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سرمقاله

اهداف مشترک» انتخابات شوراها و ریاست جمهوری«
ایــن روزها فضــای فکر متاثــر از الگوهــای ذهنی سیاســی حاصل از 
دوقطبی گری های کاذب، به این موضوع معطوف شــده است که کدام یک 
از جریان های سیاسی کشــور »برنده« انتخابات ریاست جمهوری و لیست 
های ائتالفی انتخابات های جاری خواهد شد؟ می توان گفت؛ دغدغه های 
سیاسی به سطحی از تفکر و گفتگو تنزل یافته است که گویا عرصه انتخابات 
چیزی شــبیه میدان مسابقه جریان های سیاسی است که پیروزی هر کدام از 

آن ها غایت هدف انتخابات است.
در حالی که انبوهی از مســائل، مشــکالت، نیازها، کمبودها و نارساییهاِی 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و رفاهی زندگی انسان ها را 
در شرایط سخت و دشواری قرار داده که در بسیاری از موارد شأن و منزلت 
انسانی و اجتماعی افراد و خانواده ها را تحت الشعاع خود قرار داده است و 
هر روز که سپری می شود درد و رنج حاصل از این ضعف ها، افزایش یافته 

و امیِد انسان ها در درون جامعه کاهیده می شود.
به نظر می رســد در حال حاضر و در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری 
و شوراها، بیش از هر زمان دیگری،  ضرورت شکل گیری حوزه های فکرِی 
مستقل که به ویژه از فضاهای دوقطبِی سیاسِی کاذب، استقالل داردند، بیش 
از پیش احســاس می شود. حوزه های فکری  که بتواند دغدغه های اساسی 
مربوط به معیشــت و رفاه مردم ، کارآمدی عملکرد نظام در راستای اهداف 
بلندمدت  و افزایش ضریب های امنیتی کشور در منطقه و جهان، را تبدیل به 
الگوهای تحلیلی و تبیینی رایِج و اثرگذار در انتخابات بنماید.اساسا الگوهای 
تحلیلی-تبیینی فکری در مواجهه با آراء و افکار مردم بایســتی توانایی ارائه 
ی طرح ها و پیشــنهادهای اصالحی و راه حل های کاربردی در زمینه های 

مذکور را با الویت بندی های متناسب با نیازهای مردم را داشته باشد.
مردم رئیس جمهور و شوراها را انتخاب می کنند، اما موضوع به اینجا ختم 
نمی شــود در واقع می توان گفت ترکیب کابینه و مدیران اســتانِی انتصابی 
توسط رئیس جمهور و همچنین انتخاب شهردار توسط شورها نیز از اهمیت 
باالتری برخورداراســت چراکه »راهبرِی« اجرایِی حل مســائل و مشکالت 
معیشــتی مردم  توسط این افراد ممکن و میسر خواهد شد و وجود هر نوع 
ضعف، نقص و فســاد در این جایگاه ها آســیب های جدی ای را بر پیکر 

اجتماعی وارد خواهد کرد. 

با نزدیک شــدن به روز انتخابات، جناح های سیاسی همدیگر را به 
ناکارآمــدی متهم می نمایند و تقصیر ضعف ها، نقص ها و فســادهای 
اقتصادی را بر گردن یکدیگر می اندازند و افکار عمومی را در شرایط 
سردرگمی و مبهم قرار می دهند. رسانه های غربی و خارجی نیز جهت 
فشار بر حکومت بر دامنه این سردرگمی افزوده و برای تشدید فضای 
دوقطبــی و ایجاد رودرویی اجتماعی، در ظاهر امر به جانبداری از یک 
جناح بر می خیزند. آنچه که در این فضای سردرگمی و ابهام رسانه ای 
مورد غفلت واقع شده و نادیده انگاشته می شود، رفاه مردم، مصلحت 
عمومی و آینده ی کشور است. در حالی که بی توجهی به هر کدام از این 

موضوعات می تواند هزینه های هنگفتی را در پی داشته باشد.
مردم و کشــور برای برون رفت از معضالت و مشکالت فوق الذکر 
نه فقط نیاز به معیارهایی دارند که آنها را به ســوی انتخاب درســت 
ودقیق هدایت کند بلکه محتاج انتخاب شوندگانی هستند که به واقع و 
در تجربــه، توانایی ایجاد فرایند حضور مردم در صحنه های اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگی برای ظهور قدرت و توانایی هایشــان را نیز دارا 

باشند.
 معیارهای کلیشه ای که در قالب اتهام های فرافکنانه از طریق رسانه 
هــای نابالغ برای افراد جامعه  تبیین می گردد، اغلب از برقراری ارتباط 
منطقی بین منافع اقتصادی افراد و کشــور بــا نحوه ی انتخابات عاجز 
هستند. و این ها در کنار یکدیگر بخش هایی از فرایندهای ناکارامِد پس 

از انتخابات را تشکیل می دهند.
الزم به ذکر اســت زمینه های درون زا کردن اقتصاد و رشد متکی بر 
ظرفیت های داخلی موجود در جامعه ، در درون یک سیستم انتخاباتی 
شــکل می گیرد که در آن موضوعات معطوف به معیشت، رفاه و منافع 
افراد است. ایجاد التهاب در فضای افکار عمومی توسط رسانه ها مانع 
از توجــه عموم بــه تجربه های واقعی و عینــی کاندیداها و گروهای 
سیاسی  متبوعه می گردد. از این روی چنان چه مبنای انتخاب  بر »توجه 
به عملکردهای پیشین کاندیداها و ارتباط این تجربه ها با معیشت، رفاه 
و منافِع افراد جامعه« قرار گیرد، به طور حتم و یقین هم نتایج انتخابات 
رضایت بخش بوده و هم نتایج عملکردهای پس از انتخابات رضایت 

و خرسندی عموم مردم را در پی خواهد داشت.
آصف حاجی زاده     

گزیده بیانات مقام معظم رهبری

 بنده شــعارهای اقتصادی را در این دو ســه سال اخیر برجســته کرده ام، برای اینکه احساس کردم دشمن از این ناحیه 

میخواهد ضربه بزند به این مجموعه ی عظیم مّلی. وقتی ما مشــکل اقتصادی داشــته باشــیم، بخشهای مختلف نخواهند 

توانســت کارهای درســت خودشــان را انجام بدهند، لذا باید ببینیم در این مجموعه ی وظایفی که بر عهده ی مسئوالن 

کشور، دولت، قوای سه گانه و سازمانهای مختلف است، آن نقطه ی حّساس و کلیدی، امروز چیست؟ ممکن است امروز 

یک نقطه ی کلیدی باشد، فردا نقطه ی دیگری نقطه ی کلیدی  باشد. امروز تقویت اقتصادی در کشور، یک نقطه ی کلیدی 

و دارای اولویّت است
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شوراهای شهر و روستا در بستر زمان 

ایده ی اولیه ی ایجاد شــوراهای شهر و روستا حدود یک قرن در ایران سابقه 
دارد و به سال 1286 هجری خورشیدی که قانوِن انجمن های ایالتی و والیتی 
به تصویب مجلس اول مشروطه رسید، باز می گردد.  البته با اینکه این ایده ی 
اولیه، متاثر از حال و هوا و آرمان های استبداد ستیزانه ی آن روزها بود، اما هم 
اکنون و با گذشت حدود صدسال هم ، بزرگترین وظیفه ای که بر گرده ی  این 
نهاد گذارده شــده، انتخاب شهردار و نه حتی نظارت بر نحوه ی فعالیت های 
وی اســت.  البته قانون انجمن های ایالتی و والیتی مصوب مجلس مشروطه 
حدود نیم قرن مســکوت ماند و در دولت اسداهلل علم دوباره مورد توجه قرار 
گرفت. البته به واســطه ی درگرفتن بحث و جدل هایی در خصوص حق رای 
زنان و سوگند به کتابی آسمانی با چالش های متعددی رو به رو شد و مسائل 

مربوط به این نهاد بار دیگر به محاق رفت.
با پیروزی انقالب در ســال 1357 و تاسیس حکومت جمهوری اسالمی اصل 
هفتم و فصل هفتم قانون اساســی جمهوری اســالمی به مســاله ی شوراها 
اختصاص یافت. منطق اصلی در تدوین این اصل که آن هم تنا پانزده سال پس 
از تصویب آن به دســت فراموشی ســپرده ش، نوعی مرکز زدایی و تصمیمی 
گیری مبتنی بــر اولیوت های محلی بود تا مناطق بتوانند تصمیمات منطقه ای 
و بودجه بندی و سیاســت های کلی فرهنگی آموزشی را بومی سازی کنند و 
استعدادهای ناشناخته ی مدیریتی وارد عرصه مدیریت و اجرا در کشور شوند.  
در نهایت انتخابات شــوراهای شهر و روستا  برای اولین بار در سال 1377 و 
به ابتکار دولت اصالحات، برگزار شد. این انتخابات، در کنار انتخابات مجلس 
و ریاســت جمهوری، مهم ترین انتخابات کشــور به حساب می آید. مهم ترین 
وظیفه شــوراها انتخاب شــهردار و برنامه ریزی برای امور شهر و روستاست. 
انتخابات شوراهای شهر و روستا به انتخابات محلی هم شهرت دارد و شوراها 
در مناطقی از کشــور که در آن ها تنوع قومیت وجــود دارد،  به ابزاری برای 

برآورده شدن بخشی از درخواست های مردمی و محلی تبدیل شده اند.
اگرچه از زمان برگزاری اولین دوره ی انتهابات شــهر و روستا، حدود بیست 

سال سپری شده است اما به نظر می رسد این نهاد به عنوان نهاد مردمی  هنوز 
جایگاه واقعی خــود را در جامعه پیدا نکرده  و  از انجام کارویژه های مرتبط 
و متصور عاجز اســت. این مساله دالیل متعددی دارد از جمله برخی الزامات 
قانونی که با روحی که برای این نهاد درنظر گرفته شده است، متعارض است. 
به عنوان مثال، در اصل 103  قانون اساســی تصریح می شــود که استانداران، 
فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری از طرف دولت تعیین می شوند 

و  تنها در حدود وظایف شورا ملزم به همکاری هستند.
در کل به نظر می رسد که در حیطه ی امور مربوط به شوراها در نهایت دولت 
و نهادهای حاکمیتی دســِت باال را دارند و در در جریان تنظیم روابط شوراها 
با سایر نهادها و ارگان های قدرت، شوراها واجد جایگاه ضعیف تری هستند.  
شــوراهای شهر اگرچه اختیار انتخاب شهردار را دارند و تصویب بودجه های 
شــهری نیز بر عهده این نهاد است، شورای شهر است اما تجربه عملی بیست 
ســال گذشته  نشان می دهد که این نهاد فاقد کارایی و اثربخشی مورد نظر به 

ویژه در زمینه مرکز زدایی و تحقق حاکمیت محلی است.
با این حال نمی توان این نکته را نادیده گرفت که شــوراها به هر روی سنگ 
زیرینی برای مشارکت های مردمی و محملی برای آزمون و خطا در راه تحقق 
دموکراســی هستند. شاید نبایســتی عامل نوپا بودن این نهاد را نیز از نظر دور 
داشــت. به هر حال تا تبدیل شدن شوراهای شــهر و روستا به پارلمان هایی 

محلی  به زمانی فراخ تر نیاز دارد.
با این وجود، کارآمدتر شــدن این شوراها و تبدیل شدن آن ها به محلی برای 
اتخاذ تصمیمات در سطح محلی، می تواند مشکالت شهروندان را کاهش داده 

و »شهر« را به محل بهتری برای زیست اجتماعی تبدیل کند.
ماهنامــه کارایی به بهانه ی برگــزاری انتخابات پنجمین دوره ی شــوراهای 
اسالمی شهر و روســتا، با کمک کارشناسان و صاحب نظران، پرونده ی ویژه 
ای در خصوص کارکردها، آثار و دستاوردهای این شوراها تدوین نموده است.
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شورای شهر و مطالبات شهروندان
با حضور صاحب نظران و اساتید

کارایی: ضمن تشــکر از تمام حاضرین که با قبول دعوت به دفتر ماهنامه 
تشــریف آورده اند، اولین ســوال را از آقای دکتر تقی لو مطرح می کنم. در 
سطح تئوریک گفته می شود که فلســفه ی تشکیل شوراها در واقع مصداق 
تحقق یافتن حاکمیت های محلی است. اوال آیا با این اظهارنظر موافق هستید 
یا نه؟ ثانیا چنانچه با این امر موافقید، آیا شــرح وظایف تدوین شــده برای 

شوراها امکان تحقق حاکمیت محلی را به دست می دهد یا نه؟
تقی لو: بســم اهلل الرحمن الرحیم. من هــم از بانیان برگزاری این میزگرد 
تشــکر می کنم. واقعیت این است که شوراها از هر جنبه ای به ویژه از جنبه 
مشورت، تحقق مصلحت عمومی را ســهل تر می نمایند. در ضمن مراجعه 
به تاریخ تکوین دموکراســی نشان می دهد که دموکراسی ها قرین شوراهای 
شــهری بوده اند. اگر به دولت شــهرهای یونانی در آتن توجه کنیم یا مثاًل 
تحوالت شــهرهای مختلف ایتالیا در دوره رنســانس از جمله فلورانس و 
ونیز را مورد تدقیق قرار دهیم، دیده می شــود که محور مساله دموکراسی و 
جمهوریت خواهی، مساله سیاست و مدیریت شهر است و اساسا دموکراسی 

از مدیریت شهر آغاز می شود.
پس »شــهر« برای تحقق دموکراسی و اراده عمومی که مصلحت تک تک 
افراد را محقق می کند، واجد اهمیت اســت. اگر بخواهیم مســاله شوراهای 
شــهر را در دوره مدرن ایران، یعنی هم در عصر پهلوی و هم در جمهوری 
اسالمی مورد توجه قرار دهیم، بایســتی مساله توسعه و توسعه یافتگی در 
ایران را مورد توجه قرار دهیم. مساله ی توسعه و توسعه یافتگی به صورت 
کالن در جامعه ایران چگونه اتفاق افتاده اســت؟ آیا فرایند توسعه از درون 
جامعه ی ایران، بــه صورت درون جوش، از دل تحــوالت مربوط به خود 
جامعه روی داده یا به طرز برون جوش و تحت تاثیر اتفاقاتی که در ســطح 
جهانی اتفاق افتاده و جامعه ما را نیز تحت تاثیر قرار داده است، بروز کرده 
اســت؟ به نظر می رسد بخش عمده  و اعظم مسائل توسعه ی ما تحت تاثیر 
مســائل جهانی رخ داده اســت. زمانی که به تحوالت عصر مشروطه نگاه 
می کنیم، می بینیــم که تحوالت و قدرت گیری اروپا و نقشــی که اروپا در 
بحث امپریالیســم و توسعه نفوذ در کشــورهای مختلف و مناطق مختلف 

در آســتانه انتخابات شوراهای اسالمی شهرها و روســتاها، ماهنامه اقتصادی کارایی با حضور اساتید، عضو  شورای 
اسالمی شهر و فعال انتخاباتی، آقایان  علیرضا بافنده)هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز(، رسول درسخوان)عضو 
شــورای اسالمی کالنشــهر تبریز و عضو هیئت علمی دانشــگاه آزاد اســالمی تبریز(، فرامرز تقی لو)هیئت علمی 
دانشگاه تبریز(، رحیم زایرکعبه)دانشــجوی دکترای جامعه شناسی(، بهمن عبدی)هیئت علمی دانشگاه تبریز(، آصف 
حاجی زاده)مدرس دانشــگاه و فعال انتخاباتی(، میزگردی را در دفتر کارایی ترتیب نمود که در این نشست حاضرین 
جلســه از زوایای مختلف مسائل مربوط به نهاد، ســاختار و عملکرد شوراهای اسالمی شهر را مورد بحث، بررسی و 

ارزیابی قرار دادند که بشرح ذیل ارائه می گردد
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جهان داشته اســت؛ تحوالت مشــروطه را تحت تاثیر خود قرار داده است. 
بنابراین می توان گفت که مــا همواره به نوعی تحت تاثیر ظهور پدیده ای به 

نام غرب قرار گرفته ایم.
در نهایــت عرض بنده این اســت کــه اگر بخواهیم در خصوص مســاله 
شوراهای شهر، به ویژه در ارتباط با ماهیت آن تدقیق نماییم، نبایستی مسیری 
را که در راه توســعه پیوده ایم را نادیده بگیریم. در دوران مدرن در عین اینکه 
مســاله دموکراســی به لحاظ توجیهات و مبانی نظری دموکراسی خواهی هم 
در دین اســالم و هم در فلسفه عقلی یعنی هم بر مبنای عقلی و هم بر مبنای 
شــرعی توجیه شده، با این وجود دوران مدرن به واسطه ی ویژگی های خود 
دورانی سراســر متفاوت اســت و الزامات و اقتضائات متفاوتی دارد. اصوالً 
دولت به معنای جدید و دولت به معنای ســنتی نیز بــا یکدیگر فرق دارند. 
دولت در معنای جدید سیســتمی اســت که در درون خــود اجزای مختلف 
ســاختاری دارد و همچنین کارکردهای مختلفــی از دولت انتظار می رود. در 
این رهیافت جدید، دولت از شــخص محوری که از سیســتم سلطانی نشات 
می گرفت، فاصله می گیرد و سیستم برای دستیابی به هدف های خود حاکمیت 
قانون را می پذیرد و تصمیم هایی خود را از دل آنچه در جامعه شناســی از آن 

به عنوان بوروکراسی مدرن یاد می کنیم، اتخاذ می کند.
اگر این مساله را که دولت مدرن چگونه در کشور ما پا گرفته است در کنار 
تحوالت عصر مشروطه قرار دهیم، می بینیم که در طول زمان مساله دموکراسی 
و الگوی حکومت دموکراتیک و مشــارکت و نظارت، قدرت اجرایی سلطان 
را تحدید کرده اســت و در این اعمال محدودیت، بی تردید، تحوالت جهان 
غرب موثر بوده اســت. البته تحوالت درون جامعه نیز در این میان تاثیرگذار 
بوده، هر چند با شــدت و دامنه ی کمتر. یک رکن اساســی در قانون اساسی 
مشروطه، مساله انجمن های ایالتی و والیتی است که البته هیچ گاه محقق نشد 
و تحوالت و بحران های سیاسی بر سر این مساله به وجود آمد. این انجمن ها 
هیــچ گاه آن طور کــه مد نظر قانون گذار بود، محقق نشــد. در عصر پهلوی 
قانون مربوط به انجمن های ایالتی و والیتی به قانون انجمن های شــهر تبدیل 
شــد. اگر دموکراسی را معادل وزن جامعه در مقابل دولت در نظر بگیریم، در 
دوره ی مشــروطه جامعه مدخلیت و فاعلیت بیشتری در قبال دولت داشت و 
اساسا نقش برجسته تری ایفا می کرد. در عصر پهلوی جامعه با این استدالل که 

دولت می تواند با اتکاء به قوه مطلقه ی سیاســی جامعه را آنطور که مطلوب 
می انگارد، شکل دهد، جامعه و عاملیت آن تحدید شد. هم در پهلوی اول و 
هم در پهلوی دوم همین منطق وجود داشت. مسائل مدرنیزاسیون و توسعه 
مــا به جای این که درون جوش، جامعه محــور و مبتنی بر فاعلیت و پویایی 
جامعه باشــد، بر پایه عاملیت قدرت سیاســی و دولت بوده است. در عین 
حال دولت خود یک ســری منافع و مســائل دارد. زمانی که مسائل مربوط 
به شــوراهای شهر را به لحاظ کالن و در بستر اجتماعی-تاریخی و سیاسی 
فراخ تری مورد نظر قرار می دهیم، اندیشــه سیاسی و جامعه شناسی سیاسی 
و همچنین ماهیت و نحوه توســعه یافتگی نیز جــزو متغیرهای تاثیرگذار و 
بازیگران با اهمیت این صحنه جلوه گر می شــوند. در طول مســیری که ما 
پیموده ایم، نقش دولت در مقابل نقش جامعه بسیار برجسته است و تا زمانی 
که نقش جامعه و نظارت آن بر عملکرد دولت برجســته نشود، ) که غایت 
اصلی و نهایی انقالب مشروطه  و بعد از آن انقالب اسالمی بوده است(، به 
نظر می رســد به لحاظ مبانی و در سطحی کالن، شوراها وضعیت و حالت 
صوری خواهند داشــت. بدین ترتیب که انتخابات برگزار می شود و افرادی 
به صورت تشریفاتی انتخاب می شوند ولی در عمل تاثیرگذار نخواهند بود.
کارایی: پس می توان نتیجه گرفت که به زعم شــما آســیبی تاریخی و 
ماهوی بر عملکرد و وضعیت فعلی شــوراها مترتب است و آن این که این 

نهادها متاثر از الگوی توسعه یافتگی ما و نسبت جامعه با دولت هستند؟
تقی لو: بله، زمانی که مســائل را از سطح کالن مورد توجه قرار می دهیم، 
این که آیا دموکراســی بر مبنای عاملیت دولت محقق شده یا نه و این  که آیا 
بر پایه ی نقش دولت می توانیم به دموکراســی برســیم یا نه؟ البته دربرخی 
جوامع این امر محقق شــده اســت، جوامعی همچون کره جنوبی، مالزی و 
اندونزی. بدون شک در مسائل مربوط به توسعه یافتگی در کشورهای جهان 
سوم و در حال توســعه، نقش دولت انکارناپذیر است اما این امر توجیهی 
برای نادیده گرفتن تمام و کمال  نقش جامعه نیست چراکه نهایت و غایت 
دموکراسی فعالیت جامعه در مقابل دولت است و این که قدرت سیاسی باید 

از جامعه نشات بگیرد.
کارایی: این آســیبی که شما به آن اشــاره کردید بر کل نهادهای ما قابل 

اطالق است.

    فرامرز تقی لو
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داد: تا قبل از فوت امام خمینی )ره( ، یعنی تا سال 1368، همان طور که دکتر 
بشــیریه در کتاب دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسالمی ایران 
عنوان می کند، حکومت ما یک حکومت ســنتی-کاریزماتیک است، چون در 
راس امور شــخص امام )ره( قرار دارد که وجهــی کاریزماتیک دارد. پس از 
فوت امام )ره(  و تشکیل دولت آقای هاشمی، دوره ی دموکراسی صوری آغاز 
می شــود، به این معنا که کنش های سنتی و عاطفی اهمیت خود را تا حدودی 
از دســت می دهند و کنش های عقالنی پررنگ تر می شوند و اهمیت مضاعفی 
می یابند. براســاس این رویکرد نظری، در زمان آقای خاتمی ما شــاهد ظهور 

شبه دموکراسی هستیم. در این دوره هست که شوراها تاسیس می شوند.
بنــده در قالب این چارچوب نظری چند نتیجه می گیرم: ســاختار عمومی 
کشــور مخصوصا دولت، خرده نظام ها را تعیین می کند؛ یعنی اگر ما دولت را 
یک فرانظام و یا نظام کالن در نظر بگیریم. شورای شهر یک خرده نظام است 
که توســط این فرانظام تعیین می شــود. به این معنی که اغلب ساختار کالن، 
تعیین کننده و خرده نظام ها، متاثرشونده هستند. اما در جامعه شناسی می گوییم 
رابطه ی پدیده های اجتماعی، مکانیکی و یک طرفه نیســت. یعنی رابطه ها نه 
مثل فیزیک که در آن تاثیر مستقیم و یک طرفه مطرح است، بلکه تاثیر دوطرفه 
اســت. از این روی رابطــه، یک رابطه دیالکتیکی دوطرفه اســت نه رابطه ی 

مکانیکی یک طرفه.
بدن ترتیب می تــوان نتیجه گرفت که اگرچه ســاختار کالن تاثیر غیرقابل 
انکاری بر روی خرده نظام ها دارد اما خرده نظام ها هم به نوبه ی خود بر روی 
نظــام کالن اثر می گذارند و در آن تغییرات هر چند اندکی ایجاد می کنند. به 
عنوان مثال، در زمان آقای خاتمی شــوراها که حیات قانونی آن ها برای مدت 
های طوالنی دچار وقفه شــده بــود، تولد دوباره می یابنــد. البته این فرایند، 
فرایندی از باال بــه پایین و متاثر از نگرش ها و رویکردهای دولت وقت بود. 
اما پس از تاســیس و پا گرفتن نهاد شورای شــهر این نهاد نیز به عنوان یک 
خرده نظام بر نظام کالن تاثیر گذاشــت. اما این که مجرای این تاثیرگذاری چه 
بوده اســت، به نظر من ناشی از کنش کنش گران فردی است. هرقدر اعضایی 
که شــورای شهر را تشــکیل می دهند، فعال و قوی تر باشــند، واجد تاثیرات 
بیشــتری خواهند بود اما نه آن تاثیری که پهلو به تعیین کنندگی ساختار دولتی 

بزند.

تقی لو: می خواهم بگویم که مســاله شورای شهر به مساله کالن تاریخی و 
اجتماعی توسعه یافتگی و مساله رابطه ی دولت و جامعه در ایران بازمی گردد

درس خوان: من خوشــبختانه امسال این فرصت را داشتم برخی کتاب های 
مرتبط با اقتصاد توســعه را مورد مطالعه قرار دهم و با مبناهای نظری موجود 
در این زمینه بیشتر آشنا شوم، آنچه برخی اساتید بر آن تاکید دارند این است 
که توســعه ما حداقل در چهار دهه ی اخیر فاقد الگو بوده اســت و ما بدون 
الگو حرکت کرده ایم که این امر البته منجر به بروز آســیب هایی شــده است. 
من نمی توانم قبول کنم که چیزی که از غرب می آید مثبت نیست. اگر توسعه 

برون زا نباشد و اگر درهای ایران را ببندیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
تقی لو: منظور من قضاوت ارزشی در این مورد نیست و می توان از منظرهای 

گوناگون به آن نگاه کرد.
درس خوان: به نظر من ما در عین این که منتقد الگوبرداری از غرب هستیم،  
مثال با الگوبرداری از جامعه عربستان مشکلی نداریم. ما در میانه ی این الگوها 
گیر افتاده ایم و این الگوها اجازه نمی دهند ما پیشــرفت کنیم. به نظر می رسد 
در برخی از موارد هم در قانون اساســی تناقضاتی وجود دارد و این تناقض 
خود را در بســیاری از شئون از جمله در مساله ی شوراهای شهر نیز خود را 

نشان می دهد.
کارایی: پس می توان گفت که برخی کج کارکردی  ها متاثر از نســبت ما با 
غرب اســت و نهادهای سیاسی ما همانند طفل ناقص الخلقه هستند؟ در اینجا 
از آقای زایر کعبه می خواهم که این مساله را از منظر جامعه شناسی مورد توجه 

قرار دهند و نظر خود را تبیین فرمایند.
زایرکعبه: مطالبی کــه آقای دکتر تقی لو فرمودند را شــاید بتوان در قالب 
دیگری نیز بیان کرد. بنده یــک چارچوب نظری مطرح می کنم و در ادامه به 
آن می پردازم؛ ماکس وبر کنش های اجتماعی را به ســه دسته تقسیم می کند و 
اشــاره دارد که کنش های اجتماعی یا سنتی هستند، یا عاطفی و یا عقالنی. بر 
اســاس این سه کنش، سه نوع حکومت تشــکیل می شود. کنش  سنتی منجر 
به تشکیل حکومت های ســنتی، کنش عاطفی منجر به تشکیل حکومت های 
کاریزماتیک و کنش عقالنی منجر بــه حکومت های دموکراتیک می گردد. بر 
اســاس این نظریه، روند تشکیل جمهوری اسالمی را می توان چنین توضیح 

رحیم زایر کعبه
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که خود را در قالب قانون نیز نشــان می دهــد. رفتارهای اجتماعی ما چه در 
بنگاه، چه در نهادی همانند شــورا از محتوا و زمینــه تاثیر می گیرد. زمینه یا 
کانتکســت، یک سری مفاهیم را در ما به وجود آورده و یک سری رفتارهایی 
را پرورانده است. این مفاهیم چه چیزهایی می تواند باشد؟ مثال مفهوم توسعه 
و یا مفهوم شــهر و یا مفاهیمی شبیه به این. آقای دکتر درس خوان که نزدیک 
به ده سال در شورا بوده اند، به الگوی ذهنی و یا زاویه ی دید اعضای شورای 
شهر وقوف بهتری دارند. این که مثال تعریفشان از شهر چیست، البته شاید اگر 
من هم جای اعضای شــورا بودم، نگاه آنچنان متفاوت تری از نگاه هم اکنون 
اعضا نمی داشتم، چون این نگاه را عمدتًا از زمینه و یا محیط دریافت کرده ام.

کارایی: آیا این زمینه همان ساختار نیست؟
بافنده: بله ساختارهای کالنی که به درازنای تاریخ هستند و از درون تاریخ 
بیرون آمده  و به بخشــی از ســاختار ذهنی من تبدیل شده اند. هم اکنون این 
»من« در شــورا هستم و رفتارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از خود نشان 
می دهم و در آن جا تصمیم گیری می کنم. تئوریســینی به نام ریگز در توضیح 
و تببین و طبقه بندی جوامع، به طور مشــخص جوامع در حال گذار را مورد 
توجه قرار می دهد. ریگز جوامع را به جوامع مختلط، جوامع تقسیم شــده و 
جوامع منشــوری تقسیم می کند. جوامع مختلط همان جوامع سنتی هستند که 
تقســیم کار در آن ها، آن طور که باید و شاید تکوین نیافته است. به طوری که 
یــک نهاد چندین کارکرد را همزمان بر عهــد دارد. مانند خانواده که کارکرد 
نهاد آموزش را نیز عهده دار اســت. جوامع تقسیم شــده جوامعی هســتند که 
شــاید بتوان از آن ها به جوامع توســعه یافته نیز یاد کرد. جوامعی که تقســیم 
کار به صورت کامل محقق شــده و تکلیف حوزه ها از جمله حوزه ی دین و 
حوزه علم و وظایف آن مشــخص است و نهادهای اجتماعی در این جوامع 
به خوبی تفکیک شــده اند. در این میان، جوامع منشوری، جوامعی هستند که 
هم از جوامع مختلط و هم از جوامع تقسیم شــده تاثیــر گرفته اند و آمیزه ای 
از هر دو هستند و شــاید این  تلفیق باعث می شود تا تناقض ها سربرآورند و 
تفاوت های زیادی در رویکردها و دیدگاه ها وجود داشته باشد. از سنخ همان 

کارایی: تخصص آقای دکتر بافنده، بحث سیستم هاست و ایشان به شخصه 
هم به مقوله ی یافتن ارتباط میان عاملیت ها و متغیرهای متفاوت عالقه مندند. 
البته من هم متاثر از بحث های مربوط به سیســتم با ایشان هم رای هستم که 
روابط گاهی حالتی فراتر از دیالکتیک می یایند و حلقه هایی شــکل می گیرد 
که ارتباطات لزوما دوطرفه نیســتند و چنان بر پیچیدگی ها افزوده می شود که 
متغیر مســتقل و وابســته معنای خود را از دســت می دهند و ما با انبوهی از 

عاملیت ها مواجه می شویم. لطفا بحث را از این منظر شروع بفرمایید.
بافنده: شــروع این بحث بســیار جالب بود؛ بدین ترتیب که ابتدا موضوع 
شوراها در سطح کالن مورد توجه قرار گرفت و بعد مسائل مربوطه در سطح 
خردتری نیز مورد تدقیق قرار گرفت البته به نظر من مسیر درستی نیز هست. 
محور اصلی این میزگرد به نظر من آسیب شناسی نهاد شوراهاست که البته از 
منظرهای مختلفی می توان به آن توجه کرد. ساختار ذهنی من در قالب رشته ی 
مدیریت شکل گرفته اســت. از اینروی در راستای آسیب شناسی این نهاد به 
دنبــال یک مدل بودم تا از پراکنده گویی احتراز کنم. بنده در راســتای پروژه 
تحقیقاتی ارزیابی عملکرد ســومین دوره شورای اسالمی کالن شهر تبریز، با 
مسائل مربوط به شوراها آشــنایی نزدیک تری یافته ام. به نظرم می رسد مدلی 
که بتوان برای آسیب شناســی این نهاد به کار گرفت، این اســت که شورای 
شــهر را به عنوان یک فراینــد تصمیم گیری در نظر بگیریــم که دارای یک 
سری ورودی ها و خروجی هاســت. بعالوه کل این مجموعه در یک زمینه یا 
کانتکست یا محیطی قرار دارد که فوق العاده بااهمیت است. آن محتوا، محیط 
یا کانتکست، ورودی ها و خروجی ها و نیز فرایند تصمیم گیری را  تحت تاثیر 
قرار می دهد و البته اینها نیز بر روی کانتکســت تاثیر می گذارند. البته به نظر 
می رســد محیط تاثیر بیش تری بــر روی ورودی و خروجی دارد تا بالعکس. 
شــاید حتی بتوان گفت که محیط یا زمینه مفاهیــم را برای ما طرح می کنند؛ 
مفاهیمی که احتماال ساختار شوراها بر اساس آن بنیان نهاده شده است. آقای 
دکتر درس خوان به قانون اساســی و برخی تناقضات اشاره کردند. باید بدانیم 
که این تناقض خود به خود به وجود نیامده و در راستای تناقض افکار ماست 

    علیرضا بافنده
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14 الــی 15 میلیــون و تبریز در حدود 2 میلیون نفــر جمعیت دارد. واقعیت 
این اســت که براساس الگوی نظری دموکراســی هم هرقدر شهر کوچک تر 
باشــد، امکان حضور و مداخله شهروندان در مسائل شــهر زیادتر می شود. 
مســائل کالن موجود و وسعت شهرها، بحث انتخابات شوراها و ویژگی های 
کاندیداها را بســیار تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به وسعت شهرها، افراد 
نســبت به مسائل شهر نوعی احســاس بیگانگی پیدا می کنند. به همین دلیل، 
پیشــنهاد من این اســت که در بحث اصالح قانون شوراهای شهر، انتخابات 
منطقه ای را مفیدتر می دانم. مثاًل خود شهر تبریز چندین منطقه دارد. بهتر است 

در هر منطقه تعدادی نامزد و از مناطق مختلف شهر افرادی برگزیده شوند.
ممکن است من نسبت به مسائل کلی تبریز بی اطالع باشم ولی منطقه ای که 
در آن ساکن هستم و مسائل مربوط به آن را خوب می شناسم. در منطقه ها افراد 
شــاخص بهتر شناخته می شوند و همین طور برنامه هایی که برای منطقه دارند 
بهتر و بیش تر بیان می شود. در این صورت شهروندان به صورت ملموس تر و 
با مساله مندی به مسائل شهر نگاه می کنند. به زعم ارسطو و براساس الگوهای 
دموکراسی شهری، در شهری که باالی 50 هزار نفر جمعیت دارد، دموکراسی 
به طور پیش رونده جلو نمی رود. از این منظر، برای تحقق دموکراسی شهری، 
تعداد شهروندان و وسعت شهر واجد اهمیت است و هرچقدر شهر کوچک تر 
باشــد، تحقق دموکراسی سهل تر. به نظر می رســد این مساله هنوز هم معیار 
مناســبی برای دوران مدرن است. مساله کالن شــدن شهرها و توده ای شدن 
جمعیت بسیار مهم است. چون توده ها منفعل هستند و در جایی هم که امکان 
رقابت های حزبی واقعی وجود ندارد، توده ها هیچ فایده ای برای دموکراســی 
ندارند. از این جهت فکر می کنم که اگر انتخابات شــورای شــهر به صورت 
منطقه ای برگزار گردد و منتخبان مناطق درباره مســائل شهر تصمیم بگیرند، 
کارآمــدی این نهاد بیش تر خواهــد بود. در دوران مــدرن و معاصر اخالق 
شهروندی و مســاله شــهروندی به معنای واقعی کلمه موضوع بسیار مهمی 
اســت. بااین که شهرهای ما بزرگ و کالن شــده اند، هنوز وابستگی ها سنتی، 
قبیله ای و طایفه ای اســت و درک طایفه ای از شــهر وجود دارد. از نمودهای 
این رویگرد ســنتی این است که افراد وقتی به هم می رسند، درباره ریشه های 

تناقض هایی که در قانون خود را نشــان می دهند. جوامع منشــوری همچنین 
واجد ویژگی هایی همچون خویشاوندمداری و overlapping  هستند که تحت 
عنوان تداخل یا همپوشــانی نامیده می شــود. تداخل به این معنی اســت که 
فرایند تصمیم گیری در درون سازمان ها، از نیروهای سیاسی و اقتصادی خارج 
از فراینــد تصمیم گیــری تاثیر می گیرند. بدیهی اســت تداخل در این معنی 
عقالنیت تصمیم گیری ها را زیر ســوال می برد. چندین ســال پیش طرحی در 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی با عنوان »آسیب شناسی مشکالت مدیران و 
نظام مدیریت دولتی در اســتان آذربایجان شــرقی« اجرا شد که بنده مجری 
طرح بــودم. در این طرح برای نزدیک به 400 نفر از مدیران، پرسشــنامه ای 
تهیه و توزیع گردید تا آســیب های متفاوت مترتب بر نظام مدیریتی دولتی از 
منظرهــای متفاوت از جمله منظر فرهنگی، مورد توجه قرار گیرد. مثال این که 
در میان کارکنان و یا زیرمجموعه تقدم منافع فرد به جمع به چه اندازه اســت 
  overlapping و یا دیدگاه افراد نســبت به زمان چگونه است. مورد دیگر همین
یا تداخل بود. نمره ای که تداخل از 1 تا 5 کســب کرد، 4.82 بود. این بدین 
معنی بود که مدیران عامل تداخل را به عنوان یکی از جدی ترین آســیب های 
نظام مدیریت دولتــی ارزیابی کرده اند. به عبارت دیگــر تقریبا تمام مدیران 
کاماًل فشــار نیروهای خارج از فرایند تصمیم گیری را که تصمیم هایشــان را 
به سمت عدم عقالنیت می کشــاند، با تمام وجود احساس می کردند. بالطبع 
نمی تــوان تاثیر محیط یا زمینه را در تفســیر چنین نتایجی نادیده گرفت و به 
کناری گذاشــت. بالعکس تعبیر و تفسیر هر یک از نتایج مذکور بدون درنظر 
گرفتــن آن محیط یا کانتکســت گمراه کننده و الکن اســت. بدین ترتیب هم 
اعضای شوراها از این کانتکس تاثیر می پذیرند، هم روسای بانک، هم اساتید 

دانشگاه ها،  و هم کل جامعه.
کارایی: پس می توان نتیجه گیری کرد که کانتکس بر کل شــئون تاثیرگذار 

است؟
تقی لو:  البته در این جا یک مســاله ی دیگر نیز مطرح اســت آن این که در 
دوران مدرن غالب شهرهای ما بزرگ و کالن بوده و جمعیت  آن ها باالی یک 
میلیون نفر اســت. به عنوان مثال تهران با احتساب حاشیه ها چیزی در حدود 

 رسول درسخوان
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به عنوان مثال، در ترکیه چهره های مشــهور عالم رسانه و هنر با وجود اشتهار 
و محبوبیت زیاد  کمتر شــانس و امکان راه یافتن به نهادهای سیاسی همچون 
مجلس و شــوراهای شهر را یافته اند. این نشانگر خروج از وضعیت توده ای 
اســت که در مورد ترکیه به نظر می رســد مرهون سنت تحزب در آن کشور 
باشد. این سنت تحزب حتی با وجود نقدهایی که بر عملکرد حزب عدالت و 
توسعه و وضعیت دموکراسی و آزادی در ترکیه وارد می شود، باز قابل تحسین 
است و واقعیت این اســت که حزب عدالت و توسعه در نتیجه همان فرایند 
تحزب بر روی کار آمده و منشــا خدمات بسیاری هم بوده است. به هرحال 
همان طور که پیشــتر هم اشاره کردم، دموکراســی بر پایه اراده ی توده محقق 
نمی شــود و رقابت حزبی اهمیت فراوانی دارد. دموکراسی های موفق آن هایی 

