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اقتصاد سیاسی
اقتصاد سیاسی

این صفحات به موضوعات 
اجتماعی و کالن کشور که 

در بستر توسعه تعریف 
می شوند، می پردازد.

عکس: رضا معطریان
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بابک زنجانی همچنان در دادگاه رســیدگی به تخلفات خود حاضر 
می شود اما جامعه دیگر کمتر سراغی از او می گیرد. برگزاری دادگاه های 
علنی متخلف بزرگ نفتی هم نتوانســت نظر جامعــه را در مورد آنچه 
بی عدالتی و فراگیری فساد می خوانند، بازگرداند. جامعه ایرانی چند سالی 
اســت که خود را در برابر انواع و اقسام تخلفات ریز و درشتی که عمدتا 
در ســطح روابط عمودی جامعه جریان دارد، واکسینه کرده است. تنها 
واکنشــی که جامعه به این جریان نشان می دهد، افزایش بی اعتمادی، 

واگرایی اجتماعی و حرکت به سمت چندالیه شدن است. 
تداوم جریان توســعه نیافتگی به رغم چندین دوره وفور درآمدهای 
ارزی، جامعه ایران را به سمت دلسردی سوق داده است. درجا زدن های 
پیاپی اقتصادی ایران، دومینویی از مشکالت را به همراه آورد که نه تنها 
ساختارهای اقتصادی، که موجب فروریختن بنیان های اجتماعی نیز شد. 
حاال ایران در شــرایطی قرار گرفته که باید تمام نســخه هایی را که 
برای پیشگیری از بروز بحران های اجتماعی و اقتصادی، ارائه می شد کنار 
بگذارد و به دنبال راه برون رفت از بحران هایی باشــد که دیگر در بطن 

جامعه فرو رفته اند. 
سال آینده می تواند آغازی برای بازسازی اقتصاد بیمار و جامعه درمانده 
ایران باشــد. به اعتقاد برخی صاحب نظران اجرای سیاست های مرسوم 
اقتصادی مربوط به شــرایطی است که جامعه در سالمت به سر ببرد و 
تصمیم گیری هایش احساسی و مبتنی بر بی اعتمادی نباشد، نه امروز که 
نه جامعه در سالمت قرار دارد و نه می توان به اجرای سیاست های مرسوم 
اقتصادی تکیه کرد. بر این اساس شاید بهتر باشد در کنار پیشبرد توامان 

اهداف بازسازی، اولویتی را حداقل در کوتاه مدت مدنظر قرار داد. 
قرار گرفتن زیر سایه رکود، بیکاری، تورم باال، و مواردی از این دست 
کافی است تا سالمت روانی یک جامعه را در هم شکند. برخی تحقیقات 
سال های اخیر نشان می دهد که متناسب با افزایش بیکاری و تورم، چه 
میزان جرایم و مفاسد اجتماعی در مناطق مختلف کشور تسریع یافته 
است. افزایش مداوم هزینه های زندگی در کنار رشد محدود دستمزدها و 
عمیق تر شدن شکاف طبقاتی، بنیان خانواده ها را سست کرده به طوری 
که آمار طالق حتی در اســتان هایی با ساختار سنتی نیز رو به افزایش 

گذاشته است. 
شاید اینها دلیل کافی برای اولویت قرار دادن بازسازی اقتصادی نباشد، 
اما دغدغه هایی همچون گسترش بزه اجتماعی، فساد و طالق که به نوعی 
نطفه شان در مسائل اقتصادی و بیکاری بسته شده، این انگیزه را ایجاد 
می کند که باید ابتدا به دنبال از بین بردن دالیل ریشه ای این معضالت 

فراگیر اجتماعی بود. 
به عقیــده برخی، گشــایش های اخیر ایران در حوزه دیپلماســی 
می تواند پیش زمینه ای برای بازســازی اقتصاد بسته و آسیب دیده ایران 
باشــد، حتی اگر به تعبیری، آن را نوعی آغاز از صفر به حساب بیاوریم. 
هدف گذاری های دولت برای سال آینده، رشد اقتصادی 4 تا 5درصدی 

را به تصویر کشیده است. از سوی دیگر نیم نگاه ها به آغاز فصلی تازه در 
ســطح روابط بین الملل، امیدهایی برای ورود سرمایه و تکنولوژی را که 
ایران چند ســالی از آن محروم بود به همراه آورده است. در صورتی که 
بتوان با سرمایه گذاری های جدید، بخشی از خواسته جامعه یعنی ایجاد 
شغل را بهبود بخشید، آن گاه به تبع افزایش اشتغال و سطح درآمد افراد 
جامعه، تحرکی در تقاضای کل و بخش تولید ایجاد می شود که می تواند 

نخستین گام ها در مسیر بازسازی اقتصادی به شمار آید. 
جامعــه ای که سال هاســت در التهــاب، نگرانی، ناامیــدی و البته 
بی اعتمادی قرار گرفته، می تواند از همین نخســتین تحرکات ناشی از 
بازسازی اقتصادی، نسبت به آینده تا حدودی امیدوار شود. البته شاید 
بتوان امیــدواری در بدنه جامعه را با از بین بردن دغدغه های اقتصادی 
مردم ایجاد کرد اما سطح آسیب های اجتماعی و مشکالت در این حوزه 
آن قدر فراگیر اســت که عبور از آن به راحتی قابل تحقق نیست. بحران 
اقتصادی دهه 30 اروپا که به دنبال جنگ جهانی اول، آثاری فراگیر در 
ســطح زندگی اجتماعی مردم قاره سبز به همراه داشت، موجب شد تا 

