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سرمایهاجتماعی
پشتوانهسیاستهایاقتصادی

درآمدهای نفتی دولت را
از گفت و گو با ملت بینیاز کرد

ارتبــاط دوطرفــه حاکمیــت و ملت بــا بیــان اهمیت و
شــعار به وجود نمیآید .دولت بــرای انجام امور نباید
یادداشـــت چــارهای جــز مراجعه بــه مردم داشــته باشــد و مردم
بدانند این توانمندی را دارند که حرف و خواستهشــان
مــورد توجــه حاکمیت اســت اگــر چنین نباشــد بهطور
طبیعــی دولتهــا پایــگاه اجتماعــی خــود را از دســت
میدهند .ریشه قطع ارتباط حاکمان با مردم به بعد از
میثم موسایی اکتشــاف نفت برمیگردد .با درآمدهای نفتی دولتها
استاد دانشگاه تهران دیگــر مــردم بــرای دولتهــا چنــان اهمیتی نداشــتند
که خواستههایشــان توســط آنها مورد توجــه قرار گیرد.
مــردم نقشــی در فــروش ،درآمــد و مصرف درآمدها نداشــتند بــه این دلیل
دولت نیازی نمیدید پاســخگوی مردم باشــد؛ درآمد نفت هزینه و مصرف
آن از ابتدا غیرشفاف بود.
درآمــد نفتــی دولت را از درآمدهای دیگر مانند درآمــد مهم مالیاتی بینیاز
کــرد ،درآمد مالیاتی پایدار دولت و مردم را به هم وابســته میکند حاکمیت
وقتــی احســاس کند احتیاجی بــه درآمد مالیاتی نــدارد در نتیجه خود را هم
ملــزم بــه پاســخگویی به مــردم نمیدانــد .در کشــورهایی که نظــام مالیاتی
منظم و قانونمند دارند مردم مالیات میپردازند و از دولت انتظار دارند آن
مالیات را برای رفاه آنها خرج کند به این صورت رابطه دولت و مردم به هم
وابسته میشود اما وقتی دولت درآمد نفت را جایگزین درآمد مالیاتی کرده
نیــازی به پاســخگویی و وابســتگی به مردم نــدارد .در این بین اگــر هم برای
مردم هزینهای شــود این هزینه برای راضی نگه داشــتن آنها اســت نه حفظ
منفعت مردم .وقتی درآمد مالیاتی غیرشــفاف میشــود بســیاری از افراد یا
نهادهای ثروتمند از مالیات فرار میکنند یا معافیت مالیاتی پیدا میکنند و
علت این نابرابری تکیه دولت به درآمد نفتی است.
در مــواردی منفعــت مــردم و جامعــه ایجــاب میکنــد حاکمیــت تصمیــم
خاصــی بگیــرد و ممکن اســت این تصمیــم در کوتاه مدت خوشــایند مردم
نباشــد پس بهخاطــر همین نارضایتــی کوتاه مدت حاکمیــت آن تصمیم را
اجرا نمیکند اینجاســت که راضی نگه داشتن بر منفعت جامعه غلبه دارد.
دولتها به منافع آنی و زودگذر توجه دارند و این توجه دالیل مختلفی دارد
کــه گرفتن رأی از مردم یکی از آنهاســت تا زمانی که ایــن دیدگاه تغییر نکند
جبــر اجتماعی باعث نمیشــود دولت عمالً به نظر مــردم احترام بگذارد یا
به نظر مردم اعتقاد پیدا کند .سیاستگذاران باید به نظر مردم اعتقاد داشته
باشــند تا بتواننــد گفتمان دوطرفه را بــه وجود آورند وقتی آنهــا اعتقادی به
نظر مردم در تصمیمســازیها ندارند در نتیجه هیچ گاه عمالً به نظر مردم
توجهــی ندارنــد و فقــط بــرای منافــع خود ماننــد همان نیــاز بــه رأی مردم،
میخواهند مردم را راضی نگه دارند.
نگاهــی به حاکمیــت در ســالهای مختلف نشــان میدهد هــرگاه دولت در
شــرایط ســختی قرار گرفته و درآمدهای نفتی کم شده او به این فکر میافتد
کــه به مــردم مراجعه کنــد و اینجا دوباره همــان راضی نگه داشــتن مردم و
منفعتــی زودگذر علت این مراجعه به مردم اســت نه اعتقاد به نظر مردم.
دولتها اگر چند اصل را همیشه مد نظر قرار دهند ارتباط با مردم ارتباطی
دائمــی و مبتنــی بــر منفعت دوگانــه حاکمیت و مردم میشــود .شــفافیت،
صداقت ،حد اعالی حســن نظر ،مبارزه با فســاد از جمله این اصول اســت.
مثــاً مبارزه با فســاد بایــد مبــارزهای ملی و فراجناحی باشــد نه دســتاویزی
سیاســی برای فشــار جناحهــای مختلف به هم .اگر مبارزه با فســاد سیاســی
شــد به نتیجه نمیرســد و مردم بــه آن اعتماد ندارند .رابطــه دولت و ملت
باید رابطهای مؤثر باشد نه منفعل .رابطه دولت و مردم اگر اثربخش نباشد
گسســتگی بیــن ایــن دو بوجود میآیــد .اگر گفــت و گویی شــفاف و مبتنی بر
اعتماد میان دولت و ملت باشــد چنانچه مشــکلی پیش آید مردم دولت را
همراهی میکنند.