هستند که حزب در آن ها تعیین کننده است نه توده ی مردم.
درس خوان: در تایید فرمایشــات آقای دکتر تقی لو، بایستی عرض کنم که 
شهردار و رئیس شــورای شهر استانبول 
دکتــرای معماری دارد. ایــن که مردم در 
استانبول رای به برگزیده شدن یک معمار 
کــه در واقــع دارای تخصــص مرتبط با 
اداره ی امور شهر است، به عنوان شهردار 
داده اند، نشــانگر نکات مثبــت فراوانی 
است. این مساله در واقع بدین معنی است 
که اختیــار گزینش یا همان دموکراســی 
نتیجه ای متناسب و معقول به دست داده و 
یک فرد متخصص بر سر کار آمده است. 
من بســیاری از تحلیل هایــی که در مورد 
ترکیه وجود دارد را، نمی توانم قبول کنم. 
من چندین بار با ماشــین شخصی خودم به ترکیه مســافرت کرده ام و حتی 
به روســتاهای این کشور هم ســر زده ام.  روســتاهای ترکیه را دیده ام. عید 
امســال در استانبول با آقای علی پوالد، یکی از سهامداران الله پارک گفتگویی 
داشتیم. من به ایشــان گفتم آیا ترکیه را خطر فروغلطیدن به ورطه ی استبداد 
تهدید می کند؟ ایشان پاســخ دادن که ماهیت اقتصاد ترکیه اجازه عدم وجود 
دموکراســی را نمی دهد. یعنی اقتصاد ترکیه بستر مناسبی است برای وجود و 

ادامه ی دموکراسی.
بافنده: آقای دکتردرس خوان اشاره ی خوبی فرمودند به این که اقتصاد ترکیه 
اجازه نبود دموکراســی را نمی دهد، در مقابل ساختار اقتصاد ما، رانتیر است و 

در اقتصاد رانتیر دموکراسی تا حدود زیادی رنگ می بازد.
کارایی: آقای عبدی ما در ابتدای بحث، مساله شوراها و آسیب های مترتب 
بر آن ها را از منظر ساختاری و تاریخی مورد بحث قرار دادیم، شما به عنوان 
یک دانش آموخته ی رشــته جامعه شناسی که در سمت مشاور برای مجموعه 
شــهرداری فعالیت می نمایید، چه ارزیابی از کارکرد شوراها و نسبت آن ها با 

خواسته ها و مطالبات شهروندان دارید؟
عبدی: ابتدا می خواهم مســاله ای را طــرح کنم که در عین این که دغدغه ی 
فردی من اســت، در عین حال، مساله ی بااهمیتی است. گاها دیده می شود که 
حتی افراد آگاه جامعه نیز ماهیت شوراها را زیر سوال می برند. حتی بین افراد 
جامعه این بحث وجود دارد که اگر شــوراها وجود نداشــته باشند، هم اتفاق 
خاصی نمی افتد. در مواردی هم در برخی شــهرهای کوچک، شوراها توسط 
فرمانداری منحل شــده اند. این انحالل بدین معنی اســت که نهادی که مردم 
خود آن را ایجاد کرده اند، توسط یک تشکیالت باالدستی از بین می رود. البته 

محلی، طایفه ای و قبیله ای یکدیگر صحبت می کنند. این مســاله نشان می  دهد 
که مفهوم فرد به عنوان شــهروند و شهر به عنوان جایی که شهروندان در آن 
به مسائل عمومی می پردازند، محقق نشده است. به عنوان نتیجه گیری بایستی 
عرض کنم که انفعال و توده ای شــدن جامعه و وســعت شــهرها در نهایت 
عواملی هستند که بر علیه دموکراسی و تحقق حاکمیت جامعه در برابر دولت 
عمل می کنند. به نظر من گذار از این وضعیت مستلزم میزانی از نهادینه شدگی 

رقابت حزبی در سطح کالن است.
کارایی: پس به نظر شــما اتخاذ برخی اســتراتژی ها می تواند اســتیالی 

کانتکست یا بستر تاریخی-اجتماعی را بشکند؟
زایرکعبه: البته به نظر من استراتژی منطقه ای شدن انتخابات شوراها، ممکن 
است بر روی تحقق شایسته ساالری تاثیر منفی بگذارد. یعنی اگر من به عنوان 
کاندیدای شــورای شــهر، به جای انتخاب شــدن از کل تبریز از یک منطقه 

آن انتخاب شــوم، در این صورت به دلیل 
رقابت در یک منطقه کوچک از شایستگی 

چندانی برخوردار نخواهم بود.
تقی لــو: هر محلــه ی تبریز بــه تنهایی 
جمعیتی بــاالی 50 هزار نفر یا حتی بعضا 
100هــزار نفر را در خود جای داده که در 

نوع خود رقم قابل توجهی است.
درس خــوان: البتــه در شــیوه ی فعلی 
انتخاب، اکثریت اعضا از برخی از محالت 
پرجمعیت که در عین حال مشارکت قابل 
توجهــی نیز دارند، انتخاب می شــوند اما 
این الگو مســاله ی مذکور را رفع و رجوع 

می کنــد. اما این الگو ایراداتی نیز دارد من جملــه این که در الگوی منطقه ای 
انتخاب اعضای شوراهای شهر، ممکن است به پروژه های کالن شهری توجه 

کمتری شود و بودجه ها صرفا مابین مناطق تقسیم شود.
کارایــی : جناب آقای دکتر بافنده، شــما به عنوان یکــی از مجریان طرح 
پژوهشــی » ارزیابی عملکرد سومین دوره شورای اسالمی کالن شهر تبریز «، 
فکــر می کنید که آیا راهکار مذکور ، منجر بــه ترکیب بهتر و کارآمدتری از 

اعضای شورای شهر شود؟
بافنده: البتــه طرح به این مورد نپرداخته اســت. اما به نظــر من رویکرد 
سیستمی به مساله ی شــوراها و ترکیب آنها برای تبیین مسائل و کاستی های 
موجود راهگشــا خواهد بود. اگر ما شورا را یک فرایند تصمیم گیری در نظر 
بگیریم، این سیستم یک ورودی و یک خروجی دارد. این جا و بر مبنای بحث 
ما، ورودی همان اعضای شورا هستند که انتخاب شده و وارد شورا می شوند. 
در مبحــث آسیب شناســی می توانیم ابتدا در قســمت کانتکســت یا محیط 
آسیب شناســی کنیم و بعد می توانیم در سطح خرد بر فرایند تصمیم گیری در 
درون شــورا، ورودی فرایند تصمیم گیری و خروجی فرایند متمرکز شویم. 
باید دید در قســمت ورودی چه کارهایی می توان انجام داد. به نظر می رسد 
راه کار پیشــنهای آقای دکتر تقی لو، در قســمت ورودی سیستم موضوعیت 
می یابد. با این روش به نظر می رسد مسائلی چون آراء قومی، قبیه ای یا احیانا 

خرید و فروش رای تا حدودی منتفی می شود.
تقی لو: به هر حال الزم است فرایند توسعه یافتگی از وضعیت توده ای خارج 
شود، و در این صورت چنانچه رویکرد ما هم سیستمی یاشد، هم ورودی، هم 
فرایند و هم خروجی از این خروج از وضعیت توده ای تاثیر خواهند پذیرفت. 

یکی از مشــکالتی که در جامعه ایران و 
تبریز وجود دارد، این اســت که در هنگام 
ارزیابی عملکرد شورا، به عملکرد تک تک 
اعضاء شورا توجه می شــود و در نتیجه 
عملکرد شــورا به عنوان یک نهاد و یک 
مجموعه به محاق می رود چنین رویکردی 

بایستی اصالح شود.
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به مرحله ی اجرا نمی رســند. به عنوان مثال اخیرا یک تشکل مردمی به شورا 
مراجعه کرد و درخواســت رسمیت دادن به آن تشکل را داشت. این خواسته 
در هیات رئیســه مطرح شد اما نظر اعضا این بود که چنین چیزی ارتباطی به 
شورا ندارد. اما من موضوع مرتبط با مساله ی رسمیت دادن به تشکالت را که 
در متن قانون شوراها را بیاورید، به نائب رئیس شورا نشان دادم. من به عنوان 
یکی از اعضای شــورا مجبورم مقایسه ای میان شورای سوم و شورای چهارم 
انجام دهم. یکی از دستاوردهای شورای شهر در دوره ی سوم تعریف ارتباط 
تبریز با شهرهای مختلف و خواهرخوانده شدن تبریز با استانبول بود که البته 
مراحل تکمیلی این خواهرخواندگی پیگیری نشــد. اهمیت این مساله در آن 

بود که تبریز خود را در سطح بین المللی مطرح کرد.
همچنیــن در طــی دوره ی مذکور، یک 
ســری پروژه های کالن در شــهر اجرا شد 
که یکی از آن ها طــرح تبادل امام علی بود 
که دو بزرگراه را به یکدیگر وصل می کرد. 
این پروژه ای در ســطح ملی بود که شــورا 
خود متولی اجرای آن شــد. همچنین ایجاد 
معاونت فرهنگی اجتماعی در شهرداری نیز 
به نوعی مرهون فعالیت شــوراها بود. یعنی 
تعریف شهرداری از یک برهه به بعد دیگر 
صرفا قرین خدمات شهری و عمرانی نبود. 
البته راه اندازی معاونت اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری به زمان آقای نوین شروع شد. از 
جمله ی اقدامات دیگر آموزش پرسنل شهرداری و فرستادن پرسنل شهرداری 
به کشورهای دیگر است. البته به این امر نیز انتقاداتی وارد شد که به نظر من  
ناشــی از نبود یک الگوی مناسب برای توسعه است؛ یکی از موارد دیگر که 
من شــخصا پیگیری کرده ام، مساله اهمیت دادن به نیروهای فنی است. زمانی 
که ما شــورای ســوم را تحویل گرفتیم، مهندسین عمران، یا مهندسین فضای 
ســبز از نظر وضعیت استخدامی وضعیت مناسبی نداشتند اما اعضای سومین 
دوره ی شــورا از آنان حمایت کردیم. به نظر من شورا کارهای بسیاری برای 
شــهر انجام داده و وجود شــورای شهر امری مثبت اســت. شوراها حلقه ی 
ارتباطی میان شهرداری و مردم و در واقع حلقه ی ارتباطی میان دولت و مردم 
هســتند. اگرچه ممکن اســت در درون هر نهادی انحرافاتی هم وجود داشته 
باشــد ولی اساس شوراهای شهری بایستی حفظ شــوند اما الزم است برای 

انحرافات چاره ای اندیشید.
عبدی: به نظر من همین که ما توانســتیم در قالب پارلمان شهری تفکرهای 
تازه  ای را وارد بحث شــوراها کنیم، خود قابل تقدیر است. به عنوان مثال در 
شهرســتان اهر چند جوان از طریق انتخابات و توسط رای مردم وارد شورای 
شــهر شدند و یک شهردار جوان را به عنوان شــهردار آن شهرستان انتخاب 
کردنــد. در اهر منطقه ای وجود دارد که درســت در لب رودخانه قرار دارد و 
محل تجمع تره بارفروشــان بود. این شهردار جوان در عرض شش ماه فضای 
سبز آن منطقه را با الگو برداری از شهر کایسری ترکیه بازسازی نمود. مدیران 
در سیســتم دولتی به مدت زیادی بر ســر کار می مانند و به همین دلیل کمتر 
در معرض تفکرات جدید و ایده های نو هســتند. به همین دلیل کمتر چنین 
حرکت هایی را از طرف ایشــان شاهد هستیم. شورا نهادی است که براساس 
قانون شــوراها وظایف متعــددی بر عهده دارد؛ از تشــکیل انجمن گرفته تا 
نظارت بر بهداشت شهری، جمع آوری متکدیان و حتی نظارت بر قبرستان ها. 

این مساله در واقع فشاری هم به شهرداری وارد می کند. در کنار این مساله ی 
نهادهای موازی هم مطرح اســت. اما مســاله ای که نبایستی آن را از نظر دور 
داشت، این اســت که آیا امروز ساختار شهرداری ها مدرن تر است یا ساختار 
آموزش و پرورش؟ آیا شــهرداری متناسب با نیازها بیش تر دستخوش تحول 

شده است یا آموزش و پرورش؟
کارایی: اما در این مورد شاخصی در دست نیست؟

عبدی: به نظر من حجم پروژه ها، اســتفاده بهینــه از منابع و امکان حضور 
قشــرهای مختلف اجتماعی در شــهرداری از جمله ی مواردی است که می 
تواند به عنوان شاخص مطرح گردد. به نظر من همین انعطاف شهرداری ها در 
پذیرش اقشــار مختلف، به معنای ورود تفکر جدید و نشان دهنده ی انعطاف 

ساختار اســت.اصاًل مدرن شدن سیستم به 
یک اعتبار به معنای این اســت که شــما 
بتوانید طیف ها و شایســتگی های مختلف 
را وارد یک سیســتم نمایید و با توجه به 

محرک های محیطی بازسازی کنید.
می توان  آیا  توصیفــات،  بااین  کارایی: 
گفت که شــورای شــهر تهران ســاختار 
مدرنی دارد صرفا بــه این دلیل که در آن 
ورزشکاران و هنرمندان نیز حضور دارند؟

عبدی: بله، این مساله اصال اشکال ندارد. 
ما باید سیســتم را باز نگه داریم. تجارب 
عملی ســالیان اخیر و تغییــرات به وقوع 

پیوسته در شهرها به خوبی موید مثبت بودن ساختار منعطف بدنه ی شوراهای 
شــهر و شهرداری هاســت. اما در آموزش پرورش رویه ها همچنان ثابت و 
التغییر مانده است. در شــهرهای ما امروز توسعه فیزیکی و توسعه فرهنگی 
وجود دارد و این مرهون انعطاف پذیری ساختاری است. عرضم این است که 
به هر حال جایگاه شوراها و اساس مساله ی شوراهای شهر و روستا نبایستی 

به چالش کشیده شود.
کارایی: شــما اعتقاد دارید فــارغ از کارکردهای نهاد شــوراها از جایگاه 
شــوراها دفاع می کنید. آقای دکتر درس خوان از شما به عنوان یکی از اعضای 
شورا که برای ده ســال در این نهاد حضور داشته اید، می خواهم که اندکی از 

دستاوردهای این نهاد برای شهر تبریز صحبت کنید.
درس خوان: یکی از مشــکالتی که در جامعه ایران و تبریز وجود دارد، این 
اســت که در هنگام ارزیابی عملکرد به عملکرد تک تک افراد توجه می شود 
و در نتیجه عملکرد شــورا به عنوان یک نهاد، یک مجموعه به محاق می رود. 
چنین رویکردی بایســتی اصالح شود. البته مســاله عملکرد شورای شهر با 
عملکرد شــهردار متفاوت است. چون شــهردار یک فرد اجرایی است. اگر 
بخواهیم رابطه و نســبت اعضای شورای شهر را با شهردار مقایسه کنیم، می 
توان گفت اعضای شــورا به منزله اعضای هیات مدیره هســتن، اگر چه این 
تشبیه دقیق نیست، اما در مقام تمثیل می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. اساسًا 

ماهیت کار شوراهای شهر با ماهیت کار شهردار متفاوت است.
کارایی: و دستاوردهای شورای شهر تبریز در طی این سال ها؟

درس خوان: ببینید یک سری امور واجد بستر مناسب بوده اند و به مرحله ی 
اجرا رســیده اند. اما برای یک ســری وظایف، بســتر وجود نداشــته و اجرا 
نشده اند. مســاله ی دیگر این است که شوراها واجد پتانسیل های قانونی قابل 
توجهی هســتند که با وجود تصریح در قانــون مورد غفلت قرار گرفته اند و 

یکی از دســتاوردهای شــورای شهر در دوره ی 

ســوم تعریف ارتباط تبریز با شهرهای مختلف و 

خواهرخوانده شدن تبریز با استانبول بود که البته 

مراحل تکمیلی این خواهرخواندگی پیگیری نشد. 

اهمیت این مســاله در آن بود که تبریز خود را در 

سطح بین المللی مطرح کرد.
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جمهوری اســالمی مظلوم زندگی کردند و مظلوم از دنیا رفتند. چون در نقطه 
ای که جمهوری اســالمی در آن به منصه ظهور رســید، در آن مقطع انقالب 
شده بود  و تمام ساختارهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به هم خورده بود؛ 
بنابرین یک سیســتم نوپا در حال شکل گیری بود که با الگوی تحلیلی ماکس 
وبر نمی توان آن را تحلیل و تبیین کرد. بلکه می توان گفت که از منظر فوکویی 
یک حکومت پســت مدرن در حال ایجاد بود. چرا ؟ دلیلش را می گویم. در 
دنیای ســنتی یا باستان رســیدن به فضیلت هدف جامعه بود و در این راستا 
هم، فیلسوف ها و روحانیان حقیقت را کشف می کردند و آنها بودند که تعیین 
می کردند که مســیر جامعه و فضیلت به چه سمتی خواهد بود. چنین روندی 
می توانست جامعه را به سمت فضیلت رهنمون شود. اما براساس  نظر ارسطو 
اگر کســی که حقیقت را کشــف می کند یک نفر باشد و بجای اندیشیدن در 
خصوص منافع عموم، فقط به فکر منافع خودش باشــد، این روند جامعه  را 
به ســمت استبداد می کشد پس یک کارکرد خوب به سمت فضیلت رفتن بود 
و یک کارکرد بد به ســمت اســتبداد رفتن بود. امــا در دنیای مدرن با توجه 
به هستی شناســی این دنیا و متفکران آن از جملــه هابز و الک و یا بعد آنان، 
کانت و دکارت، هدف غایی جامعه رســیدن به »قدرت« بوده است. منظور از 
قدرت، ثروت، سالح و حتی علم است. اغلب اشاره می شود که برای رسیدن 
به قدرت توافق الزم اســت و پایه دموکراسی از این نقطه معنا پیدا می کند. و 
برای تامین این قدرت، توافق الزم است اما مساله در اینجاست که این توافق 
در درون خود، هم کارکرد مثبت و هم کارکرد منفی دارد. نازیسم و کمونیسم 
شــوروی همه بر اساس این توافق شکل گرفته اند. جمهوری اسالمی در واقع 
یک عکس العمل اســت در مقابل این دو مکتب، نگرش جمهوری اســالمی 
توافقات معطوف به قدرت را با اخالق یا فضیلت مشروط و محدود می کند. 
این در واقع کارکرد درستی است که دیکتاتوری و استبداد را تحدید می کند 
و قدرت را در مسیر مشروعیت هدایت می کند. به نظر من نمی توان گفت که 
جمهوری اســالمی بر مبنای  دیدگاه سنتی شکل گرفته است بلکه به نظر می 
رسد این کارکردهاست که ما را در معرض  آسیب و مشکل قرار می دهد. و اما 
در مورد بحث شــوراها، بایستی هر دو سطح تحلیل ساختاری یا کارکردی را 

.یعنی مطابق قانون، شــوراهای شهر اختیارات وســیعی دارند که البته ممکن 
اســت این اختیارات در عمل و آن طور که باید و شــاید به خروجی مطلوب 

تبدیل نشود.
کارایی: پس براســاس نظر شما شورای شهر به دلیل این که از بوروکراسی 
سفت و سخت شهرداری کاسته، قابل تقدیر است. آقای درس خوان یک بحثی 
در خصوص تبریز وجود دارد و آن این اســت که درآمد پایدار شهر تبریز از 
کجا تامین می شــود؟ برخی عقیده دارند چون تبریز در مقایسه با اصفهان و 
مشــهد و شیراز شهر مسافرپذیری نیست، شهرداری مجبور است برای تامین 
هزینه ها دســت به فروش تراکم به منظور کســب درآمد نماید و همین امر 
باعث شده است تا در تبریز ساختمان های بلند مرتبه بسیاری سربرآورند. آیا 

این موضوع را تایید می کنید یا نه؟
درس خوان: هیچ کس نمی تواند انکار کند که توریســم منبع قابل اطمینان 
و پایداری برای کســب درآمد در شهرهاســت. در رابطه با تراکم فروشی هم 
باید بگویم که مهندســان شهرساز مخالف این نوع تراکم فروشی هستند. یکی 
از مخالفین جدی این نوع اداره ی شهر مهندسین شهرساز هستند. در راستای 
بحث های سیســتمی که پیش تر صورت گرفت، متاسفانه باید بگویم آنچه ما 

هم اکنون در شهر می بینیم نه نقص سیستمی بلکه بی سیستمی است.
کارایی: در این جا بحث به جایی رسیده که مایلم از دو نفر از اعضای حاضر 
در میزگرد بخواهم، نظرات خود را ارائه کنند. یکی آقای زایرکعبه که معتقدند 
حتی در صورت کژکارکردی سیســتم الجرم می بایســت آن را حفظ کرد و 
دیگری هم جناب آقای حاجی زاده که به عنوان یکی از فعالین انتخاباتی، تاکید 

ویژه ای بر مشارکت های مردمی در بحث انتخابات شوراها دارند.
حاجی زاده: بســم اهلل الرحمــن الرحیم، من هم به نوبه خودم از اســاتید 
بزرگوار تشــکر می کنم. برای این که صحبت هایم از یک نظم سیســتماتیک 
برخوردار باشــد، روشــی که برای تحلیل انتخاب کرده ام را »روش شناســی 
کارکردی فلســفی ارسطویی« می نامم که در دو ســطح، به آن اشاره خواهم 
کرد. اولی در ســطح »تحلیل فلسفی« و دیگری در سطح »تحلیل ساختاری-
کارکردی« می باشــد. در مقدمه ی ســطح فلســفی باید گفت که، مؤسسین 

آصف حاجی زاده
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امتیاز وجود دارد که مکانیزم هایی برای جلوگیری از انحراف وجود دارد و این 
مکانیزم ها جلوی انحراف را می گیرند. مثاًل محل کسب هزینه های انتخاباتی 
می بایســت مشــخص و معین گردد. و در آنجا قانون به این مسائل پرداخته 
اســت. همچنین رســانه هایی که افراد قرار است خود را به وسیله ی آن تبلیغ 
کنند، نیز مشــخص شده است. به همین دلیل برخالف چیزی که فکر می کنیم 

اتفاقا، مساله ی ما »آنارشی« و راه حل آن »کنترل و نظارت« است.
کارایی: خب با این تفاســیر چرا معتقد هستید که مشارکت حداکثری الزم 

است؟
حاجی زاده: مــن به این معتقدم که مــا به تصمیم گیران دلســوز، آگاه و 
تولیدکننده فکــر نیاز داریم. مثاًل ما به جای این که گروه های سیاســی را در 
انتخابات شــورا فعال کنیم که اصال ارتباطی با این موضوع ندارند، باید حوزه 
مدنــی را فعال کنیم. ما می بایســت حوزه مدنی، حــوزه اجتماعی و حوزه 
فرهنگی را فعال کنیم تا اثرگذار باشــند. وقتی این حوزه ها فعال شــدند، در 
بخش کنترل و نظارت نیز اثرگذار می شــوند. این انحراف های کارکردی می 
بایســت اصالح شود. مسئولیت ما در این است که چگونه جلوی انحراف در 
این کارکردها را بگیرم و یا کارکردها را به مســیر درســت هدایت کنم. تمام 

تالش ها باید در این راستا باشد.
کارایی: آیا تحقق این امر در کانتکست موجود ممکن است؟

حاجی زاده: یکی از دوســتان ما در یک سخنرانی یک جمله بسیار زیبایی 
گفتند که فوق العاده واجد اهمیت است. ایشان گفتند که ما اگر می خواهیم به 
سمت توســعه برویم، اولین چیزی که باید به آن محکم بچسبیم »مسئولیت« 
اســت. اگر هرکسی به مســئولیت خود عمل کند، همه چیز دستخوش تغییر 
خواهد شــد. به طور مثال در این مقطع زمانی این میزگرد را برگزار می شود 
اما جامعه دانشــگاهی از این میزگرد اســتقبال نمی کنــد. درحالی که جامعه 
دانشــگاهی از طریق بحث فرهنگی باید مردم را همراهی کند و با روشنگری 

به آن ها نشان دهد که با توجه به کارکردها باید به چه کسانی رای داد.
عبدی: بحث اینجاســت که شــما می گویید که برای شورا کارکرد سیاسی 

مورد توجه قرار دهیم. قانون اساسی جمهوری اسالمی در اصل ششم تصریح 
می کنــد که اداره امــور عمومی باید با اتکاء به آرا عمومی باشــد؛ یعنی امور 
کشــور بر اساس توافق اداره خواهد شــد. این کارکردهای مورد نظِر موسس 
اســت. کارکرد شورا چیســت؟ تصمیم گیری، نظارت، هماهنگی بین ملت و 
حکومت، شناسایی مسائل و مشکالت و ارائه راه حل برای مشکالت، این ها 
کارکردهایی اســت که موسسین برای شوراها تعریف کرده اند،  و هیچ کدام از 
این کارکردها سیاسی نیستد. ما در داخل چنین تعریفی، کارکردهای اجتماعی، 
فرهنگی، مدنی و حتی امنیتی می بینیم ولی هیچ هدف سیاســی برای کارکرد 
شــورها، تعریف نشده است. بنابراین آسیب از کجا ناشی می شود؟ از آنجایی 
که گروه های سیاســی و باندهای رانت خواری و مافیایی وارد امور مربوط به 
شوراها می شوند. چرا؟ چون شورا مکانی است که به مسائل شهر می پردازد و 
شــهر هم  محلی است که در آن ثروت تولید می شود. پس گروه های مافیایی 
بی شــک نمی توانند چشم  خود را بر روی این نهاد ببندند. قسمت خطرناک 
ماجرا جائی است که مافیا و گروه های سیاسی به ائتالف می رسند و ما می بینیم 
که گروه های سیاســی برای انتخابات شوراها لیست ارائه می دهند و مردم را 
جذب می کنند و رای  هم می گیرند. بدین ترتیب فردی که به شــورا می رود، 
الجرم می بایســت منافع این  گروه ها را تامین کند و راه دیگری ندارد. چرا؟ 
چون در جامعه ما احزاب و گروه های سیاسی نتوانسته اند مردم را جذب کنند. 
وقتی حزب حق عضویت، یعنی درآمد ندارد الجرم می باست از راه های دیگر 
و مراجع غیرقانونی کسب درآمد کند. االن که در آستانه انتخابات هستیم، اگر 
مقداری ظریف تر و دقیق تر مســاله را پیگیری کنیم، خواهیم دید که باندهای 
رانت خواری و گروه های سیاســی و افرادی که متهم به رانت خواری هستند 
می خواهند در لیســت ها قرار بگیرند. به گونه ایکه مشاهده می شود برخی از 
رانت خواران در لیست های اولیه گروه های سیاسی هم جای گرفته اند و شاید 
به این امر اقبال هم نشان داده شود. این یعنی ما با یک بحران تغییر کارکردی 
و کاربری در امورات شوراها و سایر امورات مواجه هستیم و مکانیزم هایی که 
در مقابل چنین انحرافاتی بایســتد، بسیار ضعیف عمل می کنند. در غرب این 

  بهمن عبدی
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همان بخش خروجی خرده نظام شــورا است که قبال اشاره کرد. یا در فرایند 
تصمیم گیری در درون شــورا به طور میانگین حدود بیست درصد تصمیات 
در چهار ســال فعالیت شورای ســوم مربوط به هبه و بخشش بود. این عدد 
در یکی از ســال ها 27 درصد است. یا تصمیمات سه فوریتی نمونه دیگری 
است. در یکی از سال ها بیش از 20 درصد تصمیمات سه فوریتی بود. یعنی 
بیش از آنکه تصمیمات برنامه محور باشد، اضطرار محور بود. ادوارد دمینگ 
یکی از دانشمندان مدیریت است که ژاپن تحوالت اقتصادیش را بعداز جنگ 
جهانی دوم مدیون ایشان است. وی اعتقاد دارند تنها 20 درصد مشکالت در 
سازمان ها، از افراد اســت، 80 درصد آن مربوط به طراحی نامناسب سیستم 
است. فساد ساختاری که می گویند همین است. ساختارها یا همان تنظیمات 
نهادی طوری چیده شــدند که امکان فســاد را می دهند. برای برچیدن بساط 
فساد یا تقویت عملکرد سیستم های اجتماعی چون شورا ها نیاز به باز تعریف 
سیستم هســتیم. قانون انتخابات، قوانین حاکم بر فرایند های تصمیم گیری، 

ارتباط شورا و شهرداری و ... بخشی از این تنطیمات هستند.
حاجی زاده: اگر بخواهیم به صورت دقیق هــدف را بیان کنیم، هدف این 

است که جلوی انحراف ها را بگیریم و عملکردها را اصالح کنیم.
زایرکعبه: این که عنوان شــد رفتار تابعی از ســاختار است را شاید به این 
شــکل نیز بتوان گفت که ساختار همچون یک درخت است که شورای شهر 
به عنوان یک واحد رفتاری میوه آن درخت اســت. لذا ساختار موجود کشور، 
چنین شــورایی را به وجود می آورد. از نظر بنده، عامل مسلط در شکل دادن 
به این نوع شــورای کم توان، قدرت متراکم دولتی و یا تمرکز دولتی اســت. 
حال راه حل چیســت؟ راه حل را به دو قســمت می توان تقســیم کرد: یک 
بخش ذیل راه حل های ساختاری قرار می گیرد و بخش دیگر ذیل راه حل های 
کنش گرانه. از لحاظ ساختاری خوشبختانه روند به نفع ماست؛ چراکه ما روز 
به روز شــهری تر، صنعتی تر و باسوادتر می شویم. از این روی ما چه بخواهیم 
و چه نخواهیم، به این ســمت در حال حرکت هســتیم و این به نفع ماست. 
همچنین زمان هم در بحث ساختارها موثر است؛ چرا که برخی مسائل همانند 
قطعــات یک پازل در طول زمان جای خود را پیــدا می کنند. به عنوان مثال 
پس از گذشت بیست سال از تشکیل اتحادیه ی اروپا که دارد مراحل نوجوانی 
خود را سپری می کند، می بینیم که این اتحادیه مثل شوراهای ما هنوز هم با 
چالش های جدی از قبیل خروج بعضی اعضا مواجه اســت اما به مرور زمان 

این گونه مشکالت حل خواهد شد.
کارایی: یعنی شما فکر می کنید که در نهایت زمان به نفع این جریان است.
زایر کعبه: بله در طول زمان دولت یا نهادهای باالدســتی باالجبار بخشــی 
از قــدرت خود را تفویــض خواهند کرد و در مقابل، شــوراها هم به عنوان 
نهادهای مردمی توانمندی های خــود را افزایش خواهند داد. این که اعضای 
تشکیل دهنده شورای شهر یا همان کنش گران حاضر در آن چه کسانی باشند، 
اهمیت فراوانی دارد. بنابراین توانمند شــدن شــورای شهر هم ناشی از جنبه 

های ساختاری و هم ناشی از جنبه های کنشگرانه است.
کارایی: در واقع می توانم نتیجه بگیرم که حتی اگر ســاختارها را تا حدود 
زیادی خارج از کنترل ما فرض کنیم، اما  همچنان می توان به عاملیت انسانی 
امیــدوار بود و این می تواند دلیلی باشــد بر این که بایــد فعاالنه در انتخابات 

شوراهای شهر مشارکت کنیم؟
حاجی زاده: اگر بر روی تعیین کنش گران متمرکز شــویم خواهیم توانست 
به مرور زمان و بااســتفاده از کارکردهای اصالح شده ضعف های ساختار را 

برطرف کنیم.

تعریف نشده اســت. اما در جامعه ایران چگونه می توانیم بگوییم که تشکیل 
شورا معلول یک تفکر سیاسی نیست؟ یعنی اگر آقای خاتمی نمی آمد شوراها 

اصاًل تشکیل می  یافت؟ آیا این را قبول دارید؟
حاجی زاده: تشــکیل شوراها در قانون اساسی قید شده است. درست است 
که آقای خاتمی آن را اجرایی کرد، اما این بدین معنی نیست که شوراها را در 
مســیر کارکردهایی که قانون اساسی نوشته است حرکت می کنند و نیازی به 
آن نیست که در مسیر خدمت به مردم هدایت شود. اتفاقًا یکی از عواملی که 
ما را به بن بســت رسانده، این است که در ظاهر فضای سیاسی دوقطبی است 
اما هیچ وقت نمی بینید که رانت خوارها بیایند و در درون شــورا درگیر تضاد 
دوقطبی سیاســی شوند. درگیر نمی شوند چون مسیر آن ها مشخص است آنها 
برای رنت خواری آمده اند. فضای دوقطبی بیرون به داخل شوراها هم منتقل 
می شــود سیاست دوقطبی نه در خدمت مردم، بلکه در راستای سهم خواهی 

و منافع حزبی گروهای رانت خوار عمل می کند

عبدی: شــما می گویید که شــورای شهر تشکیالتی اســت که مطلقا نباید 
سیاسی شــود و این در قانون آمده است. سوال من این جاست که در جامعه 
ایران، امر فرهنگی و اجتماعی چقدر مستقل از امر سیاسی می تواند باشد. شما 
یک تشکل مدنی را در نظر بگیرید. آیا قدرت و اختیار و کیفیت عملکرد این 

تشکل مدنی، در دولت های مختلف متفاوت است؟
درس خوان: من از این منظر با آقای دکتر عبدی موافق هستم که بر سر کار 
قرار گرفتن یک متخصص در راس شورای شهر، لزوما به معنای درست بودن 
تصمیمات و کارکرد مثبت نیســت. من هم فکر می کنم متنوع بودن اعضای 
شــورا لزوما پدیده ی بدی نیست. من به عنوان یک شهرساز موافق این هستم 
که شهرسازان و معماران به شورا بروند ولی این که بخواهیم جلوی ورود افراد 

دیگر را بگیریم درست نیست.
حاجــی زاده: بله،این را باید بگویم که قانون این اجازه را به ما نمی دهد که 
صرفا بر مبنای تخصص و تحصیالت یک فرد مانع از ورود وی به شــوراها 
شــویم؛ معیار ما نتایج عملکرد اســت. احتماال یک ورزشکار عملکرد بهتری 

نسبت به یک پروفسور شهرسازی داشته باشد.
بافنده: در نظریه سیســتم ها باوری اســت که رفتار را تابعی از ساختار می 
داند. عملکرد شــورا ها، بد یا خوب، رفتاری اســت که از درون یک ساختار 
مشــخص بر آمده اســت. به زبان عامیانه از کوزه همان تراود که در اوست. 
منظور از ساختار، تعامالت دیالکتیکی بین مولفه ها و متغیرهای سیستم است. 
ارتباطات بین اجــزاء موجب بروز پدیده های جدیدی می شــوند. مانند دو 
عنصر ســمی کلر و ســدیم که پس از ترکیب تبدیل به نمک طعام می شوند. 
این فرایند تحت عنوان "نوپدیداری" در سیســتم ها شــناخته شده است. در 
سیســتم های اجتماعی نیز مســائلی چــون عملکرد کلی آن، فســاد  و ... از 
برهمکنش اجزاء سیستم بروز پیدا می کند. اگر قصد بر کنترل رفتارهائی چنین 
اســت می بایســت ارتباطات بین اجزا را بازتعریف کرد. این موضوع مشابه 
مبحثی است که نهادگراها می گویند و نمود آن تاکیدی است که به عنوان مثال 
آقای دکتر فرشــاد مومنی بر نهادها و ارتباطات نهادی دارد. قوانین انتخابات 
شورا، نحوه ارتباط بین شورا و شهرداری، قوانین حاکم بر فرایندهای تصمیم 
کیری در درون شــورا، ارتباط بین شورا و مراکز قدرت فرایند نو پدیداری را 
شکل می دهد. من به خاطر دارم در طرح ارزیابی عملکرد شورای سوم یکی 
از تعهدات ما تعیین درصد اجرای مصوبات شورا توسط شهرداری بود. جالب 
اینکــه هیچ مکانیزمی برای نظارت و ردیابی آن وجود نداشــت. این در واقع 
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شخصي و احیاناً غیرواقع خواهد بود.
در این میان، یکي از نهادهایي که در مدیریت شهري نقش مهمي ایفا مي نمایند 
شوراي اسالمي کالنشهر تبریز مي باشند. بدیهي است عملکرد شوراي اسالمي 
در نقش نظارتي و سیاست گذاري تاثیر غیرقابل انکاري بر تخصیص بهینه منابع 
شهري و در نهایت توسعه و آباداني شهر تبریز دارد و هرگونه تالش در جهت 
ارتقا عملکرد این نهاد مردمي امري ضروري مي باشــد. اولین گام در مدیریت 
عملکرد، اندازه گیري آن اســت. بنابراین در تحقیق حاضر ســعي شده است 
عملکرد شوراي اسالمي کالنشهر تبریز در ابعاد مختلف مورد ارزیابي قرار گیرد 

و راهکارهایي جهت ارتقاء عملکرد این نهاد مردمي ارائه گردد.
جایگاه شوراها در قانون  اساسي

بر اســاس قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران اداره امور کشور باید به اتکاي 
آراء عمومي انجام شــود، همانطور که قانون اساسي مقرر نموده است مداخله 
مردم در حکومت از طریق ریاست جمهوري، مجلس شوراي اسالمي، مجلس 
خبرگان و شوراهاي کشور تحقق مي یابد بنابراین نهادهاي حکومتي را نهادهاي 
اعمال حق حاکمیت ملي مي نامند. اصولی چند از قانون اساســی مســتقیماً به 
موضوع شوراها اختصاص دارد. این اصول ذیاًل به صورت مختصر بیان می شود 

)قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران(:
1-اصل هفتم: طبق دســتور قرآن کریم »و امرهم شوري بینهم«، »و شاورهم في 
االمر« مجلس شوراي اسالمي، شوراي اســتان، شهرستان، شهر، محل، بخش، 
روســتا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیري و اداره امور کشورند. طرز تشکیل، 

حدود اختیارات، وظایف شوراها را قانون معین مي کند 
2-اصل یکصدم: براي پیشــبرد سریع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، 
بهداشــتي، فرهنگي، آموزشي و ســایر امور رفاهي از طریق همکاري مردم با 
توجه به مقتضیات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان 
با نظارت شــورایي به نام شــوراي ده، بخش، شــهر یا استان صورت مي گیرد 
که اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي کنند. شــرایط انتخاب کنندگان 
و انتخاب شــوندگان و حدود وظایف و اختیــارات و نحوه انتخاب و نظارت 
شــوراهاي مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملي 
و تمامیت ارضي نظام جمهوري اسالمي و تابعیت حکومت مرکزي باشد، قانون 

معین مي کند. 
3- اصــل یکصد و یکم: به منظــور جلوگیري از تبعیض و جلب همکاري در 
برنامه هاي عمراني و رفاهي اســتانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن شوراي 
عالي اســتانها مرکب از نمایندگان شــوراهاي استانها تشــکیل مي شود. نحوه 

تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین مي کند. 
4- اصل یکصد و دوم: شــوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظایف خود 
طرح هایي تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شوراي اسالمي پیشنهاد 

کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسي قرار گیرد. 
5- اصل یکصد و ســوم: اســتانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوري که 
از طرف دولت تعیین مي شــوند در حدود اختیارات شــوراها ملزم به رعایت 
تصمیمات آنها هستند )تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسالمي و قوانین 

کشور باشد(.
6- اصل یکصدو پنجم: تصمیمات شــورا نباید مخالف موازین اسالم و قوانین 

کشور باشد.
7-  اصل یکصد و ششم: انحالل شــوراها جز در صورت انحراف از وظایف 
قانوني ممکن نیست و مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحالل شوراها و طرز 

مرکز پژوهش های شــورای اسالمی شــهر تبریز، از سوی موسسین، به عنوان 
»بازوی علمی و تحقیقاتی شــورا و شــهرداری تبریز« معرفی و در سال 1389 
تاســیس شد. این مرکز پژوهشــی، در دوره ی فعالیت اولویت هایی را جهت 

انجام پژوهش به اطالع عموم رساند.
 پژوهش » ارزیابی عملکرد سومین دوره شورای اسالمی کالن شهر تبریز«، یکی 
از این طرح ها بود که در سال 1390 با نظر شورای اسالمی شهر تبریز و توسط  
سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی آذربایجان شرقی به انجام رسید و نتایج این 

