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سیاسی

دستور ربیعی برای
پیگیری مشکل کارگران
هپکو و آذرآب

به گزارش ایلنا ،در پی اعتراضات روزهای اخیر کارگران دو کارخانه آذرآب و هپکو اراک ،علی ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دستور پیگیری وضعیت کارگران این دو واحد
صنعتی را از احمد مشیریان (معاون روابط کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی) خواستار شد .در نامه علی ربیعی خطاب به احمد مشیریان آمده است :با توجه به حوادث و مشکالت اخیر
کارگری در شرکتهای هپکو و آذرآب شهرستان اراک و حوادث ناخوشایند پیشآمده و به منظور مدیریت مطلوب شرایط ،الزم است در اسرع وقت ضمن استقرار در آن استان و بررسی
دقیق موضوع از جوانب مختلف ،گزارشی جامع از علل و دالیل بروز اعتراضات و حواشی آن و نیز راهکارهای حل مسئله جهت طرح در جلسه اینجانب با وزرای ذیربط در روز شنبه
مورخ یکم مهرماه جاری برای اتخاذ تصمیمات مقتضی ارائه نمایند.

توضیح کدخدایی در خصوص توقف فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد:

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد :شورای
نگهبان فقط نســبت به قانون و خالف شرع
بودن فعالیتهای عضو زرتشتی شورای شهر
یزد اعالم نظر کرده و این موضوع هم ارتباطی
به دخالت در انتخابات شوراها ندارد.
به گزارش ایلنا ،عباســعلی کدخدایی در پاسخ به
سوالی مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری با شکایت
یک فعال سیاسی در اســتناد به نامه چندی پیش
شــورای نگهبان مبنی بر عدم فعالیــت و نامزدی
اقلیتهای دینی در انتخابات شــورای شهر ،حکم
تعلیق موقت فعالیتهای عضو زرتشــتی شــورای
شــهر یزد را صادر کرده که این نامه در همان زمان

از ســوی هیئت نظارت و اجرای انتخابات شــوراها
رد شــد .آیا دیوان عدالت میتواند به اســتناد این
نامه چنیــن حکمی را صــادر کنــد در حالی که
همان فرد در دوره قبل عضو شــورای شــهر بوده
اســت؟ گفــت :آنچه فقهــا فرمودهانــد ،مربوط و
نســبت به افراد و اشخاص نیســت بلکه به تبصره
و مصوبهای برمیگردد که مربوط به قانون شــوراها
است.
وی با بیان اینکه ذیل ماده مربوطه فقها اعالم نظر
شرعی کردند که خالف شــرع است ،اظهار داشت:
اینکه دیــوان عدالت اداری چه کرده اســت حتما
در چارچــوب اختیارات قانونــی خود عمل میکند

شهردار تهران در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید:

امیدواریم شهری نو بنا کنیم

شــهردار تهران خطاب به دانشآموزان با اشاره
به اینکه برای حاکم کردن آرامش در شــهر تهران
باید به اخالق پایبند باشــیم ،ادامه داد :شهروند
شایســتهای برای تهران باشــید و دیگران را هم
تشویق کرده و آموزش دهید تا به حقوق شهروندی
و اخالق شهروندی پایبند باشند.
به گزارش ایلنا ،محمدعلی نجفی شــهردار تهران زنگ آغاز
ســال تحصیلی جدید را در دبیرســتان البرز نواخت .او در این
مراســم ضمن ابراز خشــنودی از حضور در جمع دانشآموزان
گفت :خوشــحالم امروز در جمع دانشآموزان این سرمایههای
کشــور و معلمــان گرامی هســتم .ســام میکنــم بر همه
دانشآموزان کشــور که از امروز به تقویت علم خود میپردازند.
ســام عرض میکنم خدمت همه معلمان و اساتید کشور که
ایثار خود را از امروز شروع میکنند.
نجفی با اشــاره بــه اینکه بــرای حاکم کــردن آرامش در
شــهر تهران باید به اخالق پایبند باشــیم ،ادامه داد :شهروند
شایســتهای برای تهران باشــید و هم دیگران را تشویق کرده
و آموزش دهید ،تا به حقوق شــهروندی و اخالق شــهروندی
پایبند باشند.
وی خاطرنشــان کرد :حمل و نقل و مسکن و اشتغال ما باید
از وضعیت خوبی برخوردار باشــد تا بتوانیم به ســمت آسایش
شهروندان حرکت کنیم .شــهر تهران برای شهروندان است و
نقش شهرداری تسهیلگری است .یکی از مهمترین جلوههای
امر به معروف و نهی از منکر مسائل شهروندی است .امیدواریم
با پتانســیل دانشآموزان و دانشــجویان تهرانی شهری نو بنا
کنیم.
علی الریجانی در مراسم صبحگاه مشترک
نیروهای حفاظت مجلس:

ترامپ باید حرفهایی بزند
که سران مرتجع منطقه را
دلخوش کند

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ادعای
کمک ایران به گروههای تروریستی مضحک است،
گفت :آنها با طرح ایــن یاوهگوییها به دنبال تغییر
افکار عمومی دنیا هستند.
به گزارش ایســنا ،علی الریجانی روز شنبه ،یکم مهرماه در
مراســم صبحگاه مشــترک نیروهای حفاظت مجلس اسالمی
اظهار داشــت :امروز روز بسیار مهمی است زیرا امام حسین(ع)
به همراه اهل بیت و اصحابشــان وارد کربال شــدند و شاید
حدود  ۲۳روز از زمانی که سفیر ایشان به کوفه رسید ،میگذرد.
زمانی که حضرت مسلم در جریان وقایعی که در کوفه رخ داد به
شهادت رسیدند ،امام حسین(ع) در جریان این وقایع قرار داشتند
ولی به راه خود ادامه دادند.
رئیس قوه مقننــه با بیان اینکه اســتکبار و ایادی آن هرگز
حاضر نبودند که در ایران آرامش برقرار شــود ،ادامه داد :رئیس
جمهور آمریکا با پررویی میگوید که ایران مسئلهســاز اســت،
الزم است در این زمینه به وی بگوییم شما در این  ۴۰سال اخیر
در هیچ شرایطی دست از مسئلهسازی برنداشتهاید.
الریجانی افزود :امروز رئیس جمهور آمریکا باید ســرافکنده
باشد که این همه دسیسه علیه ملت ایران انجام داده ولی موفق
نشده است و حاال یک تمرین دیگر را آغاز کرده است ،چرا اخیرا
وی به این میزان گســتاخانه صحبت کرد؟ چرا در این شرایط
رئیــس جمهور آمریکا تا این حد حرف بیهوده و غلط را بر زبان
آورد؟ من ســخنان رئیس جمهور آمریکا را آنقدر پوچ میدانم
که الزم نیست راجع به آن مطالب زیادی گفته شود.
وی ادامه داد :در صحن سازمان ملل معلوم بود که حرف های
رئیس جمهور آمریکا را قابل قبول نمیدانســتند ،اما باید بدانیم
که چرا ترامپ این حرفها را مطرح کرد.
رئیس مجلس شــورای اســامی گفت :ترامپ در یک مانور
منطقهای صدها میلیارد از امکانات امت اسالمی را چپاول کرد
و حاال باید حرفهایی بزند که سران مرتجع منطقه را دلخوش
کند .اما تصور واهی دارد ،زیرا ایران همان ایرانی اســت که در
مقابل آن صفکشی کشورها ،ایستادگی کرد.
الریجانی با بیان اینکه امــروز ایران را متهم میکنند که به
گروههای تروریســتی کمک کرده اســت ،گفت :خندهآورترین
سخن امروز این اســت ،مگر نابینا هستید و نمیبینید که فقط
ایران است که در مقابل داعش در عراق و سوریه ایستاده است،
چطور ممکن است ایران از یک طرف به داعش و تروریستها
کمک کند و از طرف دیگر در مقابل آنها بایســتد؟ مگر چنین
حرکتی معقول اســت؟ آنها خود نیز میدانند که این ســخنان
یاوهگویی اســت تا افکار عمومی دنیــا را تغییر دهند ،اما موفق
نخواهند شــد ،زیــرا ایران با تدبیر راهــی را انتخاب کرده و با
استقامت در آن گام بر میدارد.

دیگر نیز مجاز بــودن آنها به نامزدی در انتخابات
است .شورای نگهبان دراینباره هنوز به جمعبندی
نرسیده است.