ریحانه یاسینی

خبرنگار

«یارانه بنزین در یک ســال ،معادل  4.8برابر هزینه الزم برای تکمیل شبکه مترو
تهران اســت که خود تکمیل شــبکه مترو معادل روزانــه  6.5میلیون لیتر بنزین
صرفهجویی میکند.ما ملت ایران از خودمان بپرسیم چرا هزینهای معادل 180
میلیون سفر مترو در روز فقط به ثروتمندترین بخش جامعه و قاچاقچیان بنزین
در قالب ،یارانه بنزین در هر روز داده میشــود؟» محمد فاضلی ،جامعهشناس
اقتصادی در یکی از آخرین مطالب کانال تلگرامی خود مســأله یارانه سوخت
را چنین با زبانی ســاده تبیین کرده اســت .او یکی از چهرههای علمی اســت که
طــی یکی دو ســال اخیر به طور مســتمر در فضــای مجازی حضور فعال داشــته
اســت .فاضلی در معرفی اندیشــه خود میگوید«:من به ضرورت اندیشهورزی
جامعهشــناختی با رویکرد میانرشتهای باالخص در ترکیب با تاریخ و اقتصاد،
معطوف به عرصه سیاســت اجتماعی و توأم با مشــارکت اجتماعی و سیاســی
فعــال قائل هســتم ».او مباحث خشــک اقتصــادی را بــه مطالــب کنجکاوی
برانگیــز اقتصــاد اجتماعی و اقتصاد رفتــاری تبدیل میکند و توانســته در کانال
خــود حدود  ۲۶هــزار مخاطلب جلب کند ،اگرچه هر نوشــته او ،بارها بیشــتر از
ایــن میزان دیده میشــود .با تمام اینها ،فاضلی ،معتقد اســت کــه کانالهای
تلگرامــی و فضای مجــازی نمیتوانند خــأ گفتمانی میان طبقه قــدرت و نخبه
با مردم را پوشــش دهد و هنوز هم درعصر شــبکهای شــدن ،در ایران رسانههای
اصلی مانند تلویزیون ،بیشــترین اثرگذاری را در رفتــار اقتصادی مردم دارند ،به
همیــن دلیل هم تالشهای شــخصیتهای علمی در کانالهای شخصیشــان
به نتایج جدی در تغییر رفتار اقتصادی نمیانجامد .این اســتاد دانشــگاه شهید
بهشتی با نگاهی اینچنین پای گفتوگو با روزنامه ایران نشسته است.
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درنظامهای مردم ساالری دولت به نمایندگی اکثریت و
از طریق آرا مدیریت اقتصاد و کشور را در دست میگیرد
یادداشـــت و باید تصمیماتی اتخاذ کند که منافع کوتاه و بلندمدت
مردم را تأمین کند .این روال مطلوبی است که در صورت
اجرای درست رضایت مردم را جلب میکند.
امــا در عمــل این اتفــاق نمیافتد .گاه کســانی که منافع
خاصی دارند در دستگاههای تصمیم گیر نقش پررنگی
جعفر خیرخواهان پیــدا میکننــد و درجهــت تأمیــن منافع شــخصی خود
اقتصاددان تــاش میکننــد .درواقع در برخی از کشــورها ایــن افراد
دولت را به تسخیر خود درمی آورند .به طور معمول این
وضعیت برای اکثر کشورهای دنیا حتی کشورهایی که براساس دموکراسی اداره
