه 

گشته است؛ جریاناتی که می توانند به عنوان عواملی 
کنند.  ایفا  نقش  ارومیه  دریاچه  احیای  در  کلیدی 
به طور مشخص برای کمک به احیای دریاچه ارومیه 
مهندسی  از روش های صحیح  استفاده  با  می توان 
رودخانه )به طور نمونه با الیروبی مسیر رودخانه ها، 
عریض نمودن اصولی رودخانه و همچنین احداث 
خاکریز های حفاظتی در کناره های رودخانه ها( عالوه 
بر حفاظت زمین های ارزشمند زراعی و باغی اطراف 
رودخانه ها و جلوگیری از بروز خسارات ناگوار جانی، 
به انتقال آسان و کامل حجم جریانات رودخانه ها به 

دریاچه کمک شایانی نمود.
در مناطـق شـهری نیـز در صـورت عـدم مطالعـه 
صحیـح شـرایط رودخانه و ایجاد تغییـرات غیراصولی 
در مسـیر رودخانـه، تبعـات وقـوع سـیالب ها حتـی 
در  بـود.  خواهـد  روسـتایی  مناطـق  از  مشـخص تر 
مهندسـی  اصـول  رعایـت  عـدم  شـهری  مناطـق 
رودخانـه باعث خروج جریان های سـیالبی از مجرای 
اصلـی رودخانـه و پخـش شـدن جریـان در خیابان ها 
بـر  عـالوه  پدیـده  ایـن  می گـردد.  شـهری  معابـر  و 
و  شـهری  حمل ونقـل  بخـش  در  مشـکالتی  ایجـاد 
و  بـه زیرسـاخت ها، خطـرات جانـی  آسیب  رسـاندن 
مالی به مراتب شـدیدتری نسـبت به مناطق روستایی 
بـر جـای می گـذارد. به عنـوان مثـال آنچه در سـیالب 
25 فروردیـن 1396 منطقـه آذربایجـان اتفـاق افتاد و 
باعث خسـارات جانـی و مالی فـروان گردیـد، در واقع 
ماحصـل تغییـرات انجـام یافتـه در بسـتر رودخانه هـا 
و مسـیل ها بـه دسـت عوامـل انسـانی بـود. در چنین 
شـرایطی امـکان تخریب سـازه هایی همچـون پل ها، 
تیرهـای بـرق، نشسـت زمیـن مدتـی پـس از وقـوع و 
اتمـام سـیل و غیره قابل تصور اسـت. به دلیـل ارزش 
اسـتراتژیک شـهرها، وقـوع سـیل های مخـرب وجهه 
مناسـبی را از شـهر ها بـه نمایـش نمی گذارنـد. بـه 
همیـن دلیـل به نظر می رسـد بهتـر اسـت در مناطق 
شـهری نیـز، هرگونـه تغییـری در مسـیر یـا مجـرای 
رودخانـه پـس انجـام مطالعـات تخصصـی رودخانه و 
تحت نظر مهندسـین رودخانه با همکاری مهندسین 
بـه شـکلی  و سـایر گرایش هـای مهندسـی  عمـران 
مـوازی صـورت پذیـرد. اجـرای اصولـی و مهندسـی 
شـده طرح هـای رودخانـه ای و یـا طرح هـای مرتبـط 
بـر  را می تـوان تضمینـی  بـا رودخانه هـا در شـهرها 
مصونیـت شـهرها از خطـرات سـیالب ها دانسـته و 

نمـودی از مدرنیتـه در شـهرها پنداشـت.

نقش عوامل انسانی در تغییرات بستر رودخانه ها 
و تبعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن

صفحات سبز

محمد شهبازی بیله سوار

کارشناس ارشد سازه های آبی
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طــی ســفر دو روزه اکبــر تــرکان مشــاور رئیس جمهــور بــه منطقــه آزاد ارس، 13 
پــروژه بــا اعتبــار 800 میلیــارد ریــال در ایــن منطقــه آزاد افتتاح و کلنگ زنی شــد.
ــا  ــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بین الملــل ســازمان منطقــه آزاد ارس، ب ب
حضــور اکبــر تــرکان شــش پــروژه افتتــاح شــد و عملیــات اجرایــی هفت پــروژه نیز 

بــا کلنــگ زنــی آغــاز شــد.
بازدیــد از 13 پــروژه عمرانــی، صنعتــی، زیربنایــی، خدماتــی، فرهنگــی از دیگر 