تحقیق نکات جالبی در اختیار اعضاء شورا و دست اندرکاران قرار داد. 
همان گونه که عنوان شد،این تحقیق به منظور ارزیابی عملکرد شورای اسالمی 
دوره ســوم کالنشهر تبریز انجام شد.  در این تحقیق به سنجش و اندازه گیری، 
ارزش گذاری و قضاوت درباره عملکرد شورای اسالمی کالنشهر تبریز در دور 
ســوم پرداخته شده اســت و از لحاظ هدف، کاربردي و از حیث روش از نوع 
تحقیقات توصیفي محســوب مي گردد. داده هاي مورد نیاز طرح نیز، از طریق 
بررســي و مطالعه مستندات قانوني، آئین نامه، دستورالعمل ها، دستور جلسات، 
صورت جلســات و سایر مستندات مربوط جمع آوري شــد. از آمار توصیفي 
از قبیل فراوني، درصد و شــاخص هاي مرکزي )میانگین( براي تحلیل داده ها 
استفاده شده و نظر به اینکه کل جامعه مطالعه مي گردد، از آمار استنباطي استفاده 
نشده است. جامعه آماری طرح کلیه صورتجلسات و مصوبات شوراي اسالمي 

دوره سوم کالنشهر تبریز و کمیسیون هاي تخصصي آن  می باشد. 
آنچه در پی می آید بخش هایی از این طرح است:

ارزیابي عملکرد از حوزه هاي مهم و چالش بر انگیز محســوب مي شــود و 
درباره این حوزه مطالعات و تحقیقات بسیار زیادي انجام شده و در حال انجام 
مي باشــد، بطوریکه  طي ســالهاي اخیر مدلهاي زیادي تحت عناوین مختلف 
ارزیابي انواع سازمانها را انجام مي دهند. در نظام هاي ارزیابي عملکرد، معیارها 
و شاخصهاي متفاوتي مطرح گردیده و بکار گرفته مي شود.  یکي از شاخصها 
و پارامترهاي مهم معیار اثربخشــي سازماني مي باشد. فقدان یک نظام ارزیابي 

عملکرد مؤثر و کارآمد را به عنوان بیماري سازماني قلمداد مي کنند.
شــورای اسالمی شهر و روســتا نیز که یکی از مردمی ترین ارگانهای کشوری 
محسوب می شــود از ارزیابی عملکرد مستثنی نمی باشــد. بنابراین در تحقیق 
حاضر سعي شده است عملکرد شوراي اسالمي کالنشهر تبریز در ابعاد مختلف 
مورد ارزیابي قرار گیــرد و راهکارهایي جهت ارتقاء عملکرد این نهاد مردمي 

ارائه گردد.
فقــدان یک نظام ارزیابي عملکرد مؤثر و کارآمد را به عنوان بیماري ســازماني 
قلمــداد مي کنند. بدون اندازه گیري، مبنایي براي قضاوت و اظهار نظر و ارزیابي 
وجود نخواهد داشــت و آنچه ارزیابي نشود به خوبي اداره نمي شود. بنابراین 
اعضاي هر مجموعه براي پیشــرفت و نیل به اهداف خــود، نیاز به آگاهي از 
موقعیت و نحوه عملکرد خود دارند و این آگاهي موجب مي شــود که از نقاط 
قــوت و ضعف عملکرد و رفتار خود مطلــع گردیده و تمهیدات الزم را براي 

اثربخشي بیشتر کوشش هاي خود بکار گیرند.
از طرف دیگر، سازماندهي، تصمیم گیري و تخصیص منابع در فرایند مدیریت، 
مبتني بر اطالعات بدست آمده از خروجي ها )تولید یا خدمات( صورت مي گیرد 
و اندازه گیري عملکرد براي آماده ســازي اطالعات، مرحله اي حیاتي براي هر 
نظام مدیریتي است. تا آنجا که مي توان گفت اندازه گیري عملکرد تنها راه بدست 
آوردن اطالعات ملموس، مرتبط و ســازگار است. در غیر اینصورت هر گونه 
تصمیمي در مجموعه تصمیمات ســازماني بر اساس ارزش ها و برداشت هاي 

ارزیابی عملکرد سومین دوره شورای اسالمی کالنشهر تبریز

نگاهی به پژوهش
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د ضرورت ارزیابي عملکرد دولت و دستگاه هاي اجرایي زیر مجموعه دولت

در اواخر دهه 1920 با بروز بحران بزرگ، چالش هاي نظري و تجربي جدیدي 
پیرامون کارایي بازار ایجاد شــد و نظریات "عقالیي بــودن دخالت دولت در 
اقتصاد" به مرحله تعیین کننده اي رســید. در واقع بحــران 1929 و در پي آن 
مباحــث کینز در اقتصاد و ظهور مکتــب کینزینها، نقطه عطفي براي نگرش به 
جایــگاه دولت در نظــام اقتصادي به وجود آورد از دهه 1930 به بعد مســئله 
بررسي عقالیي بودن دخالت دولت ها در اقتصاد جاي خود را به بررسي نحوه 
دخالت دولت داد. از ســوي دیگر در دهه هاي بعد و همزمان با به اســتقالل 
رسیدن کشــورهاي مســتعمره و پایان جنگ جهاني دوم و عطش کشورهاي 
تازه اســتقالل یافته براي دستیابي به توســعه )به واسطه شعارهایي که رهبران 
این کشــورها در زمان مبارزه براي اســتقالل داده بودند( در کنار دســتیابي به 
حقیقت عدم کارآمدي نظام بازار و توصیه هاي اقتصاد مرسوم در این کشورها 
بر ضرورت دخالت کارامد و برنامه ریزي شده دولت اقتصاد تاکید مجددي شد 
و بر این اساس جهان را به جاي دخالت یا عدم دخالت دولت، به سمت "نحوه 

دخالت دولت" سوق داد.
لذا از این پس تمرکز نظریه پردازان توســعه نیز نحوه و حوزه هاي دخالت در 
کشورها شد. با شناسایي حوزه هاي دخالت دولت سازمان ها و نهادهاي متناسب 
نیز براي انجام وظیفه ترســیم شده ایجاد شده و اصل تقسیم کار توسط دولت 
براي انجام وظایفش به اجرا درآمد هر یک از ســازمان هاي دولتي مســئولیت 

انجام وظایف دولت در حوزه ها و بخش هاي مربوطه را بر عهده گرفتند.
با گســترش حوزه هاي دخالت دولت در اقتصاد ســوال هایي همچون نحوه 
و حــوزه هاي دخالت دولت با توجه به تغییرات زماني و مکاني ایجاد شــده 
گســترش یافت و همین امر اذهان نظریه پردازان را به این سمت سوق داد که 
آیا دخالت دولت در عرصه هاي پذیرفته شــده کارآمد مي باشد یا نه آیا دولت 
با توجه به منابعي که مورد اســتفاده قرار مي دهــد، کارایي و کارامدي الزم را 
در حوزه حضور خود دارد یا نه؟ این ســوال به خصوص در کشــورهاي تازه 
استقالل یافته و به عبارتي دیگر کشورهاي در حال توسعه امروز، بسیار جدي 
تر بیان شد )این امر هم به دلیل گستره دخالت دولت در کشورها بود( بر همین 
اســاس نگاه ها متوجه عملکرد دولت و میزان کارامدي و اثربخشي آن و انجام 
ارزیابي این عملکرد شــد، و بر همین اســاس نیز نظریات مرتبط با این عرصه 
در قالب الگوهاي ارزیابي عملکرد دولت و دستگاه هاي اجرایي شکل گرفتند 
و عملکرد دولتها و ســازمان هاي مربوطه نیز بر همین اســاس مورد بررسي و 

ارزیابي قرار گرفتند. 
ارزیابي عملکرد دولت و دستگاه هاي دولتي امروزه در کشورهاي توسعه یافته 
به صورت مداوم صورت مي گیرد و در نظام برنامه ریزي این کشورها جایگاهي 
شایســته دارد. در صورتي که این امر در کشــورهاي در حال توسعه همچنان 
مغفول مانده و یا به صورت نا کارآمد به آن نگریســته مي شود بر همین اساس 

نیز نتایج ارزیابي هاي انجام گرفته نتایج قابل استفاده و مطلوبي نمي باشد.
با ارائه مطالب مذکور تالش شد ضرورت تاریخي توجه به نقش دولت و انجام 
ارزیابي عملکرد آن چه در کشورهاي توسعه یافته و چه در کشورهاي در حال 
توسعه بیان شــود، اما ضرورت نوجه به آینده و اتخاذ رویکرد آینده نگري در 
توسعه هر کشور و همچنین پیچیدگي و تنوع فعالیت هاي اقتصادي و درماندگي 
اقتصاد بازار از پاســخگویي به این پیچیدگي ها و لذا ضرورت دخالت کارآمد 
و راهبردي دولت، توجه به امر ارزیابي عملکرد دولت و دستگاه هاي دولتي را 

صد چندان مي نماید.
از سوي دیگر اثرات اقتصادي، اجتماعي و سیاسي عملکرد دستگاه هاي دولتي 
در حوزه هاي مختلف یکي دیگر از ضرورت هایي است که ارزیابي عملکرد را 
ضروري مي نمایاند. به عبارتي دیگر این که سیاست ها و برنامه هاي اتخاذ شده 
توســط یک دولت به رفع کاســتي هاي اقتصادي، اجتماعي و سیاسي موجود 
منجر شده و یا باعث گسترده تر شدن آنها شده است مواردي است که کشورها 

تشــکیل مجدد آنها را قانون معین مي کند. شورا در صورت اعتراض به انحالل 
حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به 

آن رسیدگي کند.
اصل هفتم قانون اساســي صراحت دارد که شــوراهاي اسالمي کشور یکي از 
ارگان هــاي تصمیم گیري و اداره امور کشــورند. و اگرچه به لحاظ تصمیمات 
سازماني و اداري کشــور داراي وظایف خاص خود هستند ولي از نظر قانون  
اساسي و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتي قرار مي گیرند. حتي دامنه 
حکومت آنها به اندازه اي است که مسئولین دولتي موظف به رعایت تصمیمات 

آنها در حدود اختیاراتشان  هستند. 
همچنین با مالحظه اصل یکصدم قانون اساسي به نظر مي رسد که قصد و نیت 
قانون گذار از وضع اصــل یکصدم توزیع قدرت در نظام هاي اجتماعي، امور 
اجتماعي، اقتصادي، عمراني و فرهنگي و... می باشد. قانون اساسي با واگذاري 
این دســته از امور و فعالیت هاي اجتماعي به شوراها سعي کرده است تمرکز 

منابع قدرت در دست عده خاص نباشد.
ارزیابی عملکرد

مؤسسات و سازمانها و دســتگاههای اجرایی با هر ماموریت، رسالت، اهداف 
و چشــم اندازی که دارند نهایتاً در یک قلمرو ملی و یا بین المللی عمل می کنند 
و ملزم به پاســخگویی به مشــتریان، ارباب رجوع و ذینفعان هستند تا شرکتی 
که هدفش ســودآوری و رضایت مشتری است و ســازمانی که هدف خود را 
اجرای کامل و دقیق وظایف قانونی و کمک به تحقیق اهداف توســعه و تعالی 
کشــور قرار داده، پاسخگو باشــند. بنابراین، بررسی نتایج عملکرد، یک فرایند 
مهم راهبردی تلقی می شــود. کیفیت و اثربخشی مدیریت و عملکرد آن عامل 
تعیین کننده و حیاتی تحقق برنامه های توسعه و رفاه جامعه است. ارائه خدمات 
و تولید محصوالت متعدد و تامین هزینه ها از محل منابع، حساســیت کافی را 
برای بررســی تحقق اهداف، بهبود مستمر کیفیت، ارتقای رضایتمندی مشتری 
و شــهروندان، عملکرد ســازمان  و مدیریت و کارکنان را ایجاد کرده اســت. 
درصورتــی که ارزیابی عملکرد  با دیدگاه فرایندی و بطور صحیح و مســتمر 
انجام شــود، در بخش دولتی موجب ارتقا و پاســخگویی دستگاههای اجرایی 
و اعتماد عمومی به عملکرد ســازمانها و کارایی و اثربخشی دولت می شود. در 
بخش غیردولتی نیز موجب ارتقای مدیریت منابع، رضایت  مشــتری، کمک به 
توســعه ملی، ایجاد قابلیتهای جدید، پایداری و ارتقای کالس جهانی سازمانها 

و شرکتها می شود.
 ارزیابی عملکرد فرایندی اســت که به ســنجش و اندازه گیری، ارزش گذاری 
و قضــاوت درباره عملکرد طی دوره ای معین می پــردازد. ارزیابی عملکرد در 
بعد سازمانی معموالً مترادف اثربخشی فعالیت هاست. منظور از اثربخشی میزان 
دســتیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیت ها و عملیات است. 
ارزیابی عملکرد در بعد نحوه اســتفاده از منابع در قالب شــاخص های کارایی 
بیان می شــود. اگر در ساده ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم، 
نظام ارزیابی عملکــرد در واقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص 
اســتفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می  دهد و عبارتست از 
اندازه گیری عملکرد از طریق مقایســه وضع موجود با وضع مطلوب یا ایده آل 
براساس شاخص های از پیش تعیین شده که خود واجد ویژگیهای معین باشد. 
به طور کلی انظام ارزیابی عملکرد را می توان فرایند ســنجش و اندازه گیری و 
مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش معین در 
دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخص های معین و در دوره زمانی معین 

با هدف بازنگری، اصالح و بهبود مستمر آن می باشد.
به فرایند ســنجش جامع عملکرد و در قالب عباراتي نظیر: کارایي، اثربخشي، 
معناداري، توانمندســازي قابلیت پاســخگویي در چارچوب اصول و مفاهیم 
براي تحقق اهداف و وظایف سازماني، ساختاري، برنامه اي و توسعه بلندمدت 

سازمان ارزیابي عملکرد سازمان اطالق مي شود.
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- جایگاه شــورای شــهر در قانون گذاری و سیاست گذاری برای امور شهر و 
میزان اثربخشی تصمیات اتخاذشده 

نتایج طرح نشان می دهد که در برخی حوزه ها نقش شورا در سیاست گذاری 
برای امور شهری پر رنگ و در برخی حوزه های دیگر بسیار کم و ناچیز است. 
به عنوان مثال نتایج تحقیق نشــان می دهد کمســیون تحقیق و نظارت شورای 
شــهر، پر مشغله ترین کمســیون اما در مقابل کمیسیون فرهنگی، کم کارترین 
کمیسیون شــورا بوده است این کمیسیون همچنین دیرتر از سایر کمیسیون ها 
زاده شده است. در خصوص کمیسیون گردشگری نیز اگرچه پیش بینی می شد 
که هرگز پا به عرصه وجود نگذارد، اما چهار سال بعدی صحت این پیش بینی 

ها را با وضوح بیشتری نشان داد. 
شاید بتوان عملکرد شورای شهر را از سه منظر مورد مطالعه قرار داد. اول نحوه 
انتخاب اعضای شورا، دوم فرایند تصمیم گیری در کمیسیون ها و صحن شورا و 
سوم فرایند اجرای تصمیمات اتخاذ شده توسط شهرداری. در تحقیقی که برای 
شورای شهرانجام شد، هر سه منظر فوق  مورد مطالعه قرار گرفت. نحوه انتخاب 
اعضای شــوراها در واقع به مثابه ورودی سیســتم تصمیم گیری شورا در نظر 
گرفته شــد. آنچه از بررسی دقیق ورودی سیستم یا همان فرایند انتخاب برمی 
آید این اســت که هم قانون و هم شرایط برگزاری انتخابات به گونه ای است 
که عدم عقالنیت در برخی از تصمیمات شورا به راحتی نمود می یابد.  چنانچه 
خویشــاوندمداری و تبارگرائی را از مصادیق عدم عقالنیت بیانگاریم، هر دوی 
این موارد خود را در انتخابات شــوراها به وضوح نشــان می دهند. شاید فعال 
کردن شورا یارها با شورا های محلی و اصالح قوانین مربوط به انتخابات شورا 
بتواند عقالنیت در تصمیم گیری ها را تضمین کند. شــهر می تواند به محالت 
و بلوک ها تقسیم گردد و کاندیداها نیز نه کاندایدای شهر بلکه کاندیدای محل 
و یا بلوک مورد نظر باشــند. طوری که تنها در یک محله حق کاندیدا شدن را 
داشته باشند و آن هم تحت شرایطی از جمله سکونت در محله مورد برای یک 
بازه زمانی معین. همچنین رای دهندگان نیز تنها در محله زندگی خود حق رای 
دادن داشته باشند. همچنین اقدامات دیگری نیز وجود دارند که به کار مدیریت 
رفتارهای قومی و عشیره ای و در نهایت حرکت در مسیر عقالنیت می آید. از 
آن جمله می توان به وجود مکانیزم هایی برای ارزیابی تصمیمات شــورا و یا 
انتشار تصمیمات شــورا از طریق رسانه هاو همچنین نقد و ارزیابی آنها اشاره 
کــرد. موارد مذکور می تواند فرایند تصمیم گیــری ها را عقالنی تر نماید.این 
موضوع در آئین نامه داخلی شــورا و قوانین مربوطه نیز پیش بینی شــده اما از 

جمله موارد معطل مانده در بحث شورا ها می باشد.
مورد ســومی و آخری که در طرح ما مورد توجه قرار گرفته،اجرای تصمیمات 
توســط شهرداری است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تقریباً مکانیزمی برای 
ردیابــی و کنترل اجرا یا عدم اجرای این تصمیمــات وجود ندارد. بنابراین به 
نظر می رسد برای اثربخشــی تصمیمات شورا در سه حوزه ورودی، فرایند و 

خروجی نیاز به بازبینی و اصالحات جدی است.
 

- میزان پایبندی و التزام اعضای شــورای شهر به مشارکت شهروندان در امور 
شهر 

اگرچه طرح به روشنی به این مساله نپرداخته است اما به نظر می رسد شورای 
شهر فاقد مکانیزم های مناسب برای به مشارکت کشیدن شهروندان است. مرکز 
تحقیقات شــورای شهر شاید می توانســت این امکان را در اختیار شورا قرار 
دهد اما عمر کوتاه آن این امکان را از شورا گرفت. اما آنچه مسلم است وجود 
نظام پیشنهادات و گردآوری و تحلیل پیشنهادات از طرف شهروندان،ارتباط با 
سازمان های مردم نهاد و سپردن بخشی از کار به آنها می تواند موجب تقویت 

مشارکت شهروندان گردد.  

مي بایســت همواره آنها را لحاظ نمایند. همانطور که ذکر شد به دلیل اهمیت 
دخالت دولت در اقتصاد و مشــخص شدن ناهنجاري هاي اجتماعي اقتصادي 
و سیاســي که بازار قادر به رفع آنها نمي باشد، عملکرد دولت تاثیر فراواني بر 
رفع یا گســترش این ناهنجاري ها دارد، اینکه در یک کشــور بیکاري گسترده 
قشــر جوان، آن کشــور را با مشکالت فراوان روبرو ســاخته است، حوزه اي 
است که دولت مي باید به آن توجه داشته و در سیاست هاي آتي خود، تجربه 
سیاست هاي گذشــته خود را جهت رفع این ناهنجاري ها، مد نظر قرار دهد، 
چه بسا این ناهنجاري ها به دلیل عدم مرتفع شدن باعث ایجاد ناهنجاري هاي 
دیگر در جامعه شــده و بدینوسیله هزینه هاي سنگیني بر جامعه تحمیل نماید 
به عنوان مثال ناهنجاري هاي سیاسي و اجتماعي نظیر شوره ها، اعترافات، کج 
روي هاي اخالقي و... را مي توان به عنوان عوامل گسترش و تداوم بیکاري در 
یک کشور عنوان نمود که ضرورت دارد دولت ها به این نتایج نیز در عملکرد 
خــود توجه نموده آنها را مورد ارزیابي صحیح قرار داده و در آینده از نتایج آن 

استفاده نمایند.
مهم ترین یافته های تحقیق 

بررسی وضعیت صورتجلسه های شورای اسالمی کالن شهر تبریز و موضوعات 
مطرح شــده در فاصله ســال های 86 تا 89 نشــان می دهد، از مجموع 3564 
موضوع مطرح شده در طی چهار سال، موضوع کمک و مساعدت به اشخاص و 
سازمان ها با 853 بار تکرار )23/93 درصد موضوعات( در اولویت کاری شورا 
قرار داشته  است. به عبارت دیگر بیشترین درخواست از شورای اسالمی شهر، 

مربوط به کمک و مساعدت به اشخاص و سازمان ها بوده است. 
کمیسیون های تحقیق و نظارت، فرهنگی ،  برنامه  و بودجه، عمرانی و خدمات 
شهری به ترتیب در چهار سال فعالیت به ازای هر ماه 2/7، 1/02، 2/31، 1/41 
و 1/45 جلســه برگزار کرده اند که بر همین اساس کمیسیون تحقیق و نظارت 

پرکارترین و کمیسیون فرهنگی کم کارترین آنها می باشد.
اگرچه تصمیمات زیادی در چهار ســاله اتخاذ شــده اما وجود یک نظام جامع 
مستند سازی و بایگانی برای شورای اسالمی کالن شهر تبریز ضروری به نظر می 
رسید.این نظام می تواند مشتمل بر دستورالعمل ها و روش های اجرائی تدوین 
صورت جلسات،  خالصه تصمیمات وبایگانی آن ها باشد. همچنین مکانیزمی 
برای کنترل و نظارت بر اجرا و حسن اجرای مصوبات توسط شهرداری و یافتن 
مغایرت ها الزامی می نماید. این موضوع وقتی ضرورت پیدا می کند که مشاهده 
می گردد اطالعات پر اهمیت در مورد اجرائی شــدن مصوبات شورا به صورتی 
نامنظم و پراکنده وجود دارد و در بســیاری موارد امــکان ردیابی دقیق موارد 
بااهمیت وجود ندارد. تشکیل کمیسیون گردشگری اگرچه تصمیم قابل تقدیری 

بود اما متاسفانه این کمیسیون تا زمان اتمام پژوهش هیچ گاه تشکیل نشد. 
بندهــای معطل مانده مربوط به قوانین و مقررات و آئین نامه داخلی شــورای 

اسالمی کالن شهر تبریز 
عدم انتشــار ساالنه صورت بودجه و هزینه های شــورا برای عموم مردم، عدم 
انتشــار صورت جامع درآمد و هزینه  شهرداری بصورت شش ماهه برای عموم 
مردم پس از تائید شورا، عدم تشکیل جلسات شورا در تاالر جلسات و اطاقهای 
اختصاص یافته برای هر کمیســیون، عدم انتشار کلیه مذاکرات شورا از طریق 
سایت اینترنتی، عدم ارائه گزارش صورتحساب ماهانه درآمد و هزینه تسلیمی 
شهرداری موضوع ماده 79 قانون شهرداری به همراه نظریه آن توسط خزانه دار 
شــورا حداکثر یک هفته پس از دریافت به جلســات شورا، عدم نصب دستور 
جلسات هفتگی در لوحه مخصوص، عدم رعایت سقف زمانی 15 روزه توسط 
کمیسیونها جهت بررسی طرح و لوایح، عدم ارائه گزارش ماهانه کمیسیونها به 
رسانه های جمعی و دیگر اعضای شورا و عدم رعایت سقف زمانی ارائه گزارش 

کمیسیونها در طرح و لوایح به تفکیک نوع آنها
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از صدور این فرمان تاریخی به فاصه هشت ماه پس از شکل گیری نظام جمهوری 
اســالمی و پس از فراهم شدن مقامات امر، اولین دوره انتخابات فراگیر شوراهای 
شــهر و روستا در بسیاری از مناطق کشور با حضور چشمگیر مردم برگزار گردید 
و اولین نمایندگان مردم با رویکرد اسالمی زمام امور اداره شهرها و روستاها را بر 
عهده گرفتند. از این پس بود که ســنگ بنای مدیریت یکپارچه شهری و روستائی 
گذارده شد. هرچند که بدلیل نقص قوانین موجود و عدم تجربه الزم نزد دولتمردان 
این شــورها نیز نتوانســتند جایگاهی در خور و قانونی بدست آوردند و نه تنها از 
رونق افتادند بلکه برگزاری دوره های پس از آن نیز در پس امور جاری کشور در 
حاشــیه قرار گرفت و اجرای سیاست واگذاری امور اجرائی الیه های پایین کشور 
در سطح شهرها و روستاها باز معلق ماند. این خاموشی بیست سال طول کشید تا 
اینکه مجلس با اصالح قانون شوراها، قانونی مشتمل بر نود و چهار ماده و پنجاه و 
یک تبصره در پنج فصل تصویب نمود و برای اجرا آن را به دولت وقت ابالغ نمود. 
گرچه با ابالغ این قانون زمینه برای احیای مجدد شوراها فراهم گردید اما اجرائی 
شــدن آن دو سال زمان برد دولت هفتم و شــوراهای دولت هفتم با چند رویکرد 
اساســی و به دنبال اجرای سیاست های برنامه های توسعه کشور خصوصاً برنامه 
های سوم و چهارم که دولت را موظف نموده است تا طی یک برنامه زمانبندی شده 
فرصت واگذاری امور مردم را بدست مردم فراهم نماید و بخش عظیمی از تصدی 
گری های دولت در امور اجرائی و وظایف خویش را به مردم و انجمن های مردمی 
و تشــکل های خصوصی و بخش های غیر دولتــی تفویض نماید، احیای مجدد 

شوراها را در همان اولین سال شروع به کار خود، در دستور کار خود قرار داد.
بخشی از اهداف و انگیزه های دولت در این خصوص عبارتند از :

1.اجرای اصولی از اصل های فروگذارده شده قانون اساسی که اساس مردمی بودن 
نظام را تائید می کرد.

2.حرکت به سوی کاهش تصدی گری دولت در عرصه مدیریت کشور با واگذاری 
بخشی از وظایف دولت به شوراهای منتخب مردم.

3.اجرائی نمودن بخشــی دیگر از سیاســت های کالن کشور و حرکت در مسیر 
توســعه و تعالی کشــور همگام با برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، سیاسی، 

اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب مجلس شورای اسالمی.
4.قدرت بخشــیدن به شهرداری ها و نهاد های برخاســته از متن مردم  با اعطای 

بخشی از وظایف دولت به آن ها.
5.نهادینه کردن مردم ساالری دینی و ترویج فرهنگ شورائی در تمام سطوح جامعه.

شــوراهای شهر و روســتا به عنوان نهاد های مشــارکت مردمی، از اولویت های 
حقوقی مردم هر جامعه اســت که اساساً بدون آن امکان حل مشکالت به صورت 
کامل و اساسی وجود ندارد. شورا بخشی از مدیریت اجتماعی شهر و روستا را در 
دســت می گیرد و به دلیل ذات مردمی اش و همچنین دارا بودن ارتباطات نزدیک 
با مردم  و مشکالت آنان، بسیار راحت تر و سریع تر قادر به ریشه یابی معضالت 

و مشکالت اساسی مردم خواهد بود.
رســیدگی به حجم عظیم و گســترده مسائل و مشــکالت مختلف در شهر ها و 
روســتاها در ابعاد کمی و کیفی خصوصاً در کالن شــهر ها مستلزم تمرکز زدائی 
در مدیریت و بهره گیری از نظرات و دیدگاه های آحاد مردم و مشــارکت واقعی، 
پایدار، دائمی و نهادینه انجمن ها، ســازمان ها و نهاد های مدنی مردمی است. نظر 
به اهمیت  شوراهای شهر و روستا به عنوان مردمی ترین نهاد مدنی و نقش آن در 
حل مشکالت عدیده شهر ها و روستاها در این بحث به بررسی جایگاه و عملکرد 

این نهاد مدنی مردمی خواهیم پرداخت.
 شــوراها از ظهور تا پیروزی انقالب به دلیل تغییرات سیاسی اجتماعی عظیمی که 
در نتیجه پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی در ایران رخ داد، دستخوش تغییرات 
عظیمی گشته اند. پیشینه قانون شوراها، یا به تعبیر آغازین خود انجمن های بلدیه، 
به تشکیل نخســتین نهاد قانون گذاری )مجلس شورای ملی( می رسد. به عبارت 
دیگر یکی از نخستین قوانین مصوب مجلس شورای ملی، قانون بلدیه است که در 
سال هزار و سیصد و بیست و پنچ قمری برابر با هزار و دویست و هشتاد و شش 
خورشــیدی به تصویب رســید و به این ترتیب یکی از آرمان های بزرگ انقالب 

مشروطه جامه عمل پوشید.
 بهره مندی شهروندان از حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن از جمله در زمینه 
مدیریت و اداره شهر ها در زمره حقوق سیاسی قرار می گیرد از همین رو نخستین 
مقطع تاریخی بررســی قانون شــوراها، باید زمانی باشد که برای اولین بار حقوق 
سیاسی مردم ایران به رسمیت شناخته شد. این زمان، سال های آغازین دهه هشتاد 
ســده دوازدهم هجری خورشیدی اســت که انقالب مشروطیت به ثمر نشست و 
مجلس شــورای ملی به قانون گذاری پرداخت. در طول بیش از نود و پنج سال از 
تصویب اولین قانون انجمن های بلدیه در کشور ما، تشکیل شوراهای شهر و روستا 

با فرازها و فرودهای فراوانی مواجه بوده است.
    با فروپاشــی نظام شاهنشــاهی در ایران و وقوع تغییرات چشــمگیر سیاسی و 
اجتماعی و فرهنگی در ایران در ســال هزار و ســیصد و پنجاه و هفت شمســی 
شــوراهای شــهر و روســتا نیز همپای دیگر بخش های مدیریتی کشور از موج 
تحــوالت در امان نماند و دچار تحول بنیانی گردید و در ابتدا برای مدتی هر چند 
کوتــاه دوران رکود دیگری در عرصه فعالیت شــوراها پدید آمد. احیای حکومت 
مردم بر مردم و قرار گرفتن سرنوشــت مردم بدســت خودشان از اساسی ترین و 
اصلی ترین دالیل وقوع انقالب و ایجاد حکومت اســالمی ســال هفتاد و پنج در 
ایران بود. و قانون ایجاد شوراهای شهر و روستای برخاسته از متن مردم، در قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران در اصول شش، هفت، صد، صد و یک، صد و سه، 
صد و پنج و صد و شــش به منظور تحقق همین آرمان بلند گنجانیده شده است. 
جایگاه شــوراها در نظام مردم ساالری دینی پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران 
با پشــتوانه عظیم مردمی در جهت گام برداشتن در راه ایجاد نظامی مردم ساالر با 
رویکرد دینی و با هدف برقراری حکومتی مردمی برخاسته از دل مردم و برای مردم 
شکل گرفت. در راستای اجرای این آرمان بلند در کمتر از سه ماه پس از پیروزی 
انقالب، رهبر کبیر انقالب طی فرمانی به شورای انقالب توصیه نمودند که آئین نامه 
اجرائی شوراهای اسالمی را تدوین و زمینه را برای تحقق اصل حضور و مشارکت 
مردم در عرصه تصمیم گیری بدور از هیاهوی سیاســی مرسوم فراهم نمایند. پس 

شوراهای اسالمی و شهر
رضا گلدوست
روزنامه نگار 
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اینفو گرافی
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اینفو گرافیاینفو گرافی
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جامعه به جای سیاست؛ یعنی شهر، تولیِد جامعه و شهروندان باشد و نه تولیِد 
دولت و گروه های ذینفع. بی جهت نیســت که رابرت پارک شــهر را اینگونه 
توصیف می کند: »موفقیت آمیزترین کوشش بشر برای نوسازی جهانی که در 

آن زندگی می کند طبق آرزوهایش«
مشارکت شــهروندان در امر شهرســازی و اداره آن، به قدری مهم و اساسی 
است که فقدان آن منجر به بیگانگی )Alienation( می شود. بیگانگی در تعریفی 
وســیع و عام به معنای انفصال، جدایی و عدم پیوند ذهنی )شناختی( و عینی 
)کنشــی( بین فرد و محیط او )یعنی جامعه، انســان های دیگر، ســاختارهای 
اجتماعی و خود( اســت بیگانگــی نه تنها می تواند معلول انــزوا، ناتوانی و 
عدم مشــارکت باشد، بلکه می تواند به عنوان مانعی در راه مشارکت فرهنگی، 
اجتماعی و سیاسی نیز باشد. یعنی شــهروندان محروم از مشارکت، از یکسو 
دچار بیگانگی اجتماعی می شــوند؛ و در عین حال در مواقع لزوم از مشارکت 
صرف نظر می کنند و بی تفاوتی و گاه مخالفت را پیشه می کنند. در این نوع 
از بیگانگی، شــخص از محیط پیرامون خود گسسته شده و بین خود و جامعه 
هیچگونه پیوند ذهنی و عاطفی احســاس نمی کند؛ چندانکه در یک وضعیت 
بی تفاوتی به ســر می بــرد. میزان این بیگانگی به نســبت کوچکی و بزرگی 
شــهرها، می تواند کم و زیاد شــود. بیگانگی در کالن شهرها، کالن تر است؛ 
چون محرومیت از مشــارکت در این شــهرها به دلیل نفوذ دولتمردان و گروه 

های ذینفع، بیشتر است.  
بیگانکــی اجتماعــی اجازه نمی دهد شــهروندان با جامعه خــود یک رابطه 
احساســی و عاطفی برقرار کنند، و نســبت به آن احســاس تعلق کنند؛ چنین 
جامعه ای برای شهروندانش، همچون کودک نامشروعی به حساب می آید که 
هر لحظه می خواهند از آن دوری کنند. شعار »شهر ما خانه ما« برای شهروندان 
بیگانه از شهر بی معنی است. شهر برای شهروندان بیگانه شده، نمی تواند خانه 
محســوب شود، حتی به مثابه خانه هم نمی تواند باشد! بلکه اقامتگاهی موقتی 

به حساب می آید، آن هم بدون تعلق خاطر!
مشــارکت شــهروندان در تولید شــهر، یعنی تولید مشــروعیت برای شهر. 
مشروعیت )legitimacy( فقط صفت حکومت ها و دولت ها نیست. مشروعیت 
می تواند صفت شــهرها نیز باشد. شــهری می تواند از مشروعیت برخوردار 
باشد که حق به شهر )Right to the city( به رسمیت شناحته شده باشد. »حق به 
شهر یک حق انسانی است که شامل تعلق یافتن شهر به شهروندان و مشارکت 
آنان در شهر اســت«  از نظر دیوید هاروی »حق به شهر بسیار فراتر از آزادی 
فردی و دسترسی به امکانات شهری است. حق به شهر حق تغییر دادن خودمان 
از طریق تغییر دادن شــهر است. به عالوه این حقی عمومی و نه فردی است.« 

چنین شهری قطعا می تواند »خانه مردم« باشد. 
مشــارکت را هنگامی می توان محقق شده دانســت که شهر بر اساس نیازها، 
خواست ها و آرزوهای شهروندان شکل بگیرد. شهری که نیازهای شهروندان 
را رفع نکند، آرزوهای آنان را برآورده نســازد، و یک زندگی رضایمند فراهم 
نکند، نمی تواند شهر مشارکت محور و شهر دارای مشروعیت به حساب بیاید. 
سخن پایان اینکه باید شهرها را »توسط شهروندان و برای شهروندان« بسازیم، 

و در یک کالم باید به فکر »مشروعیت شهری« باشیم!