سخنگوی کمیسیون همهپرسی استقالل کردستان عراق:

روند رایگیری در خارج رسما آغاز شده است

کمیسیون انتخابات و همهپرسی استقالل
کردســتان عراق روز شــنبه اعالم کرد،
رایگیری همهپرسی اســتقالل کردستان
عراق در خارج آغاز شــد .این کمیسیون
افزود :روند رایگیری سهروز ادامه خواهد
داشت.
به گزارش ایســنا ،شــیروان زراری ،سخنگوی
کمیســیون انتخابات و همهپرســی اســتقالل
کردســتان عراق به ســومریهنیوز گفــت :روند
رایگیری همهپرسی اســتقالل کردستان عراق
در خارج امروز رسما آغاز شد.
وی تصریــح کرد :روند رایگیــری به صورت

الکترونیک خواهد بود و داشتن کارت شناسایی
که نشــان دهد افراد تابعیت عراقی دارند شرط
رایگیری است.
زراری ادامــه داد :رونــد رایگیری ســه روز
ادامــه خواهد داشــت و تعداد کســانی که در
خــارج میتواننــد در رایگیری شــرکت کنند
مشــخص نیســت چراکه آمــار دقیقــی وجود
ندارد.
کمیســاریای عالــی انتخابات و همهپرســی
اقلیم کردســتان عــراق طی بیانیهای شــرایط
رایدهنــدگان برای شــرکت در انتخابات و نیز
شــیوه ثبتنام و رایدهی کردهای خارج اقلیم
را شرح داده است.
در ایــن بیانیه آمــده ،رای دهنــدگان باید از
شــهروندان اســتانهای اقلیم کردســتان عراق
و یــا مناطق مورد اختالف باشــند که اکنون در
خــارج از عراق زندگی میکنند و سنشــان نیز
نباید کمتر از  ۱۸ســال بوده و نامشان در لیست
کمیساریا برای واجدین شــرایط برای رایدهی

باشد.
در بیانیه مذکور تاکید شــده ،داشــتن تابعیت
عراقــی شــرط اصلــی بــرای شــرکت در این
همهپرسی است.
در ادامه بیانیه یاد شده آمده است ،روند ثبتنام
و شرکت در رایگیری به سه زبان کردی ،عربی
و انگلیسی و از طریق ســایت کمیساریای عالی
انتخابات و همهپرسی خواهد بود.
پیشــتر خبرگزاری رووداو وابســته به مسعود
بارزانی ،رئیــس اقلیم کردســتان عراق گزارش
داده بود ،کاروان جالل ،مدیرکل اطالعرســانی
در کمیســاریای عالــی انتخابات و همهپرســی
اقلیم کردســتان عراق اعالم کرد که اقلیتهای
کــرد مقیم چیــن رایگیری برای همهپرســی
اســتقالل ایــن اقلیــم را روز جمعــه آغــاز
کردند.
جالل گفت :تفاوت زمانی میان اقلیم کردستان
عراق و چین باعث شــده که رایگیری در چین
روز جمعه آغاز شود.

مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق:

در همه موارد حاضریم مذاکره کنیم
رئیس اقلیم کردستان عراق فشارهای
بینالمللی برای لغو همهپرســی استقالل
کردســتان عراق بهتاریخ دوشــنبه ۲۵
ســپتامبر را رد کرد و گفت ،کردها آماده
پرداختن هر بهایی مقابل آزادی هستند.
به گزارش ایســنا ،مســعود بارزانی ،رئیس اقلیم
کردستان عراق در واکنش به بیانیه شورای امنیت
درباره همهپرسی استقالل کردستان عراق در میان
طرفدارانش در اربیل گفت :همهپرســی اســتقالل
در موعــد خود برگزار میشــود و تصمیم برعهده
خود مردم اســت .این همهپرسی تنها برای تعیین
مرزها یا تحمیل یک واقعیت نیســت .ما مخالفت
کشــورهای دیگر بــا برگزاری همهپرســی را رد
میکنیم.
وی افــزود :از بغــداد و جامعــه جهانی دعوت
میکنیم بعد از  ۲۵ســپتامبر (سوم مهر) بیایند و با
ما بر ســر مرزهای مورد مناقشه ،نفت ،گاز ،آب و
همهچیز مذاکره کنند.
مســعود بارزانی در جمع حامیان خود تاکید کرد:
قطع بودجه از ســوی بغداد به منزله عملیات انفال
جدید علیه کردستان است.
بارزانی در این سخنرانی سعی کرد بغداد و جامعه
جهانی را مطمئن ســازد که همهپرســی با هدف
احترام به حق کردها در استقالل است.