میشوند نیز اتفاق میافتد .بخصوص اگر احزاب درکشوری ضعیف باشند این
وضعیت پررنگتر میشود.
از ســوی دیگر درکشــورهایی ماننــد ایران که درآمدهای اصلــی دولت متکی به
نفت است ،دولت بهدلیل اینکه از نظر مالی استقالل دارد و به مردم و گروههای
مختلف جامعه وابسته نیست خود را بینیاز از ارتباط با آحاد جامعه میداند.
همچنین دراین شــرایط منتقدان نیز فضای مناســبی برای نقد سیاســتهای
دولت ندارند و بدین ترتیب صاحبنظران ضعیف میشوند و نقشی در تدوین
سیاستهای اقتصادی ندارند.
درمجموع در حوزه اقتصاد نتایج سیاستهای اقتصادی درکوتاه مدت نمایان
نمیشــود و مشــاهده نتایج آن به زمانی به نســبت طوالنی نیازمند است .این
درحالی اســت که سیاســتگذاران و دولت این رویه را نمیپســندند و به ســمت
سیاســتهایی میرونــد کــه در کوتاه مدت به بار بنشــیند و نتایــج آن را ببینند.
برهمین اساس این موضوع باعث میشود تا دولتها به سمت سیاستهای
خطا و اشتباه هدایت شوند.
بهطور معمول برای دســتیابی به توســعه  -همان گونه که تجربه سایر کشورها
تأییــد میکنــد -در ابتدا باید هزینههایی پرداخت شــود تــا در بلندمدت نتایج
مطلوب آن قابل دسترس باشد .برای اینکه برای آینده سرمایهگذاری کنیم باید
در هر حال سختیهایی به خود هموار کنیم و برای موفقیت برنامهریزی کنیم.
این درحالی اســت که درآمدهای نفتی باعث شــده اســت تا کارکردها و روابط
سالم اقتصادی از بین برود .درآمدهای نفتی عالوه بر دولت بر مردم نیز تأثیر
منفی میگذارد .دراین شرایط مردم توقع دارند تا بدون هیچ دشواری و سختی
به وضعیتی مطلوب برسند.
نکتــه دیگــری کــه درخصوص ضــرورت پشــتوانه مردمــی برای سیاســتهای
اقتصادی باید به آن توجه کرد نقش سرمایه اجتماعی است .زمانی که سرمایه
اجتماعی خدشه پیدا میکند مردم به سیاستهایی که دولت در حوزه اقتصاد
اجرا میکند خوش بین نیســتند و با آن همراهی نمیکنند .عالوه براین فســاد
اقتصــادی و عدم برخــورد قاطع با پروندههای اقتصادی نیز باعث میشــود تا
همراهی مردم با سیاستگذاران کاهش یابد.
درمجمــوع باید گفت عبور از شــرایط دشــوار و اقتصاد نفتی بــه یک اقتصاد
ســالم و شــفاف نیازمند فداکاری اســت که ایــن فداکاری باید بــا همراهی دو
سویه سیاستگذاران اقتصادی و مردم انجام شود و درصورتی که گفت و گوی
مســتمر و مفیــدی میان این دو بخش وجود نداشــته باشــد ،ایــن کار با مانع
روبهرو خواهد شد.
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نقد عوامانه یا تحلیل کارشناسانه