»شــهرها همه چیز را عمیقا دگرگون می کنند. آن ها بر تنش آدمی می افزایند، 
جریان های عادی مبادله را تشدید می کنند و زندگی انسانی را بی وقفه و بی 
پایان در هم می ریزند«  در قرن بیســت و یکم  »عمده ترین شاخص زندگی 
اجتماعی بشــر، یعنی شهرنشینی« دســتخوش تحولی عظیم و سریع گردیده 
است. امروزه بیش از نیمی از جمعیت کره زمین در شهرها زندگی می کنند و 
رشد جمعیت شهرنشینی به ویژه در کشورهای در حال توسعه غیرقابل اجتناب 
می نماید. شهرها »مرکز قدرت سیاســی، عظمت صنعتی، آموزش و نوآوری 
های علمی، هنری و فرهنگی به شــمار می رونــد. آن ها بزرگترین بازارهای 
مصرف، مراکز اصلی مبادالت علمــی و تخصصی، منبع اصلی تولید و مبادله 
اخبار و اطالعات، تامین کننده اصلی خدمات و تسهیالت اوقات فراغت« می 
باشد. در مورد ویژگی ها و شــاخص های شهرهای مدرن نظرات گوناگونی 
ارائه شــده اســت. از یک نگاه شــهر را می توان مجموعه ای از فرم و محتوا 
دانست. شهر با غیرشهر )روستا، قبیله و ...( هم از نظر شکل و ظاهر فرق دارد 

و هم از نظر محتوا. 
فرم و شکل شهر را وجه تکنولوژیکی و بوروکراتیک آن تشکیل می دهد. این 
وجه از شــهر، جلوه آن چیزی اســت که در مکتب فرانکفورت از آن به خرد 
ابزاری )Instrumental rationality( تعبیر می شــود. ساختمان ها، جاده ها، برج 
ها، اتوبان ها، کارخانه ها، اداره ها... جلوه خرد ابزاری اســت که فرم و شکل 
شــهر را تشکیل می دهند. از دیگر سو، در شــهر یک نوع »روحیه شهری« یا 
»فرهنگ شهرنشــینی« هســت که با »خصوصیات اجتماعیات غیرمشابه« فرق 
دارد. به عبارت دیگر ســبک زندگی در شــهر ویژگی هایی به شهر بخشیده 
اســت که »خاص اجتماع مورد نظر یعنی شهر« می باشد. مثال »استقالل افراد 
در شــهرها« افزایش می یابد، و »پذیرش افکار جدید، ُمد پرســتی، نوآوری و 
تسامح« فزونی می گیرد. جنبه فرهنگی شهر باعث شده است که نقش ساکنان 
شــهر از رعیت یا تبعه به شــهروند )Citizen( بدل شود. از نظر آنتونی گیدنز، 
شــهروند نه موقعیتی اثرپذیر بلکه حالتی اثرگذار اســت و با سلطه سازگاری 
ندارد. از نظر هانری لوفوبر، شــهروند واژه ای اســت که به تمام ساکنان یک 
شهر اطالق می شود و دو حق را برای آن ها در نظر می آورد: حق تملک فضا 
و حق مشارکت شهری. حق مشارکت شهری این فرصت را فراهم می آورد تا 

در تصمیماتی که منجر به تولید فضای شهری می شوند دخیل شوند. 
مشــارکت شــهری را می توان بنیادی ترین عنصر شهرنشینی دانست. در یک 
اجتماع شهری، اگر مشــارکت بتواند به طور کامل نهادینه شود، می توان ادعا 
کرد که ارزش هایی همچون آزادی های مدنی، فردگرایی، برابری و تســاهل 
پیشتر نهادینه شده اند. چون مشــارکت حقیقی نمی تواند بدون آن ارزش ها 

تحقق یابد. شرط تحقق کامل مشارکت، التزام پیشینی به آن ارزش هاست. 
مشارکت، درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که 
آنان را بر می انگیزد تا برای دســتیابی به هدف های گروهی یکدیگر را یاری 
دهند و در مسئولیت کار شریک شــوند. مشارکت شهری، یعنی ساختن شهر 
به دســت و اراده خود شهروندان؛ یعنی حذف اراده دولت و سیاست از شهر، 
و حاکمیت اراده و خواســت شهروندان. مشارکت شهری، یعنی توسعه درون 
زای شهر؛ یعنی نیرو گرفتن شهر از شهروندان و نه دولت مردان؛ یعنی نشستن 

مشارکت شهری، مشروعیت شهری 
حبیب اهلل آقامحمدی

مدرس دانشگاه 
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از جمله مواردی که در ســال های اخیر از ســوی شــوراهای اسالمی و 
شــهرداری ها کمتر مورد توجه قرار گرفته، مبحث اقتصاد شــهری اســت 
که این امر نیازمند مجریان باتجربه و متخصص در راســتای حل مشکالت 
اقتصادی شهر اســت. طبق نظر کارشناسان مدیریتی، بسیاری از مشکالت 
حاضر در شــهرها به نوعی در پیوند با ناکارآمدی در حوزه اقتصادی شهر 
اســت که متعاقبا بیکاری و توزیع نامتعادل در آمد و خدمات شهری، نتیجه 

چنین فرایندی است.
یکی از مهمترین تحوالت اجتماعی جهان در عصر حاضر توسعه شهرنشینی 
اســت. علم اقتصاد شــهری نیز به مطالعه ی اقتصادی مناطق شــهری می 
پردازد. در اقتصاد شــهری مســائل تخصیص عوامل تولید و توزیع درآمد 
واقعی کاال و خدمات در داخل و بین مناطق شــهری به طور علمی بررسی 
مــی گردد. همچنین اینکه کاال و خدمات نه تنها در داخل یک شــهر بلکه 
بین شــهرها چگونه تولید و توزیع می شوند. اقتصاد شهری در صدد پاسخ 
به ســواالتی همچون علل پیدایش شهر چیست، چرا شهرها رشد و توسعه 
می یابند، آیا رقابتی بین شهرها وجود دارد، درباره استفاده از زمین در شهر 
چگونه تصمیم گرفته می شــود، ساخت و شــکل شهر چگونه است؟ می 
باشــد. بصورت خالصه می توان گفت که در اقتصاد شــهری اقتصاد دانان 
سعی می کنند با استفاده از ابزارهای اقتصادی مسائل و مشکالت یک منطقه 

شهری را مورد ارزیابی قرار دهند.
 از منظری دیگر اقتصاد شهری، اقتصاد و جغرافیا را به یکدیگر پیوند داده و 
به بررسی مواردی نظیر این که آیا تمرکز در یک فضا مفید و اقتصادی است 
یا خیر، می پردازد. همچنین بررســی هایی درباره بازار کار، سطح اشتغال، 
پایگاه اقتصادی زنان، ســهم زنان در نیروی کار شــهری، میزان در آمد در 
محله های شهری، نابرابری میزان درآمد گروههای شهری و نقش بخشهای 
صنعتــی، خدماتی، فرهنگی و توریســتی همه و همه در اقتصاد شــهری 
صورت می گیرد. در واقع بخش اقتصاد شــهری، به ترویج سیاســت ها و 
راهبرد های شهری که منجر به تقویت توانمندی شهرها می شود، می  پردازد 
تا از این طریق پتانســیل شهرها به عنوان محرک توسعه اقتصادی و عاملی 
در ایجاد ثروت و اشتغال را محقق سازند. در کل اقتصاد شهری دربرگیرنده 

سه محور اساسی است:
1-  توسعه اقتصادی محلی

2-  تامین منابع مالی شهرداری  ها
3- امور جوانان و ایجاد اشتغال

از آنجائیکه شــهرها مکان تولید و رونق اقتصادی هســتند، بنابراین برای 
بسیاری از شهرها  شکوفایی اقتصادی به توانایی آنها در حفظ و نگهداشت 
ســرمایه ها و مشاغل بســتگی دارد. آنچنان که مدیران شهرهایی که دارای 
فعالیت های تجاری و صنعتی قوی هستند و دارای اشتغال باالتر و بیکاری 
کمتری هســتند، در اداره شــهر و ارائه خدمات شهری به شهروندان بسیار 
موفق ترند. از ویژگی های اقتصادهای رو به توســعه و کمتر توســعه یافته 
افزایش شــتابان جمعیت شهرنشین و نیروی کار شــهری و به موازات آن 
رشــد آهسته بازار کار و فرصتهای شغلی است. بیکاری از جمله معضالتی 

اســت که بســیاری از کشــورها و 
شهرها با آن دست به گریبان هستند. 
هم اکنون ســاالنه به ایجاد بیش از 
42 میلیون شــغل جدید نیاز اســت 
که پاســخگوی نیروی کار باشد. با 
روند فعلی بیکاری در ســال 2018 
حــدود 215 میلیون نفر جویای کار 
در جهان وجود دارد. شــواهد نشان 

می دهد آنچه که اشــتغال را در شهرها پر رونق خواهد کرد، تولید است. با 
وجود تقویت موج صنعت زدایی از شهرها در سالهای اخیر، همچنان تولید 
در شــهرها بسیار حیاتی است. رکود و یا خروج تولید از شهرها به کاهش 
اشتغال دامن می زند. در دهه های اخیر در بسیاری از شهرهای بزرگ سهم 
بخش تولید به شدت کاهش یافته و به فعالیتهای خدماتی افزوده شده است. 
این موضوع در برخی موارد مانند دیترویت آمریکا به زوال شــهری و افت 
اقتصاد شهری انجامیده است. بنابراین شهرهای مختلف از جمله نیویورک 
و مونیخ به تکاپو افتاده اند که چطور می توانند در اقتصاد نوین شــهری که 
توام با آگاهی های زیســت محیطی اســت و در عین حال محدویت های 
فضایی شــهرها را نیز در نظر دارد، استراتژی هایی را تدوین کنند که تولید 
همچنان در شــهرها پر رونق باشــد. چرا که بخوبی آگاهند که تغییرات و 
نوآوری ها از بخش تولید به ســایر بخشها سرایت می کند. از طرفی دیگر 
تحقیقات متعدد نشان می دهد که بین بخش تولید و بخش خدمات ارتباط 
درونی متقابلی وجود دارد و ارزش افزوده بخش خدمات وابسته به ورودی 
های بخش تولید است. اگر بخش تولید پویا نباشد بخش خدمات نیز افول 
خواهد کرد. بین 70 تــا 80 درصد قیمت یک تولید کارخانه ای مربوط به 
هزینه خدمات آن شــامل خدمات قبل از تولید، حین تولید و پس از تولید 

است که این موضوع جایگاه بخش تولید را بخوبی آشکار می سازد.
امروزه در شــهرها اگرچه صنایع تولیدی کــه تولیدات ملموس و فیزیکی 
دارنــد به مناطق ارزانتر می روند اما  تمرکز صنایع دانش بینان که قســمت 
عمده تولید آنها داده و اطالعات اســت روز به روز بیشتر می شود. اقتصاد 
شهری نوین روز به روز بیشتر به تحقیق و توسعه، خدمات تجاری و مالی، 
فناوریهای نوین، توریســم و صنایع خالق متکی می باشد. امروزه بیش از 
25درصد درآمد اروپا ناشی از تجارت فناوری اطالعات و تحقیق و توسعه 

است.
در کشــور ما نیز شهرها باید به جایگاهی محوری در تولید و اشتغال دست 
یابند. تولید در شهرها می تواند محرک توسعه کلی کشور باشد. طبق نتایج 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور در سال 1395 از جمعیت نزدیک 
به 80 میلیونی کشــور 74درصد در شهرها زندگی می کنند. از طرفی دیگر 
با نگاهی به هرم ســنی جمعیت ایران در ســال 1395 متوجه می شویم که 
با جوانی جمعیت مواجه هســتیم که می تواند یک ابزار مهم توسعه باشد. 
نزدیک به 70 درصد جمعیت ایران در ســن فعالیت یعنی بین 15تا 65سال 
قرار دارند و میانگین و میانه سنی جمعیت کشور نزدیک 31 سال است که 

اشتغال، هدف اقتصاد پایدار شهری 
مقصود عهدی
مسئول دبیرخانه شورای اسالمی شهرستان تبریز
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از سال 1940 میالدی توســط اقتصاد دان آلماني »والتر کریستالر« مطرح و 
ســپس توسط اقتصاددان دیگری به نام »آگوســت لش« در مورد شهرها و 
روســتاهای پیرامون آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این نظریه مبتنی 
بر این است که اصوال مصرف کنندگان کاال و خدمات سعی دارند کاالهای 
مورد نیاز خود را از نزدیکترین مرکز تولید و عرضه کاالبه دســت آورند و 
با این کار از هزینه هــای جابه جایی بکاهند و در واقع بهای کمتری برای 

هر کاال بپردازند. 

کاربرد مدل های اقتصاد شهری
عوامل موثر بر کاربری مدل های اقتصاد شــهری در کشــورهای در حال 
توسعه شــامل بازار رسمی و غیر رسمی کار و اشتغال، حمل ونقل، نسبت 
عوامل تولید، انتخاب مکان سکونتی و نقش دولت است که در ذیل به طور 

اجمالی به بررسی این عوامل پرداخته مي شود.
1- بازار رســمی و غیر رســمی کار و اشتغال: رشد سریع جمعـــیت در 
شهرهایی که دارای درآمد پایین و دوگانگی در تکنولوژی هستند، بازارهای 
دوگانــه ای ایجاد مي کند. مدل ها و روش های موجود برای تحلـــیل و 
توسعه شهری بیشتر به بازار رسمی و متشکل نیروی کار نظر دارند. در این 
چارچوب )بازار رسمی( ســفرهای کاری در شهر مهمترین عامل در مدل 
های اقتصاد شــهری به شــمار مي رود و به عنوان مهمترین فعالیت حمل 
ونقل مـحـــسوب مي شود. در شهرهای کشورهای در حال توسعه اهمیت 
این مســاله مورد سوال است. داللی، واسطه گری، فروشندگی، دوره گردی 
و بســیاری از مشــاغل نامشخص که درون شــهرهای کشورهای در حال 
توســعه وجود دارند، نیازی به سفرهای منظم و مرتب روزانه کاری ندارند. 
این مشــاغل تا حد 10درصد از کل مشاغل شهر را تشکیل مي دهند. بدین 
ترتیب کاربرد مدل هایی که بر اســاس سفر برای کار طرح و تهیه شده اند، 

در این شهرها با مـشکل مواجه شـده و گاه بی معنا نخواهد بود. 

2- حمل ونقل: هر چند گونه های حمل ونقل کمتر باشــد، استفاده از مدل 
های اقتصاد شــهری ساده تر است. در شهرهای کشورهای در حال توسعه، 
پایین ترین گروه درآمدی اغلب پیاده ســرکار مي روند. شــاغلین با درآمد 
اندکی باالتر بیشــتر از دوچرخه و موتورسیکلت اســتفاده مي کنند. گروه 
هایی با درآمد متوسط از اتوبوس و مینی بوس و تاکسی و مسافرکش های 
شــخصی و گروه پردرآمد از اتومبیل شخصی بهره مي گیرند. از سویی در 
کشــورهای در حال توسعه زمان سفرهای کاری به مراتب از زمان سفر در 
کشــورهای توسعه یافته کمتر است که به معنای عدم تمرکز فضایی اشتغال 

است.

3- نســبت عوامل تولید: در شهرها به طور معمول ضریب سرمایه به زمین 
و سرمایه به کار، باالتر از سایر نقاط جمعیتی است. در شهرها و کشورهای 
در حال توسعه که هم سرمایه کمیاب است هم زمین و هم نیروی کار ماهر، 
انتخاب ضریب مناسب برای عوامل تولید و استفاده از تکنیک های کاربر یا 
سرمایه بر کامال موردی است و نیاز به مدل هایی دارد که با تمامی ویژگی 
های تابع تولید در آن منطقه ســازگار باشد. از سویی دیگر کمبود سرمایه و 
ســایر عوامل تولید ایجاب مي کند که مدل توسعه نه تنها شهر بلکه کشور 
و منطقــه را در بر گیرد تا بهترین تخصیص عوامل کمیاب را به کاربردهای 

گوناگون در محدوده های جغرافیایی گوناگون بیابد. 

همه این آمارها گواه جوانی جمعیت است. اگرچه میانه سنی تقریبا در همه 
کشورهای توسعه یافته باالی 40 سال است اما برای کشورهایی مانند ایران 
و دیگر اقتصادهای نوظهور، چنانچه استراتژی مناسبی برای توسعه تدوین 
شــود، وجود نیروی کار جوان یکی از مهمترین محرک های پیشــرفت و 

توسعه محسوب می شود.
به منظور فائق آمدن بر مســائل و مشکالت شهری، نظریه های اقتصاد خرد 
و کالن هر دو  به کار گرفته می شوند. مسائلی مانند درآمد، تورم، بیکاری، 
هزینه های دولتی، صادرات و واردات در ســطح یک شــهر یا مناطق شهر 
اقتصاد کالن را مورد بررســی و تحلیل قرار می دهد. در صورتی که مسائل 
واحدهای کوچک مانند کارخانه و خانوار در شــهر، از طریق اقتصاد خرد 
مورد بررســی قرار می گیرد. شناخت نظریه های اقتصاد خرد و کالن برای 
توضیح حقایق شــهری پایه و اساس است، ولی دامنه استفاده از این نظریه 
ها برای توضیح حقایق شهری محدود است، زیرا مسائل شهری زیادی در 
اقتصاد شــهری وجود دارد که امکان بررسی آنها بدون در نظر گرفتن فضا 
و فاصلــه وجود ندارد، در صورتی که نظریه های اقتصاد خرد و کالن برای 

توضیح حقایق اقتصادی آنها را در نظر نمی گیرند.  
همانگونه که در باال نیز مورد اشاره قرار گرفت، در علم اقتصاد شهری سعی 
می شود برای توضیح مسائل شهری، ابزارهای اقتصادی به کار گرفته شود، 
نه اینکه شــهر را در مطالعات اقتصادی وارد کنند. اقتصاد شهری بر خالف 
علــم اقتصاد مجرد، به کارگر به عنوان یک عامل تولید کننده نگاه نمی کند 
بلکه او را به عنــوان یک مصرف کننده، یک رای دهنده، فردی که موجب 
شــلوغی، موجب آلودگی محیط می شود و باالخره فردی که درگیر مسائل 
و مشــکالت شهری است می نگرد. از منظر اقتصاد شهری در مورد مسائل 
درون شــهر این سئواالت مورد توجه قرار می گیرد: درباره زمین و استفاده 
از آن چگونه تصمیم گرفته می شــود؟ آیا امکان بوجود آوردن یک سیستم 
حمل و نقل موثر و مفید در یک منطقه شهری وجود دارد؟ اثر تمرکز افراد 
در یک منطقه بر روی فقر و آلودگی محیط چیست؟ آیا حاشیه نشینی فقط 
مختص جوامع توسعه نیافته است؟ گرچه اقتصاد دانان شهری، جواب های 
نهایی برای اکثر این ســئواالت ندارند ولی شناخت و تجزیه و تحلیل این 

مسائل از نظر اقتصادی، اولین قدم مهمی است که باید برداشته شود. 
در قلمرو اقتصاد شهری سه نظریه مطرح است: 

1- مکان یابی فعالیت کشــاورزی یــا فاصله تا بازار: ایــن نظریه یا مدل 
اقتصادی نخستین بار توسط یک اقتصاد دان آلمانی به نام »وان تونن« مطرح 
شد که بر اســاس آن محصوالت مختلف کشاورزی از محل تولید تا بازار 
فروش به نسبت فاصله ارزش گذاری و قیمت یابی مي شود. بر اساس این 
مدل محصوالتی که با فاصله نزدیکتر به بازار عرضه مي شــوند با احتساب 
هزینه حمل ونقل و نوع محصول سود بیشتری را عاید کشاورز مي کنند. 

2- مکان یابی صنایع: در این مدل بحث در مورد مکان یابی صنایع اســت 
که با جنس خــاک، ماهیت صنایع، واحدهای تولیدی، حمل و نقل و بازار 
فـروش مـحصوالت و نیز عامل انسانی )کارگر و حجم سرمایه گذاری ها( 
در ارتباط است. این مدل نخستین بار توسط اقتصاددان آلمانی به نام »آلفرد 
وبر« پیشنهاد شد که بر اساس آن محصوالت صنایع و مکان استقرار صنایع 

با توجه به عوامل فوق محاسبه شده و به حداکثر سود مي رسید.

3- مکان یابی خدمات و نظریه مکان مرکزی: این نظریه نخســتین بار پیش 
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تنهایی برآید چرا که برای رسیدن به اقتصاد شهری پایدار و کارآمد، نیازمند 
همکاری و همیاری جمعی اســت. ایجاد تشــکل های مردم نهاد، بنگاه های 
اقتصــادی زود بازده و صندوق های قرض الحســنه می تواند باری از دوش 
دولــت بردارد و کمک حال معیشــت خانوار ها و کمک  کننده در توســعه 
اقتصاد پایدار شــهر ها باشد. برای رســیدن به اقتصاد پایدار شهری در گام 
نخســت باید فکری به حال جمعیت روزافزون شــهری و مهاجرت روستا 
به شــهر کرد. توجه به اقتصاد روســتا و فراهم کردن امکانات رفاهی برای 
روستاییان می تواند از مهاجرت بی رویه روستا به شهر کم کند و اگر به این 
امر توجه شــود جمعیت شهری به ثبات نسبی می رسد. بنگاه های اقتصادی 
زودبازده، صندوق های قرض الحسنه و تشــکل های مردم نهاد می توانند در 
جذب سرمایه های شهری و استفاده صحیح و کارآمد نقش مهمی در پیشبرد 
اهداف شهرنشــینی داشته باشند و اقتصاد شهری را از متکی بودن به دولت 
خارج کند و پویایی، شادابی و پایداری اقتصاد شهری را رقم بزند. همچنین 
حاشــیه نشــینی و اثرات مثبت یا منفی آن در عدم تعادل اقتصاد شهری و 
بسیاری از مشکالت شهری در این نوع از نگرش، قابل هضم و حل است. 
نتیجتا می توان عنوان داشت که توجه به مبحث اقتصاد شهری حالل بسیاری 
از مشکالت موجود در شهرهاست که خود مسئولین اجرایی شهرداری های 
نیــز از آن رنج می برند. در واقع توجه و برنامه ریزی شــهری بر اســاس 
مولفه های اقتصاد شــهری نه تنها تامین کننده درآمد شهرداری هاست بلکه 
از اقدامات غیراصولی همچون تراکم فروشــی به منظور کســب درآمد نیز 
جلوگیری می کند. ایجاد اشــتغال برای قشر جوان شهری و کاستن از بدنه 
اجرایی شــهرداری ها نیز از دیگر مزایای توجه به مبحث اقتصاد شــهری 
خواهد بود که همه این عوامل در صورت موفقیت آمیز بودن، تسریع کننده 
توســعه پایدار برای شهرهاست. و نیز با عنایت به شعار سال مطرح شده از 
ســوی مقام معظم رهبری با عنوان اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، به نظر 
می رسد شهرها باید به عرصه تحقق این شعار تبدیل شوند و نقشی مهم و 

منحصر بفردی را در این راستا به عهده بگیرند.

4- انتخاب مکان ســکونتی: پایین بودن سطح درآمد در کشورهای در حال 
توسعه موجب مي شود که گســتره انتخاب خانوارهای کم درآمد محدود 
باشــد. به ســخن دیگر پایین بودن ســطح درآمد آن چنان است که اغلب 
خانوارهــای کم درآمد عمال حق انتخابی بر مســکن خــود و مکان آن در 

شهر ندارند. 

5-  نقش دولت: با وجود آن کـــه در کشـورهای در حـال توسعـه میزان 
دخالت دولت در توســعه شهری زیاد اســت، اما این دخالت ساختن مدل 
های مناسب برای توسعه شهری را تسهیل نمی کند، زیرا در عـمل قـدرت 
اجـرایـی دولـت و میزان هماهنگی بین دستگاه های مسئول بسیار کمتر از 
آن اســت که برای تحقق هدف های طرح توسعه شهر مورد نیاز است. از 
سوی دیگر میزان اعمال قدرت دولت در اجرای برنامه های توسعه شهری 
و گروه های مختلف یکســان نیست. دولت بر چگونگی عملکرد بازارهای 
غیر متشکل و غیررسمی )چه بازار مسکن، بازار کار، بازار خرده فروشی و 

تجارت غیر رسمی( نظارت و قدرت اجرایی چندانی ندارد.
در مجموع مــی توان گفت که از آنجایی که شــهرها جایگاه آینده  جامعه 
انســانی هستند، توجه به شهر و امور شــهری بسیار مهم و ضروری است. 
به طوری کــه در قرن هجدهم میالدی کمتر از پنج درصد جمعیت سراســر 
جهان شهرنشین بودند و امروزه بیش از 50 درصد جمعیت جهان در شهرها 
زندگی می کنند و طبق آمار سازمان ملل متحد در سال 2050 این آمار به 65 
درصد می رسد. الزمه پیشرفت هر شهر و کشوری داشتن اقتصاد مناسب و 
پایدار است. هر شهری با توجه به موقعیت جغرافیایی، فرهنگی و تاریخی 
دارای قدرت اقتصادی و جذب ســرمایه اســت که اگر به آن توجه شــود 
توســعه پایدار را به دنبال خواهد داشت. زمانی شهرها به جذابیت می رسند 
که نیازهای اقتصادی شــهروندان در آن تأمین شود و عدم توجه به این امر 
سبب بروز مشکالتی از قبیل بیکاری، آسیب های اجتماعی و حاشیه نشینی 
می شود. بررســی جمعیت باالی شهرنشینی در ایران نشان دهنده این است 
که نمی توان تنها از دولت انتظار داشــت که درصدد رفع مشکالت شهر به 
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همان طور که گفته شد نظام های تامین اجتماعی در کشورهای توسعه یافته 
درست در برهه ها ی بحرانی توانســته اند گسترش و توسعه یابند. در واقع 
بحران اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه ای هم چون ایران می تواند 
به منزله ی فرصتی  تلقی گردد که به منظور آن، بنابر مطالعات انجام شــده 
توسط صندوق بازنشستگی کشــوری، سیاست های ناکارا حذف شده و یا 
کاهش یابند و در عوض ِ آن ها از سیاست هایی حمایت شود که سبب رشد 
اقتصادی در بلند مدت و مدیریت ریســک ها می گــردد. به عبارت بهتر از 
آنجا که تامین اجتماعی هر نوع بیمه اجتماعی یا کمک اجتماعی اســت که 
موجب امنیت بخشــیدن به مردم در برابر شوک های اقتصادی می گردد، در 
ایران نیز تامین اجتماعی به عنوان ســازمانی کــه نماد نظام تامین اجتماعی 
ایران قلمداد می شــود با همین هدف شکل گرفته اســت. تامین اجتماعی 
با کارکرد ِ کاهش فقر، تســریع رشــد اقتصادی، افزایــش رفاه، کاهش و 
مدیریت ریســک به وجود آمده اســت. بیمه های بیکاری و از کارافتادگی، 
بازنشســتگی، بیمه ی عمر، مستمری ِ بازنشســتگان و دیگر مواردی از این 
قبیل تشــکیل دهنده ی مخارج تامین اجتماعی هستند. رشد درآمد و درجه 
توســعه یافتگی کشــورها، ویژگی های جمعیتی و ترکیب سنی جمعیت از 
جمله عوامل موثر بر مخارج تامین اجتماعی هســتند. از آنجا که مستمری 
بازنشستگان بخش عمده ی مخارج تامین اجتماعی را تشکیل می دهد توجه 
به ســهم این بخش بسیار حایز اهمیت است. هم چنین به طبع آن عامل سن 
بازنشستگی مهم ترین عامل در تعیین ِ میزان ورودی و خروخی ِ صندوق ها 
به حســاب می آید، از این رو است که این عامل در تمامی کشورها همواره 

در راس توجه قرار گرفته است.
به این دلیل که افزایش سن بازنشستگی میزان ورودی و منابع صندوق ها 

بحث رفاه و عدالت اجتماعی همــواره در تمامی جوامع من جمله ایران 
مطــرح بوده اســت. اگرچه که قدمت این موضــوع در دنیا به قرون 18 و 
19 برمی گــردد، در جوامع غربی در ابتدا در اواســط قرن نوزدهم با توجه 
ِ دول اروپایــی بــه امنیت و حفاظت از نیروی کار و پــس از آن از اواخر 
همین قرن، استقرار نظام بیمه  های اجتماعی وپشتیبانی از طرح های بیمه های 
درمانی و بازنشســتگی خصوصا در زمان صدارت بیســمارک در آلمان و 
همچنین در اوایل قرن بیستم میالدی تدوین قوانین کار و اشتغال و پوشش 
طرح های ناشــی از کار و بیکاری و ســالخوردگی ســبب شد تا دولت ها 
به وســیله ی نظام تامین اجتماعی در جهــت تحقق رفاه و عدالت اجتماعی 
گامی ســترگ بردارنــد. دولت های رفاه با هدف رهایــی از فقر، بازتوزیع 
درآمــد، بهبود وضعیت اجتماعی و بیمه در برابر خطر و ریســک به وجود 
آمده اند. اگرچه که پیدایش نظام های تامین اجتماعی قدمتی دیرینه دارد، اما 
ارائه ی طرحی با عنوان  New Deal یا به اختصار ND در بحران های اواســط 
قرن بیســتم نقطه ی عطفی در بخش حمایتی و بیمــه ای نطام رفاه و تامین 
اجتماعی محســوب می گردد. طرح بیمه های اجتماعی در انگلستان سنگ 
بنای کمک های اجتماعی را بنا نهاده اســت و در آلمان، پایه گذار بیمه های 

اجتماعی شده است.
چنین تحوالت گســترده ای در اروپا راه خود را به سایر کشورها نیز پیدا 
کرد و از آســیا تا امریکای التین را تحــت تاثیر قرار داد. در ایران نیز بیش 
از یک قرن اســت که از شــکل گیری این نظام می گذرد، بر همین اســاس 
برای نخستین بار در سال 1287 در دوره ی حکومت قاجاریه قانونی تحت 
عنوان قانون وظایف به تصویب رســید و سنگ بنای نظام تامین اجتماعی 

در ایران شکل گرفت.

نگاهی به بحران صندوق های بازنشستگی
و خوانش راهکارهای برون رفت

طوبی سرمدی 
کارشناس علوم اقتصادی
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تمامی حق بیمه ی دریافت شــده از بیمه پردازان ســرمایه گذاری می شود و 
مزایای بازنشســتگی متناسب با مشــارکت فرد و احتساب سود و زیان و 
کســر هزینه ها در دوره ی بازنشســتگی پرداخت می گردد. از آنجا که این 
سیستم بســیار متاثر از نوسانات اقتصادی اســت، در کشورهایی که دچار 
بی ثباتی اقتصادی هســتند راهگشــا نخواهد بود. روش سوم نیز که روش 
اندوخته گذاری جزئی اســت مابین دو روش قبلی عمل می کند به گونه ای 
که این سیســتم بخشی از درآمدها را به پرداخت هزینه ها و بخشی دیگر را 

به سرمایه گذاری اختصاص می دهد.
همچنین از منظر تعیین مزایا نیز دو دسته ی مجزا وجود دارد: سیستم های 
 .)DC(و سیســتم های مبتنی بر حق بیمه ی معین )DB(مبتنی بر مزایای معین
در مــورد اول همه ی بیمه شــدگان فارغ از آنکه بیــن پرداختی و دریافتی ِ 
فرد ِبیمه شــده تفاوتی باشــد، همه از یک میزان مستمری بهره مند خواهند 
شد و خطرات ناشــی از بحران ها و نااطمینانی ها متوجه صندوق یا دولت 
خواهدبود. در مورد دوم میزان مســتمری از قبل تعیین نمی شود و تنها حق 
بیمه اســت که به صورت فنی تعیین می گــردد و میزان پرداخت در زمان ِ 
بازنشستگی از ســوی صندوق ها به بازنشسته، متاثر از عواملی چون مقدار 
اندوخته شده توسط فرد و احتساب سود و زیان ها و کسر هزینه های اداری 
صندوق ها خواهد بود؛ به همین دلیل خطرات ناشــی از ریســک به خود 
فــرد انتقال خواهد یافت. این مورد همان برنامه های بازنشســتگی انفرادی 
امروزی اســت؛ اما امروزه از سیســتم دیگری با عنوان سیستم حق بیمه ی 
معین صوری یا NDC نیز یاد می شــود که درواقع در آن دریافتی از شاغالن 
فعلی، پرداخت ِ بازنشســتگان ِ فعلــی را تامین مالی می کند، و این درحالی 
اســت که حق بیمه های پرداختی ســرمایه گذاری نمی شوند. همان طور که 
گفته شــد انتخاب هر یک از این سیســتم ها می توند به نوبه ی خود گامی 

برای دستیابی به پایداری صندوق ها بیمه ی اجتماعی باشد.
 ایران از جمله کشــورهایی است که از سیستم PAYG در تامین مالی و از 
سیســتم مبتنی بر مزایای معین یا DB استفاده برده است. اما نکته اینجاست 
که با شــروع به کار سیستم های DB در ابتدای به امر که میزان ورودی ها با 
نســبت ِ خوبی بر مقدار خروجی صندوق ها می چربد صندوق ها شروع به 
ســرمایه گذاری و ذخیره ی منابع می کنند اما این اقدام در ایران در برهه ها ی 
زمانی ِ متفاوت با مشکالت متفاوتی مواجه بوده است که هر یک به نحوی 
مانع از ســرمایه گذاری  در بخش های مختلف شده اند و به این صورت در 
طی ســال ها رفته رفته منابع صندوق ها از یک طرف کاهش یافته و حتی از 
طرف دیگر بدهی دولت به صندوق ها نیز رو به افزایش گذاشته است  و به 

این صورت پایداری صندوق ها را با مشکل مواجه ساخته است. 
اما آیا با توجه به نکات گفته شده در زمینه ی لزوم ِ اصالحات پارامتریک 
و ســاختاری، در کشوری که المان های توســعه خواهی و عدالت اجتماعی 
در ابعاد خرد و کالن ِ آن هنوز به خوبی ریشــه ندوانیده است و جنبه های 
حمایتی ِ سازمان های بیمه ای ِ آن روز به روز افزون تر شده و  در گذشته ی 
نه چندان دور در جهت وضع ِ قوانینی تســهیل کننده در بازنشســتگی های 
زودرس و تصویب قوانینی سهل انگارانه در راستای کاهش منابع و افزایش 
مخارج ســازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی که از 
متولیان اصلی برقراری عدالت اجتماعی اســت گام برداشته است، می توان 
تنها با اصالح پارامترهای اساســی و تغییر نظــام صندوق ها از منظر تعیین 

مزایا، انتظار برون رفت از بحران صندوق های بازنشستگی را داشت؟

را افزایــش و از طرفــی پرداخــت مســتمری را به تاخیــر می اندازد و 
ســبب کاهِش تعداد سال های پرداخت مســتمری از طرف صندوق ها به 
بازنشستگان می گردد در کشورهای توسعه یافته این عامل در تمامی ادوار 
در تیررس نگاه دولت ها و سیاســت گذاران بوده اســت؛ اما نکته ی مهم 
آنجاســت که اگرچه میانگین سن بازنشستگی در کشورهای توسعه یافته 
حدود 66 ســال است این سن در ایران در طول سال ها با نوسانات بسیار 
بســیار محدودی در حدود 51 سال ثابت بوده است. این خود به وضوح 
اختالف قابل مالحظه در رقم ِ تعداد ســال های پرداخت مستمری ِ بیشتر 
در ایران و جهان را آشــکار می کند. این نکته نیز حایز اهمیت اســت که 
در کشــورهایی با سطح رفاه و البته ســن بازنشستگی به مراتب باالتر از 
ایران تنها به مدت 4 ســال بازنشستگان از حقوق بازنشستگی برخوردار 
هســتند و این در حالی اســت که در ایران به طور متوسط به مدت 19 
سال مستمری بازنشستگی پرداخت می شود و جالب آنکه مطالعات اخیر 
صندوق بازنشستگی کشوری نشان داده است: چنانچه کلیه ی حق بیمه های 
پرداخت شده در طی سی سال اشتغال ِ فرد به نوعی سرمایه گذاری شوند 
که نرخ بازده آن ها تنها یک درصد بیش از متوســط نرخ تورم ســالیانه ی 
کشــور در بلندمدت باشد، حق بیمه ی انباشت شده و بازده آن تنها کفاف 
6 سال مستمری ِ فرد بازنشسته را خواهد داشت. حال با توجه به قوانینی 
همچون بهره مندی همسر از حقوق بازنشستگی پس از فوت بازنشسته و 
همچنین توجه به ســن امید به زندگی در ایران که تقریبن 75 سال است 
می توان گفت بین 25 تا 27 سال صندوق های بازنشستگی به بازنشستگان 
مســتمری پرداخت می کنند و این رقم در قیاس با رقم ِ کفاف ِ 6 ساله ی 

مستمری رقم بسیار بزرگ و قابل تاّملی است.
عالوه بر اصالحات پارامتریک ِ یادشــده، اصالحات ســاختاری نیز از 
نظر اقتصاددانان مغفول واقع نشده است.  از آنجا که کارکرد صندوق های 
بازنشســتگی دریافت و پس انداز ِ درصدی از حقوق ِ حقوق بگیران در 
دوره ی اشــتغال و بازپرداخت در دوره ی بازنشستگی و ارائه ی خدماتی 
از جمله بیمه های درمانی، حوادث و ... اســت اّما چگونگی کارکرد این 
صندوق ها با توجه به نااطمینانی و ریســک نسبت به آینده، سن اشتغال و 
بازنشستگی و سن فوت و بســیاری عوامل دیگر در کشورهای مختلف 
متفاوت اســت و هر یک را به نوعی با مشــکل پایــداری صندوق های 
بیمه ی اجتماعــی مواجه کرده اســت. تقریبا تمامی کشــورها با معضل 
پایداری صندوق های بیمــه ای مواجه بوده اند.  این پایداری صندوق های 
بازنشســتگی در ارتباط تنگاتنگ با شیوه های تامین مالی صندوق ها قرار 
دارد. درواقــع گزینش هر یک از روش های ســه گانــه ی تامین مالی به 
منظــور دریافت ِ منابع ِ درآمدی درجهت پرداخت تعهدات و هزینه ها به 
گام برداشتن در جهت پایداری صندوق های اجتماعی کمک خواهد کرد.

 بــه طور کلــی صندوق های بازنشســتگی از دو منظر شــیوه ی تامین 
مالــی و همچنین تعیین ِ مزایا قابل بررســی هســتند؛ صندوق ها از منظر 
شــیوه های تامین مالی به سه دسته تقســیم می شوند: روش تعادل ساالنه 
یا سیســتم توازن درآمــد با هزینه یا PAYG  و دیگری سیســتم مبتنی بر 
اندوخته گــذاری کامل یا FF و روش ســوم روش اندوخته گذاری جزیی 
یــا PF اســت. در روش اول )PAYG(کســورات شــاغلین ِ یک نســل 
صرف مســتمری بازنشســتگان نسل قبل می شــود و تعهد داده می شود 
بیمه پردازان از مســتمری مناسب در هنگام بازنشستگی برخوردار شوند. 
 )FF( این سیســتم درواقع دارای بازتویع بین نسلی است. در روش دوم
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پویا، معناساز،تولید کننده، تقلیدگریز و دارای استراتژی و اهداف کوتاه، میان 
و بلند مدت اســت. این تفکر می تواند به ســاحتی فراتر از محدودیت ها و 
خطوط ترسیم شده دســت یابد. به عنوان نمونه زمانی که هابرماس موضوع 
کنش ارتباطــی را مطرح می کند، با نیت منــدی در مورد کنش صحبت می 
کند و کنشــی را مدنظر دارد که در آن ارتباط، مسئله است. در این نوع کنش 
طبعًا نیت مندی وجود خواهد داشــت. اما در مقابــل، تفکر غیرنیت مند قرار 
دارد که به شــدت تقلیدگرا، معناپذیر وگذشــته گراست. این نوع تفکر بیش 
از اینکه تحلیــل کند، مورد تحلیل قرار می گیرد و به اندازه ای منفعل اســت 
که نمی تواند دارای اســتراتژی مطلوب و مناسبی باشد. تفکر بیشتر انسان ها 
در امورات روزمره خود بدین شکل است، زندگی سیزیف)قهرمان اساطیری 
یونان، ر.ک.افســانه سیزیف، آلبر کامو( نمونه بارزی از این نوع زندگی است. 
با این توضیح کوتاه، باید گفت وجودانسان هایی که واجد نیت مندی تفکرات 
هستند، ضرورت کارکردی هر سیستم برای حفظ پویایی و کارآیی آن سیستم 
است. از این رو به نظر می رسد نیت مندی فی النفسه خطرناک نیست بلکه این 
رابطه ی مرید و مرادی اســت که خطرساز می شود. نمی توان تفکر نیت مند 
را نفــی کرد، بلکه باید دید که تفکر نیت مند در کدام ســمت قرار دارد ؟ در 
مســیر حل کدام مسئله ها قرار گرفته اســت؟ به هر روی می توان گفت افکار 
نیت مند در پی پاسخ های جدید به مســائل اساسی بشر هستند و می خواهند 
طرحی نو دراندازند و یا به قول ســهراب سپهری چشم ها را شسته و جوری 

دیگری نگاه کنند.
اسمعیلی: آیــا این در دنیای واقعی ممکن است؟ خواه ناخواه انسان ها تحت 
تاثیر ایدئولوژی های مختلفی هســتند. خود نویســنده کتاب »هستی و زمان« 

یعنی هایدگر در نهایت از فاشیسزم حمایت می کند. 
رمضانیان پور: چنانچه اشــاره شــد این حیات و تجربه زیسته انسان است 
که بر نوع و کیفیت تفکر)نیت مندی و غیر نیت مندی( او اثرگذار اســت. این 
حیات زیســتی انسان گرسنه است که او را دچار تفکر غیر نیت مند کرده و به 
مسیر دزدی می کشاند و مجبور به تبعیت از ناخودآگاه خود می کند. برخالف 
آقای اســمعیلی بنده معتقدم زیاد اهمیت ندارد هایدگر حامی فاشیسزم بود یا 
نه، بلکه مهم ترین مســئله اینســت که آیا او توانست نیت مندانه با آن سیستم 

برخورد کند یا نه؟
ســتاری: به نظر می رســد زمانی که فکرها عمر ابدی می یابند و از بین نمی 

ستاری: کسی که سالح بدســت گرفته و در مقابل انسان ها می ایستد نیز به 
نوعی نیت مند اســت. اتفاقًا این فعل، تبلور و بروز عینی تفکر نیت مند است. 
هنگامی که نیوتن با ســقوط ســیب، قانون جاذبه را کشف کرد، هرگز نیت 
نکرده بود که قانون جاذبه را کشــف کنــد، این صرفًا حاصل تفکری محض 
و متمرکز بر حادثه ای طبیعی بوده اســت. تفکر محض، قائم بذات اســت و 
به خودی خود اتفاق می افتد، کشــف آتش و بسیاری دیگر از دستاوردهای 
بشــری از این جنس بوده اند. تفکر نیت مند ترسیم مسیری مشخص بر فعل 
تفکر اســت که این نوع نگرش موجب غرق در تاریکی شدن محیط اطراف 
مســیر مشخص شده است که هرگز مالزم با تفکر نیست. مصداق های عینی 
این امر را می توان در سیســتم و انضباط فکری اتحاد جماهیر شوروی یافت 
که اســاس قرار گرفتن سوســیالیزم بر کنکاش بر ابعاد مختلف رفتار فرد در 
بســیاری از حوزه هااز جمله هنر  ســایه انداخته بود. تفکرات نیت مند اغلب 
با ســایه کالنی که دارند مانند ســنگ های بزرگ بر روی جوانه اندیشه های 
خودرو سنگینی کرده و هستی آن ها را عقیم می کنند. اغلب ماهیت تفکر نیت 
مند با ماهیت تفکر محض در تقابل اســت. به نظر می رسد نفع طلبی، اقتدار 
گرایی و محور قرارگرفتن منیت ها در روابط اجتماعی باعث شــده است که 
انســان ها به متفکرین نیت مند بدل شوند. بایستی هوای تازه ای در عرصه ی 

تفکر دمیدن بگیرد.
رمضانیان پور: انســان در هر موقعیت و تحت هر شرایطی دارای تفکر است. 
اما روش و دستگاه فکری او در مواجه با پدیده های بیرونی می تواند متفاوت 
باشد و این امر می تواند بر کیفیت نتایج حاصل از آن تفکر موثر باشد. شایان 
ذکر اســت شکل گیری تفکر به شدت تحت تاثیر نوع زیست و به طور دقیق 
تجربه ی زیســته انســان ها قرار دارد، منظور از تجربه زیسته در اینجا شامل 
ســطح مناســبات و روابط اجتماعی، امکان و قدرت ریسک و فرصت های 
زندگی یک انســان می باشد. برای روشن تر شدن مسئله الزم است به چیستی 
و همچنین تفاوت های تفکر نیت مند و تفکر غیر نیت مند بپردازیم. رویکردی 
که می خواهم با آن  به بحث ورود کنم، رویکرد پدیدارشــناختی است. نیت 
مندی از منظر پدیدارشناســی یعنی اینکه انســان وجود خود را به روی همه 
ی پدیده ها بگشــاید؛ فرد آن قدر آزاد باشــد که پذیرای همه ی پدیده های 
عینی و ذهنی گردد. انسان نیت مند همانند پیر مثنوی است که فیل را به طور 
کامل درک می کند. از این رو می توان گفت تفکر نیت مند، تفکری خودآگاه، 

نقش و کارکرد »تفکر« نیت مند انسان در جهان
)بخش دوم(

ماهنامه کارایی در دومین میزگرد از سلســه بحث های »معیارهای ارزیابی سیســتم های اجتماعی«، نقش و کارکرد »تفکر« نیت مند 
انسان در جهان را با حضور اساتید دانشگاه، آقایان دکتر علیرضا بافنده)هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی(، دکتر مقصود 
اســمعیلی)هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسالمی(، دکتر علی ستاری)هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه نبی 
اکرم(، دکتر داود حمیدی رزی)دانشــجوی دکترای توسعه ی اقتصادی از دانشگاه تبریز، مدرس دانشگاه و عضو بنیاد ملی نخبگان(، 
حبیب اهلل آقامحمدی)مدرس دانشــگاه، محقق و نویســنده(،دکتر شــهرام میرزائی دریانی )هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد 
اســالمی(، سعید رمضانیان پور )مدرس دانشــگاه های پیام نور(، آصف حاجی زاده ) مدرس دانشگاه الغدیر( به شرح ذیل مورد بحث، 

بررسی و نقد قرار داد. 
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در این سیســتم ها فهم این موضوع که مسائل اجتماعی در سیستم هائی بروز 
می کند که هدفمند هســتند خیلی مهم است. بیشــتر راه حل هائی که برای 
مسائل سیستم های اجتماعی، نسخه پیچی می شود برآمده از نگاه جبرگرایانه 
به سیســتم های انسانی و اجتماعی اســت. بعبارت دیگری سیاست گذاران 
چنین تصور می کنند که سیستم های اجتماعی، سیستم های جبرِی فاقد اراده 
هســتند. در حالی که این سیستم ها بر اساس تحلیل منافع خود و گروه خود، 
بسته به اینکه سیاســت ها با منافع آنها سازگار است یا نه احتمال دارد، نیت 
مندانه در برابر سیاســت ها مقاومت کنند و چه بســا مسائلی جدیدی را رقم 
زنند. مثال بارز آن مقاومت نیت مندانه مردم در برابر سیاست های اقتصادی و 

اجتماعی رژیم پهلوی بود که انقالب اسالمی را شکل داد.
رمضانیان پور: به نظر می رســد موضوع نیت مندی غیر از هدف مندی است. 
هیچ انســانی نیســت که 
در زندگی هدفی نداشــته 
این مطلب  از  اما  باشــد، 
گرفت  نتیجه  تــوان  نمی 
او در زندگی دارای  کــه 
تفکر نیت مند اســت. در 
به حوزه  نیت مندی  بحث 
ورود  بیشــتر  آزادِی  ی 
مــی شــود و از وضعیت 
رفته  فراتر  موجــود  های 
می شــود.بحث عقالنیت 
محض نیســت بلکه پویایی در عقالنیت مد نظر است.همین است که تفاوتها 
را ایجاد می کنند تفکر غیر نیت مند با هدف کاهش تعداد فرزندان با شکست 
روبرو می شــود اما تفکر نیت مند با توجه به پویایی اش که آن را از مواجه 
آزاد و غیر ســوگیرانه با مسئله به دست آورده است می توانند مشکل را بنحو 

مطلوبی کاهش دهد.
حمیدی: چه نیت مند و چه هدفمند باشــیم در نهایت بایســتی یک برنامه 
عملیاتی برای اجرا وجود داشته باشد مدلی برای تحول اقتصادی وجود ندارد 

یعنی در واقع تفکر تحول وجود ندارد.
رمضانیان پور: در تکمیل ســخن قبلی بایــد بگویم، هدفمندی یک موضوع 
کمی و نیت مندی یک موضوع کیفی که مســتقل از هم هســتند. انسان ها در 
راستای گسترش حوزه ی نیت مندی خود تالش می کنند که این امر به کیفیت 
حیات زیســتی آن ها وابستگی شدید دارد. به هر ترتیب منظور از نیت مندی 
معنابخشــی به زندگی اســت اینکه فرد بتواند در درون سیستم برای خود و 
سیستم معنا تولید کند که در بسیاری از مواقع و بنابر دالیلی این امکان برایش 

مهیا نیست.
اسمعیلی: منطــق دیالکتیکی به عنوان ابزار در علوم انسانی می گوید اگر فضا 
برای تضارب آراء وجود داشــته باشــد امکان تحول وتوسعه ایجاد می شود. 
متفکران در علوم انسانی برخالف علوم تجربی که در پی کشف قوانین هستند 
در صد به چالش کشــیدن و نقد پارادیم های موجود هستند علوم انسانی به 
صورت ســاختاری بر مبنای نقد تفکر پیشــین شکل گرفته است. یعنی منتقد 
با نقد روش قبلی . روشــی نوینی را ارائه می کند. از طرف دیگر پیشــرفت 
در علوم تجربی نیز به نوبه خود تحول در علوم انســانی را غیر قابل اجتناب 

می کند.