وی با اشــاره به ایران و ترکیه تاکید کرد :اقلیم
کردســتان طی  ۲۵سال گذشــته روابط خوبی با
کشــورهای همجوار داشــت آیا ایــن مدت برای
مذاکره با ما بر ســر حل بحران کافی نبود که فورا
این کشورها زبان تهدید را در پیش گرفتند.
بارزانی همچنین از ائتالف بینالمللی ضد داعش
تشــکر کرد و گفت :نیروهای پیشمرگ فداکاری
زیادی داشتند اما بغداد آنها را رها کرد.
وی خواستار برخورد به نحو احسن با آوارگان در
کردستان عراق شد.
رئیس اقلیم کردستان عراق خطاب به طرفدارانش
گفت :شما باید روز  ۲۵سپتامبر به پای صندوقهای
رای بروید و سرنوشتتان را تعیین کنید .کشور شما
یک کشور فدرال دموکرات خواهد بود.
این در حالی اســت که در آنکارا ،شورای امنیت
ملی ترکیه لغو همهپرسی را خواستار شد و بار دیگر
آن را غیرقانونی و غیرقابلقبول خواند.
این شــورا در پایان نشست خود به ریاست رجب
طیب اردوغــان ،رئیسجمهوری ترکیه در بیانیهای
تاکید کرد ،دولت اقلیم کردستان باید از این تصمیم
صرفنظر کند تا اینکه زمان آن برسد.
بکر بوزداغ ،سخنگوی دولت ترکیه اظهار داشت:
بــرای آخرینبار از کردســتان عــراق میخواهیم
عقالنی رفتار کرده و فکر برگزاری همهپرســی را

از ســرش بیرون کند .ما همچنین مخالف تعویق
برگزاری همهپرســی هســتیم باید این همهپرسی
برای همیشه لغو شود.
بوزداغ افزود :دوســت نداریم تحریمی را اعمال
کنیم اما اگر الزم باشد این کار را خواهیم کرد.
دولت ترکیه در این نشســت مجموعه تدابیری
را در واکنش به همهپرســی اتخاذ کرد که فعال از
افشــای آنها امتناع کرده و گفته ،هنوز زود است
درباره آن صحبت شود.
بــوزداغ تاکید کــرد :همه راههــا را در صورت
برگزاری یا لغو همهپرســی بررســی کردیم ترکیه
براســاس منافــع ملی خــود تصمیــم میگیرد و
طرحهایی بــرای رویارویی با تمــام خطرات دارد
امیدواریم مجبور نشــویم از این راهحلها استفاده
کنیم.
سخنگوی دولت ترکیه افزود :همهپرسی تهدیدی
مســتقیم بر امنیت ملی ترکیــه و وحدت عراق و
حاکمیت ملی آن است .عالوه بر اینکه باعث تنش
بیشــتر در منطقه شده و عواقب خطرناکی دارد که
قابل پیشبینی نیست.
وی افزود :تمامی کشــورهای همجــوار عراق
همهپرســی را رد میکنند و این در حالی است که
تنها کردها در اقلیم کردستان نیستند بلکه عراق و
ترکمانها نیز باید نظر خود را بگویند.

مسئول سیاستگذاری ستاد احیای دریاچه ارومیه:

تراز دریاچه ارومیه  ۲۰سانتیمتر از برنامهریزی عقب افتاد
مسئول واحد سیاستگذاری دفتر تلفیق
و برنامهریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه با
تاکید بر اینکه تــراز دریاچه ارومیه را باید
نسبت به دوره مشــابه مقایسه کرد ،گفت:
تراز دریاچه ارومیه در شــهریورماه امسال
 ۲۰ســانتیمتر کمتر از سال گذشته بود که
موضوع نگرانکنندهای است چون قرار بود
هر سال روند تراز مثبت باشد و تراز امسال
نسبت به سال قبل مقداری کمتر است.
به گزارش ایســنا ،علی حاجیمرادی در مورد
کاهش تراز آب دریاچــه ارومیه طی فصل گرما،
با اشــاره به اینکه خروج آب از دریاچه از مســیر
تبخیر آب از ســطح دریاچه اتفاق میافتد ،اظهار
کرد :دریاچه ارومیه یک دریاچه بسته است یعنی
هیچ رودخانهای از آن منشعب نمیشود .بهعالوه
مطالعات صورت گرفته نشــان میدهد که تقریبا
ارتباطی میــان آبهای زیرزمینی اطراف دریاچه
با خود دریاچه ارومیه وجود ندارد .در نتیجه تنها
راه خروج آب از دریاچه ،تبخیر از سطح آن است.
مســئول واحد سیاســتگذاری دفتر تلفیق و
برنامهریزی ســتاد احیای دریاچــه ارومیه تاکید