برنامه هــای دبیــر شــورای عالــی مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی در ارس بــود.
نفــر  و 25  ریــال  میلیــارد  بــا 100  گلخانــه ای  ســازه های  تولیــد  واحــد 
ــع،  ــزار مترمرب ــج ه ــال در پن ــارد ری ــا 40 میلی ــی ب ــع ویالی ــتغال زایی، مجتم اش
تأمیــن روشــنایی مســیر پــارک کوهســتان تــا پــارک دورنــا بــا شــش میلیــارد ریــال 
ــارد  ــرمایه گذاری 20 میلی ــا س ــی ب ــردخانه 1700 تن ــر، س ــول 1800 مت ــه ط و ب
ریــال، تولیــد اجــزا و قطعــات پالســتیکی باتــری خــودرو بــا 46.5 میلیــارد ریــال 
و اشــتغال 15 نفــر، تجهیــز دشــت گلفــرج بــه ســامانه ضــد بــارش تگــرگ بــا 3.5 
میلیــارد ریــال بــا پوشــش 800 هکتــار، پــارک مســافر و چمــن مصنوعــی بــا پنــج 

میلیــارد ریــال در یــک هکتــار افتتــاح شــد.

عملیــات احــداث زورخانــه ارس بــا هشــت میلیــارد ریــال در 1800 مترمربــع، 
مخــزن پنــج هــزار مترمکعبــی بــا 31.5 میلیــارد ریــال، آب رســانی بــه خیابــان 
شــرقی و غربــی ســایت صنایــع ســنگین بــا 53.5 میلیــارد ریــال بــه طــول 16.5 
کیلومتــر، دومیــن گلخانــه تولیــد گل رز و نیــروگاه cchp بــا 113 میلیــارد ریــال و 
تولیــد ســاالنه یــک میلیــون و 300 هــزار شــاخه گل و تولیــد 2 مــگاوات بــرق و 
اشــتغال 15 نفــر، واحــد ســولفورزدایی و شــیرین ســازی گاز مایــع بــا 38 میلیــارد 
ــال  ــارد ری ــا 133 میلی ــکالت ب ــواع ش ــد ان ــد تولی ــر، واح ــتغال 38 نف ــال و اش ری
و اشــتغال 42 نفــر، انبارهــای کاال بــا 125 میلیــارد ریــال بــا مســاحت 15 هــزار 

مترمربــع بــا برگــزاری آئیــن کلنــگ زنــی آغــاز شــد.
منطقــه آزاد ارس بــا 51 هــزار هکتــار وســعت به عنــوان صنعتی تریــن منطقــه 
آزاد ایــران مطــرح بــوده و در چهــار محــدوده منفصــل جلفــا )مــرز ایــران و 
نخجــوان( بــا 20 هــزار و 500 هکتــار، نــوردوز )مــرز ایــران و ارمنســتان( بــا 411 
هکتــار، محــدوده خداآفریــن بــا پنــج هــزار و 700 هکتــار و محــدوده قلــی بگلــو 
)مــرز ایــران و آذربایجــان( بــا 25 هــزار هکتــار مجــری سیاســت ها و مأموریت های 

ــف شــده می باشــد. اقتصــادی تعری

افتتاح و کلنگ زنی 13 پروژه با 800 میلیارد ریال در ارس
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اکبـر تـرکان در اتمـام برنامـه سـفر دو روزه بـه ارس و افتتـاح و کلنـگ زنـی 
پروژه هـای متعـدد بـا 800 میلیـارد ریـال، از تحقق نرخ رشـد با اشـتغال مناسـب 

در ارس خبـر داد
مشـاور رئیس جمهور گفت: ریل اصلی مناطق آزاد ایران عمل به سیاسـت های 

اقتصاد مقاومتی است.
بـه گـزارش روابـط عمومـی و امـور بین الملـل سـازمان منطقـه آزاد ارس، اکبـر 
تـرکان در اتمـام برنامـه سـفر دو روزه بـه ارس و افتتـاح و کلنـگ زنـی پروژه هـای 
متعـدد بـا 800 میلیارد ریال، از تحقق نرخ رشـد با اشـتغال مناسـب در ارس خبر 

داد.
دبیـر شـورای عالـی مناطـق آزاد و ویـژه اقتصـادی کشـور تحقـق نـرخ رشـد بـا 
اشـتغال مناسـب را جـزو اهـداف مناطـق آزاد ایـران برشـمرد و گفـت: بعضـی از 
صنایـع بـزرگ برای ایجاد هر نفر اشـتغال به یک میلیـون دالر سـرمایه گذاری نیاز 
دارنـد درحالی کـه مـا عالقه مند به سـرمایه گذاری 20 هـزار دالری بـه ازای هر نفر 

اشـتغال هستیم.