ëëجامعــه ایرانی بســیاری اوقــات خود را
درباره هر مسألهای صاحبنظر میداند،
این در حوزه علوم انســانی نمود بیشتری
دارد .مــردم براحتــی به خودشــان اجازه
نمیدهنــد کــه دربــاره ســرطان معــده و
روشهــای درمــان آن اظهارنظــر کننــد،
اما در حوزه سیاســت و اقتصاد هر کســی
خــود را صاحبنظــر میدانــد و همــه
براحتــی دربــاره مســائلی مانند نــرخ ارز،

روابط اقتصــادی با جهــان و ...اظهارنظر
و تحلیــل میکنند .این ویژگــی اجتماعی
چــه آســیبها و فوایــدی در حــوزه
اقتصــاد و بخصــوص اقتصــاد رفتــاری
دارد؟
مــردم نــزد پزشــک میرونــد دربــاره
دردشان اظهارنظر میکنند و برای مثال
میگویند که ســر یا اندام دیگرشــان درد
میکند و شــرحی از وضع بدن خود ارائه

میکننــد .آنهــا بنا بــه دانستههایشــان یا
ارتبــاط شــان با بقیــه که همــان عارضه را
داشــتهاند ،حدسهایی هــم درباره علت
و درمان بیماریشــان در ذهن دارند .نوع
مواجهه عموم مردم با مســائل اقتصادی
و اجتماعی هم همین گونه است .درست
اســت کــه گفتههای عموم مــردم درباره
مســائل اقتصــادی و اجتماعــی بهدلیــل
نزدیکــی ذهنیشــان بــه مســائل اســت و

گفتوگو با علی شمس اردکانی درباره لزوم برقراری گفتوگوی اجتماعی برای اصالح

شفافیت راز همراهی مردم

بهطــور قطع اجرای سیاســتهای اقتصادی در هر
کشــوری نیازمنــد حمایــت مردمی اســت کــه قرار
یادداشـــت اســت زندگــی و کســب و کار آنهــا تحت تأثیــر قرار
گیرد .حال برای به دست آوردن حمایت مردم که
پشــتوانه اصلی سیاســتهای اقتصادی محســوب
میشود ،سیاستگذار باید رابطه مستمری با مردم
داشته باشد.
سیاســتگذار بایــد قبــل از اجــرای هــر سیاســتی
زهرا کریمی
اقتصاددان درخصــوص جزئیــات آن بــا مــردم صحبــت کند
و کارکردهــا و تأثیــری که این سیاســت در زندگی و
کســب و کار آنهــا میگذارد تبییــن کند .برای این کار دولت باید شــفاف
عمــل کند و تمــام جزئیات را برای مردم توضیح دهــد .وقتی اقدامات
دولــت شــفاف نباشــد هزینههــا افزایــش مییابــد و باعــث میشــود تا
شــایعات نیز داغ شــود .زمانی که جزئیات و ابعاد یک سیاســت روشن
نباشــد شــایعاتی خلق میشــود که ممکن اســت اجرای آن سیاست را
بــا مانع روبــهرو کند .این درحالی اســت کــه برخی از مســئوالن ترجیح
میدهنــد تمــام واقعیتها را برای مردم بازگو نکننــد چرا که به اعتقاد
آنها هزینه شفاف بودن از نبود شفافیت برای آنها بیشتر است.
در بسیاری از کشورها مردم و تمام فعاالن اقتصادی اظهارنامه مالیاتی
خــود را بــه دولــت اعــام میکننــد و در مقابــل بهصورت شــفاف نحوه
هزینــه کرد این مالیاتها مشــخص اســت ولــی در ایــران بهدلیل اینکه
این ســطح از شفافیت وجود ندارد بخشی از مردم نسبت به هزینه کرد
درست درآمدها تردید میکنند.
ایــن موضــوع بدیــن معنا نیســت کــه بهبــود شــرایط و اصالح امــور در
کشــورهایی که با عدم شــفافیت و فســاد روبهرو هســتند ممکن نیست.
بســیاری از کشــورهایی که مســیر توســعه را با موفقیت طی کردهاند در
شاخص فساد وضعیت مطلوبی نداشتهاند.
البتــه درایــن میــان نباید تمــام انتقادات به ســوی دولت باشــد چرا که
عالوه بر دولت ســایر قوا و نهادهای دیگر نیــز نقش دارند و برای ایجاد
یــک گفتمان مناســب باید تمــام بخشهای حاکمیت دستبهدســت
هــم بدهنــد .همچنیــن شــرایط سیاســی و بینالمللی هماننــد تحریم
نیــز درایــن راســتا تأثیــر زیــادی دارد که بایــد بــه آن توجه کــرد .یکی از
مســائلی که اصالحات اقتصادی را با مشــکل جدی مواجه کرده اســت
روابط خارجی پرهزینه اســت .درمجموع هماکنون ما با درهم تنیدگی
مشکالت مواجه هستیم که کار را دشوار کرده است.