کرد :تنها راه ورود آب به دریاچه ارومیه از طریق
رودخانهها و بــارش باران و بــرف روی دریاچه
اســت بنابراین تغییر در میزان بارش برف و باران
در طول ســال باعث میشــود که حجم آب وارد
شــده به دریاچه ارومیه تغییر کند و در تابستان،
تقریبا برابر با صفر باشــد .بهعالوه تغییر در شدت
نور آفتاب و دمای هوا باعث میشــود تبخیر آب
از ســطح دریاچه در طول ســال تغییر کند و در
ماههای سردسال به کمترین مقدار کاهش یابد.
مســئول واحد سیاســتگذاری دفتر تلفیق و
برنامهریزی ســتاد احیای دریاچه ارومیه با تاکید
بر اینکه افزایش حجم دریاچه ارومیه در ماههای
سرد سال و کاهش آن در ماههای گرم سال ،امری
طبیعی و قابل انتظار در تمامی دورههای تاریخی
بوده اســت ،گفت :آنچه که به عنــوان تغییرات
غیرقابل انتظار و البته نگرانکننده دریاچه ارومیه
باید به آن توجه کرد ،تغییرات تراز دریاچه ارومیه
در هر روز نســبت به تاریخ مشــابه آن در سال
گذشــته است .در واقع اگر تراز دریاچه ارومیه در
 ۳۱تیر  ۱۳۹۶کمتر از تراز آن در  ۳۱تیر ۱۳۹۵
بود ،این نشــانه بروز مشکلی در وضعیت دریاچه

یادداشت
با نگاهی به آرای مهندس عزتاهلل سحابی؛

این موضوع ارتباطی به دخالت در انتخابات شوراها ندارد
و به شــورای نگهبان ربطی ندارد .شــورای نگهبان
فقط نســبت به قانون و خالف شرع بودن آن اعالم
نظــر کرده و این موضوع هم ارتباطی به دخالت در
انتخابات شوراها ندارد.
ســخنگوی شــورای نگهبان در پاســخ به سوال
دیگر مبنی بر اینکه یکی از اعضای شورای نگهبان
اخیرا گفته است که به نظر میآید زنان نمیتوانند
کاندیدای انتخابات ریاســت جمهوری شوند آیا این
مســئله حاکی از جمعبندی این موضوع در شورای
نگهبان است؟
تصریح کرد :عدم کاندیداتوری زنان در انتخابات
ریاســت جمهوری فقط یک نظر اســت .یک نظر
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ارومیه است.
حاجی مرادی با تاکید بر اینکه نگرانی در مورد
احیای دریاچه ارومیه سطوح مختلف دارد ،اظهار
کــرد :در ســال  ۹۲که عملیات احیــای دریاچه
ارومیه شــروع شــد تراز دریاچه ارومیه نســبت
به ســال  ۱۳۰ ،۸۸ســانتیمتر پایینتر بود این
درحالی بود که طی سالهای  ۸۸تا  ،۹۲متوسط
بارش حوضه دریاچه ارومیه  ۳۳۰میلیمتر بود اما
امسال نسبت به سال  ،۹۲تراز دریاچه ارومیه تنها
 ۱۰سانتیمتر پایینتر است .
وی در پایــان گفــت :میانگیــن بــارش این
چهارســاله  ۲۷۰میلیمتر بوده اســت .بنابراین
این وضعیت باعث میشود سطح نگرانی در مورد
دریاچه ارومیه کاهش پیدا کند اما با نگاه به آینده
نگرانی در مورد دریاچه بیشــتر میشود چون اگر
تمامی برنامههای طــرح نجات دریاچه ارومیه به
طور کامل پیش میرفت اکنون در پایان ســال
آبی  ١٣٩٥-٩٦تراز دریاچه ارومیه  ۴۰سانتیمتر
بیشــتر از ســال  ١٣٩٣قرار میگرفت .در حال
حاضر که در پایان ســال آبی قــرار داریم با تراز
مدنظر ٢٠سانتیمتر فاصله وجود دارد.