او با بیان اینکه کارهای خوبی برای اجرای نرخ رشـد باال و اشـتغال مناسـب در 
ارس انجام شـده اسـت، تحقق 350 شـغل در سه ماهه نخست امسـال بر اساس 
پیش بینـی ایجـاد 1900 نفر شـغل در سـال جـاری را بیانگر موفقیـت برنامه های 

ارس عنـوان کرد.
اکبر ترکان از تحقق افزایش 30 درصدی صادرات مناطق آزاد در سـال گذشـته 
خبـر داد و گفـت: افزایـش صـادرات از 620 میلیـون دالر در سـال 1394 به 830 
از  افزایـش 30 درصـدی صـادرات  میلیـون دالر در سـال 1395 هدف گـذاری 

مناطـق آزاد را محقـق کرد.
وی افـزود: امسـال افزایش صادرات کاالهای تولید شـده در مناطـق آزاد به یک 

میلیـارد دالر را هدف گـذاری کرده ایم.
دبیـر شـورای عالـی مناطـق آزاد ایـران گفـت: سـال گذشـته زیرسـاخت های 
بـرق، گاز و سیسـتم مـدرن آب و فاضـالب در ارس احـداث شـد و اکنـون عمـده 
زیرسـاخت های ارس بـرای سـرمایه گذاری های مختلـف سـاخته شـده اسـت.

اکبـر تـرکان ارس را الگـوی سیسـتم های گلخانـه ای مـدرن برشـمرد و گفـت: 
استانداردسـازی  و  بسـته بندی  تولیـد،  حـوزه  در  خـوب  سـرمایه گذاری های 

واحدهـای گلخانـه ای در ارس انجـام شـده اسـت.
وی اضافـه کـرد: ارس سـرآمد سـرمایه گذاری در گلخانه هـای سـنتی و مـدرن 

است.
تـرکان گفـت: امـروز ارس بـه الگـو و منطقـه ای آموزشـی بـرای سیسـتم های 
گلخانـه ای تبدیـل شـده و بـر ایـن اسـاس از منطقـه آزاد ماکـو بـرای الگوگیـری و 

اجـرای ایـن سیسـتم ها در آن منطقـه دعـوت کـرده ام.
بـه کشـورهای همسـایه و روسـیه  وی صـادرات محصـوالت گلخانـه ای ارس 
و همچنیـن فعالیـت یـک کارخانـه تولیـد سـازه های گلخانـه ای و صـادرات بـه 
قزاقسـتان و ازبکسـتان را جـزو فعالیت هـای خـوب در ایـن حـوزه عنـوان کـرد.
وی سـرمایه گذاری در صنایع مختلف و همچنین صنایع پایین دسـتی نفت در 

ارس را خـوب ارزیابی کرد.
طـی سـفر دو روزه اکبـر تـرکان مشـاور رئیس جمهـور بـه منطقـه آزاد ارس، 13 
پـروژه بـا اعتبـار 800 میلیـارد ریـال در ایـن منطقـه آزاد افتتاح و کلنگ زنی شـد.

 ارس پیشرو در تحقق نرخ رشد با اشتغال مناسب

مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد ارس گفــت: امســال بــا بهره بــرداری از پروژه هــای 
در حــال احــداث دو هــزار نفــر بــه 12 هــزار و 500 نفر شــاغل در ارس اضافه می شــود.

بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بین الملــل ســازمان منطقــه آزاد ارس، »محســن 
خــادم عــرب باغــی« بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: بــا تکمیــل و بهره بــرداری از 

ــد. ــش می یاب ــاغلین ارس افزای ــداد ش ــال تع ــان امس ــا پای ــی ت ــای صنعت پروژه ه
وی از صــادرات 40 میلیــون دالری محصــوالت کشــاورزی گلخانــه ای در چهــار مــاه 
نخســت امســال بــه چهــار کشــور خبــر داد و افــزود: در چهــار مــاه نخســت امســال 

صادرکننــده نمونــه مناطــق آزاد ایــران بودیــم.