آنهــا تصــور میکننــد تخصــص بیشــتر یا
فهــم علمیتــری دارنــد ،امــا نســبت فرد
غیرمتخصــص بــا هــر مســأله اقتصادی و
اجتماعــی ،از نســبت او بــا بیماریهــا در
پزشــکی خیلــی متفــاوت نیســت .بیمــار
احســاس میکند ســرش درد میکند ولی
فهم دقیقتر مســأله به آزمایش نیاز دارد
و به همین نسبت مردم احساس میکنند
از زندگــی شخصیشــان راضی نیســتند یا

اقتصــاد خــوب کار نمیکنــد و بــرای فهم
دقیقتــر مســأله و باالخــص راهحــل آن
بایــد علوم اقتصــادی و اجتماعی را بهکار
گرفت.
تصــور میکنــم ایــن ویژگــی خوبیهــا و
بدیهایــی دارد .خوبــیاش این اســت که
مــردم به خود اجــازه میدهند مشــارکت
در نظــام اجتماعــی و تأثیرگــذاری بــر
تصمیمگیریهــا را مطالبــه کننــد .فــردی

مردم ،قیمت سوخت و رفاه

توگـوی
گف 
دوم

عطیه لباف
خبرنگار

توگو با علی شمس اردکانی ،اقتصاددان
گف 
و رئیس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی ایران
را با این ســؤال که «چگونه میتوان ســرمایه
اجتماعــی کافی بــرای تغییر در ســاختارهای
اقتصــادی را به وجــود آورد؟» شــروع کردیم.
ســرمایهای که پیش نیازی جدی بــرای بهبود
ســطح زندگی و رفاه مردم است .او میگوید:
«نیاز اســت تا دولتمردان با برقراری دیالوگی
مشــترک بــا مــردم یــک گفتمــان اقتصادی
توگو
صادقانه به وجود آورند ».او در این گف 
توضیــح میدهد که بــرای انجــام اصالحات
اقتصــادی چگونــه میتــوان میــان مــردم و
توگو برقرار کرد تا اصالحات
سیاستگذار گف 
اقتصادی در فضایی آرام با سرمایه اجتماعی
باال انجام شــود .شــمس اردکانی از تغییراتی
صحبت میکند که برای رقــم خوردنش اول
توگو میان دو بخش را تقویت کرد.
باید گف 
ëëدر شــرایطی که تحریمهای امریکا بازگشته
و فشــارها بــر اقتصــاد ایــران بیشــتر شــده،
چقدر نیاز اســت تا تالش شــود بــرای بهبود
وضعیت اقتصــادی مردم و سیاســتگذاران
به دیالوگی مشترک برسند تا بلکه تغییری در
وضع موجود به وجود آورند؟
شــرایط اقتصــادی و سیاســی ایــران عــادی
نیست و هم از داخل و هم از خارج مشکالتی
گریبــان اقتصــاد را گرفتــه اســت .بهطــور
معمــول در این شــرایط حتماً نیــاز داریم که
بــرای تغییــرات ،مــردم بــا مســئوالن همراه