راهکار تشکیل جبهه فکری -سیاسی توسعه متوازن
حمید آصفی -کارشناس اقتصاد سیاسی

روشن است که در شرایط کنونی جهان و ایران ،نمیتوان یک نظام آنتاگونیستی کام ً
ال متفاوت از قوانین
کنونی حاکم در اقتصاد جهانی را تعریف کنیم .بحثهایی که درباره سوسیالیسم مشارکتی مطرح میشود،
بیشتر جنبه ذهنی دارد نه مبارزه واقعی ،اما برخی متوجه نمیشوند که در جامعه امروز ایران اگر این واژه را
به کار ببرند ،بهجای اینکه کاری واقعی بکنند ذهن خود را مسدود کردهاند!
گرامشی آن تصورات را غلط میداند و معتقد است که جنگ اصلی باید بر سر مواضع باشد .ما باید بر
ســر مواضع جنگ کنیم و تالشها و فعالیتها باید جبههای باشد تا این جنگ مواضع را پیش ببرد ،نه
اینکه با توصیف وضع موجود ،ذهن را مسدود کنیم و باب گفتوگو را ببندیم .مردم محروم و کارگران به
نان شبشان محتاجاند .آن فرد محروم گشایش میخواهد و به آقای روحانی رأی میدهد ،درحالیکه در
آنطرف مرزها ،از آمریکا گرفته تا همه مخالفان نظام ،میخواهند کاری کنند که آمار مشارکت کاهش بیابد
و اینطرف هم جناح راست افراطی ما میکوشد کاری کند که مردم ناامید شوند و رأی ندهند .کجای این
جامعه توسعهنیافته است؟ همینکه در میان اصالحطلبان حرفشان را از یک حرف محدود به یک حرف
گسترده تبدیل میکنند کفایت میکند که به این مردم اعتماد کنیم .مردمی که هوشمندانه فهمیدهاند که
حاال زمان جنگ نیست و باید به هر وسیلهای از آن جلوگیری کنند.
اساس کار عملکردن در چارچوب یک برنامه پژوهشی در مسیر تشکیل یک جبهه اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی است ،اما افرادی که با هم جبهه تشکیل میدهند باید اشتراکاتی داشته باشند .کف اشتراکات باید
مشخص شود .در این جبهه کسی که کینزی هم باشد میتواند فعال باشد برای اینکه کینزینها میگویند
که نهاد بازار خودبهخود تخصیص منابع نمیدهد و بازار ،نهاد خودتنظیم نیست .این حداقل اشتراک است.
این گفتمان در ســطح بیانیهها و مقاالت کوچک و کوچکتر بازتولید میشود .از نشریاتی که به کف
مشترکات این جبهه اعتقاد دارند انتظار بیشتری میرود که بتوانند جبهه را تعریف کنند .هیئت تحریریهشان
هم باید هیئت تحریریه جبههای باشد .مهندس عزتاهلل سحابی تا وقتیکه زنده بود ،مصداق بارز جبهه
بود .هیچ فردی از این منظر او را نقد نکرده است .باید چارچوب جبههای برقرار شود و بیدلیل موضع چپ
تخیلی هم گرفته نشود.
در اقتصاد توسعه در زمینههای مختلف کارهای بزرگی انجام شده است .دقایقی را کشف کردهاند که
آن دقایق برای شناخت روش توسعه قابلاستفاده است .در مقوله رانتجویی باید از دیدگاه نورث استفاده
کرد .این دقایق برای ساماندادن به توسعه وجود دارد و دموکراتیک هم هست .ممکن است الزم بشود
برویم سراغ امثال ارسنجانی! اگر چپها سرکار بودند باید میرفتند سراغ ارسنجانی که اصالحات ارضی
بکنند .منظور این است که تیپی مثل ارسنجانی بهخوبی قانون اصالحات ارضی را مینویسد .این قانون
مرحلهبهمرحله ،پیشینه سوسیالیستی داشته و اگر کسی قرار بود پی برنامه اصالحات ارضی میرفت ،او بود.
نمیشود گفت برای ساختن برنامه اصالحات و عدالت که دموکراتیک است باید یک کمونیست ناب از کره
شمالی وارد کنیم که برای ما مرحله گذار دموکراتیک را انجام بدهد! منظور این است که ما مجموعهای
از دانشها را داریم که وقتی با هم در چارچوب یک جبهه جمع شود ،میتواند مقوالت مختلفی را که ما