ارس  صنعتــی  و  کشــاورزی  بخش هــای  در  اینکــه  بیــان  بــا  باغــی  عــرب 
ســرمایه گذاری های خوبــی انجــام شــده اســت، ایجــاد و تکمیــل زنجیــره تولیــد تــا 
صــادرات در بخش هــای مختلــف صنعــی و کشــاورزی را مــورد تأکیــد قــرار داد.
وی گفــت: در بخــش کشــاورزی برنامه ریزی هــای الزم بــرای اجــرای صحیــح 
مراحــل کاشــت، داشــت و برداشــت و همچنین نگهــداری محصوالت بعد از برداشــت 
صــورت گرفتــه و ســردخانه 1700 تنــی کــه در جریــان ســفر مشــاور رئیس جمهــور بــه 

بهره بــرداری رســید از ایــن جملــه اســت.
رئیــس هیئــت مدیــره ســازمان منطقــه آزاد ارس از صــادرات ســازه های گلخانــه ای 
تولیــد شــده در ارس خبــر داد و گفــت: یکــی دیگــر از مــوارد تکمیــل زنجیــره تولیــد تا 
صــادرات محصــوالت تولیــدی ارس، راه انــدازی کارخانــه تولیــد ســازه های گلخانه ای 

و تأمیــن نیــاز ســرمایه گذاران ارس و صــادرات بــه کشــورهای مختلــف دنیــا اســت.
ــا بیــان اینکــه 250 هکتــار اراضــی گلخانــه ای در ارس زیــر کشــت  عــرب باغــی ب
ــون نفــری  ــازار 450 میلی ــه ب ــد و صــادرات ب ــرای تولی ــه و در حــال آماده ســازی ب رفت
کشــورهای CIS هســتند، از صــادرات روزانــه 15 تــا 20 کانتینر محصــوالت گلخانه ای 
خبــر داد و گفــت: عــالوه بــر اینکــه ارس به عنــوان صنعتی تریــن منطقــه آزاد ایــران 
مطــرح اســت، بــه قطب تولیــد محصــوالت کشــاورزی در بین ایــن مناطق نیــز تبدیل 

شــده اســت.
ــق آزاد از  ــرای مناط ــده ب ــن ش ــی تدوی ــای اساس ــا و راهبرده ــت: برنامه ه وی گف
جملــه توجــه بــه تولیــد و خودکفایــی و خوداتکایــی و توجــه ویــژه به اقتصــاد مقاومتی 
و اشــتغال بــود کــه تمامــی ایــن سیاســت ها بــا برنامه ریزی هــای دقیــق و علمــی در 

ارس محقــق شــده اســت.

امسال دو هزار نفر به شاغلین ارس اضافه می شود
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آزاد ارس گفت: در بخش  معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
صادرات در سه ماهه نخست امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته شاهد رشد 
چشمگیر 349 درصدی هستیم؛ به طوری که از چهار میلیون و 700 هزار دالر 
در سه ماهه نخست سال 95 به 21 میلیون و 236 هزار دالر صادرات محصوالت 

تولیدی منطقه رسیده ایم. 
  ابراهیم باقرزاده در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه 34 درصد در بخش 
از 16  صادرات مجدد کاال در سه ماهه نخست امسال رشد داشته ایم، گفت: 
میلیون و 940 هزار دالر به 22 میلیون و 766 هزار دالر رسیده ایم. افزایش 30 
درصدی صادرات تولیدی، افزایش 30 درصدی صادرات مجدد کاال از منطقه به 
خارج کشور و ایجاد واحدهای انتقال فناوری از وظایف ما بود که باتوجه به گزارش 
ارسالی به فرمانده اقتصاد مقاومتی از طریق سیستم نیپا، سر جمع تحقق اهداف 

اقتصاد مقاومتی در سال گذشته 86 درصد بود. 
  معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس با بیان اینکه سال 
96 چهار حکم و شش پروژه در بخش اقتصاد مقاومتی برایمان تعریف شده است، 
افزایش 30  به سال 95،  تولیدی نسبت  افزایش 25 درصدی صادرات  گفت: 
درصدی صادرات مجدد، افزایش صادرات به کشورهای همسایه به 30 میلیون 
و توسعه ی حداقل 10 شرکت  دانش بنیان، توسعه ی گردشگری  دالر و جذب 
حالل به شکلی که ورودی گردشگر خارجی به منطقه با شرط یک شب اقامت 
10 درصد افزایش یابد و برگزاری 12 نمایشگاه  دائمی و فصلی با رویکرد عرضه ی 
محصوالت تولید داخل و بومی منطقه و استان های همجوار پروژه های تعریف 