روند، آنجاســت که زوال انسان آغاز می شود. در حیطه ی مرگ و میِر اندیشه 
هاست که حیات انسان نشــاط می یابد. زمانی که افکار مرده مومیایی شده و 

زنده نگه داشته می شود، مشکل ایجاد می شود.
رمضانیــان پور: افکار نیت مند در فرایند زمانی چنان که متوقف شــوندریال 
به ناخودآگاه انســان رفته و غیر نیت مند می شــود، چرا که افکار زمانمند و 
مکان مندند و آن چیزی که شــما آن را مومیایی شــده می نامید، همان افکار 
غیرنیت مند است. فکر نیت مند به انسان بینش می دهد و حوزه ی زیست او را 
وسعت می بخشد. از اینروست که وجود افکار نیت مند به جهت جلوگیری از 
مومیایی شدن افکار، سیستم ها و انسانهای درون آنها ضرورتی حیاتی است.

بافنده: سیســتم ها را می توان برمبنای کارکردها، رشته های علمی و ... دسته 
بندی کرد. راســل ایکاف سیســتم ها را بر مبنای هدف مندی تقســیم بندی 
می کند. موضوع بحث ما یعنی نیت مندی به نظر می رســد بیشــتر به مفهوم 

هدفمندی نزدیک است. 
امــا منظــور از هدف 
نگاه  از  مندی چیست؟ 
یعنی  هدفمندی  ایکاف 
برخــورداری از آزادی 
و اختیــار انتخاب. اگر 
باشــد  قادر  موجودی 
بین چندین گزینه یکی 
را انتخــاب کند در این 
صــورت از هدفمندی 
اســت.  برخــوردار 

بعبارت دیگر کســی که خود انتخاب می کند و برایش انتخاب نمی کنند. در 
کنار هدفمندی، واژه دیگری تحت عنوان هدفجویی را مطرح می کند. بعضی 
سیستم ها هدفجو هســتند نه هدفمند. سیستم های هدفجو آن سیستم هائی 
هســتند که از بیرون برای آنها اهداف معین شــده و آنها تنها در جهت دست 
یابی به آن اهداف عمل می کنند. هر انحرافی از هدف توسط سیستم شناسائی 
شده، اقدام اصالحی برای کاهش انحراف انجام می پذیرد. بعبارت دیگر این 
سیســتم ها توان هدف گذاری برای خود ندارند تنها پیرو هستند. ترموستات 
مثال بارز این سیســتم ها هدفجو است. با این تعریف ایکاف سیستم ها را به 
چهار دســته تقسیم می کند. سیســتم های جبری که نه اجزاء و نه کلیت آن 
هدفمند نیســتند. مانند دستگاه های مکانیکی. سیستم های جاندار مانند خودِ 
انســان که اجزاء آنها غیر هدفمند اما کلیت شان هدفمند هستند. بعنوان مثال 
قلب انســان بعنوان جزئی از وجود انســان، هدفمند نیســت بلکه هدف جو 
اســت. قلب برای خود هدف تعیین نمی کنــد بلکه هدفی که خلقت برایش 
تعریف کرده را دنبال می کند)در دقیقه حدودا هفتاد بار بتپد( اما انســان برای 
خودش اهدافی را تعیین می کند. نوع سوم سیستم ها، سیستم های اجتماعی 
است. سیستم های اجتماعی از ارتباط بین انسان ها تشکیل شده مانند جامعه، 
ســازمان و خانواده. این سیســتم ها هم کل و هم اجزاء آنها هدفمند هستند. 
هم انســان ها بعنوان اجزاء و هم کل سیستم آزادی انتخاب اهداف دارند. و 
در نهایت سیســتم های زیست محیطی را داریم متشکل از انسان و گروههای 
اجتماعی و طبیعت. این سیســتم ها به زعم ایکاف خود غیر هدفمند بوده اما 
اجزاء شــان چون انسان ها و سیســتمهای اجتماعی است هدفمند می باشند. 
با توجه به مطالب فوق سیســتم های جاندار و سیستم های اجتماعی موضوع 
بحث تفکر و تفکر نیت مند هستند. علوم انسانی نیز با این دو سطح از سیستم 
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طولی نکشید ناظرانی که با هیجان و دقت نتایج همه پرسی قانون اساسی ترکیه 
را دنبال می کردند، متوجه شــدند که اتفاقی تاریخی رخ داده است. نتیجه این 
بود که  رای های » آری«،  سیستم پارلمانی در ترکیه را به یک سیستم ریاستی 
بســیار قدرتمند  تبدیل نمود. سیســتم پارلمانی که در آن دوگانه ی نظارت / 
تعادل نقش بســیار عمده ای در تحدید قدرت به واسطه ی قدرت داشت، هم 

اکنون و به واسطه ی این تغییر بسیار تضعیف خواهد شد. 
استانبول، آنکارا و ازمیر، که به ترتیب بزرگترین شهرهای ترکیه هستند، به تغییر 
قانون اساســی رای » نه« داده اند. این در حالیســت که استانبول و آنکارا برای 
حدود 15 ســال پایگاه مطمئنی برای حزب عدالت و توسعه بوده اند و از این 
روی در نگاه اول، کســب چنان نتایجی در این شــهرها، اولین شکست واقعی 
رجــب طیب اردوغان را در این همه پرســی به نمایش می گذارد. اگرچه رای 
»آری« برنده ی این همه پرسی شد و تغییرات موردنظر حزب عدالت و توسعه 
در ساختار قانون اساسی محقق شد، اما بسیاری از اعضای اپوزیسیون و حامیان 
آن ها با همین مســاله که پایتخت و بزرگترین شهر، یعنی استانبول که در عین 
حال زادگاه اردوغان نیز هســت، به این تغییــرات رای منفی داده اند، به خود 
تسلی خاطر می دهند. امید آنان این است که این مساله باعث شود تا اردوغان 

تعمیق قطبی شدن در 
ترکیه

مایکل کپلوف
مجله فارین افرز

ترجمه و تنظیم : الناز علیزاده اشرفی

ترکیه ی اردوغان
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دیگر هم بر سر کار نگه می دارد. 
بســیاری از مخالفان مشروعیت انتخابات بالفاصله پس ازاعالم پیروزی توسط 
طرفداران اردوغان، آن زیر ســوال بردند. البته اوپوزیسیون پیشاپیش نتایج این 
همه پرســی را زیر سوال می برد. چنین امری حتی در کشورهایی که نهادهای 
آن در سالمت کامل به سر می بردند نیز به تار و پود سیاسی و اجتماعی کشور 
آسیب می رساند. اما در ترکیه که حکومت، استقالل قضائی را در هم شکسته و 
در روند بورورکراسی اختالل ایجاد کرده است، این پتانسیل وجود دارد که یک 
گسســت کامل و نهائی میان کسانی که از مشروعیت حکومت دفاع می کنند و 
کسانی که از آن دفاع نمی کنند، به وجود آید. هیچ کدام از مدافعان اوپوزیسیون 
این اظهارنظر دادگاه را کــه هیچ تخلف انتخاباتی صورت نگرفته و هیچ مورد 
مشــکوکی در شــمارش آرا وجود ندارد،  را باور نخواهند کرد. اظهارنظرهای 
اردوغان در مورد این که پیروزی عظیمی در دراه ســرکوب تروریســم، کسب 
اقتدار، قدرتمندتر کردن وجهه ی بین المللی و پیروزی بر آنارشــی روی داده، 
برای کســانی که رای »نه« داده اند، تقریبا تحمل ناپذیر و گزافه می نماید. یک 
رهبر مســئولیت پذیر تمام تالش خود را مــی کند تا قیل و قال را کمتر کند و 
آتش منازعه را کم فروغ تر، اما سابقه ی اردوغان نشان می دهد که واکنش وی 

در آینده متفاوت با چنین تصویری خواهد بود. 
به غیر از وقفه ی کوتاه آن هم در زمانی که پایداری حزب عدالت و توسعه در 
پرده ای از ابهام بود، اردوغان تمام هم و تالش سیاسی خود را بر تعمیق شکاف 

ها و گسست ها به نفع خود معطوف نموده است.
از دســت دادن آراء در اســتانبول و آنکارا اردوغــان را متقاعد خواهد کرد که 
می بایســت هوشیارتر از گذشته باشد و هیاهوالیی را که در پی خرابکاری در 
این کشور هســتند را با عزمی راسخ تر مورد تعقیب قرار دهد. وهمینطور این 
پیروزی برای وی واجد این پیام اســت کــه آرا موافقین و مخالفین بدین دلیل 
اینقدر به یکدیگر نزدیک اســت که تروریست های منتسب به فتح اهلل گولن و 
تروریست های کرد و حامیان رسانه ای و خارجی آنان، آن گونه که باید و شاید 

از ترکیه بیرون رانده نشده اند.
از این روی به نظر می  رســد، ســرکوب روزنامه نگاران، افراد دانشــگاهی، و 
کارمنــدان دولتی که به اندازه ی کافی به دولت متبــوع خود وفادار نبوده اند، 
وضعیت بدتری خواهد یافت  و چشــم اندازی برای بهترشدن آن وجود ندارد. 
به نظر می رســد اردوغان هر کسی را که سیســتم ریاستی جدید در کشور را 
مورد حمایت قرار ندهد، با این اســتدالل که این سیستم، توسط مردم انتخاب 
شده است، به عنوان دشــمن مردم ترکیه معرفی خواهد کرد؛ دشمنی که صرفا 

در خدمت اربابان خائن خود است. 
نزدیکی تعداد رای های »آری« و »نه« در همه پرســی اخیر،  ضرورتًا انگیزه ی 
تازه ای به دســت خواهد داد تا حزب حاکم به جــای تدقیق در دالیل واقعی 
نزدیکی آراء، دشــمنان اعم از دشمنان فرضی و دشــمنان واقعی را پاک سازی 
کند. همچنین اردوغان بیش از آن که در پی ســاختن پلی بر روی این شکاف و 
میان این دو گسست باشــد، تالش می کند تا مخالفان خود را از باالی صخره 

به پایین پرت کند.
در کشوری با نهادهای دموکراتیک کارآمد، قطبی شدن در خالل خطوط سیاسی 
موجود، انجام خودســری های بی حد و حصر توسط یک طرف را محدود و 
تقریبا ناممکن می سازد. در چنین کشورهایی، نهادها از سازش و توافق پشتیبانی 
می کنند و قدرت فائقه ی دولت را در هم می شکنند. اما ترکیه چنین کشوری 
نیست. اردوغان نه در پیروزی و نه در شکست متواضعانه رفتار نمی کند و این 

همه پرسی برای اردوغان به مثابه ی هر دو است؛ هم پیروزی و هم شکست.

با توجه به نتایج کســب شده در این شهرها با اعضای اوپوزیسیون در مواردی 
توافق کند و مصالحه نشان دهد.

به نظر می رســد این مساله تنها یک امید واهی باشد. چرا که کسب پیروزی که 
با اختالف اندکی به دســت آمده برای اردوغان  و حزب عدالت و توسعه چیز 
جدیدی نیســت. اردوغان و هم حزبی هایش، برای ســه دوره ی پیاپی کرسی 
های خود را در انتخابات مجلس از دست داده اند و 9 درصد  از کل آراء را از 

انتخابات ژوئن 2011تا ژوئن 2015 .
در پــی انتخابات 2015، اردوغان نه تنها روش خود را عوض نکرد بلکه حتی 
سرســخت تر به راه خود ادامه داد. اردوغان بر خالف نص قانون برای حزب 
خــود کمپین تبلیغاتی برگزار کرد، مخالفان سیاســی خود را تحت تعقیب قرار 
داد، و مبارزه ی خود علیه گروه تروریستی پ ک ک را قوت بخشید. در مورد 
اعمال ســختگیری های بیشتر در مورد پ ک ک استدالل اردوغان این بود که  
تنها نشــان دادن حمایت قوی تر از حزب عدالت و توسعه است که می تواند 

ثبات را به ترکیه باز گرداند. 
تبعات و آثار پیروزی اخیر در همه پرســی هم مشــابه خواهد بود. به نظر نمی 
رسد اردوغان به واسطه ی شواهد جدیدی که از دوقطبی شدن ترکیه در جزیان 
همه پرســی به دســت آمده است، هراسناک شده باشــد و حتی هراسی نیز از 

تعمیق و دوقطبی شدن هر چه بیشتر جامعه ندارد.
فرایندی که به رفراندوم منتهی شــد، در واقع نماد کپسوله ی هر آن چیزی بود 
که دموکراسی ترکیه را با اقتدارگرایی مبتنی بر رقابت جایگزین کرد. حتی خود 
انتخابات هم نه آزاد بود و نه رقابتی. چرا که حکومت تمام تالش خود را انجام 
داد تا آرای  مناطق کردنشین در جنوب شرق این کشور را سرکوب کند، فعالین 
سیاسی مخالف را به زندان بیندازد، همین طور حصول اطمینان کند تا رسانه ها 
اخبار مربوط به حامیان رای » بله« را به صورت کامل پوشــش دهند و صاحبان 

کمپین های »نه« را مورد حمله قرار دهند و سرکوب نمایند. 
تمــام این ها در پس زمینه ای از کودتای شکســت خــورده ی 15 جوالی به 
وقوع می پیوندد؛ کودتایی که صدها هزار نفر در پی آن زندانی شدند و تصفیه 
های گســترده ای در ادارات و سایر نهادهای حکومتی صورت گرفت. اردوغان 
و حزب عدالت و توســعه به صورت مســتمر این بحث را مطرح کرده اند که 
در پی اصالح قانون هســتند و ایجاد سیستم ریاستی برای پیروز شدن در مقابل 
کودتای منتســب به گولن و پ ک ک الزم اســت و رای »نه« در واقع رای به 

نفع تروریست هاست.
اردوغان تمام تالش خود را برای نفوذ در آرای انتخابات به نفع خود و تعیین از 
پیش نتایج کرد، همچنین موانع متعددی بر سر راه گردانندگان کمپین های »نه به 
انتخابات« قرار داد، با این وجود تنها توانست با اختالف اندکی پیروز شود. هم 
اکنون که او پیروز شــده ، به نظر نمی رسد استراتژی خود را به یک باره تغییر 
دهد و به این نتیجه گیری برســد که این استراتژی غلط بوده و به کشور آسیب 
می رســاند و در عین حال باعث شــده تا او به جای این که با اختالف زیادی 
پیروز انتخابات شود، با اختالف بسیار اندکی بر مخالفان خود چیره گردد. حتی 
این احتمال وجود دارد که این پیروزی با که با اختالف اندکی به دســت آمده 
، اردوغان را به ســمت این فکر رهنمون شود که شاید او کارها را آن گونه که 

باید وشاید پیش نبرده است.
ترکیه در حال تقســیم شدن است و این فرایند حتی با سرعتی بیش از پیش در 
حال رخ دادن اســت.  کمترین تعداد اکثریت که می توانســت طرح مورد نظر 
اردوغان را به تصویب برســانند، به طرح او رای بله داده اند؛ رایی که منجر به 
تغییر سیســتم حکومتی در ترکیه می شــود و قدرت قانون گذاری و قضائی را 
بــه یک نفر منتقل می کند، و به طور موثر اردوغان را حداقل برای یک دهه ی 

ترکیه ی اردوغان
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دموکراســی)حزب طرفــدار کردهــا( با 
چپ های رادیــکال ترکیــه و با تعریف 
خــود به عنوان حامی حقوق زنان، اقلیت 
های قومی و مذهبی)علوی ها و کردها(، 
همجنسگرایان و ...اولین بار موفق به عبور 
از حد نصــاب آرا الزم برای حضور در 
مجلس شده است. این حزب که اکثریت 
سبد رای خود را در بین مردم کرد جنوب 

شــرق ترکیه می بیند، با گذشــت زمان به دلیل تناقض در انتخاب شیوه فعالیت 
سیاســی پارلمانتاریســتی و حضور در مجلس و یا مبارزه مسلحانه علیه دولت 
مرکزی و به دلیل ارتباط ارگانیک با پ ک ک و طبعا حساسیت دولت ترکیه در 
پی نقض آتش بس با پ ک ک و نیز دســتگیری بخش بزرگی از اعضای حزبی 
و حتی نمایندگان پارلمانی و شهرداران خود، علی رغم وضعیت نامطلوب خود 

درکنار حزب جمهوریخواه خلق از مخالفین رفراندوم انجام یافته بوده است. 

 تغییر در قانون اساسی و تحوالت پس از آن
با روی کار آمدن حزب عدالت و توســعه در ترکیه از سال 2002 و با توجه به 
آمارهای موجود از طرف سازمان های بین المللی، ترکیه را تا جایگاه شانزدهمین 
اقتصاد جهان و ششــمین اقتصاد اروپا ارتقاء داده اســت. باید در نظر داشــت 
این تحــوالت همراه با وعده های مختلف به منظــور نهادینه کردن ارزش های 
دموکراتیــک برای احقاق حقوق اقشــار و گروه های مختلــف جامعه از جمله 
علوی ها به عنوان اقلیت مذهبی و کردها به عنوان اقلیت قومی، رفع تبعیض های 
فرهنگی و اقتصادی بوده است. اما تحقق ارزش های دموکراتیک و نیز دموکراتیزه 
کردن جامعه به عنوان یک فرایند، مســتلزم وجود ابزارهای دموکراتیک بومی و 
نیز عدم دخالت هــای خارجی از جمله تعییــن آلترناتیوهای مختلف حکومت 
قابلیت اجرایی شدن دارد. بدیهی است که کشورهای قدرتمند با داشتن پایه های 
مستحکم نظامی، اقتصادی و سیاسی، نگرانی خاصی از شعارهای دموکراتیک و 
حتی باز شــدن فضای عمل سیاسی ندارند، زیرا هیچ دغدغه ای نسبت به تهدید 
امنیت خود به واسطه ی داشتن ابزارهای قدرت ندارند؛ اما این موضوع در رابطه 
با حکومت های متوســط وضعیف صادق نیســت. زیرا بــا تعیین آلترناتیوهای 
گوناگون از ســوی قدرت های بزرگ و نیز تهدیدات امنیتی مختلف عقب گرد 

از دموکراسی و انحصارطلبی موضوعی قابل درک است.
از زمان تاســیس جمهوری ترکیه در سال 1923 تا دهه 50 میالدی، این کشور 
به صورت یک سیســتم تک حزبی و با سردمداری نیروهای غرب گرا اداره می 
شــد. دولت های وقت با انباشت سرمایه در غرب کشور و به تبع  آن باز تولید 
قدرت سیاسی خود در آن منطقه عمال کشور را به دو بخش پیشرفته در غرب و 
یک بخش عقب مانده شامل مرکز و شرق تبدیل نموده بود. با تحوالت صورت 
گرفته در دهه 60 و شــروع دوره  ی سیستم چند حزبی در کشور به تدریج فضا 
برای ظهور احزاب دست راستی مهیا شد. این احزاب که پایگاه اجتماعی  آن ها 
عمدتا شامل مناطق مرکزی و شرق آناتولی همچنین حوزه دریای سیاه می شدند، 

رفراندومــی که در تاریخ 16 آوریل در ترکیه برگزار شــد بر مبنای اصالح 18 
ماده قانون اساسی ترکیه به وقوع  پیوست. اما نکته قابل توجه و اساسی در این 
اصالحات تبدیل سیســتم پارلمانی ترکیه که از زمان تاسیس جمهوری ترکیه در 
سال 1923 تاسیس شده بود به سیســتم ریاستی بوده است. با این تغییر عمده، 
مقام نخســت وزیری به عنوان رئیس قوه مجریه به کلی از سیستم اداری کشور 
حذف شــده و رئیس جمهور با رای مستقیم مردم و به مدت 5 سال و حداکثر 
طی دو دوره مسئول تشــکیل کابینه خواهد بود. با تعییرات انجام یافته فراتر از 
اختیار تشکیل کابینه رئیس جمهور با حفظ جایگاه درون حزبی خود )در قانون 
اساسی قبلی رئیس جمهور باید از هر گونه سمت حزبی کناره گیری کرده و به 
عنوان شخص بی طرف رئیس جمهور مملکت باشد( به عنوان رئیس قوه مجریه 
عمل خواهد نمود. همچنین با تعیین 7 نفر از اعضای دادگاه قانون اساسی که 4 
نفر به طور مســتقیم و 3 نفر توسط وزیر دادگستری انتخاب خواهند شد، عمال 

راه را برای اقدامات احتمالی و شکایت به دادگاه قانون اساسی خواهد بست.
موافقین و مخالفین حزبی و جناحی تغییر قانون اساسی

حزب عدالت و توســعه به عنوان حزبــی محافظه کار با خاســتگاه اجتماعی 
راســتگرا به عنوان حزب حاکم از ســال 2002 دست به تغییرات گوناگونی در 
این تاریخ 15 ساله حاکمیت خود از تغییر در سیستم اقتصادی و داشتن کارنامه 
موفق اقتصادی، کوتاه کردن دست نظامیان از قدرت سیاسی به عنوان اهرم فشار 
سیستم الئیک، لغو قانون ممنوعیت حجاب در سیستم آموزشی کشور به عنوان 
اصلی ترین حامی و حتی پیشــگام تغییر قانون اساسی ترکیه بوده است. حزب 
حرکت ملی)م ح پ( حزب دیگر دست راستی با تلفیقی از ناسیونالیسم ترکی و 
اسالم گرایی، دیگر حزب موافق تغییرات قانون اساسی در ترکیه بود. این حزب 
که در ســال های دور به عنوان یکی از رقبای حزب عدالت و توسعه در عرصه 
سیاسی ترکیه حضور داشته است، در پی انتخابات مجلس 2015 که منتج به آرا 
42 درصدی حزب عدالت و توسعه شده و در نهایت تشکیل کابینه را به تنهایی 
غیــر ممکن کرد. طــی مذاکرات صورت گرفته بین ســران دو حزب و با آغاز 
عملیات نظامی علیه پ ک ک، تحریک احساســات ناسیونالیستی طرفداران این 
حزب و نیز هدایت بخشی از آرای این حزب به سبد حزب عدالت و توسعه به 

عنوان دیگر حزب حامی تغییر قانون اساسی در ترکیه مطرح شد.
حزب جمهــوری خواه خلق با ایدئولوژی سوســیال دموکراســی و به عنوان 
میراث دار آتاترک، موســس جمهوری ترکیه، و با داشتن پایگاه رای 25 درصد 
در انتخابات گذشــته مجلس، بزرگترین حزب مخالــف رفراندوم  بود. حزب 
جمهــوری خواه خلق به عنــوان وارث دوران تک حزبی ترکیه که دســت به 
اقدامات غیر متعارف از جمله ممنوع کردن اذان، تعطیلی مســاجد، ممنوع کردن 
حجاب در سیستم آموزشــی، تعطیل نمودن مکاتب تدریس قرآن، و نیز داشتن 
ارتبــاط تنگاتنگ با ارتش به عنوان ضامن بقای سیســتم الئیک ترکیه که نقش 
زیادی در کودتاهای انجام یافته در ترکیه داشته است، با داشتن جایگاهی متزلزل 
در میان دینداران، اقشــار و طبقات محافظه کار جامعه بزرگترین حزب مخالف 

تغییرات قانون اساسی بود.
حــزب دموکراتیــک خلق هــا بــا ایدئولوژی چپ بــا ادغام حــزب صلح و 

گامی بلند برای توسعه
تحلیلی بر پیامدهای تغییر قانون اساسی در ترکیه

مرتضی جعفر پور
دانش آموخته مدیریت
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تفاوت ها به نحوی به یکدیگر نزدیک کرده و بلوک چپ قدرت در جامعه ترکیه  
صورت یکپارچه تری به خود خواهد گرفت. 

تاثیر تحوالت صورت گرفته بر روابط این کشور با اتحادیه اروپا
منتظر ماندن ترکیه در پشــت درهای اتحادیه اروپا به عنوان یک کلوپ مسیحی، 
طی دهه های گذشته با بهانه های مختلفی همچون مسائل و دغدغه های مربوط 
به حقوق بشــر، تضمین بقای سیستم الئیک، تحقق حقوق اقلیت های قومی و 
مذهبی با تحمیل سیســتم اداری غیر متمرکز)سیســتم ایالتی ( و تعریف مراحل 
چندگانــه با عنوان اســتانداردهای اتحادیه اروپا بــرای پذیرش اعضای جدید، 
دولت ترکیه را از پذیرش در اتحادیه مایوس کرده اســت و ســردمداران ترک 
را به سوی تشــکیل اتحادیه ای متناسب تر با ویژگی های فرهنگی و اجتماعی 
و اقتصادی خود ســوق داده است. این تغییر مسیر طی 15 سال گذشته با شیبی 
آرام و بــه صورت چراغ خاموش خود را در قالب ســرمایه گذاری های ترکیه 
در کشورهای آســیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و شمال آفریقا و حتی کشورهای 
مسلمان بالکان نشــان داده است. آنچه امروز به عنوان تنش در روابط ترکیه  و 
اروپا از آن یاد می شــود در واقع واکنش کشورهای اروپایی به این حرکت آرام 
و حساب شده دولت ترکیه است، که از زمان پایان جنگ جهانی اول  به عنوان 
کشوری مطیع و وابسته به آن نگریسته اند. اعضای اتحادیه اروپا امروز در حالی 
از عدم اجازه ورود ترکیه به این اتحادیه ســخن می گویند که بیشتر اعضای آن 
وضعیت اقتصادی مناسبی نداشته و حتی بعضی از آن ها از جمله یونان، پرتقال 
و اعضای شــرقی آن در آستانه ورشکستگی اقتصادی می باشند. خروج بریتانیا 
از اتحادیه و احتمال خروج فرانســه با به قدرت رســیدن احزاب دست راستی 
در انتخابات این کشــور، آینده اتحادیه و حتی بقای آن در هاله ای از ابهام قرار 
می دهد. این در حالی اســت کــه ترکیه نه تنها با تبدیل خاک خود به مســیر 
ترانزیــت انرژی به اروپا در آینده ای نزدیک می تواند به تامین انرژی صنایع در 
حال رشــد خود بپردازد، بلکه موقعیت ژئوپلیتیکــی خود را بیش از پیش ارتقا 
دهد.  همان طور که از صحبت هــای اردوغان حتی پیش از برگزاری رفراندوم 
نیز برمی آمد، احتمــاالً ترکیه بیش از پیش از اتحادیه ی  اروپا فاصله گرفته و بر 
سرمایه گذاری منطقه ای خود بیفزاید. به نظر می رسد دوری از اتحادیه اروپا، با 
برقراری روابط نزدیک با روســیه تکمیل تر شده و با برقراری روابط محتاطانه تر 

با آمریکا نیز متعادل تر خواهد شد.

در طول 5 دهه گذشته با روندی مالیم مرکز قدرت اقتصادی را از غرب ترکیه به 
مرکز آناتولی) مرکز ثقل محافظه کاران ترکیه( انتقال داده و به تبع آن به بازتولید 
قدرت سیاســی خود در این مناطق همت گمارده اند. حزب عدالت و توسعه به 
عنوان آخرین حلقه ی این احزاب از سال 2002 موجب تحول در عرصه اقتصاد 

و سیاست ترکیه شده است.
 با بیرون آمدن پاســخ آری از صندوق ها و تغییر بندهای قانون اساسی و تبدیل 
سیســتم پارلمانی به ریاستی، قدرت در دســت رئیس جمهور متمرکز شده  و 
قدرت به نوعی یک دســت خواهد شد. این امر در عین حال نوعی بستر سازی 
برای تحقق وعده های داده شــده اســت که تحت عنوان »ترکیه 2023«  معرفی 
می گردد. حزب حاکم این تغییر در سیستم را به مثابه ی رفع موانع مختلف بر سر 
راه رسیدن به این هدف تلقی می نماید.  این مدل که توسعه ی اقتصادی را حتی 
با توســل به روش های غیر دموکراتیک مرجح می انگارد، در بعضی کشورهای 
جهان از جمله چین سابقه ی اجرا دارد. در این نوشته هدف پرداختن به موفقیت 
یا عدم موفقیت این شــیوه در ترکیه نیســت اما آنچه به واسطه ی این تغییر در 
سیستم همه پرســی رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت؛ تثبیت پایه های قدرت 
اردوغان و حزب عدالت و توســعه البته با همراهی حزب حرکت ملی در ترکیه 
است. با توجه به اجرایی شدن تغییرات قانون اساسی از سال 2019 و نیز امکان 
نامزدی اردوغان از زمان اجرایی شــدن این مصوبات بــرای دو دوره، می توان 
گفت که در صورتی که تا ســال 2029 اتفاق غیرمنتظره ای رخ ندهد،  اردوغان 

بر سر قدرت خواهد بود.
این بازه ی زمانــی فرصتی کافی برای اردوغان و جریان محافظه کار موجود در 
ترکیه فراهم خواهد نمود تا با افزایش فشار بر مخالفین خود از جمله چپ های 
رادیکال )پ ک ک و احزاب مســلح چپ گرا(، احزاب مخالف ازجمله حزب 
جمهوریخــواه خلق ، حزب دموکراتیک خلق هــا و ... عرصه را بر آنان تنگ تر 
نماید. با پایان یافتن رفراندوم  و اخذ نتیجه ی مثبت، برخی معتقدند که اردوغان 
و حزب متبوعش با عقب گرد از دموکراسی به نحوی به تثبیت پایه های قدرت 
خود برای تحقق توسعه اقتصادی مد نظر خود خواهند پرداخت. حزب حرکت 
ملی نیز در این راســتا و همراه با دولت به نحوی با مشــارکت در قدرت خود 
را در بلوک سیاســی راست کشور تثبیت خواهد نمود. این تغییرات در سیاست 
داخلــی ترکیه الجرم احزاب چپ موجود در جامعــه از جمله جمهوری خواه 
خلق و حزب دموکراتیک خلق ها )حزب چپ گرای طرفدار کردها( را با تمامی 
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رفراندوم ترکیه در منطق متضاد رسانه ها

آصف حاجی زاده
مدرس دانشگاه

بطــور کلی می توان گفت رســانه های غربی از هژمونــی قابل توجهی در 
شــکل دهی به افکار عمومی جهانی و کشورهای جهان سوم برخوردارند 
و از این طریق دیپلماســی عمومی را مدیریت می نمایند. اما این ســلطه ی 
رســانه ای که از طریق شــبکه های رســانه ای غربگرایانه در کشــورهای 
خاورمیانــه به ســطح اجتماعی و مردم نفوذ کرده اســت. اساســا حامل 
منطق های متضادی است که واقعیت ها را وارونه و در جهت منافع غرب و 
شرکایشان در این کشورها، منعکس می نماید و هر روز بیش از پیش مردم 
را با مسائل و منافع شان بیگانه می سازد. این یادداشت تجمیع نظراتی است 
که با دیدگاه  های غربگرایانه در تقابل بود و منطق های متضاد رســانه های 

غربی را تا حدی آشکار می کند:
1. برخی این طور القــاء می کنند که رفراندوم، قدرت رئیس جمهور ترکیه 
در قوه قضاییه را افزایش داده اســت، این مطلب به اســتناد مواد اصالحی 
قانون اساســی درست نمی باشــد. طبق اصالحات انجام شــده در قانون 
اساسی، قدرت قوه قضاییه مانند گذشته است و حتی در یک بند در موارد 
اصالحی، تعداد نمایندگان آقای اردوغان در شورا کاهش پیدا کرده است.

2. تغییراتی که در این رفراندوم قانون اساســی شکل گرفته، این امکان را 
به وجود نمی آورد که قوه قضاییه تحت هژمونی دولت قرار گیرد و رئیس 
جمهور در آن اتوریته داشــته باشد. در اصالحات انجاک شده، قوه قضاییه 

در جایگاه مستقل خود، همچنان قرار دارد.
3. در ترکیه احزاب به صورت آزاد در انتخابات شرکت می کنند و نامزدهای 
خــود را برای رای گیری به مــردم معرفی می کنند. مــردم در یک مرحله 
انتخاب خودشان را انجام می دهند. در حال حاضر ترکیه در وضعیتی قرار 
گرفته است که حزب عدالت و توسعه از نظر آرا بر سایر احزاب دیگر غلبه 
دارد. چــه آرای مثبت به رفراندوم 51درصد باشــد و چه 95درصد، نهایتا 
این "اختیار" به برندگان داده شده است که در جهت موضوع رفراندوم قدم 

بردارنــد. بدون تردید اگر این رقم باالتر بود، به عنوان حمایت بیشــتری 
برای آقای اردوغان و حزب عدالت و توســعه محصوب می شد اما شاید 
این نتیجه نباید چندان تعجب برانگیز باشــد. در چند ماه گذشته ما شاهد 
برگــزاری رفرانــدوم در بریتانیا برای خروج این کشــور از اتحادیه اروپا 
بودیم و در آن جا هم آرای مشــابهی به دســت آمد. اما واقعیت این است 
که ترکیه برای غرب و رســانه های غربی متفاوت از انگلیس است و عضو 
این خانواده نیســت و هرکس می تواند منطــق متضاد غرب را در رابطه با 

کشورهای غربی، خصوصا کشورهای اسالمی را حس کند.
4. با وجود این که حزب عدالت و توســعه به طور همزمان آرای سه شهر 
بزرگ ترکیه را از دســت داده است و به پذیرش این واقعیت که محبوبیت 
اردوغان دســت نخورده باقی نمانده اســت. اما بر اساس نتیجه رفراندوم 
اخیر و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان در ترکیه، هنوز اکثریت 
مطلق در حمایت از اردوغان اســت. نباید فراموش کرد که آن دو ســوم 
آرا که در انتخابات اول به نفع حذب عدالت و توســعه ریخته شد معنای 
دیگری داشــت. مردم دچار فالکت و بدبختی بودند کهه احزاب سابقه دار 
یعنی حزب خلق جمهوریت را مســبب آن می دانســتند و به طور جدی 

خواستار تغییر بودند.
5. علی رغم هیاهوی رســانه ها که غالبا در اختیار اقشــار مرفه و متمایل به 
غرب اســت. از دست دادن آراء در سه شــهر بزرگ ترکیه فقط بخشی از 
حقیقت اســت. بایستی به خاطر داشــت که آقای اردوغان بارها و بارها با 
رای مردم بر سر قدرت آمده و در آن جایگاه مانده است و کسی نمی تواند 
ادعا کند که انتخابات درســت برگزار نشده اســت. در تعدادی از شهرها 
آراء حزب عدالت و توســعه باال رفته اســت ولی باید سوال نمود که چرا 
نام آن شــهرها در خبرگزاری ها منتشر نمی شود و صرفا روی این سه شهر 
اســتانبول، آنکارا و ازمیر تاکید می شود؟ در حالی که در نقاط دیگر آرایی 



37

13
96

ت 
ش

به
ردی

 . ا
30

ره 
ما

 ش
ی .