اروپاییان به مرور به قیود اخالقی بی اعتنا شوند. 
حاال ایران هم بعد از چندین ســال مشــکالت اقتصادی که به طور 
مستقیم و غیرمستقیم زندگی اجتماعی خانواده ها را تحت الشعاع قرار داد، 
با آسیب هایی روبه رو شده که واکنش امروز جامعه نسبت به آن چیزی 

نزدیک به بی اعتنایی است. 
اما در کنار این مسائل، موضوع دیگری که ساختار امروز جامعه ایران 
را در معرض بحرانی جدی قرار داده است، موضوع خدشه دار شدن اعتماد 
اجتماعی است. بدون شک بازگرداندن اعتماد به جامعه به مراتب سخت تر 
و زمان برتر از آن اســت که تصور می شود. این در حالی است که وجود 
اعتماد میان جزء جزء جامعه به یکدیگر در کنار وجود احساس همدلی 
میان افراد جامعه، خود مولفه ای اثرگذار در مسیر پیشبرد اهداف اقتصادی 
و سیاســی و حتی آرمانی یک ملت به شمار می آید. ژاپن به رغم آسیب 
دیدن از جنگ جهانی دوم، بعد از جنگ سیســتم پیشنهادهایی را در 
سطوح وســیعی از حوزه های اقتصادی خود به ویژه در کارخانه ها مورد 
استفاده قرار داد. این روند به تدریج رو به گسترش گذاشت و به خصوص 
بعد از بحران های اقتصادی دهه 1970 بیشتر هم شد. براساس تحقیقات 
صورت گرفتــه در ســال 1980 در مورد بیش از 400 شــرکت و واحد 
اقتصادی ژاپنی، طی یک سال بیش از 23 میلیون پیشنهاد از کارگران 
فعال در این واحدها دریافت شد. در وضعی که کارگران در یک سال 23 
میلیون پیشنهاد را برای توسعه و پیشرفت کشور خود به مسئوالنشان 
ارائه می کنند، مسلما میزان اعتماد، همبستگی و همدلی میان اعضای 

جامعه، از کارگر گرفته تا بلندپایه ترین مسئوالن کشور  بسیار باال است.
بنابراین توجه به بازسازی اقتصادی نباید به منزله فراموشی جامعه ای 
باشد که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اصلی اقتصاد آن را تشکیل 
می دهند. ایجاد حس هویت شــهروندی می تواند باعث شود که جامعه 
خود به بازسازی اجتماعی اش کمک کند. در این صورت است که می توان 

سالمت جامعه را در کنار دادن رفاه اقتصادی به آن، عینیت بخشید.

سالمت جامعه یا رفاه اقتصادی؟
بازسازی اقتصادی ایران زیرسایه سالمت روانی جامعه

مولود حاجی زاده

 ژاپن به رغم آسیب دیدن از جنگ جهانی دوم، بعد از جنگ سیستم پیشنهادهایی را در سطوح وسیعی از حوزه های اقتصادی خود به ویژه در کارخانه ها مورد استفاده قرار داد. 
این روند به تدریج رو به گسترش گذاشت و به خصوص بعد از بحران های اقتصادی دهه 1970 بیشتر هم شد. براساس تحقیقات صورت گرفته در سال 1980 در مورد بیش از 
400 شرکت و واحد اقتصادی ژاپنی، طی یک سال بیش از 23 میلیون پیشنهاد از کارگران فعال در این واحدها دریافت شد.
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خود توجه می کند

نسخه وحید محمودی برای بازسازی بحران های درهم تنیده ایران:

توسعه انسان محور، تنها راه چاره
 توسعه در یک بستر نهادی شکل می گیرد، راه بازسازی اقتصادی و اجتماعی را که باید به صورت توامان پیش برد

Á	 ،امروز به دنبال یک نارســایی چندین ساله اقتصادی در کشور 
گشایش هایی در حوزه دیپلماتیک و بین الملل صورت گرفته که انگیزه 
تحرک برای بازســازی اقتصاد را به همراه داشته و هدف گذاری های 
متعددی را در خصوص رشد و توســعه اقتصادی مبنا نهاده است. 
اما آیا این نگاه را نباید ســاده انگارانه دانست که انتظار داشت صرفا 
با توفیقاتی که در حوزه دیپلماســی رخ داده، می توان به بازسازی 

اقتصادی کشور در سال آینده و سال های بعد از آن امیدوار بود؟
بنده اعتقاد ندارم که گشایش های حوزه دیپلماتیک و روابط بین الملل 
به تنهایی می تواند انگیزه و پیش شــرطی برای ایجاد تحرک و بازسازی 
اقتصادی ایران باشــد و از آن مهم تر اینکه اینها به تنهایی مبنایی باشند 
به منظور هدف گذاری های رشد و توسعه اقتصادی کشور. درست است 
که برداشــته شدن تحریم ها، شــرط یا یکی از شروط الزم برای توسعه 
اقتصادی اســت اما مسلما شــرط کافی نیســت. بدیهی است محیط 
سیاسی، به خصوص سیاست بین الملل، تاثیر مهم خود را در سطح روابط 
اقتصادی می گذارد. کمااینکه نباید به مسئله توسعه به عنوان یک مفهوم 
چندبعدی و پیچیده، نگاهی ساده انگارانه کرد. اما به هرصورت، هم اکنون 
در این خصوص بارقه های امید دیده می شود و می توانیم پس از این همه 
کشمکش های سیاســی، به تغییرات جدید به عنوان یک نقطه عطف 
بنگریم و الاقل آن را دســتاویزی قرار دهیم برای حل مســائل ریشه ای 
اقتصاد کشور. باید توجه داشت آن هنگام که تحریم های اقتصادی هم در 
کار نبودند، باز هم مسائل ساختاری و نهادی متعددی همواره فرآیند رشد 