شده برای منطقه آزاد ارس است. 
  وی با اشاره به پروژه ی بهبود وضعیت نمایشگاه فعلی و احداث نمایشگاه 
جدید، افزود: کارگروهی برای تدوین تقویم سالیانه نمایشگاهی مشخص شده و 
امسال تاکنون دو نمایشگاه برگزار شده است. توسعه ی صنایع بسته بندی، جذب 
شرکت های فعال و صاحب نام در سرزمین اصلی برای فعالیت در قالب شعبه ی 
ارس با رویکرد صادرات و ایجاد شرکت های خدمات دهنده به صنعت انرژی و 
صنایع پشتیبان بخش انرژی بخشی از احکام صادره برای منطقه آزاد ارس در 

قالب اقتصاد مقاومتی در سال 96 است. 
و رونق  آزاد ارس رشد  تنها در منطقه  آزاد  اینکه در بین مناطق  بیان  با   وی 
کشاورزی چشمگیر است، خاطرنشان کرد: هم اکنون 41 واحد گلخانه ای در 
حال بهره برداری بوده و بزرگ ترین واحد گلخانه ای خاورمیانه در ارس فعال است 
که روزانه 20 الی 40 تن از محصوالت این واحد به کشور روسیه صادر می شود و 
جزو اولین واحدهایی است که توانسته استانداردهای کشور روسیه را اخذ کرده و 

محصوالت کشاورزی به این کشور صادر کند. 
ارس،  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون  گفته ی  به   
یافته است، به طوری که  افزایش  نیز  تولید شده در ارس  ارزش افزوده کاالهای 
17 درصد تناژ صادرات کاهش یافته و 349 درصد ارزش دالری آن افزایش یافته 

است. 
وی از وجود 340 واحد صنعتی در ارس خبر داد و افزود: 141 واحد توانستند 
از سیستم بهین یاب سازمان صنعت، معدن و تجارت پروانه بهره برداری اخذ کنند 
و ارس اولین منطقه آزاد ایران است که سیستم بهین یاب را راه انداخته و از نظر 
تعداد واحد ثبت شده در این سیستم رتبه اول کشوری را دارد. منطقه آزاد ارس  
14 درصد اعتبارات رفع موانع تولید استان در سال 95 را جذب کرده است.اکثر 
واحدهای صنعتی ارس با ظرفیت متوسط به باال فعالیت می کنند، باتوجه به کم 
بودن موانع، ارائه ی خدمات باکیفیت و کم بودن بروکراسی اداری، واحدها هیچ 

مشکلی با سازمان منطقه آزاد ارس ندارند، موانع و مشکالت واحدهای مستقر در 
ارس ملی بوده و به قوانین سرزمین اصلی بازمی گردد.  

  وی با بیان اینکه جلوگیری از ارزبری یکی از رویکردهایمان در توسعه صنایع 
است، اعالم کرد: برخی از واحدهای مستقر در ارس زمانی واردکننده بودند که 

حال با راه اندازی واحدهای تولیدی، به جای واردات، صادرات انجام می دهند. 
ارس  در  بزرگ  واحدهای  اخیر  سال  دو  طی  که  خبر  این  اعالم  با  باقرزاده    
راه اندازی شده اند، عنوان کرد: واحدهای ارس تقریبًا از صنایع کوچک به متوسط  

و متوسط به باال تبدیل می شوند. 
 وی از افزایش 1300 مترمربعی سردخانه برابر با ذخیره سازی 1800 تن خبر 
داد و اعالم کرد: همچنین بیش از 30 هزار مترمربع انبار در حال احداث بوده و 
پایانه لجستیک نیز در حال تکمیل می باشد که فاز اول آن به اتمام رسیده و طرح 

لجستیک در زون نوردوز در حال اخذ مجوز است. 
خصوص  در  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
کارخانجات بزرگی که اخیرًا موفق به اخذ مجوز شدند، بیان کرد: کارخانجات 
فیلترهای  ساختمانی،  مصالح  تولید  کاتد،  مس  تولید  منیزیم،  شمش  تولید 
صنعتی، پتوی سرامیکی، تولید شمش فوالد و تولید فرو آلیاژ در حال احداث 