رای
 کا

ن
ا
غ

و
د

ر
 ا

ی
ه 

ی
ک

ر
ت

بوده که باالتر رفته و کمبود آرای اســتانبول را جبران کرده است. پس باید 
پذیرفت که اخبار انتخابات ترکیه مغرضانه منتشــر می شود. بلکه این که در 
اســتانبول آرای ایشان به 59درصد نرسید، درســت است اما در شهرهای 

دیگر این آرا باالتر رفته است.
6. در مورد این که آیا محبوبیت اردوغان کاهش یافته یا نه، بایستی گفت که 
مالک اظهار نظرها می بایست آمار باشد. درباره ترکیه نباید یک چیز مهم را 
فراموش کنیم و آن توجه به مقطع زمانی است که اردوغان و حزب عدالت 
و توسعه کار خود را آغاز کردند. تاریخ پیش از آن را نباید فراموش کنیم. 
پیش از آن تورم های 100درصد، بیکاری، گرانی و سایر مشکالت اقتصادی 
وضعیت مردم را بســیار خراب کرده بود افراد مخالف دسته دسته ناپدید و 
در گورهای دسته جمعی دفن می شدند. زندانیان سیاسی در داخل زندان ها 
به آتش کشــیده می شــدند، هرازچند گاهی کودتا شده و نخست وزیر با 
وزرایش اعدام می شــدند شعرای مخالف دولت جالی وطن می گشتند اما 
حزب عدالت و توســعه تا حدی توانســت در دل مردم جای باز کند که 
ارتش به عنوان قدرت اصلی سیاسی در ترکیه، به این راضی شد که حزب 
نامطلوب عدالت و توســعه از منظر آن ها، دولت را در دســت بگیرد. اگر 
وضعیت وخیم نبود ارتش هرگز چنین اجازه ای را به اردوغان نمی داد چرا 
که شــخص اردوغان با فشار ارتشی ها و دولت سکوالرها حتی محکوم به 

زندان نیز شده بود.
7. فایده تغییر سیســتم پارلمانی به ریاست جمهوری که اردوغان اصرار بر 
آن دارد، برای ترکیه ی امروز چیســت؟ سیستم پارلمانی ترکیه که حتی در 
آن رئیس جمهور توســط پارلمان و عده ای محدود انتخاب می  شد سبب 
شده بود قدرت سیاسی چندگانه در عرصه دولت رودروی هم قرار گرفته 
و در بعضی از مواقع عملکرد پارلمان و دولت را به بن بســت بکشــاند و 
شاید یکی از دالیل اصلی کودتاها در ترکیه همین به بن بست کشیده شدن 
پارلمان و دولت بود. بنابراین برای کشــوری همچــون ترکیه وجود یک 
دولت قدرتمند ریاستی که مشکالت زیادی به لحاظ فقدان تمرکز در اجرا 
داشــت؛ الزم است و البته همه ســاز و کاری که این قدرت را کنترل کند. 
شــاید خیلی ها این ســوال را مطرح کنند که آیا چنین ساز و کاری وجود 
دارد؟ پاســخ به این سوال نیز یک بحث دیگر است. کسی نمی تواند منکر 
مشکالت ترکیه شود. در سال های اخیر، ترکیه مشکالت سنگینی را متحمل 
شده است و ریشه این مشکالت به تحوالت سوریه باز می گردد. تحوالت 
ســوریه موجب ریزش مهاجران به ســوریه، ایجاد اختالف میان ترکیه با 
اروپا و به هم خوردن روند مذاکرات دولت ترکیه با  پ.ک.ک شده است. 
حتی رابطه نه چندان خوب ترکیه با ایران هم تحت تاثیر ســوریه اســت. 
ترکیه مشــکالت ســنگینی دارد و نیازمند دولتی قدرتمند است تا بتواند 
این مشــکالت را مدیریت کرده و جلو برود ترکیه بارهای ســنگینی دارد 
که باید برداشــته شوند. اما قضاوت در مورد این مساله که این دو چگونه 
با یکدیگر جمع می شــوند، به زمان بیشتری نیاز دارد. از یک طرف ترکیه 
دولت مقتدری برای حل مشــکالت خود الزم دارد و از طرف دیگر ما در 
ســطح خودمان به عنوان یک همسایه نگران هستیم و مردم خودشان باید 
بیشتر نگران باشند. اگر این قدرت در راستای وحدت کشورهای مسلمان 
خاورمیانه قرار گیرد و در منطقه به شکل گیری قدرت بیانجامد که ضریب 
امنیتی خاورمیانه را در برابر اســرائیل و توســعه طلبی های آمریکا و غرب 
مهار کند شایســته حمایت نیز است اما اگر چنانچه این قدرت در راستای 
منافع و رفاه مردم ترکیه نبوده و به تفاوت های درون جهان اسالم به عنوان 

موضوعات متضاد دامن بزند یقینا تعارضات اساسی را ایجاد خواهد کرد.
8. خیلی این موضوع را مطرح می کنند که اردوغان ده سال دیگر در قدرت 
خواهد ماند و این موضوع را مستمسکی برای نقدهای جدی قرار داده اند. 
واقعیت این اســت که حزب عدالت و توسعه بر اساس قانون و از طریق 
دســتگاه انتخابات، می تواند و مجاز به این است که تا سال 4000 همچنان 
بر سر قدرت باشــد. این معنای دموکراسی است و به این مساله نمی توان 
ایراد گرفت. اگراین ایســتایی در قدرت بدون انتخابات و بدون رای مردم 
باشــد محکوم و فاقد دموکراسی اســت. اگر قرار است که دو سال دیگر 
انتخابات برگزار شــود و کنار آقای اردوغان، رئیس حزب جمهوری خلق 
یا هر شخص دیگری هم کاندیدا شود و اردوغان متکی بر همین 51درصد 
آرای امروز پیروز شود، ایراد کار کجا خواهد بود؟ این ادبیات که ایشان تا 
سال 2029 بر ســر قدرت است. نمی تواند موضوع نقد باشد و رسانه های 
رقبا فقط از این طریق روش های تخریب خود را اعمال می کند. سال 2019 
یک انتخابات ریاست جمهوری اســت و سال 2024 یک انتخابات دیگر 
که در این انتخابات ها هرکس طبق قانون می تواند شرکت نموده و شانس 

خود را به آزمون بگذارد.
9. این که رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه گفته است که اردوغان خواهان 
برگزاری انتخابات با سیســتم تک نامزدی اســت و چنین سیستمی را از 
امــروز تــا 2019 برنامه ریزی خواهــد کرد. با توجه به ســاختار مدنی و 
اجتماعــی ترکیه چنین چیزی امکان ندارد. ترکیه از نظر سیاســی یکی از 
پیشرفته ترین کشورهای منطقه است. ترکیه در مجاورت کشورهای اروپایی 
بوده و همچنین ســایر عوامل دیگر نیز بر این کشــور تاثیرگذار بوده اند. 
این که در برخی از رســانه های غربی از تمایــل اردوغان به میل به احیای 
امپراطوری عثمانی صحبت می شــود، موضوع مردودی است. همانطور که 
در کشــورهای غربی افرادی هســتند که از افتخارات میهنی تاریخی خود 
صحبت می کنند و آرزو دارند که دوباره آن افتخارات را در اختیار داشــته 
باشند و دوران پادشاهی های خود را به فیلم و نمایش می کشند و به معنای 
این نیســت که دنبال احیای سلطنت هســتند. دقیقا مشابه آن می تواند در 
ترکیه یا هر کشــور دیگری اتفاق بیافتد. طبیعتا وقتی که ترک ها به گذشته 
خود و وســعت خام عثمانی نگاه می کنند، در ذهــن خود افتخار می کنند 
که زمانی تا پشــت دروازه های وین رفتــه بودند یا این که بخش بزرگی از 
خاورمیانه و شاخ آفریقا را زیر بیرق عثمانی داشتند. اما این تصور که امکان 
احیای عثمانی در مقطع زمانی فعلی وجود داشــته باشد، تصوری باطل و 

ناصواب است.
10. این کــه در حال حاضــر برای آقای اردوغان و تشــکیالت عدالت و 
توســعه، یک جریان جایگزین سیاسی بدیل در ترکیه وجود دارد یا نه، که 
بتواند در انتخابات بعدی جایگزین عدالت و توسعه شود، بایستی گفت که 
در حال حاضر خیر، این بدیل وجود ندارد. در صحنه فعلی ترکیه کسی که 
توانایی مدیریت مشــکالت را داشته باشد، و بتواند آلترناتیو مناسبی برای 
حزب عدالت و توسعه باشد وجود ندارد. در حال حاضر احزاب و افرادی 
که در صحنه سیاسی ترکیه هستند. در گذشته امتحان خود را به مردم ترکیه 
پس داده اند و حافظه تاریخی مردم شاهد است که آن ها نتوانستند کشور را 
جلو ببرند و مردم به این زودی ها، ظلم های وارده از ناحیه آن ها را فراموش 
نخواهند کرد. همین مردم می بینند که حزب عدالت و توسعه توانسته است 
بخش بزرگی از مشــکالت خود و البته نه همه آن ها را حل کند. در حال 

حاضر حزب عدالت و توسعه بی رقیب به نظر می رسد. 
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و همراه با گسترش فعالیت  آن ها تفاوت تغییرات متغییرهای مکرر با سطح 
عمومی قیمت ها و قدرت خرید مردم به شدت افزایش یافت. نمودارهای 
زیر کامال موید این ادعا است. با وجودی که از سال 1380- 1384 قیمت 
زمین، مســکن و اجاره بها نسبت به تورم بیشتر افزاش یافت اما نسبت به 
دستمزدها چندان افزایش نداشت. اما از سال 1384 به بعد، قیمت های سه 
گانه مربوط به زمین و مسکن نسبت به دستمزدها هم بسیار بیشتر افزایش 
که  بــه طوری  یافت. 
قیمــت  پرش هــای 
به  این سال  از  مسکن 
بعد به قدری شــدید 
شــد  موجب  که  بود 
درطول دوره 1372 تا 
قیمت  افزایش   1392
زمین حــدود 2 برابر 
افزایــش دســتمزدها 

باشد.

ســهم  دلیل  همین  به 
ازکل  مســکن  هزینه 
در  خانوار  هزینه های 
دوره دولت نهم ودهم 
به شــدت افزایش یافته 
است و مردم مجبور شــده اند. برای تامین هزینه مسکن از هزینه پوشاک، 
خوراک خود بکاهند. دلیل این امر هم ضروری بودن نقش مسکن در سبد 

هزینه های خانوارهاست.
همانگونه که بیان شــد، مســکن دو  بار در ســال های، 1386 و 1391 با 
جهش قیمتی روبرو شــد که به افزایش قیمت دالر و تاســیس بانک های 
خصوصی و پرداخت وام های باال مربوط می شد. اگر این رشد قیمت در 
همه بخشــهای اقتصاد پدید میآمد و رشــد قیمت مسکن و بخش عمومی 
متناســب با بخش نقدینگی بود رکود بوجود نمیآمد. اما هنگامی که رشــد 
قیمت مسکن و زمین حدود سه برابر افزایش سطح عمومی قیمتها افزایش 
می یابد بیانگر رفتارهای سوداگرانه اســت که در بلندمدت تمام بخشهای 
دیگــر اقتصاد را در گیر خود می کند و همچنان  این رکود تا ســال جاری 
ادامه یافته است. کارشناســان و متخصصان عوامل متعددی را برای رکود 

موجود بیان کردند، که ما در اینجا به برخی از این عوامل اشــاره میکنیم.
یکی از عوامل عمده افزایش قیمت مســکن طی ســالهای 1384 تا 1391 
افزایش درآمدهای فــروش نفت بود که منجر به ســرمایه گذاری نامولد 
گسترده از سوی بانک ها و بخش خصوصی در جهت سودآوری بیشتر در 

مقدمه
یکــی از بخش های مهم در اقتصاد که موضوعی بســیار با اهمیت و زمینه 
ســاز رفاه عمومی جامعه است بخش مســکن می باشد. مسکن عالوه بر 
اشتغال زایی گســترده در طیف وسیعی از مشــاغل جامعه، در ایجاد رفاه 
عمومی نقش آشکاری دارد. متاسفانه در سال 95 ما همچنان در رکود به سر 
بردیم. شاخص های تولید مسکن طی سال جاری تا رسیدن به نقطه مطلوب 

فاصله  همچنــان 
در  عمیقی  نســبتا 
شرایط  به  رسیدن 
قابل  دارد.  ایده آل 
ذکر و توجه است 
ســاخت مســکن 
بــرای  مناســب 
قشــرهای مختلف 
به  نیــاز  جامعــه 
برنامــه ریزی آنی 
دارد.  درازمدت  و 
در  موثر  عوامل  از 
و  ســاخت  رکود 
ساز و ارائه مسکن 
طی سال های اخیر 

کاهش  بــه  می توان 
درآمدهای ارزی ناشــی از فروش نفت، ارائه مازاد بر نیاز ساخت مسکن 
در برخی از مناطق کشــور که توان جمعیتی مناسب و همچنین مکان یابی 
مناســبی برای ساخت آنها در نظر گرفته نشده، تفاوت شدید نرخ زمین در 
مناطق مختلف کالن شــهرها، نبود شغل مناسب و آینده دار برای نیروهای 
مولــد جامعه که تــوان پرداخت هزینه های مســکن را ندارند و همچنین 
ســاخت مسکن توسط کسانی که کمترین آشــنایی با اصول اولیه ساخت 
ندارند و تنها در پی سواســتفاده  های مالی در این بخش هستند، اشاره کرد. 
ما می بایســت از تجربه کشورهایی که در زمینه ســاخت و تولید مسکن 
موفــق بوده اند الگو برداری مناســبی با در نظر گرفتن شــرایط اقلیمی و 

فرهنگی کشورمان، بهره بگیریم.
به استناد کتاب "مقدمه ایی بر اقتصاد ایران" نوشته دکتر شاکری، روند تغییر 
زمین، مســکن، اجاره بها، دستمزد و تورم از ســال 1372 تا 1380 تقریبا 
یکسان و هماهنگ بوده است. از سال 1380 به بعد، تغیرات آ ن ها نسبت به 
هم متفاوت شده است. جالب اینجاست که واگرایی و تفاوت از سال 1385 
به بعد به شــدت افزایش یافته است. شــاید بتوان گفت که همراه با ظهور 
بانک ها و موسســات مالی خصوصی، روند واگرایی این تغییرات آغاز شد 

عوامل موثر بر رشد بخش مسکن

سارا ربیعی
کارشناس علوم اقتصادی

منبع.: مقدمه ای بر اقتصاد ایران-1395-دکتر شاکری
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و توســعه رونق  در بخش ســاختمان خواهیم بود ، البته مشروط به اینکه 
بخش زیادی از این ســرمایهها تنها در ســاخت مســکن لوکس که عمال 

تعدادمحدودي از اقشار جامعه را در بر می گیرد، استفاده نشود. 
پیشنهادات

انچه همیشــه باید ذهن مارا درگیر خود کند این است که باتوجه به اینکه، 
ما خروجی خوبی از دانشگاههای صنعتی معتبر کشورمان در بخش مسکن 
و همچنین ســاخت مصالح نسبتا مرغوب در داخل کشور داریم. چرا و به 
چه دلیل در این بخش قدرتمند نیستیم هنوز خیلی از روستاهای و حاشیه 
شــهرهای کوچک و بزرگ کشــورمان، دارای مســکن مناسب با حداقل 
اســتاندارهای الزم چه در بخش زیبایی ظاهری و اســتحکام بنا و راه های 

دسترسی، اصولي  نیستند.
نظام مالیاتی ما باید بسیار کارآمد عمل کند. با ثبت هوشمند و فراگیر تمامی 
معامالت مسکن در سطح کشور از کسانی که در این بخش فعالیت می کنند 
به نسبت دارایی آنها در این بخش مالیات گیری منظم و پیوسته داشته باشد 
و از محل درآمدهای آن در حســابی جداگانه در جهت احداث مســکن 
ارزان قیمت برای قشــرهای ضعیف جامعه که مورد حمایت ســازمانها و 
نهادهای دولتی هســتند، اقدام نمایند. که ایــن موضوع باعث ایجاد تعادل 
و جلوگیری از شــکاف طبقاتی و نابرابــری اجتماعی در جامعه و افزایش 
سطح رفاه عمومی میشود. آنچه در مرور تجربه کشورهای پیشرفته در این 
موضوع به ما یادآوری می کند که دریافت مالیات از کســانی که در جامعه 
درآمــد باالیی دارند و تزریق این درآمدها در الیــه های پایینی جامعه به 
صورت قانونی اجرایی و کارآمد سرفصل عمده کارهای اجرایی کشورهای 
مورد اشــاره است. برای مثال در کشــور نروژ علی رغم اینکه، این کشور 
دارای ذخیــره ارزی حدودا 1000 میلیارد دالری اســت، تمام هزینههای 
جاری کشور از محل درآمدهای مالیاتی پرداخت، و از درآمدهای ناشی از 
فروش نفت هیچگونه استفادهایی جز در ساخت زیربناهای اساسی کشور 

انجام نمیپذیرد.

این بخش شد. وقتی تعداد بانک ها و موسسات مالی طی سالهای موصوف 
به دو برابر افزایش پیدا میکند، طبیعی اســت بخش وسیعی از سرمایههای 
این نهادها صرف خرید و فروش زمینهای میشــود که عمال ضمن اســیب 
وارد کردن به محیط زیســت و تخریب گســترده منابع طبیعی و همچنین 
زمینهایی که دارای ارزش افزوده بیشــتر در مناطق مرغوب شهری هستند، 
میشود. نمونه بسیار روشنی از موارد فوق قابل ذکر و یادآوری است برای 
مثال در دهه گذشــته بیشتر مناطق ساحلی، کوهستانی نزدیک کالن شهرها 
تبدیل به ویال و باغچه شــده اســت که عمال ساخت و ساز در این مناطق 
جز برای ســکونت کوتاه مدت  اقشــار پردرآمد که در مناطق دیگر ساکن 
هستند ســودی برای رفع مشکل مسکن در ســطح کالن کشور نداشته و 
آســیبهای زیست محیطی شــدیدی نیز به طبیعت وارد کرده و در این بین 
فقط دالالن و واســطه گران به سود و منفعت کالن رسیدهاند و عمال آحاد 
جامعه که بخش اعظمی از آنان که جوانان هســتند پس از تشکیل زندگی 
توانایی پرداخت اجاره بها یا خرید مسکن را ندارند. به طور کلی از مولفه 
زیربنای توســعه در هر کشوری میتواند بخش مسکن خصوصا مسکنی که  
قشــرهای مختلف جامعه را با سطح درآمدهای مختلف اغنا کند، مي باشد

نظر به رکود طوالنی و پیوســته طی سالهای 91 لغایت سال جاری بخش 
عظیمــی از ســرمایههای در اختیار بخش خصوصــی و بانک ها از بخش 
مســکن خارج و با توجه به تحریم های گسترده کشــورهای غربی علیه 
کشــورمان طی سال های اشاره شده طبیعی است که قسمت زیادی از این 
ســرمایهها به سرمایههای نامولد تبدیل شــدند که هجوم سرمایه ها جهت 

خرید طال و ارز موید این ادعاست.
بخش دیگر از عوامل رکود مســکن و توقف نســبی ساخت و سازها در 
این بخش مربوط به ســود کالن بانک ها در پرداخت وام ها به ســازندگان 
مســکن میباشد. برای مثال ما در بخش های زیادی از شهرها و روستاهای 
کشــورمان دارای بافت فرسوده با سن باالی ســاخت هستیم که اگر وام 
با ســود بانکی قابل قبول و پذیرش از ســوی ســازندگان به این موضوع 
اختصاص یابد مطمئنا پیشــرفت قابل توجه ایی در ایجاد ســاخت و ساز 

منبع.:مقدمه ای بر اقتصاد ایران-1395-دکتر شاکری
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نوســانات اخیر در بازار ارز بپردازیم. همچنین راهکارها و پیشنهادهای 
سیاستی که دولت و بانک مرکزی در چنین شرایطی باید در پیش گیرند 

تا بازار ارز در آینده کمتر دچار نوسانات مضرگردد، مطرح می شود.
بررســی ها نشــان می دهند که نرخ ارز از ابتدای تابســتان 1395 روند 
صعودی داشته است و بطور مشخص در ماه های آبان و آذر و روزهای 
ابتدایی دی ماه نوســانات نرخ ارز بطور معنــاداری افزایش یافته و به 
نوعی بازار دچار التهاب بیشتری نسبت به ماه های قبل از آن شده است. 
می توان گفت برخی از روندهای اقتصادی تدریجا نقشــی اساســی در 
شــکل گیری زمینه های کاهش ارزش پول ملی داشــته اند. از متغیرهای 
تعیین کننده نرخ ارز در ســال های اخیر می توان به نرخ رشد اقتصادی، 

نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی و صادرات نفت و گاز اشاره کرد.
در اقتصــاد ایران نظام ارزی و بازار عمیق و رقابتی ارز شــکل نگرفته 
و تنها درآمدهای ارزی ناشــی از صادرات نفت و گاز وضعیت عرضه 
ارز را مشــخص می کند؛ از سال  1390 تاکنون به دلیل تحریم های نفتی 
و بــه دلیل کاهش جهانــی قیمت های نفت، درآمدهــای نفتی روندی 
نزولی داشــته است لذا این روند نشــانگر کاهش عرضه ارز به اقتصاد 
و ایجاد زمینه برای کاهش ارزش پول ملی اســت. البته در ماه های اخیر 
به دلیل افزایش تولید و فروش نفت پس از برجام انتظار بر این اســت 
که صادرات نفتی یافته اما این افزایش به حدی نیست که بتواند کاهش 

درآمد ناشی از شوک تحریم ها و کاهش قیمت نفت را جبران نماید. 
 

بررسی نرخ رشد اقتصادی از 1392 تاکنون نشان می دهد علی رغم نرخ 
رشــد 7.4 درصد اقتصادی در 6ماهه اول سال 1395 اقتصاد ایران بطور 
متوسط سالیانه تنها 0.8 درصد رشد کرده و سطح تولید ناخالص داخلی 

به سطح 1390 نرسیده است.
 

نرخ تورم نیز که از ســال 1392 روند نزولی یافته و حتی امسال به تک 

بحث ارز در اقتصادهایی مانند ایران بســیار پیچیده تر و مفصل تر از آن 
چیزی است که در کشورهای توســعه یافته در مورد آن بحث می شود. 
جایــگاه متغیر کلیدی نرخ ارز در اقتصاد ما به خاطر وابســتگی تولید، 
مصــرف، تورم و صادرات و واردات و قاچــاق، به آن، جایگاه ویژه ای 
بوده اســت. معموال در کشورهای توسعه یافته، نرخ ارز توسط نیروهای 
بازار تعیین می شــود و اگر به هر دلیلی نرخ ارز به عنوان ابزار سیاست 
ارزی اســتفاده شود بطور مشــهود موجب ارتقا رقابت پذیری و بهبود 
وضعیت تجاری آن کشــور و تراز پرداخت هایشــان می شــود. اما طی 
دهه های گذشــته در ایــران در نتیجه پرش و تغییرات شــدید نرخ ارز 
شاهد بی ثباتی در متغیرهای کالن اقتصادی کشورمان بوده ایم . نوسانات 
نرخ ارز یکی از مســائلی است که از اواسط دهه 1380به بعد به دالیل 
مختلف و هر چند ســال یکبار، در اقتصــاد ایران اتفاق می افتد. آخرین 
دوره آن به آذر ماه 1395 مربوط می شود که ارزش اسمی ریال در مقابل 
بسیاری از ارزهای خارجی تضعیف شد. تضعیف پول ملی بدون ایجاد 
فضای مناسب، عاری از فساد و بدون پرداختن به ارتقا فن آوری و تولید 
دانش بنیان و اصالحات نهادی، رقابت پذیری و رشد به ارمغان نمی آورد 
بلکــه برعکس همه بنیان های اقتصــاد درنتیجه تحت تاثیر قرار گرفتن 

سطح قیمت ها و تورم تضعیف می شوند. 
بعد از بحران ســال 1390و 1391 که بازار ارز شاهد نوسانات شدیدی 
بود، از نیمه دوم ســال 1392 تا پاییز سال 1395 بازار ارز با ثبات نسبی 
روبه رو بوده و نرخ ارز تغییرات چندانی نداشــته اســت هرچند در دی 
ماه 1394 باالترین نرخ ارز بعد از ســال 1392 ثبت شد)36733 ریال(. 
با این حال ارز در پاییز 1395 دچار نوســانات شــدید و التهاباتی شد، 
بطوریکه در آذر ماه شاهد افزایش قابل توجه نرخ ارز بودیم. بین خرداد 
تا آبان 1395 متوســط نرخ ارز حدودا 5 درصد ماهیانه افزایش یافته اما 
در آذر ماه و در مدت یک ماه متوسط نرخ ارز بیش از 6 درصد نسبت به 
آبان ماه افزایش یافته است. در این نوشته می کوشیم تا به بررسی دالیل 

تاثیر عملکرد دولت بر روی نرخ ارز
الهه روحی

کارشناس علوم  اقتصادی
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تغییر سازوکار تخصیص نرخ ارز آن را افزایش داد.
به نظر می رسد با توجه به اهمیت متغیر کلیدی نرخ ارز در اقتصاد ایران، 
همچنین نبــود بازار عمیق رقابتی ارز در چنین شــرایطی که اقتصاد با 
کمبود ارز مواجه می شــود طبیعتا بخش نامولد و سوداگران تنها عواملی 
هســتند که از جریان افزایش نرخ ارز سود می برند، این درحالی است 
که قدرت خرید مردم به شدت کاهش می یابد. لذا تاکید ان است که در 
کوتاه مدت نرخ ارز حقیقی تثبیت شــود. مهار تورم در کوتاه مدت اقتضا 
می کند از سیاست های تورم زا پرهیز شود و چون بازار ارز حاکم نیست 
کنترل و مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری و تجارت 
خارجی و با مالحظه تورم داخلی و جهانی و شرایط اقتصاد کالن امری 
قابل انکاراست. برای اینکه ثبات ارزی در شرایط کمبود ارز تامین شود 
باید مبارزه همه جانبه با فســاد را آغاز کرد و با جهت دهی نقدینگی به 

سمت تولید و فعالیت مولد زمینه های رکود تورمی را تضعیف نمود. 
بنابراین کارکرد اصلی دولت تنها کاهش ارزش پول ملی به اندازه تفاوت 
تورم داخل با تورم خارج نیست بلکه تنظیم سیاست های تجاری، پولی و 
مالی، هماهنگ ساختن آن ها جهت دستیابی به اهداف اقتصادی ازجمله، 

رشد اقتصادی، کنترل تورم، افزایش رقابت پذیری و غیره می باشد.
علی رغم آنکه مرکز پژوهش های مجلس برای ماه پایانی ســال کاهش 
التهاب بــازار ارز را پیش بینی کرده اما افزایش شــفافیت بازار، کاهش 
تقاضای ارز کاغذی از طریق آزادسازی نرخ ارز و ایجاد نهادهایی مانند 
بورس ارز و اجرای پیمان های پولی ازجمله راهکارهایی اســت که باید 
در دســتور کار دولت، بانک مرکزی و ســازمان بورس و اوراق بهادار 

قرار گیرد. 

منبع:
خالصــه ای از تحلیل نوســانات نرخ ارز،گــزارش مرکز پژوهش های 

مجلس 

رقمی رسیده اما در مقیاس های جهانی رقم بسیار باالیی دارد لذا طبیعی 
است که انباشت تورم مزمن طی سال های اخیر موجب ایجاد فشارهایی 

برای کاهش ارزش پول ملی شود.
ازطرفــی حجم قابل توجه قاچاق و مبادالت در بازارهای غیر رســمی 
بخــش مهمی از تقاضــای ارز را تشــکیل می دهد لذا میزان کســری 
تجاری برمبنای آمارهای رســمی نمی توانــد منعکس کننده اثر تجارت 
خارجی)رسمی و غیر رســمی( بر بازار ارز باشد. وجود کسری عرضه 

ارز میزان افزایش نرخ ارز در بازار را قابل پیش بینی می سازد. 
عامل دیگر، روند خالف جهت نرخ ســود سپرده های بانکی داخلی با 
نرخ بهره پایه امریکاست. نرخ بهره از 0.25 درصد به 0.75 افزایش یافته 
حال آنکه روند نرخ ســپرده ها از 20 درصد در ســال 94 به 15 درصد 
سال 95 کاهش یافته است. این کاهش موجبات افزایش تقاضا برای پول 
خارجی و دالر را فراهم می کند. از طرفی ارزش جهانی دالر نســبت به 

ریال نیز در سه ماهه گذشته خود مزید بر علت است.
وجود کســری بودجه و بی انضباطی های مالی دلیــل دیگری بر اتخاذ 
سیاســت های ارزی برای جبران آن است. افزایش کسری بودجه دولت 
از 1393 تا به امــروز موضوع کاهش ارزش پول ملی را قابل پیش بینی 

می کند.
می توان انتخابات ریاســت جمهوری امریکا و افزایش نااطمینانی نسبت 
به موضع آتی امریکا نسبت به ایران را نیز علت افزایش تقاضا برای ارز 

خارجی دانست.
مســئله یکسان ســازی ارز که از ابتدای سال توســط دولت چندین بار 
مطرح شــد انتطارات تورمی از افزایش نرخ ارز پس از اعمال سیاست 

مذکور را پدید آورد که تقاضای سفته بازی برای نرخ ارز را باال برد.
همچنین در ماه های پایانی ســال میالدی مردم تقاضا برای ارز کاغذی 

برای مسافرت را نیز باال بردند.
همچنیــن اینکه بانک ها مجوز خرید و فروش ارز به قیمت بازار ازاد را 
یافتند نیز موجب انتقال بخشــی از مبادالت به بازار ازاد شــد و به دلیل 
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رویکــرد جامع مدیریت آب در ســطح حوضه 
آبریز و اتالف بخش قابل توجهی از آب مصرفی 
در بخش کشــاورزی به دلیل فقدان سیستم    های 
آبیاری مدرن و کشــت محصوالتــی با نیاز آبی 
باال را می    تــوان از عوامل دخیــل در ارتباط با 
وضعیت خشــکی دریاچه ارومیه بیان کرد. در 
مقابل با توجه بــه وضعیت نرمال و غیربحرانی 
دریاچه    های موجود در کشورهای همسایه، سوان 

در کشور ارمنستان و وان در کشور ترکیه، که به ترتیب در فواصل تقریبی 200 و 
150 کیلومتری نسبت به دریاچه ارومیه قرار دارند، بحث تغییر اقلیم و اثرات آن 
بر دما و بارش منطقه کمتر به چشم می    آید و عوامل دیگر دخالت    های انسانی در 
فرایند خشک شدن دریاچه ارومیه بیش از پیش نمایان می    شوند. موضوع احیای 
دریاچه ارومیه و جلوگیری از خشــک شــدن آن طی چند سال اخیر با تشکیل 
کارگروه احیای دریاچه ارومیه و همچنین ارائه ســناریو    ها و راه    حل    های مختلف 
جهت احیا و بهبود وضعیت موجود بیشتر قوت گرفته است. راه    حل    های مختلفی 
مانند مدیریت ســطح دریاچه، نحوه انتقال آب رودخانه    ها به دریاچه با کمترین 
میزان تلفات تبخیر، جلوگیری از برداشــت    های غیر قانونی در مســیر جریان و 
همچنین مدیریت مصرف آب در حوضــه آبریز جهت احیای دریاچه ارومیه و 
بهبود وضعیت موجود آن مطرح است. عالوه بر این اصالح تخصیص آب داخل 
حوضه    ای )عمدتاً از 48 ســد مهم و بزرگ ساخته شــده بر روی رودخانه    های 
منتهی به دریاچه( به منظور تامیــن جریان ورودی کافی به دریاچه و انتقال آب 
از حوضه    هــای آبی مجــاور نیز می    تواند از گزینه    های قابــل اجرا در نظر گرفته 
می    شوند. بررسی    های انجام گرفته نشان می    دهند که رویکرد پایدار مدیریت آب 
در ســطح حوضه آبخیز و صرفه    جویی آب در بخش کشــاورزی از راهکار    های 
بهینه در ارتباط با احیا و افزایش تراز اکولوژیکی دریاچه     ارومیه می    باشند. انتقال 
آب بین حوضه    ای و هدایت آن به ســمت دریاچه ارومیه، جدا از بحث تحمیل 
هزینه    های کالن می    تواند آسیب    های زیست محیطی و اجتماعی را به همراه داشته 
باشد. کنترل و نظارت    های بیشتر در ارتباط با برداشت    های غیر    قانونی، جلوگیری 
از انحراف آب رودخانه    ها برای مصارف کشــاورزی و ایجاد آب    بند     در مســیل 
رودخانه ها به منظور ذخیره آب نیز می    توانند منجر به افزایش میزان آب ورودی به 
دریاچه از طریق رودخانه    ها شوند. به منظور بهره    وری مؤثر و بهینه از آب آبیاری 
در بخش کشــاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه، گســترش روش    های آبیاری 
مدرن و پیشرفته در اراضی کشــاورزی منطقه از طرف سازمان    ها و شرکت    های 
مرتبط می    تواند صرفه    جویی بیشــتر آب نســبت به روش    های آبیاری سنتی را به 
همراه داشته باشد و این میزان آب صرفه    جویی شده را می    توان به سمت دریاچه 
روانه کــرد. نظر به اینکه صرفه    جویی در بخش کشــاورزی یکی از فاکتورهای 
مؤثر و تعیین    کننده احیای دریاچه ارومیه می    باشــد، برنامه    ریزان بخش کشاورزی 
در حوضه آبریز دریاچه مطالعات و بررســی    های خود را در جهت تغییر الگوی 
کاشــت گیاهان و محصوالتی ســوق دهند که نیاز آبی کمتری داشته و از لحاظ 
اقتصادی به صرفه باشــند. همچنین در جهت آگاه    سازی و باال بردن سطح دانش 
مردم و کشاورزان منطقه نسبت به پدیده خشک شدن دریاچه ارومیه، اطالع    رسانی 
و ایجاد برنامه    های تلویزیونی و همچنین برگزاری کالس    های آموزشی از طرف 
ســازمان    های مربوطه به طور مداوم در بین کشاورزان و اهالی منطقه می    تواند در 

روند تسریع احیا و نجات دریاچه ارومیه موثر واقع گردد. 

دریاچه ارومیه با مساحتی بیش از 5000 کیلومتر مربع و جزء یکی از دریاچه های 
بزرگ فوق العاده شور در دنیا، به دلیل برخورداری از ارزش    های بی    نظیر طبیعی و 
اکولوژیکی، به عنوان پارک ملی و ذخیر    ه    گاه زیست    کره یونسکو به حساب می    آید. 
شناســایی نزدیک به 550 گونه گیاهی یکســاله و چندساله در ناحیه اکولوژیک 
دریاچه، مرکز زمستان    گذرانی پرندگان آبزی مهاجر، به ویژه مرغابی و گونه    های 
کنارآب    چر، پذیــرای بزرگترین جمعیت زادآور فالمینگو )بالغ بر20000 جفت( 
و پلیکان ســفید )بین 200 تا 500 جفت( در جزایر موجود در دریاچه، موقعیت 
جغرافیایی و سیاســی دریاچه ارومیه و همچنین وابســتگی معیشتی، هویتی و 
تاریخی مردم منطقه به آن نشــان از اهمیت غیر قابل انکار این پیکره آبی دارند. 
اخیرأ، این دریاچه با شرایط بسیار بحرانی از لحاظ کاهش شدید تراز آب و حجم 
آب ذخیره شــده در داخل دریاچه مواجه شده است. به طوری که بیش از نیمی 
از ســطح دریاچه ارومیه به دلیل کاهش شدید جریان    های ورودی از رودخانه    ها 
و تبخیر بیش از حد آب از بدنه دریاچه، تبدیل به بیابان نمک شده است، که در 
نتیجه این امر تراز آب دریاچه نسبت به شرایط ایده    آل آن در پرآبی نزدیک به 7 
متر افت پیدا کرده است. متوسط بلندمدت ساالنه آب ورودی به دریاچه 5 میلیارد 
متر    مکعب بوده است که در سالیان اخیر این رقم به دلیل کاهش بارش و رواناب 
در ســطح حوضه و همچنین برداشــت    های باالدست به طور متوسط به کمتر از 
2/5 میلیارد متر مکعب رســیده است. طبق بررسی    های کارشناسی و علمی انجام 
گرفتــه، مادامی که تراز آب دریاچه بیش از 1274/1 متر از ســطح آب    های آزاد 
باشــد، دریاچه ارومیه به عملکرد عادی اکولوژیک خود برای حفظ تنوع زیستی 

ادامه خواهد داد. 

روند خشک شدن دریاچه ارومیه طی دهه های اخیر

دالیل متعددی از قبیل پدیده تغییر اقلیم، تراکم بیش از حد سد    سازی در حوضه 
آبریز دریاچه و در نظر نگرفتن نیاز زیســتی رودخانه    های منتهی به دریاچه، نبود 

حسن حمیدی رزی
دانش آموخته مهندسی سازه های آبی 

 پژوهشگر احیای دریاچه ارومیه 

مدیریت بهینه مصرف آب در حوضه آبریز ارومیه
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)الگوهاي رفتاري یا همان بایدها و نبایدها( که به شــکاف نسلي بین والدین 
و فرزندان منجر مي شــود، دیــدگاه هاي مختلفي وجود دارد که بنگســتون 
)1970( در این زمینه به ســه دیدگاه عمده اشاره می کند: دیدگاه اول، دیدگاه 
متفکرانی است که به شکاف نسلي عمیق معتقد هستند. دیدگاه دوم، متعلق به 
افرادی اســت که وجود شکاف عمیق نسلي را یک توهم و خیال مي دانند که 
وســایل ارتباط جمعي به غلط به مردم تحمیل کرده اند. دیدگاه سوم، دیدگاه 
اندیشمندانی اســت که معتقد به پیوســتگي و تفاضل گزینشي بین نسل ها 
هســتند. آنان اظهار می دارند که تضاد اندکي بین نسل ها در مورد ارزش ها 
وجود دارد. در عین حال، طرفداران این دیدگاه با متفکران دیدگاه دوم موافق 
بوده و معتقدند که ارزش هاي مورد قبول یکسان و مشابه مي توانند در قالب 

الگوهاي رفتاري مختلف خود را نشان دهند.
     در این زمینه معیدفر )1383( نیز دیدگاه های موجود درباره وجود یا عدم 
وجود شــکاف نسلی در ایران و عوامل مؤثر بر آن را در چهار دسته عمده به 
قرار زیر تقسیم کرده است: دیدگاه اول، دیدگاه عده ای از متفکران اجتماعی 
که معتقدند در ایران شــکاف نسلی به وجود آمده و به تدریج تشدید     می 
شود. دیدگاه دوم، متعلق به افرادی است که شکاف نسلی را قبول ندارند و به 
تفاوت نســلی قایل هستند. دیدگاه سوم، دیدگاه اندیشمندانی است که مسئله 
اصلی را شــکاف فرهنگی می دانند و نه شکاف نسلی. از این نظر، در شرایط 
شکاف فرهنگی، جامعه نه بر اساس سن، بلکه بر اساس دو نوع رویکرد سنتی 
و جدید به دو گروه تقســیم می شــود و در هر گروه پیر و جوان در کنار هم 
قرار می گیرند. در نهایت دیدگاه چهارم قرار می گیرد که متفکرانش با بیم و 
امید به پدیده شــکاف نسلی نظر می دهند. آنان معتقدند که اگر شرایط فعلی 
درست مدیریت نشــود، پتانسیل گسترش تفاوت نسلی را تا سر حد شکاف 

نسلی در خود خواهد داشت.
یافته هاي تحقیق 

     همان گونه که مشاهده می شود، مباحث موجود در این زمینه، تماماً بر گرد 
این سؤال متمرکز     می باشد که: آیا اختالف ها و تفاوت های نظام ارزشی 
و هنجاری موجود در بین جوانان و بزرگســاالن در حد تفاوت نسلی است یا 
این که به شــکاف نسلي منجر شده است؟ همچنین در صورت قبول شکاف 
نسلی بین فرزندان و والدین، آیا این شکاف در هر دو نظام ارزشی و هنجاری 
اتفاق افتاده است یا این که تنها در نظام هنجاری طرفین، شکاف وجود دارد؟ 
پاســخ به این سؤاالت میســر نخواهد شد مگر این که در ابتدا معیاری جهت 
تفکیک شــکاف نسلی از تفاوت نســلی در نظر گرفته شود. بنابراین در این 
تحقیق، محققان همراه با نظر پناهي به ارائه یک معیار معقول و منطقی در این 
زمینــه پرداخته اند. در این معیار، اختالف بین 5 تا 10 درصدی در ارزش ها 
و هنجارهای پدران و فرزندان، به عنوان تفاوت نســلی و اختالف بیش از 10 

درصد، به عنوان شکاف نسلی در نظر گرفنه می شود.
     خالصه نتایج تحقیق حاضر که بوسیله مصاحبه با 200 خانواده از طبقات 
اجتماعیـ  اقتصادی مختلف شــهر تبریز، بدســت آمده است، بشرح جدول 

)1( مي باشد.