و توسعه را در ایران تهدید می کرد.
Á	 ،اما از همان منظر اقتصادی و تحوالت مربوط به مذاکرات هسته ای 

نوعی اعتماد نسبی در سطح بین المللی نسبت به ایران ایجاد شده که 
می تواند زمینه ساز بهبود شاخص هایی همچون سرمایه گذاری خارجی 
باشد، اما آیا این اعتمادسازی در داخل هم صورت گرفته؟ اعتمادی 
که در سال های اخیر به تبع شــرایط سیاسی و اقتصادی از جامعه 
ایرانی گرفته شده، چگونه بازگردانده خواهد شد؟ چه از بعد سیاسی، 

اقتصادی و حتی اجتماعی.
اوال که اعتمادســازی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی تنها از 
محل حل تنش های سیاســی، منطقه ای و بین المللی تاثیر نمی گیرد. 
سرمایه گذار خارجی عالوه بر این، به شاخص های دیگری نیز برای آوردن 
سرمایه خود توجه می کند. مانند شــاخص های کالن اقتصادی، درجه 
آزادی اقتصادی، ریســک های تجاری و غیرتجاری، رتبه و درجه اعتماد 
به کشور در رتبه بندی های بین المللی و شاخص هایی نظیر اینها. در عین 
حال این موسسات و نهادهای جهانی هستند که کشورها را از جنبه های 
مختلف به عنوان محیط های امن و جذاب برای ســرمایه گذاری انتخاب 
می کنند و به عبارت بهتر آنها را رتبه بندی می کنند. بدیهی است این گونه 
رتبه بندی ها و درجه ریسک کشورها، مبنای تصمیم گیری سرمایه گذاران 
خارجــی و نرخ تامین مالی بین المللی می شــود. به این ترتیب با وجود 
جذابیت های سرمایه گذاری، ایران همچنان به دلیل بد بودن یا باال بودن 
درجه ریسک سرمایه گذاری، در جذب سرمایه گذاری خارجی با مشکل 
مواجه است. متاسفانه در فضای پساتحریم، عدم شفافیت هایی در برداشت 
از برداشــته شدن تحریم ها وجود دارد که باعث نگرانی سرمایه گذاران و 
فعاالن اقتصادی بین المللی به ویژه بانک های اروپایی شــده است. زیرا از 
طرف دولت آمریکا هر روز بــه بهانه های مختلف و به دلیل ارتباط این 
بانک ها با کشــورهایی مثل ایران جریمه می شوند. بانک های اروپایی به 
همین خاطر هنوز منتظر چراغ سبز آمریکا هستند. برای مثال چند روز 
قبل جلسه ای میان مدیران بانک های آلمانی و مسئوالن اقتصادی دولت 
آلمان برگزار شد که در آن جلسه به آنها گفته شده که با ایران کار کنید 

اما مراظب باشید! بانک ها هم نگران همین کلمه مواظب باشید هستند.
اما از سوی دیگر، بازگشت اعتماد در داخل ایران، به میزان همدلی و 
هماهنگی نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور حول موضوع منافع ملی 
بازمی گردد. هرچیزدیگری باید نسبت به منافع ملی در اولویت دوم قرار 
داشته باشد. بنابراین جذب سرمایه گذاری خارجی و پیوند اقتصاد ملی با 

اقتصاد جهانی، به هردو مورد ذکرشده برمی گردد. 
Á	 در طول چندین سال اخیر عالوه بر رشد تخریب اقتصادی در 

سطح کشور، برخی بنیادهای اجتماعی جامعه ایران هم دچار تخریب 
شــده تا جایی که به عقیده برخی کارشناسان همچون دکتر رنانی، 
ایران از مرز بحران اجتماعی عبور کرده و بازسازی آن بسیار دشوار 
است. به عقیده شما مالحظات نهادی و انسانی امروز ایران تا چه اندازه 

تقریبا تمامی صاحب نظران اقتصادی کشور بر این باورند که بازسازی اجتماعی از مسیر عبور از بحران های 
اقتصادی پیش رو می گذرد؛ بحران هایی که یکی پس از دیگری جامعه ایران را در معرض آسیب هایی 

جدی قرار داده است. اما عبور از این بحران ها  و بازسازی اقتصادی و اجتماعی باتوجه به سیاست هایی که 
امروز در کشور دنبال می شود، به راحتی امکان پذیر نخواهد بود. به ویژه آنکه شاید هنوز دامنه این بحران ها  

به خصوص آسیب های فراگیر اجتماعی در میان مسئوالن کشور به درستی درک نشده باشد. بحران های 
اقتصادی و اجتماعی را نمی توان جدا از یکدیگر دید، اینها اصوال به دنبال هم می آیند و در صورت 

تداوم پایشان به حوزه سیاسی هم کشیده می شود. به تعبیر دکتر وحید محمودی، بحران های اجتماعی 
می تواند یک نظام را متالشی سازد. این اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران شرایط فعلی کشور را چندان 

امیدوارکننده نمی داند و تاکید دارد که در بسیاری از موارد ما هنوز نتوانسته ایم حتی روی نقطه صفر 
برنامه ریزی هم قرار بگیریم. 