توگــوی
شــوند .از ایــن رو نیــاز اســت تــا گف 
اقتصادی میان مســئوالن و مردم به درستی
برقرار شــود و ســرمایه اجتماعــی کافی برای
تغییــر در زیرســاختهای اقتصــاد بــه وجود
بیایــد ،چــرا کــه در خــأ ایــن گفتوگــو بعید
اســت اصالحات اقتصــادی بــدون همراهی
مردم با موفقیت مواجه شود.
ضعــف گفتمــان نبایــد به گونــهای باشــد که
مــردم نداننــد ،آیــا تصمیــم ســازان کشــور
برنامــهای بــرای شــرایط بحرانــی تدویــن
کردهاند یا خیر و مدام هم نگران باشند مبادا
مســئوالن تصمیمــی بگیرنــد کــه ســفره آنها
کوچکتر شود .تجربه نشان داده که اگر دیوار
اعتمــاد بین مــردم و حاکمیت تــرک بردارد،
اصالحــات اقتصــادی بــه تعویــق میافتد که
تعویــق این اصالحات در درجــه اول به ضرر
خود مردم است .مســئوالن نیز بهتر است به
درســتی برای مردم توضیح دهنــد که از نظر
اقتصــادی در چــه شــرایطی قــرار داریــم .در
این صورت اگر دولتمردان شــرایط اقتصادی
کشــور را به مــردم توضیح بدهنــد باورپذیری
آن بیشــتر خواهــد شــد .بنابرایــن الزم اســت
سیاســتگذاران بــه منظور خــروج از دور باطل
گفتوگــو میــان دولــت و ملــت بــه تغییــر
توگوهای اقتصادی
دیالــوگ روی آورند وگف 
خود را عامه فهمتر کنند.
ëëیکــی از مشــکالت امــروز اقتصــاد ایــران
غیرواقعــی بــودن قیمــت انــرژی اســت .با
اینکــه افزایش قیمــت ســوخت در نهایت
بــه نفع مــردم اســت اما آنــان تا میشــنوند
قیمت بنزین قرار اســت واقعی شود نگران
میشوند .سیاستگذار هم طبیعتاً مالحظات

خاص خــود را دارد و برخی مخالفان دولت
هم از این موضوع سوءاســتفاده میکنند .به
نظر شــما در خصوص واقعیســازی قیمت
سوخت چگونه میتوان دیالوگسازی کرد؟
در شرایط کنونی بشدت نیاز داریم که قیمت
حاملهای انرژی اصالح شود .حتی اگر یارانه
نقدی دهکهای پایین جامعه افزایش یابد،
بازهم ضروری اســت که ایــن اصالحات رقم
بخورد .اما الزم اســت سیاســتگذار و تصمیم
ســاز بــرای مــردم بدرســتی و بــا زبــان ســاده
اقتصــادی توضیــح دهــد و بگوید کــه تثبیت
قیمــت انرژی تــا چه انــدازه به ضــرر اقتصاد
ملــی و تــک تک مردم اســت .هنــوز خیلی از
مردم خبر ندارند که نیمی از جمعیت کشور
اتومبیــل ندارنــد و افزایــش قیمت ســوخت
ماننــد بنزین بیش از ضرر برای آنها نفع دارد
و در واقــع برنــدگان افزایش قیمت ســوخت
دهکهایپایینجامعهاند؛یاتوجهنمیکنند
کــه ایــن نیمــی از جمعیت ایــران کــه خودرو
دارند ،کســانی هســتند کــه حداقل بــه اندازه
قیمــت یک خودرو شــرایط اقتصادی بهتری
نســبت به اقشــار ضعیــف جامعه دارنــد اما
یارانه سوخت را آنها مصرف می کنند.
وقتی صحبت از اصــاح قیمت حاملهای
انرژی و دادن یارانه بیشــتر به اقشــار آسیب
پذیــر میشــود ،بهتر اســت تــا سیاســتگذار
گفتوگویــی صمیمی را با مردم برقرار کند
و بخوبی شــرایط را به مــردم توضیح دهد.
اعتقاد دارم که اگر مجموعه سیاســتگذاران
و تصمیم ســازان بتوانند بــا زبان اقتصادی
بــا مــردم صحبت کــرده و آنهــا را بــه لزوم
تغییــرات آگاه کند ،بــه جای مخالفت حتی