می باشند. 
  وی با بیان اینکه به دنبال جذب سرمایه گذاران فعال ایرانی مقیم خارج کشور 
هستیم، تصریح کرد: 36 واحد سرمایه گذاری خارجی در ارس فعالیت می کنند. 
باقرزاده با بیان اینکه بر اساس اسناد تأمین اجتماعی 12 هزار نفر به صورت 
مستقیم در ارس مشغول به کار هستند، خاطرنشان کرد: 2600 واحد صنفی در 
ارس فعال است و بر اساس پیش بینی، امسال برای 1900 نفر به صورت مستقیم و 
حدود 15 هزار نفر غیرمستقیم شغل ایجاد می شود. نیروی بیکار در جلفا نداریم. 
کل جمعیت شهر جلفا 4500 نفر است و به خاطر همین موضوع، نیروهای کاری 
ارس از دیگر شهرهای اطراف جذب می شوند؛ همچنین 57 تکنسین خارجی 

نیز در سطح کارشناس به باال برای انتقال فناوری در منطقه فعال هستند. 
وی با اعالم اینکه بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش واردات، 
مدیریت واردات را مدنظر داریم، خاطرنشان کرد: واردات مواد اولیه استراتژیک 
و مورد نیاز صنایع را دنبال می کنیم.  واردات تجاری با ترخیص قطعی با رعایت 
قوانین امکان پذیر است. واردات تجهیزات، خطوط تولید و مواد اولیه به منطقه 
با عوارض صفر است، واردات کاالی همراه مسافر نیز در ارس بسیار ناچیز است؛ 
به طوری که در سال 94 در مجموع حدود 94 میلیون دالر و در سال 95 نیز حدود 
120 میلیون دالر بود؛ اما در قبال این واردات 2600 واحد صنفی با اشتغال زایی 

4000 نفری فعالیت می کند، در مجموع تراز تجاری ارس مثبت است. 
  باقرزاده در خصوص ادعاهایی مبنی بر اینکه »منطقه آزاد ارس واردات محور 
است«، اعالم کرد: این عده اطالعات الزم را به ویژه از قانون »چگونگی اداره ی 
مناطق آزاد« ندارند و عده ای دیگر هم به خاطر جناح بندی سیاسی آمار و ارقام 

ارائه شده را قبول ندارند. 
وی با اشاره به عدم صدور مجوز برای مجتمع های تجاری، گفت: باتوجه به 
سیاست های منطقه، از سال 92 به بعد مجوزی برای مجتمع های تجاری صادر 
خدماتی،  کشاورزی،  صنعتی،  واحدهای  واگذاری ها؛  در  اولویتمان  و  نشده 

توریسم و فرهنگی است. 
 وی در خصوص مشوق های در نظر گرفته شده به بخش صادرات، گفت: یک 
درصد مشوق در برابر صادرات یک میلیون دالری، اعطای زمین و جواز رایگان به 
شرکت های دانش بنیان، عدم اخذ عوارض برای واحدهای کشاورزی، تخفیف 
25 تا 30 درصدی برای احداث هتل  و اقامتگاه، کمک به شرکت های صادرکننده 
برای ایجاد دفاتر، اعطای بخشی از هزینه ی شرکت در نمایشگاه های معتبر، 
طوالنی بودن بازپرداخت هزینه آماده سازی زمین ها برای احداث واحدها و ... 

مشوق های منطقه آزاد ارس است. 
باقرزاده از سفر 105 هیأت به ارس بعد از برجام خبر داد و افزود: این هیأت ها 
با هدف آشنایی و سرمایه گذاری در منطقه به ارس سفر کردند که منجر به عقد 
تفاهم نامه ها شده است. پنج واحد بزرگ در حال احداث برای راه اندازی خط 
تولید خود با کشورهای خارجی همچون ترکیه، ایتالیا و آلمان قرار داد منعقد 

کرده اند. 
وی با بیان اینکه درخواست های بدون مطالعه در ارس برای سرمایه گذاری 
اصلی ترین چالش منطقه بود، گفت: عده ای تنها به عشق زمین، وارد منطقه 
آزاد ارس می شدند که تقریبا 160 واحد که عالقه ای برای تولید نداشته و تعطیل 

بودند، خلع ید شدند.
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