محمودی که معتقد است توسعه در یک بستر نهادی شکل می گیرد، راه بازسازی اقتصادی و اجتماعی را 
که باید به صورت توامان پیش برده شوند توسل به نسخه دیدمان توسعه انسان محور معرفی می کند و 

می گوید: »توسعه انسان محور یک دیدمان چندبعدی اقتصادی - اجتماعی است که پدیده ها و بحران های 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در قالب یک چارچوب واحد و سیستمی مورد توجه قرار می دهد و درصدد 

حل آنها برمی آید. اتفاقا این دیدمان به عنوان یک دیدمان قابلیت محور و نه درآمدمحور، در این شرایط 
بی پولی کشور کارساز خواهد بود.« 

مولود حاجی زاده
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بنده اعتقاد ندارم که گشایش های حوزه دیپلماتیک و روابط بین الملل به تنهایی می تواند انگیزه و پیش شرطی برای ایجاد تحرک و بازسازی اقتصادی ایران باشد و از آن 
مهم تر اینکه اینها به تنهایی مبنایی باشند به منظور هدف گذاری های رشد و توسعه اقتصادی کشور. درست است که برداشته شدن تحریم ها، شرط یا یکی از شروط الزم 
برای توسعه اقتصادی است اما مسلما شرط کافی نیست.

 اگر برنامه های 
توسعه ملی با 

محوریت مکتب 
انسان محور و 

برپایه توانمندی 
انسانی بنا شوند 
و استراتژی ها 
و برنامه های 
اجرایی نیز بر 
این خط تدوین 
شوند، آن گاه 

اساسا زاویه دید 
سیاست گذاری 

و سیاست گذاران 
نسبت به مفهوم 
توسعه نیافتگی، 
فقر و بی عدالتی 

تغییر می کند

می تواند روند توسعه را متوقف نگه دارد؟
تا حدود زیادی با این گفتار موافق هستم. ما متاسفانه به بحران های 
اجتماعی کمتر توجه کرده ایم. اساســا بحران های سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی یکدیگر را تقویت و تعقیب می کنند و بازسازی این شرایط کاری 
است بس دشوار. همان داستان همیشگی تخریب است که دوره وقوع آن 

کوتاه و جبران آن بسیار سخت و زمان بر است. 
از سوی دیگر اساس توسعه در یک بستر نهادی شکل می گیرد؛ چه 
ما بخواهیم و چه نخواهیم. هیچ فرآیند توسعه ای در دنیا به خودی خود 
شکل نگرفته است. ظرفیت سازی نهادی، برنامه ریزی، قوانین و مقررات و 
همچنین بوروکراسی مقتدر و کارا الزم است که در جهت هریک از اهداف 
توسعه اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش آفرینی کند. عالوه بر 
اینها، نقش انســان ها نیز در این میان بسیار مهم است. انسان ها هم ابزار 
توسعه هستند و هم هدف توسعه. بدون مشارکت انسانی و اجتماعی در 
یک بستر نهادی که برپایه یک دیدگاه محوری توسعه شکل گرفته باشد، 
توسعه امکان تحقق نخواهد داشت. پس فراموش نکنیم که توسعه یک 

هدف است و مانند هر هدف دیگری باید به خوبی مدیریت شود. 
Á	 باتوجه به حجم بحران های اجتماعی امروز ایران، از مســئله 

کاهش سطح اعتماد جامعه گرفته تا فراگیری آسیب های اجتماعی، 
مسائل مربوط به زنان، بحران آب و...، می توان انتظار داشت که جامعه 
ایران خیلی زود )حتی با نگاه خوش بینانه نسبت به آینده اقتصادی( 

خود را بازیابد و از شرایط بحرانی عبور کند؟
موضوع فقط مسئله زمان نیســت. همان طور که اشاره کردید امروز 
گســتره ای از مســائل و بحران های اقتصادی و اجتماعی پیش روی ما 
قرار دارد. مسئله اصلی اما قرار گرفتن روی خط یا محور توسعه یا الاقل 
توجه به این مشکالت است. بحث این است که اساسا در نقطه آغاز قرار 
نگرفته ایم تا بتوانیم پیش بینی کنیم که در چه زمانی به نتیجه خواهیم 
رسید. در بسیاری از موارد، ما هنوز روی نقطه صفر برنامه ریزی هم قرار 
نگرفته ایم. بر این اساس ضرورت اجماع میان نخبگان این است که ابتدا 
در مدار حل مشکالت قرار بگیریم،  پس از آن است که برنامه ریزی های 
دقیق، حمایت اجرا و نظارت های الزم می تواند مسیرهای به ظاهر طوالنی 
را برای ما کوتاه کند و امید به حل مســائل و بحران های پیش رو را در 

کشور افزایش دهد. 
در این خصوص بدیهی اســت که هرچــه عمق بحران های مختلف 
زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشتر باشد، زمان بیشتری 

برای برون رفت از آن طلب می کند.
Á	 آیا توانمندســازی افراد جامعه و توسعه انسان محور می تواند 