نخستین بار اصطالح شکاف نسل ها  در دهه 1960 در کشورهاي غربي مطرح 
شــد. این اصطالح اختالفات فرهنگي میان فرزندان و والدین شان را تشریح 
مي کرد. به اعتقاد صاحب نظران، پدیده شــکاف نســلی در گذشته و تا زمان 
پیدایش جامعه صنعتی مدرن، مســئله چندان جدی و مطرحی نبوده است و 
به ویژه قبل از قرن بیســتم نشانی آشــکار از این شکاف و تعارض، آن گونه 
که در زمان ما به صورت رویارویی مداوم بین نســل های جوان و بزرگسال 
خودنمایی می کند، وجود نداشته است. از آغاز قرن بیستم، بویژه از اواسط آن 
و دوره پس از جنگ جهانی دوم وضع دگرگون می شــود. از مظاهر مهم آن، 
تغییر موقعیت اجتماعی نســل جوان معاصر به شکلی بی سابقه است. کاهش 
روز افزون تأثیر ســنت و اقتدار جامعه بزرگسال بر افزایش آگاهی و مهارت 
نســل جوان تر، توانایی نســل جدید در مواجهه با زندگی مدرن و در مقابل، 
ناتوانی و عدم مهارت نسل های بزرگسال با این پدیده و ناکارآمدی نهادهای 
ســنتی نظیر خانواده، نظام آموزشی و نهادهای فرهنگی دیگر در انطباق خود 
با تحوالت پرشــتاب و پیچیده عصر جدید، از وجوه مهم تغییر موقعیت نسل 
های جوان معاصر به شمار می روند. این امر به نوبه خود تأثیرات منفی در هر 
دو نسل بر جای گذاشته است. از تأثیرات منفي این پدیده در میان هر دو نسل، 
مي توان به فرار نوجوانان و جوانان از خانه، افزایش اعتیاد، پناه بردن به فضاي 
مجازي، خشونت اعضای خانواده علیه یکدیگر، از هم گسیختگي خانواده ها 

و بي اعتباري حرف والدین و فرزندان براي یکدیگر اشاره کرد. 
     تغییرات و تحوالتي که در غرب تحت عنوان مدرنیته و جهاني شدن اتفاق 
افتاده، پیامدهایي را از طریق دنیاي اطالعات و ارتباطات بر ســایر نقاط جهان 
به جاي گذاشته اســت؛ و چون اغلب این تحوالت از جهت درون نیست و 
در جو امعی که وارد می شــود، فر هنگ سازی نشده است بحران هایي را در 
زندگــي مردم جهان به وجود آورده که در این میــان جامعه ایران نیز از این 
تحوالت دور نبوده است. همزمان با این تحوالت و پیدایی تأثیرات برآمده از  
این تغییرات در ایران، گروه های سنی جدید که همزاد انقالب اسالمی هستند، 
آهســته آهســته عرصه نوجوانی را ترک گفته و به خیل جوانان پیوسته اند و 
در عرصــه عمل اجتماعی ایفای نقش می کنند. همزمانی تحوالت فرهنگی و 
اجتماعی و ورود نســل جدید، نسلی که عنوان » نسل سومی« را برگزیده، به 
عرصه عمل اجتماعی و بروز برخی رفتارها و هنجارها از ســوی این نســل، 
جامعه را با ســؤال هایی روبه رو کرده اســت که اذهان متخصصان و متولیان 
امور فرهنگی جامعه را به خود معطوف داشــته است. از اینرو، شناسایی ساز 
و کارهای این تحوالت، مخصوصاً در ســطح خــرد و میانه، ضروری به نظر 
می رسد. لذا رســالت اصلی مقاله حاضر، شناسایي میزان شکاف نسلی میان 
والدین و فرزندان شهر تبریز و همچنین ارائه راهکارهای عملی جهت کاهش 

و حل این مسأله می باشد.
     از مهم ترین واژه هایی که در این زمینه به کار می روند عبارتند از: انقطاع 
نسلي ، شکاف نسلي  و تفاوت نسلي . با مفروض داشتن یک بردار می توان 
یک انتهای آن را انطباق کامل نســلي و انتهاي دیگر آن را انقطاع کامل نسلي 
محســوب کرد؛ شکاف نسلي و  تفاوت هاي نســلي نیز در امتداد این بردار 
قرار می گیرند به این صورت که تفاوت نسلي رقیق تر از شکاف نسلي است. 
     در مورد تفاوت های نظام ارزشــی)آرمان هاي انتزاعي( و نظام هنجاری 

شکاف یا تفاوت نسلی
اکرم حبي
جامعه شناس- مدرس  و محقق دانشگاه
بهمن محمدبخش
جامعه شناس- مدرس و محقق دانشگاه
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قبول ارزش هاي اجتماعي ندارد، بلکه جدایي، بیشتر در زمینه قابلیت کاربرد 
توصیه هاي هنجاري براي تحقق دادن به ارزش ها است.

     ما نیز در تأیید نظریه های فوق معتقدیم که شکاف نسل ها بیشتر در رابطه 
با ابزار به کار گرفته شــده براي تحقق دادن به ارزش هاي مورد قبول تقریبًا 
یکسان و مشابه است و نه مربوط به قبول  ارزش هاي مختلف؛ چرا که ارزش 
هاي مورد قبول یکســان و مشابه مي توانند خود را در قالب الگوهاي رفتاري 
مختلف نشان دهند. بنابر این اگر شرایط فعلی جامعه، درست مدیریت نشود و 
پافشاری نسل انقالبی بر ارزش های خود و نیز انعطاف ناپذیری آنان نسبت به 
تحوالت جدید تداوم یابد، امکان گسترش تفاوت نسلی را تا سر حد شکاف 

نسلی عمیق در خود خواهد داشت. 
در تحقیق حاضر، درســت اســت که در کل، شــاهد تفاوت نسلی هستیم تا 
شــکاف نســلی؛ اما بایستی به این موضوع نیز توجه شــود که در بین پدران 
و فرزندان، از لحاظ بعد هنجاری، تفاوت چشــمگیری مشاهده می شود، به 
گونه ای که حتــی در برخی از ابعاد آن )هنجار اجتماعی و مذهبی( منجر به 
شــکاف هنجاری بین آنها گردیده است. پس در نتیجه نمی توان این تفاوت 
را امری طبیعی قلمداد کرده و دیده بر آن فروبست. از آن جهت برای کاهش 
و متعادل کردن شــکاف بین والدین و فرزندان شــهر تبریز، با توجه به یافته 
های تحقیق حاضر، به ارائه راهکارهایي در این خصوص پرداخته می شــود 

که بشرح زیر است:
1( تازگی پیام پدران که از آن جمله می توان به افکار بدیع و به روز آنها اشاره 
کرد، به همراه ســبک زندگی و اعمال و رفتار معقــول آنان در نظر فرزندان، 
مــی تواند آنان را به عنوان مرجع مثبت برای فرزندان تبدیل کرده و در نتیجه 
به کاهش شــکاف هنجاری و کل بین آنها منجر شود. بنابراین با توجه به در 
حال گذار بودن جامعه و به چالش طلبیده شــدن نظم سنتی، والدین بایستی 
از طریــق جامعه پذیری مجدد، این مطلب را خوب درک نمایند که وضعیت 
عوض شده است و شرایط جدید، فکر، احساس، و سبک رفتاری جدید را می 
طلبد. از این لحاظ باید به فرزندان خود حق بدهند و آنان را دشمن متعلقات 
خود ندانند؛ و از ســوی دیگر، نسل فرزندان نیز چشم و گوش بسته به همه 
چیز پشت پا نزنند و این مطلب را فراموش نکنند که به هر حال آنها زاییده و 
وارث گذشته هستند. نقش سازمان ها و نهادها نیز در کاهش و متعادل کردن 
شــکاف بین والدین و فرزندان می تواند پر رنگ و با اطالع رسانی تخصصی 
و به روز در این زمینه، تبدیل به نقشی میانجی در بین والدین و فرزندان شود.

2( هر چه خانواده ها بتوانند اعتماد فرزندان را به خود جلب نمایند، بیشتر می 
توانند شکاف )ارزشی، هنجاری و کل( بین خود و فرزندان را کاهش دهند.

3( اعتماد هر چه بیشــتر فرزندان به عملکرد جامعه بزرگســال )روحانیون، 
پلیس و صدا و سیما(، شکاف هنجاری بین نسل جوان و بزرگسال را کاهش 
می دهد. یافته های تحقیق نشــان می دهد که فرزندان، بیشترین اعتماد را به 
خانواده و کمترین اعتماد را به رسانه ها دارند. همچنین اعتماد آنان نسبت به 
پلیس و روحانیت در حد متوسط است. این گویای آن است که سازمان ها و 
نهادهای مهمی همچون پلیس و صدا و سیما و همچنین اشخاص مهمی که به 
نوعی از نیروهای ارزشــی این انقالب محسوب می شوند و راهنمای جوانان 
و جامعه می باشند، آن گونه که باید، نتوانسته اند خود را در دل جوانان، جای 
دهند. از این رو ضروری است که دست اندرکاران مربوطه، در خصوص رفتار 

و هنجارهای خویش به بازنگری اساسی بپردازند.
مقاله حاضر برگرفته از نتایج تحقیق » شناســایی شــکاف نسلی میان والدین 
و فرزندان و عوامل مؤثر بر آن در شــهر تبریز« مي باشــد که در سال 1389 
با حمابت دفتر آموزش و پژوهش اســتانداري آذربایجان شرقي توسط استاد 

نعمت اهلل تقوي، اکرم حبي و بهمن محمدبخش به انجام رسیده است.

جدول 1- مقایسة ارزش ها و هنجارهای پدران و فرزندان
تفاوت میانگین هامیانگین پاسخ فرزندانمیانگین پاسخ پدرانتفاوت نسلی

77/5078/250/75ارزش کل

*86/0082/253/75ارزش اجتماعی- مذهبی

*78/0084/506/50ارزش اقتصادی

68/2568/000/25ارزش سیاسی

*56/7548/758/00هنجار کل

*46/0033/0013/00هنجار اجتماعی

*60/7550/5010/25هنجار مذهبی

48/7551/753/00هنجار اقتصادی

*69/0060/258/75هنجار سیاسی

*67/0063/503/50تفاوت نسلی کل

*  نشانگر تفاوت معنی دار میانگین ها از لحاظ آماری می باشد.

     جدول )1( نشانگر آن است که بین ارزش های پدران و فرزندان، در کل 
تفاوت معنــی داری از لحاظ آماري وجود ندارد. ولي با این وجود در برخی 
از ابعــاد ارزش، از جمله ارزش اجتماعیـ  مذهبی )3/75( و ارزش اقتصادی 
)6/50(، بین پدران و فرزندان تفاوت معنی دار مشــاهده مي شــود. از طرفی 
نتایج موجــود درجدول )1( همخوان با نتایج اکثر مطالعات پیشــین در این 
زمینه، بین هنجار و رفتار پدران )56/8( و فرزندان )48/8( تفاوت معنی داری 
از لحاظ آماري )8/00( نشــان می دهد. بطوریکه این تفاوت در ابعاد هنجار 
اجتماعــی و هنجار مذهبی، به ترتیب با 13/0 و 10/3 درصد تفاوت میانگین، 
تا حد شــکاف هنجاري مي باشد. در مجموع، جدول فوق از تفاوت کلي که 
بین پدران و فرزندان از لحاظ ارزشي و هنجاري وجود دارد سخن مي گوید. 
تفاوتــي که با توجه به مقدار آن )3/50( و با عنایت به معیار تحقیق، به عنوان 

تفاوت نسلي شناخته مي شود تا شکاف نسلي. 
    همچنین از مهمترین نتایج این تحقیق می توان به رابطه شــکاف یا تفاوت 
نســلی با عواملی همچون میــزان نوگرایي، میزان اعتماد فرزندان نســبت به 
عملکــرد خانواده و بزرگســاالن، میزان تازگی پیام پدران، فردگرایی نســل 
فرزندان، مرجع بودن پدران، و متغییر های زمینه اي )ســن، جنسیت، پایگاه 
اجتماعی ـ اقتصادی و منشأ اجتماعی( اشاره کرد. جهت پرهیز از اطاله کالم، 

از ارائه جداول آن خودداري مي شود.
بحث و نتیجه گیري

      بــا ایــن وصف، در تحقیق حاضر، در ارتباط بــا ارزش ها و هنجارهای 
والدین و فرزندان شهر تبریز، به طور کلی شاهد تفاوت نسلی هستیم تا شکاف 
نسلی. در بعد ارزشی بین پدران و فرزندان، در کل تفاوت چندانی وجود ندارد 
اما در بین پدران و فرزندان از لحاظ بعد هنجاری تفاوت چشــمگیری وجود 
دارد که حتی در برخی از ابعاد آن )هنجار اجتماعی و مذهبی( منجر به شکاف 
هنجاری بین آنها گردیده است. بنابر این یافته های تحقیق حاضر را می توان 
در تأیید نظریه های دیدگاه دوم و ســوم که به وسیله بنگستون )1970( ارائه 
شده و همچنین در تأیید نظریه های دیدگاه دوم و چهارم که به وسیله معیدفر 
)1383( مطرح شــده، در نظر گرفت؛ نظریه هایی که شکاف عمیق نسلی را 
قبول نداشــته و به تفاوت نسلی قایل هستند. اندیشمندان متعلق به آن دیدگاه 
ها بر این امر تأکید دارند که ارزش هاي جوانان، اختالف یا تفاوت شــدیدي 
با بزرگســاالن ندارد. آنان مدعی اند که ممکن اســت جوانان و بزرگســاالن 
داراي جدایي اجتماعي باشــند، ولی شکاف بین آنها در اصل، ارتباطي با عدم 
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با بررسي مطالعات انجام شــده در این موضوع، مالحظه مي شود در بیشتر 
مطالعات بر آزادســازي اقتصادي، تجارت، جریان هاي سرمایه گذاري مستقیم 
خارجي و باز بودن اقتصادي به عنوان عوامل مؤثر بر کارآفریني تأکید دارند. در 
حالي که ورود گردشگر به یک کشور نیز زمینه ساز افزایش فرصت هاي شغلي 
اســت. به عنوان مثال ورود گردشــگر به یک کشور تقاضا براي صنایع دستي 
یک کشــور را افزایش مي دهد و تفکر کارآفریني و فراهم آوردن محصوالت 
جدید مطابق با ســلیقه گردشگر بین المللي در سطح جامعه گسترش مي یابد. 
از این رو مي توان صنعت گردشــگري را به عنوان یکي از عوامل تاثیر گذار 
بر کارآفرینــي معرفي نمود. از دیدگاه اقتصادي اصلــي ترین کارکرد صنعت 
جهانگردي کسب درآمدهاي ارزي، توزیع مجدد درآمدها، ایجاد زمینه اشتغال، 
ســرمایه گذاري و ایجاد ارزش افزوده همچنین فروش کاالها و خدمات مورد 
نیاز گردشگرها می باشــد. بر اساس آمارهاي موجود، گردشگری، 10 درصد 
از درآمدهــا و شــغل هاي دنیا را به وجود آورده اســت. از ســوي دیگر در 
دنیاي امروز چه در کشورهاي توسعه یافته و چه در کشورهاي در حال رشد، 
بزرگترین امتیاز براي هر صنعت، ســازمان، فرد، داشتن تفکر و خالقیت براي 
کارآفریني است. تفکر کارآفریني موجب اشتغال زایي و در نهایت رفع بیکاري 
و کاهش ناهنجاریهاي اجتماعي مي شود. تفکر کارآفریني کلید رشد و توسعه 
ي اقتصادي هر کشــور شناخته شده است. در ســال هاي گذشته دولت هاي 
کشــورهاي مختلف به طور جدي به تشویق تفکر کارآفریني پرداخته اند؛ چرا 
که ارتقاي کشــور و رشــد ملت در گرو کار، اشتغال و بهره وري نهفته است. 
کارآفریني چیزي فراتر از ایجاد یک کســب وکار اســت. هرچند ایجاد کسب 
و کار یکي از واقعیت هاي مهم کارآفریني شــمرده مي شود، تصویر کاملي از 

تاثیر فعالیت های گردشــگري در بازار کار و ایجاد اشــتغال یکي از مباحث 
اقتصادي مهم در حوزه گردشــگري مي باشــد. با توجه به اینکه بســیاري از 
خدمات ارائه شده در حوزه گردشگري، نمي تواند با استفاده از فن آوری ارائه 
شــود در مقیاس قابل توجهی به طور مستقیم به اشتغال نیروي انساني نیازمند 
اســت، این قضیه باعث مي شود که با توسعه گردشــگري، زمینه هاي ایجاد 
اشــتغال برای طیف وســیعی از مردم فراهم آید و از نرخ بیکاري کاسته شود. 
طبیعی است که این اشتغال حاصل از فعالیت هاي گردشگري مي توانند کمبود 
های موجود در بازار کار و صنایع را تا حدود قابل توجهی جبران نماید. زیرا 
عالوه بر ســایر مزایای اشتغال در گردشــگری، میزان سرمایه مورد نیاز  براي 
ایجاد یک شغل در زمینه گردشگري در مقایسه با دیگر صنایع کمتر مي باشد. 
از این رو مي توان یکي از آثار مهم و مفید توسعه گردشگري را ایجاد اشتغال 

واستفاده از نیروي غیر متخصص دانست. 
با در نظر گرفتن این که هدف از توســعه گردشــگري ایجاد اشتغال نیست 
ولي مطمئنا توســعه گردشگری با فعالیت و خدماتي سروکار دارد که خود به 
خود ظرفیت اشتغال را باال مي برد. به گونه  اي که توسعه گردشگري سبب باال 
رفتن اشــتغال در بخش کشاورزي بطور غیر مستقیم مي شود زیرا با باال رفتن 
تقاضا به سبب ورود گردشــگران، تولیدات کشاورزي تحت تاثیر آن افزایش 
مي یابد. بطور کلي از مزایایي گردشــگري در یک مقیاس وسیع ایجاد فرصت 
هاي اشــتغال مي باشد. البته ماهیت این اشتغال  همیشه ممکن نیست که رشد 
اقتصادي مقاصد را تســهیل کند. در بیشتر مواقع اشتغال در زمینه گردشگري 
گرایش به همپوشي بادیگر بخش هاي اقتصادي دارد )مانند کشاورزي، حمل 

و نقل(.

صنعت گردشگری بسترکار آفرینی
مرتضی کرمی
کارشناس ارشد گردشگری
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هتلداري، رستوران ها، ارائه خدمات تفریحي و ورزشي در برمي گیرد.
 - اشتغال نرم افزاري که ممکن است گردشگر به طور مستقیم با آن سروکار 

نداشته باشد. مثل خدمات بیمه، خدمات بانکداري، اینترنت و 
- اشتغال غیرمستقیم که معموالً با فعالیت هاي تولیدي جانبي مرتبط است و 

همزمان با سرمایه گذاري در صنعت گردشگري فراهم مي آید. 
البته اثرات افزایش اشــتغال در بخش گردشگري کشورهاي در حال توسعه 
مساعدتر از کشورهاي صنعتي است زیرا در کشورهاي در حال توسعه زمینه و 
امکانات رشد صنعتي محدود است. فعالیت هاي صنعت گردشگري و رابطه ی 
میزان ســرمایه گذاري و فرصت  هاي شغلي که بر اثر آن فراهم مي شود در تمام 
کشورها و مناطق مختلف یکســان و به یک نسبت نیست بلکه بر اثر عواملي 
نظیر خصوصیات مســتقیم اقتصادي و سیاســي، خدمات کامپیوتري و فصلي 
بودن فعالیت متفاوت مي باشــد.  همچنین این بخش، ظرفیت هاي مناســبي 
جهت اشتغال زنان دارد، به طوري که در برخي از کشورها بیشتر از  50 درصد 
شاغلین در این بخش را زنان تشکیل مي دهند. از دیگر ویژگي هاي این صنعت 
تنوع پذیري آن اســت به طوري که برخي از محققان، گردشــگري تفریحي، 
مذهبي و تاریخي را به تفکیک بررسي مي کنند و همچنین نوع جدیدي از این 
صنعت تحت عنوان اکوتوریســم یا طبیعت گردي در حال گسترش است که 
داراي ظرفیــت قابل توجهي در ایجاد فرصت هاي شــغلي براي افراد بومي و 
مناطق دورافتاده مي باشد و در بیش تر موارد کارکنان این بخش جوانان و زنان 
و حتي از میان دانش آموزان مي باشند، این صنعت اکثراً افراد جوان را استخدام 
مي کند و در واقع براي بســیاري از آنها نقطه ورود به بازار کار را فراهم مي 
کند. زنان نیز به دلیل ترتیبات قابل انعطاف نســبت به زمان کار، راحت تر مي 

توانند در کنار وظایف منزل به این حرفه نیز اشتغال داشته باشند.
اما از طرف دیگر سهم باالیي از اشتغال در این بخش به صورت غیر رسمي 

کارآفریني نیست. خصوصیاتي همچون، جستجوي فرصت ها، ریسک پذیري 
و اصرار بر تحّقق ایده ها، ازجمله نشــانه ها و ویژگي هاي کارآفرینان است. 

همچنین کارآفریني، نشانه تالش و موفّقیت در کسب وکار است.
کارآفرینان پیشــگامان موفّق در کســب وکارهاي امروزي اند. درک فرصت 
ها، نوآوري و توانایي موفّقیت آنها اســتانداردي اســت که امروزه، بنگاه هاي 
اقتصادي مســتقل را با آن مي ســنجند و این استاندارد در تمام جهان پذیرفته 

شده است.
یکي از شاخه هاي مؤثر در اشــتغال زایي و کارآفریني، صنعت گردشگري 
است؛ زیرا گردشگران داراي فرهنگ هاي مختلف، نیاز، سالیق و خصوصیاتي 
هستند که کشور میزبان باید براي ارائه ي خدمات گردشگري و معرفي فرهنگ 
خود، خدمات خود را به گونه اي با فرهنگ میهمان مطابقت دهد که جذابیت 
و اصالــت فرهنگ خود را به صورت واقعي، کامل و هنرمندانه به گردشــگر 
عالقه مند منتقل کند. باتوجه به اینکه گردشــگري یک صنعت خدماتي است 
مي تواند نقش به سزایي در اشتغال زایي ایفا کند. در مجموع پنج نوع اشتغال 

نیروي انساني در صنعت گردشگري قابل تفکیک است:
- اشتغال مربوط به زیرساخت ها، فرودگاه، جاده، امنیت و بهداشت

- اشــتغال اولیه که عمدتًا شــامل فعالیت هایي است که براي فراهم آوردن 
زمینــه قبل از انجام ســفر یا در حین مســافرت صورت مــي پذیرد. فعالیت 
مؤسســات گردشگري و اطالع رســاني حمل و نقل بین مبدأ و مقصد از این 

نوع است.
- اشتغال در زمینه تأمین نیازها که سهم عمدهاي از اشتغال در فعالیت هاي 
گردشــگري را شــامل مي شــود و فعالیت هایي را در برمي گیرد که به طور 
مســتقیم نیازهاي روزمره گردشگر را تا زماني که در مقصد است برطرف مي 
ســازد. این نوع اشتغال دامنه وســیعي از فعالیت ها را در زمینه حمل و نقل، 
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حاصل از این صنعت بخشــي از تولید ناخالص داخلي کشور میزبان محسوب 
مي شود و مستقیمًا بر رشــد اقتصادي تاثیر مي گذارد. میزان تاثیر گردشگري 
بر درآمد ملي بســتگي به نوع سرمایه گذاري و جایگاه این صنعت در اقتصاد 
ملي دارد. مثاًل در صورتي که توســعه آن از طریق ســرمایه خارجي صورت 
گیرد، ســود حاصل از این ســرمایه گذاري و پرداخت حــق الزحمه کارکنان 
خارجي مبالغ قابل توجهي ارز غیر ماندگار در کشــور را شامل مي شود که به 
کشــورهاي دیگر انتقال مي یابد. تأثیر گردشگري بر اقتصاد را زماني مي توان 
بهتر دریافت که هم منافع و هزینه هاي مستقیم و هم منافع و هزینه هاي ثانوي 
و غیر مســتقیم در نظر گرفته شود. درآمدهاي حاصل از گردشگري به وصول 
هاي تجاري مبدل مي شوند که جهت پرداخت دستمزدها و مواجب و مالیات 
ها مورد اســتفاده قرار مي گیرند. عالوه بر این آثار اولیه، فعالیت گردشــگري 
اثرات ثانویه و غیر مستقیم نیز دارد. فروشندگان کاال و ارائه دهندگان خدمات 
مختلف براي تأمین نیاز هاي مشــتریان خود بخشــي از درآمد و سود خود را 
صرف تهیه کاال و خدمات مورد نیاز خود مي کنند که شــامل سرمایه گذاري 
جهت بهبود و گســترش ســاختارها و تجهیزات جدید مي گردد. هم چنانکه 
این چرخه ادامه پیدا مي کند، بصورت غیر مســتقیم درآمد و اشتغال ایجاد مي 
کند. تأثیر گردشــگری از بعد درآمد زایی، تولید ناخالص ملی، تسریع جریان 
پول و تقویت بنیه اقتصادی بر هیچ کس پوشــیده نیســت این قسم از فعالیت 
درآمــد مردم محلی را از طریق حقوق و دســتمزد  افزایش می دهد به عالوه 
امکان حصول درآمد های دیگر از طریق ارائه مشــاغل در دیگر بخش ها نظیر 
ساختمان، تعمیرات، تامین مایحتاج، کرایه اتومبیل و... نیز وجود دارد. یکی از 
منابع درآمد صنعت گردشــگری مالیات است که از محل مالیات های دریافتی 
فروش تامین می شود.گردشــگری تا میزان شش درصد از درآمد های مالیاتی 
که ساالنه عاید دولت می شود ایجادمی نماید.گردشگری ارز آور بوده وسبب 
توســعه و بســط تجارت خارجی و صادرات نامرئی و بهبود تراز پرداخت ها 

نیز می شود.

اســت و کارفرمایان ترجیح میدهند که کارکنان را به شکل غیررسمي استخدام 
کنند، به همین منظور دســتمزدها عمومًا در این بخش نســبت به بخش هاي 
دیگر پایین است و جریان شغلي یا تعداد افرادي که وارد این بخش مي شوند 
و تعداد افرادي که از این بخش خارج مي شــوند بسیار باالست و لذا فرصت 
هاي شــغلي که در این بخش وجود دارد عمدتًا موقتي اســت. البته مهمترین 
دلیل براي جریان شــغلي باال در این بخش عدم امنیت شغلي این بخش است. 
به طور مثال در تحقیقي که در آمریکا انجام شده است، اگر هتل ها و رستوران 
ها  12دالر براي هر ســاعت کار پرداخت کنند و تحویل داري بانک نیز همین 
میزان و یا حتي کمتر پرداخت کند، افراد تحویلداري بانک را ترجیح میدهند، 
چرا که این شغل با ثباتتر نسبت به شغل اول و داراي آینده کاري مناسب تري 
اســت.  لذا تا زماني که این صنعت شــرایط برابري براي وضعیت اشتغال در 
مقایسه با دیگر بخش ها به وجود نیاورد مشکل تغییر شکل کارکنان این بخش 
وجود خواهد داشــت و این مهم با پوشش دادن سهم باالي اشتغال این بخش 
در فعالیت هاي رســمي است. چرا که در شرکت ها و بنگاه هایي که کارکنان 
به عنوان یک دارایي ارزشمند به حساب مي آید و داراي آموزش کافي هستند، 
آنها مســئولیت بیشتري در ازاي خدمات به شرکت احساس مي کنند و زماني 
که از آنها در خصوص تغییر شــغل نظرخواهي مي شود، نرخ هاي تغییر تعداد 

کارکنان بسیار کم است.
یکي از مسائل و مشــکالت کنوني جامعه ما مسئله بیکاري است. در چنین 
شــرایطی بخش گردشــگري مخصوصًا با توجه بــه خصوصیات آن )فصلي 
وموقتي بودن بسیاري از مشاغل( مي تواند، انبوهي از جمعیت بیکار را جذب 
کند. به عالوه روســتاییان که کار اصلي شان فصلي اســت مي توانند با دیدن 
آموزش دوره هاي کوتاه مدت به هنگام بیکار و کم شدن حجم کار کشاورزي، 
در بخش خدمات گردشــگري مشغول به کار شــوند و ضمن رهایي از درد 
بیکاري به درآمد جنبي دســت یابند و سطح زندگي خود و خانواده را ارتقاء 

دهند.
بــا قبول این مطیب که گردشــگري یکي از صنایع خدماتي اســت، درآمد 
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منابع درآمدی و لزوم افزایش درآمدهای  پایدار به منظور توسعه و تکمیل 
زیرســاخت های ضروری، ارتقاء توان رقابتی برای حضور سرمایه گذاران 
خارجی و افزایش اشــتغال زایی مولد، بر توجه ویژه به پژوهش علمی در 
رابطه با بررسی راههای افزایش منابع درآمدی  پایدار در مناطق آزاد تأکید 

نمودند.
پس از آن نشســت، با تقلیل سرمایه های ســازمان های مناطق آزاد که از 
محل  فروش زمین ها تامین می شــد، همین طور با تشــدید ضوابط ورود 
و خــروج کاالهای خارجی به مناطق آزاد موضوع تنوع بخشــی به منابع 
درآمدی پایدار و نیمه پایدار به یکی از نیازهای اساســی این مناطق تبدیل 

بحت توســعه منابع درآمدی پایدار بحثــی جذاب و پرطرفدار در دنیای 
مدیریت مالی اســت. در ایران هم عمده ترین مباحث مطرح شده در این 
حوزه مربوط به شهرداری ها و راهکارهای توسعه منابع درآمد پایدار، برای 
شهرداری ها است. شهرداري به عنوان  نهاد عمومي غیردولتي،  بخش قابل 
توجهي از خدمات مورد نیاز شهروندان را تامین می نمایند و در عین حال 
سهم ناچیزی از بودجه عمومی کشــور را دریافت می کند. بخش عمده ی 
درآمد شهرداري ها و دهیاري ها حاصل از عوارض و جریمه ساخت وساز 
اســت که مهم ترین ایراد این منابع درآمدي، وابسته بودن  آن ها به شرایط 

اقتصادي شهروندان و تقاضاهای آنها براي صدور پروانه ساخت است.
اما امروزه تجارب جهانی بســیاري از کشورها نیز نشان می دهد که سهم 
شهرداری ها از درآمدهاي عمومي می تواند به مراتب بیشتر بوده و دولت ها 
در کشــور های پیشرفته تالش می کنند تا ضمن اعمال نظارت هاي الزم بر 
عملکــرد این نهاد عمومي، کمک هاي مالي مــورد نیاز براي ارائه خدمات 
شهري را از طریق افزایش سهم شــهرداري ها از منابع درآمد هاي عمومي 

افزایش دهند. 
در تابستان سال 1392 الیحه پیشنهادی درآمد های پایدار شهرداری ها با 
رویکرد حداقل استفاده از منابع مالی دولت، اصالح برخی قوانین و ایجاد 
بســترهای الزم برای اســتفاده از منابع مختلف مالی توسط شهرداری ها، 
توجه به مناطق کمتر توســعه یافته، افزایش درآمدهای محلی، محیط زیست 
شهری، استفاده از ابزارهای جدید تامین منابع مالی، اعمال نظارت و بهبود 
هزینه کرد اعتبارات با اســتفاده از نظرات کارشناسان خبره در حوزه مالی و 
درآمدی شهرداری ها و با مشارکت استانداری ها، شهرداران مراکز استان ها 
و کالن شهرها تدوین و برای طی مراحل قانونی به هیات دولت ارسال شد.

بعد از چند سال چکش کاری در کمیته  های  کارشناسی هیات دولت، در 
بهمن ماه سال 1395 این الیحه برای بررسی نهایی، روانه کمیسیون خاص 
امور تهران و کالن شــهرها شد. این الیحه 13 کانال درآمدی - شامل منابع 

جدید و تقویت منابع قبلی - در اختیار شهرداری ها می گذارد.
البته در بررســی های کارشناســان برخی راهکارهای خالقانه نیز مطرح 
شــده اســت که برخی از آنها عبارت اند از: درآمدزایی شهرداری از محل 
اجاره داری از طریق  مشــارکت با بخش خصوصــی در اجرای پروژهای 
تجاری-خدماتی  با اجاره دادن سهم شهرداری، کسب درآمد از حوزه های 
نرم افزاری با ایجاد شبکه جامع دکل ها و آنتن ها  و سامان دهی زمین ها با 

دیدگاه های راهبردی آینده نگرانه می باشد.

پیشینه توسعه منابع درآمدی در مناطق آزاد
نشســت شورای معاونین اقتصادی و ســرمایه گذاری مناطق هفت گانه 
آزاد کشــور در منطقه آزاد انزلی در ســال 1392 را می توان نقطه شروع 
مباحث مرتبط با حوزه ی توســعه منابع پایدار در مناطق آزاد نامید. در این 
نشســت تخصصی معاونین اقتصادی و ســرمایه گذاری مناطق آزاد هفت 
گانــه،  باعنایت به منابع محدود درآمــدی مناطق آزاد، چالش های جذب 

درآمد های پایدار
 ) مطالعه موردی: منطقه آزاد ارس(

محمد جعفر محمدی توتونچی
کارشناس حسابداری
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می آیند. ذکر این نکته حائز اهمیت می باشد که دو رویکرد مولفه نگر منفرد 
و سیســتمی لزومًا جدا از یکدیگر به شــمار نمی آیند و می توان با استفاده 
از نگرش تلفیقی به ترکیب این دو رویکرد عمده پرداخت.  در این راســتا 
رویکرد تلفیقی می تواند با اســتفاده از روش های متعددی صورت گیرد که 

وزن دهی به هر یک از دو رویکرد، یکی از مهم ترین این روش ها است.
 در هر حال می توان با اســتفاده از رویکرد مولفه نگر منفرد به شناســایی 
منابع جدید تامین درآمد به صورت موردی پرداخت و همچنین با استفاده 
از روش های 4گانه رویکرد سیستمی منابع درآمدی سازمان را تنوع بخشید 
که ایــن امر می تواند به صورت اختصاص وزن یــا اولویت به هر یک از 

رویکردها و روش ها باشد.
راهکار های اجرایی:

منطقه آزاد ارس نیز همانند ســایر مناطق آزاد بر اساس قوانین موضوعه 
دارای کانال های محدود برای کســب درآمد اســت. درآمدهایی که البته 
دارای ردیف های بودجه ای کالن برای هزینه در بخش های عمرانی است. 
به طوری که در چند سال اخیر بیشترین هزینه های بودجه منطقه آزاد ارس 
مربوط به تامین مالی پروژهای عمرانی و زیرســاخت های سرمایه گذاری 
صنعتی، کشــاورزی، تجاری، گردشــگری و ترانزیت بوده است. البته در 
سایه ی این فعالیت های مستمر امروزه ما شاهد بلوغ زیرساخت های اساسی 
ارس  هســتیم که جنبه ی اطمینان بخشی برای ســرمایه گذاری داخلی و 

خارجی نیز دارد.
هرچند با وجود این همه ســرمایه گذاری منطقه آزاد ارس نیازمند منابع 
مالی درآمدی هنگفتی برای ایجاد شــبکه ارتباطــی زمینی،ریلی و هوایی 
داخلی و خارجی اســت که بتواند چرخه توســعه صنعتی،کشــاورزی و 

گردشگری اش را حفظ و توسعه دهد. 
برخی از راهکارهای می تواند پیشنهاد های زیر باشد:

اجرای قانون ایجاد شعب بانک های و موسسات مالی خارجی در مناطق 
آزاد

اجاره دادن مدیریت برخی اماکن توریســتی بــه تعاونی های مردم نهاد 
برای ایجاد و توسعه شبکه سرمایه اجتماعی و کسب درآمد

فعال سازی شبکه بازاریابی بین المللی با بهره گیری از شرکت های فعال 
در حوزه جذب سرمایه گذار

حمایت های قراردادی از شرکت های دانش بنیان
مشــارکت در طرح های توریستی،خدماتی، کشاورزی و صنعتی خاص 

از طریق اجاره زمین
جذب سهمیه های ویژه از صادرات و واردات کشوری

شــد. این مســاله همچنین برای تداوم مسیر آماده ســازی زیرساخت های 
سرمایه گذاری و اجرای طرح های توسعه ای، نیز به کار خواهد آمد.