با آنها سروکار داریم ،بهتر شناسایی کند و نیز برای آن راهحل پیدا کند .راهحل اینکه عدالت عینی را در
اقتصاد ایران چگونه پیاده کنیم.
در تعریف عدالت میگویند همه باید مسکن مناسب داشته باشند ،این را از کجا باید شروع کنیم؟ در
چارچوب چه برنامهای ،چه زمانی؟ وقتی درآمد ســرانه ما به ده هزار دالر نرســد ،مازاد اقتصادی الزم را
برای ایجاد نظام مسکن اجتماعی نداریم .نظام کامل پیوستهای مانند بیمههایی که در آلمان و فرانسه و
انگلستان و کشورهای دیگر هست و ما آن را نداریم ،اما میتوانیم ذرهذره شروع کنیم .وقتی میخواهیم
عدالت را بهصورت عینی در بخش مسکن پیاده کنیم ،باید برنامه طوالنیمدت داشته باشیم که با رشد
اقتصادی همافزایی داشــته باشد .رشد اقتصادی باید ساالنه هفت درصد باشد تا در یک دوره دهساله به
درآمد ســرانه  10هزار دالر برسیم .رشد اقتصادی ساالنه هفتدرصد در طول ده سال درآمد سرانه را دو
برابر میکند .اآلن درآمد سرانه ما تقریب ًا چهار هزار دالر تخمین زده میشود که بیشتر آن از نفت است.
این رقم اگر بخواهد به  10هزار دالر برسد ،ده سال طول میکشد .آن زمان مازاد اقتصادی الزم را برای
رفتن به سمت ریشهکن فقر مسکن داریم.
وقتی میخواهیم بهعنوان یک جبهه کار کنیم و یک برنامه حداقلی بدهیم ،در ابتدا برنامه پژوهشی اولیه
داریم و بعد باید برنامه پژوهشی خاص داشته باشیم .با این شیوه میتوانیم مبانی استراتژی کشاورزی را هم
مطرح کنیم .این مبانی با زندهیاد سحابی شروع شده بود ،البته آن موقع دانش ما نه وسعت اآلن را داشت
و نه اینقدر اینترنت رایج بود که بتوان بهراحتی از آن بهره برد .اآلن این امکانات فراهم است ،پس خیلی
راحتتر میتوانیم کار کنیم .فضا بازتر شــده است و میتوانیم حول این مسئله کارگروه پژوهشی شکل
بدهیم .تقدم عدالت بر آزادی و بالعکس قابلبحث است و نیز رابطه ما با امپریالیسم .اقتصاددانان توسعه
رابطه ما با امپریالیسم را خیلی خوب بازکردهاند؛ نه بهصورت شعاری .اینکه بورژوازی مولد چگونه رشد کرده
است ،در گفتمان توسعه متوازن مهندس سحابی خیلی خوب نشان داده شده است .جبهه توسعهخواهی
متوازن و پایدار باید کاری را که در دانشــگاههای ما انجام نمیشود ،در بیرون در صورت امکان در قالب
یک مؤسسه پژوهشی یا در همین نشریات و فضای مجازی انجام دهد .این باید جزء مطالبات ما باشد.
این مؤسسه پژوهشی و نشریات توسعهخواه موظف میشوند نه بهعنوان یک حزب ،بلکه بهعنوان جریان
پژوهشی کار را پیش ببرند .بهاینترتیب یک جبهه فکری تشکیل میشود که برنامه پژوهشی در دستور
کار دارد و در قالب این برنامه پژوهشــی جبهه گسترش مییابد .نقد از بیرون به حاکمیت دیگر کارکرد
عملی ندارد .مثلاینکه بخواهیم زمان شاه را نقد کنیم ،دیگر زمانش گذشته است .ما در داخل بازی هستیم
که میرویم رأی میدهیم و به شکل یک جبهه داخل آن گفتمان هستیم ،البته این جبهه هنوز هم خوب
تعریف نشــده است .جبههای که با حاکمیت داریم یک جبهه سیاسی است و هنوز اقتصادی -اجتماعی
نیست ،هنوز ائتالف نیست.
ائتالف چند وجه دارد؛ یا ائتالف سیاسی است یا ائتالف طبقاتی و اتحاد طبقاتی! ائتالف سیاسی مثل
حالتی اســت که علیه فاشیســم اتفاق میافتد .در حزب کارگر برزیل پانزده فراکسیون وجود دارد ،ولی
ائتالفشان طبقاتی است؛ یعنی کف را تعریف کردهاند و نه سقف را و با کسانی که هم کف تعریف میکنند