مسیری مشــخص برای عبور از بحران های درهم تنیده اقتصادی، 
سیاسی و اجتماعی ایران پیش رو قرار دهد؟

به اعتقاد بنده بله. دیدمان توسعه انسان محور به عنوان یک دیدمان 
توسعه ای، تالش کرده است به عنوان یک دیدمان رقیب برای دیدمان های 
کلی نظیر دیدمان یا مکتب نئوکالســیک و یا مکتب نهادگرایی، نشان 
دهد که راه برون رفت از مشــکالت توسعه نیافتگی در ناآزادی ها و فقدان 
توانمندی انســان اســت. اگر برنامه های توسعه ملی با محوریت مکتب 
انسان محور و برپایه توانمندی انسانی بنا شوند و استراتژی ها و برنامه های 
اجرایی نیز بر این خط تدوین شوند، آن گاه اساسا زاویه دید سیاست گذاری 
و سیاست گذاران نسبت به مفهوم توسعه نیافتگی، فقر و بی عدالتی تغییر 
می کند. در این شــرایط  حتی نسخه های تجویزی برای حل مشکالت 
جامعه نیز متفاوت خواهد بود. توسعه انسان محور یک دیدمان چندبعدی 
اقتصادی، اجتماعی است که پدیده ها و بحران های سیاسی، اقتصادی و 

اجتماعی را در چارچوبی واحد و سیســتمی مورد توجه قرار می دهد و 
درصدد حل آنها برمی آید. 

اتفاقا این دیدمان به عنوان یک دیدمان قابلیت محور و نه درآمدمحور، 
در این شــرایط بی پولی کشور کارســاز خواهد بود. با تزریق فله ای پول 
نمی توان فقر و محرومیت را از بین برد و همچنین نمی توان در کشــور 
اشتغال پایدار ایجاد کرد. اما متاسفانه نزدیک به نیم قرن است که در کشور 

ما تا به امروز این تفکر اشتباه استمرار پیدا کرده است. 
Á	 به عقیده برخی بازسازی اقتصادی در سال آینده را باید مقدم  

به بازسازی اجتماعی دانست. نظر شما در این خصوص که کدام یک از 
این دو حوزه باید برای دوره زمانی کوتاه مدت چند سال آینده، مقدم 

بر دیگری باشد، چیست؟
در این زمینه معتقدم که نباید هیچ تقدم و تاخری برای پیشبرد ابعاد 
مختلف توســعه قائل باشــیم. در این خصوص باید به صورت توامان به 

بازسازی اقتصادی و اجتماعی کشور همت گماشت. 
Á	 و در نهایت اینکه، به تعویق افتادن بازســازی هریک از این دو 

چالش بزرگ امروز ایران )مسائل اجتماعی و اقتصادی( تا چه اندازه 
می تواند از بعد سیاسی برای کشور در سال های پیش رو بحران زا و 

حتی هزینه بر باشد؟
متاسفانه شرایط فعلی کشور، شرایط چندان امیدوارکننده ای نیست. 
باید توجه داشــت که نسبت حکومت به جامعه مثل نسبت مهندس به 
ساختمان نیســت که هروقت یک جای ساختمان خراب شد، مهندس 
از بیرون بیاید و آن را بازســازی کند. دولت و حکومت محصول و برآیند 
همین جامعه هســتند و از دل آن بیرون آمده اند. به همین خاطر حتی 
درک این مسئله که آیا در شرایط بحران اقتصادی و اجتماعی قرار داریم یا 

خیر، بعضا برای حاکمان و نیز برای خود مردم ساده نیست. 
بحران های اجتماعی می تواند یک نظام را متالشی کند و می دانیم که 
بیــن بحران های اقتصادی و اجتماعی یک ارتباط وجود دارد. به عبارتی 
بحران های اجتماعی به شدت از بحران های اقتصادی تاثیر می پذیرند. بر 
این اساس در حال حاضر یکی از اولویت های فوری دولت اهتمام جدی به 
مقوله اشتغال است که ابعاد وسیع اقتصادی و اجتماعی خود را به دنبال 
دارد. متاسفانه خالص اشــتغال در دوره هشت ساله دولت نهم و دهم و 
همچنین در طول دوره دو و نیم ساله دولت یازدهم معادل صفر و حتی 

منفی بوده است که نباید از کنار آن به راحتی عبور کرد.



