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 با ۱۴/۵ درصد نمی توان از نفت صیانت کرد 

صنعت نفت و گاز مثل ســایر صنایع نیازمند سرمایه  گذاري 
مستمر است تا ضمن به روزآوري فني، امکان بهره  گیري از منابع 
در آینده نیز مهیا شود. سرمایه گذاري در طرح هاي توسعه اي، 
ازدیاد برداشــت و امثالهم  در باالدست و سرمایه گذاري براي 
به روز کردن تکنولوژي، ارتقای کیفیت تولید و تحصیل و تأمین 
ســایر کمبودها در بخش پایین دســتي نفــت و گاز از مواردي 
هســتند که در قالب نیازهاي اولیه این صنعت قرار مي گیرند. 
برآوردها نشان مي دهد صنعت نفت و گاز کشور برای رسیدن 
به وضع قابل قبول به حداقل ۲۰۰ میلیارد دالر ســرمایه گذاری 
نیاز دارد که این میزان از ســرمایه گذاری در توان اقتصاد کشور 

نیست.
جداي از اینها، تأمین مالی بخشــی از پروژه ها که از بودجه 
عمومی دولت سهم می برند، در کنار هزینه هاي جاري صنعت 
نفت، منابعي غیر از ســرمایه گذاري داخلي و خارجي را طلب 

مي کند که در قالب بودجه ساالنه پیش بیني مي شود.
ایــن منابع (کــه ناچیزبودنش در فصل بودجه ســال قبل 
مــورد ایراد وزارت نفت قرار گرفته بود) عمدتا از محلي تأمین 
مي شود که در قوانین بودجه ســنواتي به عنوان سهم شرکت 
ملــي نفت ایران از فروش نفت (نفــت  خام و میعانات گازي) 
تعیین مي شود؛ منابعي که هم در دوره نفت  صددالري و هم 
امروز که قیمت هر بشـکه نفت حـدود ۶۰ دالر است، معـادل 

۱۴٫۵درصد از فـروش محاسبه مي شود.
با مطرح شــدن سهم ۱۴٫۵درصدي شرکت نفت از فروش و 
ادعاي وزارت نفت مبني بــر ناکافي بودن این میزان، طبعا این 
نکته به ذهن متبادر مي شود که هم زمان با کاهش درآمدهاي 
نفتي، ســهم دولت هم به تناسب کمتر شــده است، بنابراین 
شــرکت ملي نفت نیز به عنوان بخشــي از دولــت باید با این 
کاهش درآمد کنار آمده و به تمشیت امور خود از همین محل 

بپردازد.
پاســخ به این ســؤال علي رغم اینکه پیش پا افتاده اســت، 
اما محتاج تدقیــق در جایگاه امروزي نفت بــا تکیه بر قانون 
اساسي، سیاســت هاي اقتصادي دولت ها و پیش بیني جایگاه 

آن در آینده اقتصاد کشور است.
در تشــریح جایگاه امروز صنعت نفت کشور همین بس که 
پس از خروج ایــاالت متحده آمریکا از برجــام و اعمال انواع 
و اقســام تحریم ها، هر گاه ســخن از مذاکره مجدد یا بازگشت 
از گام هاي مربوط به کاهش تعهدات برجامي کشــور به میان 
آمده اســت، بالفاصله فروش بدون قیدوشــرط نفت به عنوان 

مهم ترین خواسته رسمي مقامات ایراني مطرح شده است.
پرواضح اســت نباید صنعت نفت با ایــن درجه از اهمیت 
(به عنــوان منبعي براي تأمین مالي جاري و آتي کشــور) را به 
حال خود رها کرد و نســبت به تأثیــرات کاهش میزان یا مبلغ 
فــروش نفت بر منابــع آن بي تفاوت بــود، چراکه این صنعت 
به لطف ســرمایه گذاري گذشــتگان براي ســال های متمادي 
مهم ترین منبع تأمین بودجه کشــور بوده و براي ســال ها باید 

سهم نسل هاي مختلف از این منابع سرشار را تأمین کند.
اتخــاذ سیاســت هاي مبتني  بــر صیانت از منابــع نفت و 
گاز کشــور با توجه بــه تبعات منفي ناشــي از کاهش تولید و 
صادرات، مستلزم بازنگري در سهم ۱۴٫۵درصدي شرکت ملي 
نفــت ایران ( یا پیش بیني منابعي غیر از ســهم ســنواتي) به 
منظور رعایت تأمین دو نیاز حیاتي در مهم ترین بنگاه اقتصادي 

کشور است.
نیاز اول که افزایش منابع وزارت نفت را به اندازه یك الزام 
قطعي مطرح مي کند، شــامل ایجاد امکان پرداخت تعهدات 
ایجادشــده و آتي (عمدتا ســرمایه اي) اســت کــه نتیجه ا ش 
افزایش تولید، اثربخشــي، کارایــي در حوزه هاي نفتي و گازي 
است و نیاز دوم هم معطوف به ارتقای تکنولوژیك و بهسازي 
تأسیسات نفت و گاز کشــور برای صیانت از سرمایه ملي براي 
نسل هاست که جز از طریق سرمایه گذاري و تأمین منابع مالي 