و هم سقف ،اتحاد طبقاتی برقرار میشود .اتحادیه کارگران برزیل برای خودش کف تعریف کرده است،
حتی سوسیالیســم را بهعنوان هدف اصلی کنار گذاشته است ،برای همین پانزده فراکسیون دارد .الگوی
جبهه فکری ،سیاسی و اقتصادی ما در گامهای آغازین تا حد زیادی میتواند حزب کارگران برزیل باشد.
ائتالف محکمی که کف تعیین کرده باشد ،درواقع اتحاد هم هست .کفی که مشخص شده باشد و کف
رادیکالی تعریف شده باشد ،در جهان امروز به آن میگویند اتحاد .نشریهها و روزنامههای توسعهخواه باید
بازتاب و تجلی چنین اتحاد و ائتالفی باشــد ،اما از آنجاییکه تکلیف هیچچیزی روشن نیست ،نه برنامه
روشنی وجود دارد ،نه عدالت ممکن را تعریف کردهایم و نه دامنه آزادی ،امکان تشکیل جبهه وجود ندارد.
ی اینها را تعریف نکند ،نمیتوانیم بگوییم جبهه فکری توسعهگرا هستیم.
تا زمانی که یک برنامه پژوهش 
طیف مدافعان بازارسپاری چون کف توسعهخواهی متوازن را ندارند ،در جبهه نمیتوانند عضو شوند ،مگر
اینکه این کف را قبول کنند که به بازارســپاری جامعه ممنوع .مخالفان بازارسپاری اقتصاد ،از کینزینها
هم باید در جبهه پذیرفته شــوند .حتی ممکن اســت بگویند در برنامه پژوهشــی شرکت میکنیم ولی
فعالیت سیاســی نمیکنیم ،باز هم اشــکالی ندارد .مدلینگ و آزمون شناخت جامعه الزم است تا بتوانیم
این مقوالت را مشخص کنیم .بههرحال ما میخواهیم برای جامعه مسکن ،کار آبرومندانه و مفید و رشد
ن پروژه برنامه پژوهشی
اقتصاد دانشپایه را فراهم کنیم ،اما چه سامانهای برای این کار مناسب است؟ ای 
میخواهد .اینکه شــعار بدهیم آزادی را برای نابودی فساد میخواهیم ،چه مشکلی حل میشود؟ فساد
جزء ذات بشــر است .همیشه فساد هســت و همهجا مشغول مبارزه با فساد هستند ،چون جزء ذات بشر
است .به حداکثر رساندن منفعت را از بشر نمیتوانید بگیرید ،مگر اینکه جامعه به فراوانی برسد .وقتی به
فراوانی برسید دیگر کسی دزدی نمیکند .آدمی که آلوده به فساد میشود ،ممکن است فکر کند حقش را
خوردهاند ،ممکن است راست هم بگوید ،میرود دزدی میکند که جبران کند .منظور این است که اینکه
همیشه از فســاد بگوییم ،ما را تقلیل میدهد .یک برنامه پژوهشی سازنده این است که مراتب موضوع
را شناســایی کند .اگر چارچوب را بچینیم ،بحثها از حالت پراکنده خارج میشود و بهتدریج ثمرات آن
مشخص میشود .بهاینترتیب ثمره بسیاری از اقتصاددانها که کار کردهاند را هم میتوانیم منعکس کنیم.
خیلی از پژوهشگران را که تزهایشان را در خارج ارائه دادهاند باید ردیابی کنیم .آنها دارند کار میکنند.
باید با آنها ارتباط گرفت و بهاینترتیب چند نشریه و حتی سایت میتوان راه انداخت که این مباحث را
مطرح کنند .این کاری است که باید انجام دهیم ،چون ما باید سطح گفتمان را در جامعه ارتقا دهیم .ما
یک فرصت تاریخی به دست آوردهایم که خوشبختانه در سیاست اجرایی و قدرت نیستیم ،وگرنه ممکن
بود دهها خطا بیشتر از کسانی که مدام نقدشان میکنیم از ما سر بزند ،اما این فرصت تاریخی چیست؟
فرصت تاریخی ما این است که ما را از سیاست بیرون گذاشتهاند و زنده ماندهایم! پوپولیسم احمدینژاد
هم آمد و باالخره از سر ما گذشت و تساهل و تسامح در ردههای باالی جامعه هم پذیرفته شده است .این
فرصت تاریخی به دست آمده ما است و ارتباطات و فناوری هم در اختیار است .الگوی جذب نسل جدید
همین است و این اطالعات و دانش باید به آنها منتقل شود.