آینده نگر | tccim.ir | شماره چهل وششم، نوروز 741395

اقتصاد سیاسی

برای بازسازی 
اجتماعی و 

افزایش سرمایه 
اجتماعی، باید 
چالش هایی 

همچون معضل 
بیکاری را حل 
کرد اما باز چیز 
دیگری مقدم 

بر اشتغال زایی 
وجود دارد که 

آن ایجاد اعتماد 
عمومی و همدلی 
است. باید ابتدا 

پیش از هر 
اقدامی ذهنیت 
جامعه را نسبت 
به فضای کشور 

بهبود بخشید

تحقق توسعه اقتصادی با بازسازی اجتماعی
مسیر توسعه اقتصادی ایران از کجا می گذرد؟

بازسازی اجتماعی در فضای کنونی ایران مقدم بر بازسازی اقتصادی 
است. بدون شک تا زمانی که سرمایه های اجتماعی به عنوان مهم ترین 
عامل رشد و توسعه اقتصادی بهبود نیابد و همدلی و اعتماد در سطح 
جامعه بازسازی نشود، نمی توان به دنبال شکوفایی و احیای اقتصاد بود. 
در این خصوص، صاحب نظرانی همچون بنیامین هیگنز،  ژوزف 
شــومپيتر و آلفرد مارشال، بر اهمیت سرمایه انسانی در روند توسعه 
اقتصادی تاکیــد می کنند. به ویژه بنیامین هیگنز تاکید می کند که 
برخی کشورها به رغم برخورداری از درآمدهای ارزی فراوان، به دلیل 
نداشتن سرمایه های اجتماعی نمی توانند به رشد و توسعه اقتصادی 
دســت پیدا کنند. در این خصوص می توان به وضعیت کشورهایی 
همچون عربســتان، کویت و قطر اشــاره کرد که در طول سال های 
متمادی با تکیه بر درآمدهای ارزی خود موفق به وارد کردن تکنولوژی 
روز به کشورشــان شده اند اما آیا این کشــورها بااین همه به توسعه 

اقتصادی دست یافته اند؟ 
برخــورداری یک جامعه از نیروی متخصــص داخلی که پایبند 
ارزش های اجتماعی کشــورش باشد و با اعتماد به ساختارها با سایر 
اعضای جامعه همدلی داشته باشد، زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی 
آن جامعه خواهد شــد. با اســتفاده از این نیرو است که می توان به 
اقتصاد سروسامان داد. با درآمدهای هنگفت نفتی می توان در کشور 
کارخانه جاتی راه اندازی کرد، تکنولوژی روز را وارد کرد اما بدون وجود 
سرمایه انسانی نمی توان این منابع را در مسیر رشد اقتصادی قرار داد.

ژوزف شومپیتر در دیدگاه های خود 12 اصل را در اقتصاد مطرح 
می کند که در اصل هشتم آن بر این مسئله تاکید دارد که اقتصاد توسعه 
پیدا نمی کند مگر اینکه فضای اجتماعی برای توسعه مساعد و مهیا 
باشد. نگاهی به تجربه تاریخی برخی کشورهای دنیا نیز به خودی خود 
این مسئله را مورد تایید قرار می دهد. ما در تاریخ اقتصادی کشورهایی 
همچون ژاپن و کره جنوبی را داریم. ژاپن با هیچ به همه چیز رسید؛ 
این کشــور مانند ایران و عربستان و قطر منابع نفتی نداشت که به 
واسطه آن از منابع سرشار ازری برخوردار شود، این کشور تنها با تکیه 
بر نیرو و سرمایه انسانی خود توانســت به یکی از قدرت های بزرگ 
اقتصادی دنیا تبدیل شــود. این همان مسیری است که کره جنوبی 
نیز آن را می پیماید. البته اصلی که در این کشــورها موجب شــد تا 
سرمایه های انسانی برای پیشبرد اهداف کشور خود اقدام کنند، وجود 
حس همدلی و احساس اعتماد میان افراد جامعه به یکدیگر و نسبت 
به مسئوالن بود. آیا چنین احساسی در کشوری همچون عربستان که 
تمام اقتصادش وارداتی است، وجود دارد؟ در عربستان حتی نیروهایی 
که برای کشورشــان می جنگند هم فاقد احساس همدلی نسبت به 

جامعه و کشور خود هستند. 
بنابراین آنچه که باید در اولویت جامعه ایرانی قرار گیرد، بازسازی 
اجتماعی است که مقدم بر بازســازی اقتصادی است. لبته می توان 
این دو را به صورت هم زمان با یکدیگر پیش برد. باید توجه داشت که 
سرمایه اجتماعی دیربازده است و به تبع این امر بازسازی اجتماعی 

زمان بر خواهد بود اما در عین حال ســرمایه اجتماعی دیرتر از بین 
می رود. برعکس اقتصاد؛ در اقتصاد شــاید سریع تر بتوان به بازسازی 
پرداخت و نتیجه گرفت اما در صورتی که این بازسازی بدون پشتوانه 
جامعه ای محکم و همدل باشد، خیلی زود می تواند دوباره درگیر بحران 
و فروپاشی شود. براین اساس، بازسازی اجتماعی به عنوان یک اولویت، 

مسئله ای زمان بر است. 
بــرای بازســازی اجتماعی و افزایــش ســرمایه اجتماعی، باید 
چالش هایــی همچون معضل بیکاری را حل کرد اما باز چیز دیگری 
مقدم بر اشتغال زایی وجود دارد که آن ایجاد اعتماد عمومی و همدلی 
است. باید ابتدا پیش از هر اقدامی ذهنیت جامعه را نسبت به فضای 
کشور بهبود بخشید. باید اعتماد درهم شکسته جامعه ایرانی را بازسازی 
کرد. بدون شــک تا زمانی که اعتماد عمومی جامعه بازسازی نشود، 