بر اســاس این آیین نامه ی تاسیس مناطق آزاد، منابع مالی سازمان مناطق 
آزاد تجاری صنعتی، مشــتمل بــر این موارد می گــردد: بودجه هزینه ای، 
طرح های عمرانی و اعتبارات عمومی دولت و کمک منظور شده در قوانین 
بودجه سنواتی و یا وجوه درآمدها و دیگر وجوه حاصل از عوارض ورود 
کاالها به محدوده مناطق آزاد و یا صادرات آن ، مانده بودجه مصرف نشده 
سالهای قبل و سایر منابع و هدایا و کمک های مردمی و تسهیالت بانکی 
این منابع محدود در مقابل هزینه های عظیم پروژه های عمرانی در حوزه 
زیرســاخت نمی تواند به تنهایی پاسخگو باشــد و الزم است مدیران این 
مناطق، منابع متنوع و در عین حــال دارای ویژگی پایداری را برای تداوم 

توسعه مناطق اجرایی سازند. 
نگاه نظری به راهکار های متنوع سازی منابع درآمدی در مناطق آزاد:

هرگونه فعالیتی در سازمان ها مستلزم کسب درآمد و صرف هزینه ها است 
که بالطبع پیش نیاز آن تعادل بخشی به هزینه های مصرفی و منابع درآمدی 
اســت. به طور کلی قانون توازن بین درآمــد و هزینه یک اصل منطبق بر 
ویژگی های طبیعت و نشــات گرفته از آن می باشــد، به گونه ای که در اکثر 
سیســتم های طبیعی و مصنوعــی، عدم تعادل بین ورودی سیســتم)منابع 
درآمدی( و خروجی سیســتم)هزینه ها( منجــر به از بین رفتن پایداری آن 

سیستم و یا از بین رفتن آن می گردد.
بنابراین یکی از اقدامات بنیادین در پایدار نمودن فعالیت های انجام گرفته 
در یک ســازمان، تنوع بخشــی به منابع درآمدی آن به منظور اســتمرار و 

افزایش فعالیت ها و اقدامات آن سازمان می باشد.
مناطق آزاد هم  می توانند با اســتفاده از اصل تنوع بخشی به درآمدها، در 
جهت شــکوفایی بیش تر گام بردارند. می توان راهکارهای متعددی را  به 

منظور افزایش منابع درآمدی شهرداری ها ارائه نمود که عبارتند از:
الف( استفاده از رویکرد مولفه نگر منفرد در تامین منابع درآمدی: در این 
رویکرد منابع درآمدی مناطق می تواند از طریق افزایش فعالیت ها، اقدامات 
و خدمات ارائه شــده به صورت موردی افزایش یابد و با اســتفاده از این 

روش می توان بر تنوع منابع درآمدی افزود. 
ب( رویکرد سیســتمی: رویکرد سیســتمی در مقابل رویکرد مولفه نگر 

منفرد قرار می گیرد.
در این رویکــرد روش های ترکیبی به همــراه ابزارهای نوین در جهت 
تحقق خواســته مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی استفاده از رویکرد 
سیســتمی می تواند از طریق روش های ذیل منجر به افزایش منابع درآمدی 

مناطق گردد، این روش ها عبارتند از:
 بازنگری در منابع درآمدی کنونی با نگرش شناخت راهکارهای افزایش 

منابع
 استفاده از شیوه های نوین و ابتکاری مانند کارآفرینی سازمانی

 اســتفاده از روش های ترکیبی مانند ترکیب روش های ابتکاری با روش 
بازنگری در منابع کنونی

 استفاده از رویکرد سینوژیسم در تامین منابع: یعنی با ستفاده از شیوه های 
تکمیلی به مجموعی بیشــتر از تک تک واحدها رســید کــه این رویکرد 
اصطالحا سینوژیســم نامیده می شود. اســتفاده از این نگرش، می تواند به 
نحــو موثری در کارآ نمودن منابع کنونــی درآمدی مفید واقع گردد. چهار 
روش فوق الذکر مهم ترین روش های موجود در رویکرد سیستمی به شمار 
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اصلی دانشــگاه تبریز و همچنین افتتاح مسیر خیابان چای کنار با زیرگذرها و 
روگذرهای فراوان که بخش عمده  آن ها داخل رودخانه قرار دارد، باعث شــده 
بستر رودخانه مهرانه رود )میدان چایی( محدود شده و در مواقع سیالبی ضمن 
سرریز شــدن آب به خیابان های اطراف منظره بدی به چهره شهر تبریز بدهد. 
در حادثه ســیل جمعه 25 فروردین 96 نیز عمده ترین علت تلفات استفاده از 
بستر رودخانه بعنوان راه ورودی به روستاهای منطقه بوده است. گفته می شود 
در روز حادثــه چند خودرو در جاده ورودی روســتای پل غله زار در نزدیکی 
پل سئل چایی، در جاده 21، با آمدن موجی از سیل، گرفتار سیل شده و پس از 
مدتی به همراه سرنشینان شان توسط جریان سیل برده شدند. بر خالف مقامات 
رســمی که ادعا نمودند این خودروها برای تماشای سیل و گرفتن عکس وارد 
بســتر رودخانه شده بوند، شاهدان عینی و افراد محلی اظهار کردند که ورودی 
روســتا در مسیر سیالب قرار داشــته و تا دقایقی قبل از وقوع سیل رفت وآمد 
به این روســتا از همین مســیر انجام می شد و مســوالن امر در مسدود کردن 
این راه ارتباطی کوتاهی نموده بودند. به دنبال وقوع ســیل، چندین دستگاه از 

خودروهای عبوری به ناگاه با موج جدیدی از سیل گرفتار شدند.
در بسیاری از شهرها بدون انجام مطالعات جامع و مانع نهرها و رودخانه های 
طبیعی درون شهری به منظور انتقال رواناب تولید شده توسط سطوح غیر قابل 
نفوذ در مواقع رگباری و به حداقل رســاندن خطرات ناشی از سیل به کانالهای 
سیمانی مســتقیم تبدیل شده و ســاختار طبیعی مورفولوژیک آنها بهم ریخته 
اســت. این فرآیند اثرات زیان باری بر شــرایط اکولوژیکی، ژئومورفولوژی و 
کیفیت آب داشــته و باعث از بین رفتن زیستگاه طبیعی رودخانه ها شده است. 
بســتر رودخانه های طبیعی شامل خم های متعدد، آبشارک ها و حوضچه ها می 
باشد در حالی که کف کانالهای ســیمانی بسیار صاف و یکنواخت ساخته می 
شــوند. اکثر روش های کانال سازی رشد پوشــش گیاهی ساحلی را محدود 
می کند؛ این در حالیست که پوشش های گیاهی با فیلتر رسوبات و ایجاد سایه، 
زیستگاه مناســبی را برای موجودات زنده فراهم می کنند. با از بین رفتن سایه 
و پایین آمدن سطح آب در کانال دمای آب حدود 5 تا 20 درجه فارنهایت باال 
رفته و موجب پایین آمدن اکســیژن محلول و ایجاد استرس در آبزیان می شود. 
امروزه در جوامع توســعه یافته پس از یک دوره غفلت، نگرش جوامع نسبت 
به رودخانه ها تغییر کرده و انسان به ارزش منابع آبی پی برده است و به همین 
جهت در صدد بازســازی و احیای آنها بر آمده اســت. شورای ملی تحقیقات 
آمریکا در ســال 1992، در گزارش خود مبنی بر احیاء و بازســازی اکوسیستم 
های آبی، احیاء و بازســازی را تحت عنوان "بازگشــت اکوسیســتم به حالتی 
تقریبــاً نزدیک بــه حالت اولیه قبل از ایجاد اختالل" تعریف کرده اســت. این 
گزارش همچنین می گوید، "بازســازی به معنی برقراری مجدد عملکرد قبل از 
اختالل آبزیان و مشــخصات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی مربوطه می باشد". 
دانش مهندسی رودخانه به عنوان یک دانش نوین و جوان بعلت سیستم پویای 
رودخانه و فرآیند تماما تصادفی عوامل موثر بر خصوصیات فیزیکی جریان آب 
و بستر متحرک آن در راستای توسعه خویش مسیر دشواری را می پیماید. انجام 
موفقیت آمیز فرآیند بازسازی رودخانه به دلیل عدم قطعیت در پیش بینی جریان 
و رسوب، پیچیدگی سیستم های رودخانه  ای، سطوح حرفه ای مختلف دانش و 

روز جمعه 25 فروردین سال 96 بارش سیل آسا در شهرهای آذربایجان فاجعه 
آفرید و باعث جان باختن ده ها تن از هموطنانمان  گردید. اگرچه بارش اتفاق 
افتاده در این روز کم ســابقه بود، ولیکن بی تدبیری های زیاد در اســتفاده از 
مســیل ها به عنوان راههای عبور و مرور باعث شــد، بسیاری از هموطنان مان 
در داخل خودروهای خود گیر افتاده و  به ناگاه خود را در داخل ســیل ببینند؛ 
بدون آنکه فرصتی برای گریز داشــته باشند. اجرای پروژه های عمرانی از قبیل 
راه، ساختمان و مترو در سیالب دشت، بستر و حریم رودخانه ها و بی توجهی 
به ســاختار طبیعی آنها در ایران چالش عظیمی برای مدیران شهرداری، شرکت 
های آب منطقه ای و ســتادهای مقابله با بحران ایجاد نموده است. به طوریکه 
بعضا مدیریت شــهری را برآن داشته تا به این رودخانه ها به عنوان یک تهدید 
نگاه کنند. این درحالی ست که تجارب جدید خارجی و داخلی نشان می دهد، 
با اجرای طرح های ســاماندهی، بازســازی و بهبود بستر و حریم رودخانه ها 
ضمن مقابله با تهدیدات جانی و مالی سیالب، می توان با ایجاد مناظر و چشم 
اندازهای زیبا ضمن بهبود جنبه های زیباشناختی، زیست محیطی و کیفی آب، 

وجود این رودخانه ها را به یک فرصت تبدیل نمود.
در ســال های اخیر با گســترش شهرنشینی و صنعتی شــدن جوامع شهری، 
رودخانه های داخل شهری نیز به شــدت تحت تأثیر فعالیت های انسانی قرار 
گرفته اند. در اغلب موارد دســتکاری و بی توجهی به ریخت طبیعی رودخانه ها 
و اعمال روش های جدید کنترل ســیالب، انحراف مسیل و کانالیزاسیون اثرات 
زیان باری بر شرایط اکولوژیکی، ژئومورفولوژی و کیفیت آب داشته و موجب 
از بین رفتن زیســتگاه طبیعی رودخانه ها از یک سو و افزایش تهدیدات جانی 
و مالی در مواقع ســیالبی از سوی دیگر شده است. این درحالیست که از نظر 
حقوقی نیز مشــکالت فراوانی از نظر مالکیت بر حریم و بســتر رودخانه های 
دستکاری شــده به وجود آمده است. در بعضی از جوامع شهری تشدید روند 
تخریب بستر رودخانه ها و چهره زشت ناشی از این بی توجهی باعث شده که 
انسانها به ارزش رودخانه ها پی برده و در صدد بازسازی و احیای آنها برآیند. 
با پیشرفت علم و تکنولوژی، انسان ها بر طبیعت چیره گشته و منابع آن را به نفع 
خود مورد اســتفاده و بهره برداری قرار داده اند. در عصر حاضر رودخانه های 
درون شــهری نیز از این امر مســتثنی نبوده و به شــدت تحت تأثیر ساخت و 
سازهای شهری ســاختار مورفولوژیک آن ها دســتخوش تغییر شده و باعث 
تخریب بســتر و سواحل رودخانه ها گشــته اند. ادامه این روند باعث شده که 
شهرها با مناظر زشتی روبرو شده و در مواقع سیالبی نیز خطرات جانی و مالی 
فروانی آنها را تهدید کند. در بعضی مواقع بستر و سواحل رودخانه های درون 
شهری نیز تسخیر شــده و یا به زباله دانی ها تبدیل شده اند. رودخانه ها دارای 
سیســتم های طبیعی دینامیکی بوده و دایمًا در حال حرکت و تعامل با سیالب 
دشت خود می باشند، این امر متأسفانه آنها را در تضاد کامل با روند شهر نشینی 
قرار داده اســت. توسعه بی رویه شــهرها و ضرورت اجرای پروژه های آب و 
فاضالب شــهری و یا ســایر پروژه های عمرانی و راه سازی ضرورتی غیرقابل 
انکار برای کنترل و انحراف مســیر جریان در رودخانه ها شــده است. به عنوان 
مثــال در تبریز اجرای بخشــی از پروژه مترو در بســتر رودخانه، قرار گرفتن 
پایه های اصلی مجتمع تجاری جواهر در بســتر رودخانه در روبروی ســایت 

رودخانه ها فرصت یا تهدید؟

علی اطاعت
کارشناس ارشد مهندسی رودخانه 
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پیدا کردن یک راه حل طبیعی بر اساس تغییراتی است که در متغیرها باعث عدم 
ثبات و یا از دست دادن عملکرد فیزیکی و بیولوژیکی شده است. 

- مرحله پنجم: بازســازی و احیای رودخانه / طراحــی کانال طبیعی -  آغاز 
طراحی کانــال طبیعی و بعد از آن آزمایش تحلیلی روابط هیدرولیکی و انتقال 

رسوب. 
- مرحله ششم: طراحی ثبات و پایداری و بهبود سازه های مربوط به آبزیان –در 
این مرحله سازه هایی از مصالح بومی برای اتالف انرژی، ارتقاء زیستگاه ماهی 
و کاهش تنش نزدیک ساحل برای زمان دادن به پاسخ پوشش گیاهی و برقراری 

سنگ فرش بستر ساخته می شوند. 
- مرحله هفتم: اجرای پروژه – اجرای طرح پیشنهادی و اقدامات تثبیت کننده 
- مرحله هشتم: نظارت و نگهداری طرح – طراحی یک برنامه برای نظارت بر 
اثربخشی، اعتبار سنجی و اجرا به منظور حصول اطمینان از دستیابی به اهداف 

تعریف شده.
نتیجه گیري  

موضوعات مهندســی رودخانه به لحاظ پیچیدگــی ها و اثرات متنوع آن روی 
محیط و جوامع انســانی از جذابیت و تنوع بیشتری برخوردارند. این پیچیدگی 
ها و عدم قطعیت ها باعث شــده فرآیند تحقیق در رشــته مهندســی رودخانه 
ســخت و پیچیده شــده و بعضا نتایج تحقیق به یک رودخانه و حوضه آبریز 
خاصی مربوط بوده و قابل تعمیم نباشد. یکی از موضوعات جالب در مهندسی 
رودخانه رویکرد زیباسازی محیطی همراه با لحاظ مسائل فنی، هیدرولوژیکی، 
زیســت محیطی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی رودخانه های درون شهری می 
باشد، که در ایران کمتر مورد توجه واقع شده است. در کشور ما رودخانه هایی 
که داخل شهرها واقع شده اند به محلی برای تخلیه زباله و فاضالب تبدیل شده 
اند و مردم بصورت یک معضل و تهدید به آن نگاه می کنند. این درحالیســت 
که در کشــورهای توسعه یافته این رودخانه ها بعنوان یک فرصت ارزیابی می 
شــوند. بطوریکه ضمن حفظ و کنترل ســیالب برای اهداف زیباسازی شهری 
و توریســتی از آن اســتفاده می شــود. یک ارزیابی و طراحی کامل به منظور 
بازســازی و احیای رودخانه ها به تیمی از متخصصان آموزش دیده از رشــته 
های مختلف نیاز دارد. در کشــور ما نیز طرح های بســیاری در زمینه کانالیزه 
کردن رودخانه های شهری، با هدف کنترل سیالب صورت گرفته است و باعث 
تغییر در اکولوژی و زیستگاه طبیعی رودخانه ها شده است. با توجه به نزدیکی 
زیرساخت ها به رودخانه ها، طرح کانال طبیعی بر اساس اصول ژئومورفولوژی 
می تواند برای بازســازی این گونه رودخانه ها بســیار ایده آل باشد. این طرح 
می تواند جنبه های زیباشناختی، زیستگاه آبزیان و کیفیت آب را بهبود بخشد. 

تجربه ی اختصاص داده شده به انجام بازسازی با کنترل فرم سنتی رودخانه ها، 
یک چالش بزرگ است. سه مورد از اقدامات عمومی برای رسیدگی به اختالل 
ایجاد شــده در رودخانه ها، شــامل حفظ مناطق بکر یا مناطق با کیفیت باالی 
باقیمانده، کاهش از دســت دادن ساختار و عملکرد اکوسیستم با ایجاد بهترین 
شــرایط ممکن تحت استفاده کنونی انسان و ارتقای مناطق کنونی یا مناطقی که 
در طول تاریخ توسط فعالیت های انســانی تغییر یافته اند، می باشد. رودخانه 
ســالم می تواند ارزش امالک را افزایش دهــد و باعث باال رفتن فرصت های 
تفریحی و کســب و کار محلی، کاهش آلودگی آب و حفاظت از افراد و اموال 
در مقابل ســیل شــود. بدون وجود نگرش سیســتمی و رویکرد جامع نگرانه 
پروژه های مهندســی رودخانه به ویژه در داخل شــهرها با مشــکالت زیادی 
مواجه خواهد شــد. بایســتی تمام ابعاد هیدرولیکی، هیدرولوژیکی، حقوقی، 
زیباشــناختی، عمرانی، فرهنگی و تاثیرات متقابل آنها در پروژه های ساماندهی 
رودخانه های درون شــهری لحاظ شــود تا ماهیت پویای رودخانه با مشکل 
مواجه نشــده و هدف طبیعی آن محقق شــود. "برای بازسازی رودخانه ها ما 
به مهندســانی نیاز داریم که درک درســتی از هیدرولیک، هیدرولوژی، محیط 
زیست و مورفولوژی داشته و توانایی کار گروهی با متخصصین محیط زیست، 
معماران منظره، کارشناسان تفریحات سالم در فضای باز و شهروندانی که برای 

رودخانه هایشان مبارزه می کنند را داشته باشند". 
حفظ ســاختار طبیعی رودخانه های درون شــهری رویکردهای نوین طراحی 
را می طلبد. دیوید روســگن )2006( در مطالعه ای برای طراحی کانال طبیعی 
با رویکرد ژئومورفیک هشــت مرحله تعریف نموده است که هر مرحله برای 
موفقیت پروژه بازســازی، مهم و حیاتی است. توصیف کلی هر مرحله به شرح 

زیر است:
- مرحله اول: اهداف بازســازی- اهداف معموالً شامل این موارد است: کاهش 
سطح سیالب، مقاومت در برابر سیل، ایجاد ثبات در سواحل رودخانه، کاهش 
منابع رســوب، کاهش از دســت رفتن زمین طبیعی و مواد مغذی درون خاک 
بستر، بهبود ارزش های بصری، مناظر و چشم اندازهای طبیعی، بهبود زیستگاه 
آبزیان و تنوع زیســتی، ایجاد یک رودخانه پایدار طبیعی، توانایی خودپاالیی و 
نگهداری از خود، مقرون به صرفه بودن هزینه اجرای پروژه سامان دهی، بهبود 

کیفیت آب، بهبود تاالب های طبیعی و یا ایجاد تاالب مصنوعی. 
- مرحله دوم: مشخصات فیزیکی و روابط منطقه ای و محلی- بهبود اطالعات 
خاص منطقــه ای و محلی در رابطه با مشــخصه هــای ژئومورفولوژی )نوع 
دره، نــوع رودخانه(، هیدرولوژی )ارزیابــی هیدروگراف های جریان و تعیین 
سیالبدشت، تعیین جریان های سرریزی در مقاطع مختلف و محاسبات مربوط 
به ســطح مقطع منطقه ســیالبی در مقابل منطقه زهکشــی شده( و هیدرولیک 
)محاســبات هیدرولیک و ارزیابی و صحت سنجی مشخصات هیدرولیکی در 

مقاطع مختلف با استفاده از روابط مقاومت و میزان زبری بستر(.
- مرحله سوم: ارزیابی حوضه آبریز رودخانه - ارزیابی حوضه آبریز رودخانه 
به منظور تعیین پتانســیل آبی رودخانه، وضعیت فعلی و وضعیت طبیعی، شکل 
و اندازه رودخانه و عوارض طبیعی مسیر، شکل خط و مسیر جریان، طول دوره 
تغییرات مورفولوژیک و عواقب ناشــی از این تغییرات. این مرحله یک مرحله 
بحرانی برای درک علت و عواقب ناشی از تغییر است. بدون یک ارزیابی خوب 

طرح های بازسازی ممکن است در مسیر غلط قرار گیرند. 
- مرحله چهارم: تغییر کلی نگرش مدیریتی )بازسازی غیر فعال و غیر سازه ای 
به جای بازسازی فعال و مستقیم سازه ای( - در ابتدا توصیه های بازسازی غیر 
فعال و غیر ســازه ای بر اســاس چگونگی تغییر استفاده از زمین قبل از در نظر 
گرفتن بازســازی مکانیکی مدنظر قرار داده شود. در فرآیند بازسازی، اولویت 
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از گونه هاي مناسب و کاشت اصولي تا 4 دسي بل صدا را کاهش مي دهند.
1-3- تولید اکسیژن و جذب دي اکسید کربن: اگر چه در مقیاس کالن شهري 
از نظر ایجاد توازن اکســیژني نقش درختان نمي  تواند قابل مالحظه باشد ولي 
در مقیاس خرد شــهري قابل چشم پوشي نیست. هر درخت راش با دیرزیستي 
متوسط، به اندازه سه برابر حجم دو اتاق یک نفره مي تواند دي اکسید کربن از 
هوا پاکسازي کند در حالي که 30 تا 40 متر مربع از درختان مي توانند اکسیژن 

مورد نیاز یک نفر را تأمین کنند.
1-4- کنترل تشعشــعات و بازتاب نور: فضاي ســبز در شهرها ضمن کنترل 
تشعشــعات خورشــید از بازتاب نورهــاي مزاحم و خیره کننــده مي توانند 

جلوگیري کنند.
1-5- کنترل باد: فضاي ســبز و به ویژه کاشــت درختان - درصورت کاشت 

مناسب و هدفمند - مي توانند در هدایت باد و تغییر جهت آن موثر باشند.
جریــان باد، تأثیر مســتقیمی بر میزان تحمل درجه حــرارت و رطوبت محیط 
زیست دارد. از این رو، بر روند آرامش انسانی نیز اثر گذار است. به این ترتیب 
که بادهای مالیم، احساس آرامش و بادهای شدید، احساس عدم آسایش را به 
انسان القا می کنند. عالوه بر تأثیرات سرمایی و گرمایی، بادها می توانند حامل 
برف، شن های روان و یا برخی آلودگی ها باشند؛ لذا فضای سبز بویژه درختان، 
در صورت کاشت مناســب و هدفمند )ترکیب گونه ای و آرایش مناسب( می 
توانند در هدایت باد در بخش های مورد نظر و تغییر جهت آن به سمت دلخواه 

بسیار موثر باشند.
1-6- کنترل فرسایش خاک

در بحــث فضای ســبز و مدیریت آن؛ کنترل فرســایش خــاک یکی دیگر از 
عملکردهای مطرح و حائز اهمیت      می  باشــد، چراکه تغییرات شکل زمین 
و کاربری هــای اراضی، می تواند اثرات مشــخصی را برای اراضی هم جوار 
یا اراضی پایین دســت داشته باشــد. بنابراین گیاهان بهمراه کاشت هدفمند و 
اصولــی می تواند از طریق بــرگ ها )در ممانعت از وزش باد(؛ شــاخه های 
متراکم )کاهش شــدت باد و کنترل آن(؛ تنــه های چندتایی درختچه ها )تغییر 
مسیر باد( و ریشه های افشان )در چسبندگی خاک(، می توانند میزان فرسایش 
خاک را کاهش دهند. بهترین گیاهان برای جلوگیری از فرســایش خاک توسط 
باد، پوشش های گیاهی کوتاه و پر شاخه و ریشه های افشان با ارتفاع کم است.

1-7- ذخیره انرژي: کاشت صحیح درختان مي تواند بر روي مصرف انرژي در 
ساختمان ها تاثیر قابل مالحظه اي داشته باشد. هزینه گرم کردن یا خنک کردن 
ســاختمان ها درصورت کاربرد درست درختان کاهش مي یابد. درختان باعث 
جذب 9 درصد انرژي خورشــیدي در تابستان شده و گرماي داخلي ساختمان 
ها را مي توانند کاهش دهند. در اماکن مسکوني که در مناطق بادگیر قرار دارند، 
کاشــت درختان به صورت بادشکن مي تواند هزینه گرم کردن ساختمان ها را 

برحسب درجه بادگیري و تراکم بادشکن 4 تا 22 درصد کاهش دهد.
1-8- تاج بري یا برگاب: درختان با جذب برگاب مي توانند حرکت و جریان 
آب را در ســطح غیرقابل نفوذ شهر کند کرده و راه افتادن آب در سطح شهر را 
به تاخیر بیندازند. سوزني برگان تا 40 درصد و پهن برگان تا 20 درصد توانایي 

دارند که آب باران را گرفته و دوباره از طریق تبخیر به فضا برگردانند.

مقدمه:
پیامدهاي توسعه شهري و پیچیدگي هاي معضالت زیست محیطِي امروزي که 
بســیاري از جوامع شهري را درگیر نموده، وجود فضاي سبز و گسترش آن را 
بیش از هر زمان دیگر ضروري ســاخته اســت. امروزه محیط زندگي ما جایي 
اســت که فضاي سبز، جزء الینفک پیکره شــهري محسوب شده است و باید 
نقش اساســي خود را در متابولیسم شــهر بازي کند و چهارچوبي براي ارتقاء 
فرهنگ، جامعه شــهري و هویت افراد باشد. از سوي دیگر در دنیاي کنوني ما 
به ویژه در کالنشــهرها، انباشت بیش از پیش جمعیت، به ویژه ابر شهرگرایي، 
محدودیت امکانات تفریحي، فشارهاي حاصل از کار روزانه و مشکالت تأمین 
هزینــه هاي زندگي، آثار نامطلوبي در حیات ســالم، فعالیت هاي اجتماعي " 
فرهنگي و رفاهي شهرنشــینان برجاي مي گذارد که با توســعه فضاهاي سبز، 
دگرگوني هاي این عوامل نامطلوب، انکارناپذیر مي شود و احتیاجات مردم را 

در بهره برداري از امتیازات مفید این گونه مکان ها روزافزون مي کند.
* فضای سبز:

فضای سبز بخشی از فضای باز است که در عرصه های طبیعی یا مصنوعی آن 
تحت اســتقرار درختان، درختچه ها، گل ها و چمن ها و سایر گیاهانی است که 
بر اساس نظارت و مدیریت انسان با در نظر گرفتن ضوابط، قوانین و تخصص 

های مرتبط با آن برای بهبود شــرایط زیســتی، زیستگاهی و رفاهی شهروندان 
حفظ و نگهداری می شوند.

* عملکردهای فضای سبز شهری:
1- آثار زیست محیطی فضای سبز

1-1- آلودگي هوا: فضاي ســبز به ویژه در شکل گونه های درختي در کاهش 
آلودگي هاي شــیمیایي هوا بســیار موثر مي باشــند. درختان در کاهش میزان 
سرب به ویژه در حاشیه جاد ها و شاهراهها نقش مؤثري دارند. مقایسه تطبیقي 
درختان با سایر اشکال گیاهي علفي و گیاهان زراعي نشان مي دهد که درختان 
10 تا 20 برابر گیاهان علفي و 2 برابر گیاهان زراعي )در مقایسه با سطح معیار 
که مناطق فاقد جاده هســتند( مي توانند توان رســوب گیري داشته باشند. در 
مناطق پرترافیک، شهرهاي انبوه و شاهراه ها اهمیت درختان )شاخ و برگ ها و 
حتي تنه ی درختان( در جذب میزان ســرب هوا که از اگزوز ماشین ها پراکنده 

مي شود بسیار داراي اهمیت است.
1-2- آلودگي صدا: فضاي سبز مناسب به ویژه درختان در صورت برخورداري 

فضای سبز شهری و تأثیر آن بر ارتقاء کیفیت زندگی شهری

بهناز السادات واعظ مدنی
کارشناس ارشد محیط زیست



53

13
96

ت 
ش

به
ردی

 . ا
30

ره 
ما

 ش
ی .

رای
 کا

ب
ا
خ

ت
ن
 ا

ر
ی

س
م

ر 
د

ز
ب

س
ت 

ا
ح

ف
ص

کالبدی شــهر و حتی کارکردهای زیست محیطی آن نیز می توان انتظار بازدهی 
اجتماعی و روانی داشــت. انسان در هر شرایطی روزانه به چند ساعت سکوت 
و آرامش نیاز دارد. این نیاز با فشــردگی جمعیت در محل مســکونی زندگی 
آپارتمان نشینی در آینده بیشتر هم خواهد شد، بنابراین از این دیدگاه نیز ایجاد 
و توسعه فضاهای سبز شــهری که انسان بتواند دست کم روزانه ساعتی را در 
آرامش و دور از هیاهو بگذراند، به صورت ضرورت واقعی خودنمایی می کند. 
به طور کلی می توان تأثیرات روان شــناختی فضای ســبز را بر شهروندان به 

صورت زیر بیان کرد:
الف: ایجاد آرامش روحی و روانی:

عالوه بر آثار روحی و روانی و آرامش که در اثر قرارگیری در طبیعت و نظاره 
گری فضای سبز حاصل می شود، از نظر علمی می توان به یک مورد اشاره کرد 
و آن هم تولید فیتونسید ست. درختانی مانند گردو، کاج و... از خود فیتونسید، 
در فضا رها می کنند که این مواد روی انســان اثر فرح بخشی دارد به گونه ای 
کــه این ماده می تواند تعادل بین دو نیمکره  مغز را به خوبی برقرار ســازد و 

حالت طبیعی و آرام بخشی را به انسان ارزانی کند. 
ب: تأثیرات مثبت در سالمتی جسمی و بدنی افراد

مردم در جوامع صنعتی خیلی کم ورزش می کنند، برای بســیاری فعالیت های 
بدنی، جایی در کارهای روزانه ندارد. در نتیجه برای این که این افراد به فعالیت 
های بدنی بپردازند باید بیش از پیش آن ها را به این کارها ترغیب کرد. محیط 
های جذاب ازجمله فضای ســبز می تواند مردم را تشویق به شرکت در چنین 
فعالیت هایی کند. از پژوهش های انجام شــده چنین برمی آید که محیط های 
سرســبز به عنوان مکانی برای این فعالیت های تفریحی به مکان ســاخته شده 

رحجان دارد.
ج: ارتقاء کارایی و راندمان عملکردی افراد

زندگی در شــهرها و به طور کلی در دنیای مدرن باعث مکانیکی شدن زندگی 
انســان ها گردیده و اوقات فراغت را برای انســان ها کم کرده است و با این 
فرصت کم، بهترین استفاده از این فراغت سهم گذراندن در فضاهای سبز است 

که انگیزه زندگی کردن، کارایی و راندمان عملکرد افراد را افزایش می دهد. 
می توان آثار جامعه شناختی فضای سبز را به صورت زیر بیان کرد:

- ایجاد تعامالت اجتماعی بهتر میان شهروندان در مناطق مختلف شهری.
- ایجاد زمینه های کاری یا شغلی جدید.

- پر کردن اوقات فراغت.
- انتشار عقاید و افکار ارزشی.

1-9- درختان و ســیالب: درختان با جذب برگاب از یک سو و هدایت آن به 
اندام هاي خود ســبب کندي جریان هاي تند و سیالبي مي شوند. سطح اندام 
هاي درختان از یک ســو سرعت ســیالب ها را سه برابر کاهش مي دهند و از 

هزینه هاي ساخت سیستم هاي هدایت جریان هاي سیالبي مي کاهند.
1-10- کاهش دما و افزایش رطوبت نسبي: فضاي سبز در شکل چیره درختي 
به علت گسترش سطح برگي قابل توجه خود نسبت به سایر اشکال گیاهي مي 
تواند از طریق تعریق ســبب افزایش رطوبت نســبي، کاهش دما و تلطیف هوا 
شــود. یک درخت به تنهایي به اندازه 10 کولر، هوا را مطبوع و خنک مي کند. 
درختان دما را کاهش داده، هوا را به حرکت و جریان وا مي دارند و از خشکي 

هوا جلوگیري مي کنند.
درختزاري از گونه راش به مساحت یک هکتار در شش ماه مي تواند 3 هزار تن 
آب را بــه صورت بخار آب در هوا پخش کند. از آنجا که عمل تعریق درختان 
با جذب کالري همراه اســت  موجب کاهش دما مي شــود. بدین سان نواري 
از گیاهان به پهناي 50 تا 100 متر، گرما را 3 تا 4 درجه نســبت به مرکز شــهر 
کاهش مي دهند و در عین حال 50" بر رطوبت هوا مي افزایند. تفاوت دمایي 
که از این راه حاصل مي شــود موجب کاهش اندکي در فشار هوا مي شود که 
خود ثمره صعود هواي گرم بر باالي مناطق ســاختماني و مسکوني شهر است. 
کاهش در فشار هوا، بادهایي به سرعت 12 کیلومتر در ساعت را پدید مي آورد 
و همین بادها کافي است تا هواي یک شهر بزرگ را در عرض یکساعت کاماًل 
تجدید کرده، خنک و تلطیف کنند. این پدیده بســیار مهم اســت. زیرا معموالً 
باالي نقاط مرکزي شــهرهاي خیلي گرم، قشــري از هواي آلوده به شکل گنبد 
تشکیل مي شود و جریان هواي خنکي که از مناطق سرسبز شهر برمي خیزد با 
این گنبد هواي آلوده به رویارویي مي پردازد. افزون بر این جریان هواي خنک 
که تمایل به فرود آمدن دارد، بر ســر راه خود، گرد و غبار معلق در هوا را نیز 

به سوي خاک مي راند. 
1-11- تغییر میکروکلیما: مهم ترین نقش فضاي سبز و درختان باالبودن سطح 
آسایش شــهروندان از راه تغییر در میکروکلیما است. فضاي سبز شبه جنگلي 
از این نظر داراي ثمربخشــي بیشتر است. حداکثر و حداقل دما در داخل توده 
جنگلي نســبت به فضاي باز مجاور متعادل تر است. بدین سان که در طی روز 
برگهای درختان و درختچه ها، بــا تبخیر بخار آب هوای مجاور خود موجب 
افزایش رطوبت نســبی هوا شده و باعث خنک شدن هوای اطراف فضای سبز 
می شود. بدین ترتیب، می توان مطمئن بود در منطقه ای که فاقد پوشش گیاهی 
اســت و سطح خاک پوشیده از انواع ساختمان هاست، بخش وسیعی از انرژی 
تابشــی خورشید انعکاس می یابد و به طرق مختلف موجبات گرمای محیط را 

فراهم می آورد.
1-12- مقابله با جزایر گرما: هم اکنون پژوهشــگران، نواحي شهري را جزایر 
گرما نامیده اند. زیرا ســطوح تیره زمین در شــهرها 3 تا 5 درجه بیش از زمین 
هاي مجاور گرماي خورشید را در طول روز جذب مي کنند، از این راه در 30 

درصد از آلودگي هاي هوا سهیم مي باشند.
امروزه اثرات روانی – اجتماعی فضای سبز در شهرهایی که زندگی ماشینی در 
تمام اجزای زندگی انسان شهری نفوذ و تسلط پیدا کرده، اهمیت ویژه ای یافته 
اســت. در محیطی که ابعاد مختلف اجتماعی و فردی انسان ها در خطر بوده و 
قلمروهای فردی و اجتماعی قابل شناســایی نمی باشد فضای سبز می تواند در 

ارتقاء کیفیت محیطی از هر دو بعد مناسب باشد.
هدف اصلی در طراحی فضای سبز )پارک های شهری، جزیره های سبز محلی 
و مانند آنها( دســتیابی به آثار اجتماعی و روانی آن در هرچه نزدیک تر کردن 
انسان و طبیعت به یکدیگر اســت. از تمام کارکردهای فضای سبز در ساخت 
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صورت منظره ای زشت و یکنواخت نمود می یابند. استفاده از گیاهان رونده و 
چسبنده مانند موچسب و اقسام دیگر در رفع این معضل مفید است.

- تعدیل ارتفاع ساختمانها:
در جایی که ساختاری مرتفع در یک فضای باز و یا در کنار ساختمان های کم 
ارتفاع شــکل می گیرد، اســتفاده از درختان بلند قامت و با تاج گسترده باعث 
تعدیل ارتفاع ساختمان و متناسب سازی آن با بناها و فضاهای اطراف می شود.

- پوشاندن مناظر زشت و عیوب معماری:
استفاده از گیاهان برای پوشاندن مناظری که دارای چشم اندازی زشت ناهمگون 
هستند، باعث بهبود کیفیت منظر می شود )مثال کاشت یک پیچ اناری، پیچ امین 
الدوله در کنار تیر برق و یا اســتفاده از یک توده گیاهی بوته ای، درختچه ای 

در جلوی کنج تیز ساختمان(.
- تعدیل بافت خشن مصالح ساختمانی:

فضاي ســبز، جایگزین مناسبي براي ســایر مصالح مورد استفاده در معماري 
جهت تقســیم فضاي ایجاد حفاظت، خلوتگاه، فضاي خصوصي و... به شمار 
مي روند. عالوه بر این به عنوان کاتالیزور عامل مهمي در ایجاد پیوند و ارتباط 

منطقي بین ساختمان ها به شمار مي رود.
- کنترل ترافیک:

آرایش فضاي ســبز در محورهاي درون شــهري عاملي موثر در کنترل ترافیک 
به شمار مي رود.

* فضای سبز و ارتباط آن با توسعه پایدار:

جایگاه فضاهای سبز و فضاهای باز بعنوان یکی از دو رکن توسعه پایدار حائز 
اهمیت اســت. در ارتباط با فضای سبز بعنوان فضاهای عمومی و در دسترس 

عامه مردم، دو جنبه کالن در برنامه ریزی ها مورد توجه واقع می شود:
1- در ارتباط با احداث و پیش بینی فضاهای جدید شــهری که هر دو ســطح 

ارتقاء فضای زیستی شهر و شهروندان را بهمراه دارد.
2- حفظ، احیا و توسعه فضاهای سبز و فضاهای باز شهری موجود.

ارتباط مفهومي میان فضاي سبز، کیفیت زندگي و پایداري شهر
همانگونه که ذکر شــد ایجاد و پراکنش مناسب فضاي ســبز در شهرها، تأثیر 
بســزایي در ســالمت تن و روان، فعالیت هاي اجتماعي، ضریب هوشي باال و 
افزایش توان کار و فعالیت داشــته و شکل جدید و رضایت بخشي بر زندگي 
مردم مي دهد. اما در حال حاضر چنانچه شــاهد آن نیز مي باشیم، چشم انداز 
شــهري در بسیاري از شهرهاي معاصر، چیزي جز ساختمان ها و برج هاي سر 
به فلک کشیده نبوده است و انسان کمتر مي تواند در گریز از انبوه سیمان، آهن، 
آسفالت و... آرامش یافته و از زندگي در شهرها لذت ببرد. امید است مدیران و 
مســئولین محترم کالنشهر تبریز چتر حمایتی مالی و قانونی خود را در راستای 
"ایجاد و توســعه روز افزون فضاهای سبز" و "طراحی معماری سبز با پارکهای 

مدرن" بر همشریان گرانقدر بگسترانند.

- اجتماعی شدن افراد و پیدا کردن دوستان جدید و پر کردن خلوت و تنهایی.
- کســب و شــناخت برخی از شــاخص های اجتماعی )هنجارها، ارزش ها، 

خرده فرهنگ ها(.
- سایر آثار اجتماعی )تقویت روحیه، شخصیت سازی و ...( 

بررسی مقوله امنیت اجتماعی در پارک های شهری از دو جنبه قابل انجام است:
1- دیدگاه کالن 
2- دیدگاه خرد

1- دیدگاه کالن تأثیر پذیری فضایی مثل پارک ها از شــرایط موجود در جامعه 
کاماًل پذیرفته اســت، بدیهی است دســتیابی به امنیت کامل اجتماعی در یک 
فضاســازی عمومی مســتلزم وجود امنیت در کل ســاختار جامعه خواهد بود 
و هرچــه میزان امنیت در دیدگاه کل جامعه افزایــش یابد به صورت خودکار 
ضریــب امنیت در فضاهای عمومی افزایش خواهد یافت. که مســلمًا با وجود 
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران همواره و تحت هر شرایطی این امنیت 

برقرار بوده و خواهد بود.  
2- در دیدگاه خرد باید به دنبال راه کارهایی بود که بتواند ضریب امنیت را در 
فضای های عمومی چون پارکها افزایش دهد. در این میان تأمین خواســته ها و 
نیازهای کاربران در کنار توجه به حقوق آنان می تواند نقش اساسی در افزایش 

امنیت پارک ها ایفا کند. 
همه مردم اغلب متوجه منافع اقتصادی فضای ســبز شهری هستند ولی اندازه 
گیری میزان منفعت این فضا مشکل است. منافع اقتصادی فضای سبز شامل دو 
قســمت اســت. بخش اول مربوط به هزینه و سود نهفته در وجود فضای سبز 
و عملکردهای آن چون کاهش مصرف و ذخیره انرژی، تولید اکســیژن، جذب 
ذرات معلق و کاهش آالینده ها و .... اســت. بخش دوم منافع اقتصادی ایجاد 
فضاهای سبز که ملموس تر از بخش اول است مربوط به سودهایی چون امکان 

ایجاد کودکستان ها، باغ گلها در کنار این فضاها و یا داخل آن ها و ... است.
"در کل آثار اقتصادی فضای ســبز در راستای انتخاب مناسب گیاهان و پوشش 

ســبز، موجب افزایش ارزش ملک، کاهش مصرف انرژی، کاهش آالینده ها و 
ذرات معلق، افزایش راندمان کاری، بهبود سالمت روانی و… را به می شود." 

طبیعت شایســته ترین پدیده ای اســت که حس زیبای شناســی را در انسان 
بیدار می کند. در حالیکه کلیه مصنوعات بشــری در ارضای این ارتباط بصری 
ناتوانند چرا که تصویری هنرمندانه از طبیعت انســان را به رضایت معنوی می 
رســاند. به همین دلیل همواره اصل زیباســازی و اصول زیباشناسی در فضای 
ســبز مطرح است چرا که گیاهان صرفنظر از زیبایی ذاتی، از نظر شکل، رنگ، 
ابعــاد و اندازه، زمان گلدهی و میوه و بذر تنوع زیادی دارند که تلفیق مجموعه 
های گیاهی باعث می شــود که گیاهان در بهبود کیفی مناظر فضاهای شــهری 
نقش بســزایی داشته باشند؛ چرا که امروزه غالب فضاهای موجود در شهرها به 
صورت مصنوعی و انســان ساخت همراه با سطوح سخت می باشند که خیابان 
های باریک و کم عرض و ایجاد ترافیک های شدید سیمای شهرها را به علت 
عدم وجود فضای ســبز کافی به سمت زشتی پیش برده است. زیبایی یک شهر 
به نوع طراحی فضای آن و وفور درختان در آن وابســته می باشد. با افزایش و 
توســعه باغ های شهری، احداث پارکها و کاشت درختان در همسایگی مناطق 
مســکونی، اداری، تجاری و در حاشــیه خیابان ها می توان ارزش زیباشناختی 

یک شهر را باال برد.
- پوشاندن نماهای یکنواخت:

در شــهرها بویژه آنجا که خط آسمان بواسطه ارتفاع ناهمگون ساختمانها دچار 
اغتشــاش می شود، همیشه بدنه ها و گوشه های کناری ساختمان های بلند به 
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« عنوان اصلی:ادم اسمیت
« نویسنده : دیوید رافائل
« مترجم : عبداهلل کوثری
« موضوع : تاریخ، اقتصاد

« چاپ اول تابستان 1395
« تعداد صفحه  140

« قطع : رقعی
« زبان اصلي : انگلیسی

« شابک  107-209-964-978-2-

ادم اســمیت از سوی بسیاری از نحله های فکری و سیاســی و در میان اقتصاددانان و فیلسوفان و جامعه شناسان به یکسان مورد 
احترام است و هر یک از ظن خود آرای او را می ستایند. کتاب درخشان او، تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل، از مهم ترین منابع 
در دفاع از تجارت و اقتصاد آزاد اســت. دیوید رافائل با ارائه ی نظام فکری ادم اســمیت، خاصه آرای او در فلسفه ی اخالق و شرح 
کتاب نظریه ی احساسات اخالقی و همچنین آثار او در علم و فلسفه، نشان می دهد که کتاب ثروت ملل باید در متن نظام فکری 

ادم اسمیت قرائت شود تا خواننده به درک عمیق تر آن نائل آید.
  این کتاب از مجموعه کتاب های Past Masters  انتشارات دانشگاه آکسفرد است. هر کتاب این مجموعه به شرح و معرفی افکار 

و عقاید و آثار اندیشمندی بزرگ از اعصار گذشته اختصاص دارد.
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