نمی توان اقتصاد توسعه محور را پیش برد.
به عنوان مثــال، چرا کاالهای تولید داخل از ســوی مردم مورد 
استقبال قرار نمی گیرند و در بازار داخل به فروش نمی رسند و مردم 
به رغم تفاوت قیمت، به سراغ کاالی مشابه خارجی آن می روند؟ این 
مسئله از آن رو است که اعتماد داخلی مردم از بین رفته است. از بین 
رفتن اعتماد جامعه تنها معطوف به سلب اعتماد نسبت به مسئوالن 
نیست بلکه حتی مردم اعتمادشان نسبت به یکدیگر هم از بین رفته 
است. در چنین جامعه ای هر اقدامی هم صورت بگیرد باز هم توسعه 
نمی تواند به معنای واقعی خود محقق شود. کمااینکه امروز در کشور 
ما اعتماد عمومی میان مردم به مســئوالن و همچنین مسئوالن به 
مردم هم از بین رفته است که این مسئله تبعات سنگینی برای جامعه 
ایران به همراه داشــته و خواهد داشت. باید در جامعه فضایی ایجاد 
شود که تمام مردم و مسئوالن احساس کنند جزئی از پیکری واحد 
هستند، آن وقت است که هریک از این اجزا می توانند به درستی این 
پیکر را هدایت کنند. اما آیا در حال حاضر چنین احساسی در جامعه 

ما وجود دارد؟ 
اما چطور باید در جامعه اعتمادسازی کرد؟ این وظیفه مسئوالن 
نظام اســت که اعتماد ازدست رفته را به مردم بازگردانند. مسلما این 
اعتماد ازدســت رفته هم صرفا با حرف زدن و شعار دادن بازنخواهد 
گشت، ضمن اینکه می تواند بیش از پیش آسیب هم ببیند. نخستین 
گام در بازگردانــدن اعتمــاد به جامعه برخورد بــا تمام متخلفان و 
متجاوزانی اســت که با برخورداری از قدرت، بی عدالتی اقتصادی و 
اجتماعی ایجاد می کنند. باید برخوردی واقعی با آنها صورت گیرد نه 
اینکه صرفا دادگاه های پیاپی ای برای متخلفان برگزار شود و در آخر 

هیچ. عالوه بر این باید قانون مداری را در جامعه رواج داد. 
در کنار اعتمادسازی در سطح جامعه باید احساس همدلی را در 
کنار نشــاط اجتماعی به جامعه ایران بازگرداند. جامعه بدون نشاط 
می پوسد و از بین می رود. در نهایت در کنار این مسائل باید به دنبال 
ایجاد اشتغال پایدار برای مردم بود تا بتوان نگرانی های آنها را از بین 

برد و احساس امیدواری را در دل جامعه زنده کرد. 

امان اهلل قرایی مقدم 
جامعهشناس
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امروز ایران با ویرانه هایی از اقتصاد روبه رو است که تا این ویرانه ها احیا و دوباره ساخته نشوند، اصال نمی توان به سراغ مسائل اجتماعی 
رفت چرا که بنیان و ریشه اصلی تمام بحران های اجتماعی همچنان به قوت خود پابرجا هستند. نمی توان به جامعه گفت که با همین شرایط 
اقتصادی، خودش را پیدا کند و روی همه کمبودها و مشکالتش چشم خود را ببندد. 
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بازسازی اقتصاد ایران حداقل تا 20 سال آینده
 سال آینده، اولویت را باید بر بازسازی اقتصادی کشور متمرکز کرد

امــروز ایران نمی تواند بدون حل معضالت و بحران های اقتصادی 
خود، از پس حل مشــکالت اجتماعی خــودش بربیاید و به همین 
دلیل آنچه که باید نه تنها در سال آینده که در طول چند سال پیش 
رو به عنوان اولویت بازســازی در دســتور کار قرار داشته باشد، حل 
مسائل اقتصادی است. باید به این نکته توجه داشت که حل مسائل و 
چالش های اجتماعی یک موضوع زمان بر است. البته عبور از بحران های 
اقتصادی هم به نوبه خود نیاز به زمان طوالنی دارد اما تا حدودی کمتر 

از مسائل اجتماعی. 
بازسازی آسیب های اقتصادی و اجتماعی یک فرآیند است و به مرور 
می توان آن را پیش برد. بدون شک نمی توان انتظار داشت که در سال 
آینده که فرآیند بازسازی اقتصادی آغاز می شود، تحولی در این بخش 
رخ دهد و نتایجی حاصل شــود؛ چنین انتظاری نوعی ساده انگاری 
معضالت اقتصادی و حتی اجتماعی کشور است. در مسیر بازسازی 
اقتصادی که به نوعی پیش زمینه بازســازی مسائل اجتماعی جامعه 
ایران به شمار می آید، اولویت نخست و اصلی بازگرداندن کشور به ریل 
رشد اقتصادی مثبت است که این امر باید از سال 95 آغاز شود. مسلما 
تا زمانی که رشــد اقتصادی مثبت محقق نشود، نمی توان در مسیر 

بازسازی اقتصادی قرار گرفت. بنابراین این یک الزام است. 
اما باتوجه به شرایط حال حاضر کشور و میزان آسیب ها و معضالت 
فراگیر اجتماعی، معتقدم که حداقل نزدیک به 50 سال طول می کشد 
تا اینکه بتوانیم تخریب های اجتماعی کنونی را حل کنیم و سالمت 
را به جامعه بازگردانیم. تحقق این مسئله نیز کاری به مراتب سخت و 
دشوار است و نمی توان به راحتی آن را حل و فصل کرد. برای رسیدن 
به این مهم، باید ابتدا به دالیل ریشه ای این معضالت پرداخت. به طور 
طبیعی، زمانی که اقتصاد یک کشور دچار بحران یا معضل می شود، 
نخستین بخشی که از این شرایط آسیب می بیند، بدنه جامعه است. 
حاال زمانی که این بحران های اقتصادی ادامه داشــته باشند، آسیبی 
که جامعه می بیند به مرور در دلش باقی می ماند و عمق بیشتری پیدا 
می کند. این شرایط در نهایت منجر به آسیب های اجتماعی فراگیر و 
تخریبی گسترده می شود؛ یعنی همان شرایطی که امروز جامعه ایران 

با آن روبه رو است. 
زمانی که بنیان های یک جامعه دچار آسیب می شود، برای عبور 
از آن باید زیربناهای اجتماع را مورد بازسازی قرار داد. باید نسل های 
بعدی را آماده تغییر کرد و آنها را از آسیب هایی که پیش از آن جامعه 

را با خود درگیر ساخته، دور کرد.
البته شرایط برای تخریب های اقتصادی هم تقریبا به همین صورت 
است. یعنی زمانی که یک اقتصاد دچار مشکل می شود، حل نکردن 
آن مشکل باعث آسیب دیدن سایر حوزه ها می شود و به این ترتیب 
بحران به صورت فراگیر اقتصاد را در بر می گیرد. بنابراین همان طور 
که اشاره شد نمی توان انتظار داشت بحران اقتصادی امروز ایران که به 
طور گسترده بخش های مختلف را درگیر خود ساخته، به  زودی از بین 
برود و اقتصاد کشــور بازسازی شود. این بازسازی حتی کار دو یا سه 

سال آینده هم نیست. فکر می کنم در مورد وضعیت ایران و با توجه 
به ســاختارهایی که می شناسیم، حدودا 20 سال طول می کشد که 
آثار تخریب های اقتصادی صورت گرفته به مرور از بین برود و اقتصاد 

بازسازی شود. 
با تمام این اوصاف، تصور بنده بر این اســت که در ســال آینده، 
اولویت را باید بر بازسازی اقتصادی کشور متمرکز کرد. باید رشد مثبت 
اقتصادی را به کشــور بازگرداند و در مسیر توسعه واقعی قرار گرفت. 
امروز ایران با ویرانه هایی از اقتصاد روبه رو است که تا این ویرانه ها احیا 
و دوباره ساخته نشوند، اصال نمی توان به سراغ مسائل اجتماعی رفت 
چرا که بنیان و ریشــه اصلی تمام بحران های اجتماعی همچنان به 
قوت خود پابرجا هستند. نمی توان به جامعه گفت که با همین شرایط 
اقتصادی، خودش را پیدا کند و روی همه کمبودها و مشکالتش چشم 

خود را ببندد. 
البته نباید این را بدان معنا تعبیر کرد که از سال آینده همه چیز 
را صرفا به بازسازی اقتصاد آسیب دیده معطوف کنیم و روی مسائل 
اجتماعی چشم ببندیم. یا اینکه مثال چندین سال به دنبال آن باشیم 
که اقتصاد را از وضعیت نابســامان کنونی اش نجات بدهیم و پس از 
آن زمانی که همه چیز درست شد و اقتصاد روبه راه، آن وقت به سراغ 
حل مســائل اجتماعی برویم. باید بعد از آنکه زمینه های اولیه بهبود 
ساختارهای اقتصادی فراهم شد، به طور موازی برنامه های بازسازی 
اجتماعــی را هم آغاز کنیم و از آن پس ایــن دو رویکرد را با هم به 
پیش ببریم. در غیر این صورت ســال های ســال باید منتظر ماند تا 
فضای اقتصادی تغییر کند در حالی که آن وقت دیگر مشخص نیست 
که می توان از پس بحران های تجمیع شده اجتماعی برآمد یا خیر. آیا 
آن وقت جامعه دیگر می تواند خود را از آســیب هایی که به آنها خو 
گرفته رها کند یا خیر. پس باید توجه داشت که اولویت قرار دادن یک 
بخش صرفا به معنای رها کردن سایر معضالت و چالش های کشور 
به خصوص مسائل حوزه اجتماعی نیست. تمام ساختارهای یک جامعه 
از ساختارهای سیاسی و اقتصادی گرفته تا اجتماعی و فرهنگی، به هم 
گره خورده اند. پس بعد از اصالحات اولیه اقتصادی باید سایر مشکالت 

را به طور موازی مورد توجه قرار داد و آنها را دنبال کرد.
بنابراین آنچه که امروز مســلم اســت، تا زمانی  که نتوانیم رشد 
اقتصادی را بهبود ببخشیم، شــغل ایجاد کنیم، از رکود عبور کنیم 
و سرمایه گذاری های جدید ایجاد کنیم، نمی توانیم به فکر آن باشیم 
که آسیب هایی که به واسطه همین نارسایی های اقتصادی در جامعه 
شکل گرفته، بهبود پیدا کنند. امروز که به دنبال برخی موفقیت های 
دیپلماسی دولت، برخی گره های اقتصادی رو به باز شدن است، باید 
برای باز کردن کامل این گره ها در سال آینده و تحقق آنچه که سال ها 
در حوزه اقتصادی از آنها بازمانده ایم، تالش بی وقفه ای شود. قرار گرفتن 
در مسیر رشد اقتصادی قابل قبول در سال آینده، می تواند به نوبه خود 
هموارکننده مسیری باشد که اقتصاد ما برای بازسازی خود راهی جز 

پیمودن آن ندارد. 

تیمور رحمانی 
اقتصاددانواستاددانشگاه

تهران