مورد نیاز محقق نمي شود. 
به هر حــال، نظر به اینکه دو امر فوق با توجه به شــرایط 
تحریمــي فعلــي از محل ســهم ۱۴٫۵درصدی به  دشــواری 
مدیریت می شود، ضروری است موضوع بازنگری سهم شرکت 
ملي نفت ایران از عواید ناشی از فروش نفت و میعانات گازی 
یا هر منبع دیگري در قالب الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور 
به مجلس شــورای اسالمی ارائه شــود تا مجلس فعلي که 
آخرین بودجه سنواتي دوره حیات خود را بررسي خواهد کرد، 
تمهیــدات الزم براي تحقق الزامات مربوط به صیانت از انفال 

را در قانون بودجه سال آتي به عمل آورد.

نگاه

افزایش قیمت بنزین
 به قیمت نقض حقوق شهروندي 

آنچه شــاخصه  تمایز «حکومت هاي دموکراسي با تدوین الگوهاي 
اســالمي»، با سایر حکومت هاســت، حقوق و تکالیف متقابل دولت در 
برابر ملت و ملت در برابر دولت اســت که امروز این موضوع به یکي از 
شعارهاي انتخاباتي نامزدهاي ریاســت جمهوري یا نمایندگي مجلس 
شــوراي اسالمي تبدیل شــده اســت و در واقع عمل کردن به قوانین و 
حقوق شــهروندي، موجب جلب نظر مردم و جذب آراست که رعایت 

این حقوق به مراتب از حقوق دان ها بیش از دیگران انتظار مي رود.
افزایــش ســه برابري قیمت بنزین، بــدون هیچ گونه اطالع رســاني 
قبلي، مي تواند از مصادیق بارز نقض حقوق شــهروندي باشــد؛ به این 
شــرح که داشــتن حق دسترسي مردم به کســب اطالعات شفاف قبل 
از تصمیم گیــري دولت در امور مهم اقتصادي، فرهنگي و سیاســي و... 
از حقوق مکتســبه مردم در جوامع دموکراســي اســت. در واقع حق 
دسترســي به اطالعات، به عنوان یک حق بنیادین بشــري نخستین بار 
در قطع نامه  ۵۹ مجمع عمومي ســازمان ملل متحد در ســال ۱۹۴۶ به 
رسمیت شناخته شد. در آن قطع نامه چنین آمده بود: «آزادي اطالعات، 
یک حق بنیادین بشــري است و سنگ بناي تمامي آزادي هایي است که 
ســازمان ملل خود را وقف آن کرده است. آزادي اطالعات مستلزم حق 
جمع آوري، انتقال و انتشار اخبار در هر کجا، بدون قیدوبند است. آزادي 
اطالعات، عامل اصلي هر تالش جدي، جهت ارتقای صلح و پیشــرفت 
جهان است...» که در ســال ۱۹۶۶ با تصویب میثــاق بین المللي حقوق 
مدني و سیاسي در بند ۲ از ماده ۱۹ بر اهمیت این حق صحه گذارده شد 
و پس از آن کشــــور ایران در ســــال ۱۳۵۴ مفاد میثاق حقوق مدني و 

سیاسي را در مجلس قانون گذاري به تصویب رســانده اســت.
طبق مــاده ۹ قانــون مدني، آن دســته از کنوانســیون هایي که در 
مجلس قانون گذاري تصویب مي شود در حکم قانون بوده و الزم االجرا 
اســت. در حقوق داخلي ایران بند دوم از اصل سوم قانون اساسي، به 
ارتقای سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمینه ها با استفاده صحیح از 
مطبوعات، رسانه هاي گروهي و وسایل دیگر اشاره شده است همچنین 
بند هشــتم از اصل سوم قانون اساســي به اصل مشارکت عامه مردم 
در تعیین سرنوشت سیاسي، اقتصادي، اجتماعــــي و فرهنگي خویش 
اشــــاره مي کند. هر چند در این اصل بر مشــــارکت مردم تأکید شــده 
اســــت، اما باید اســباب این مشــــارکت نیز فراهم شــود. یکي از این 
اسباب، دستیابي به اطالعات درســت درباره مســائل و حوادث داخلي 
و بین المللي، چاپ، نشر و ممنوعیت سانســور است. در واقع اگر مردم 
از آنچه در کشورشــــان مي گذرد مطلع نباشــند، چگونه مي توانند در 
تعیین سرنوشــت خویش مشارکت داشته باشند و جامعه را اداره  کنند.
اینکه آیا اساســا مــردم حق اعتراض و نه آشــوب و اغتشــاش به 
تصمیمات اجرائي دولت دارند، موضوعي خارج از این مقال اســت؛ اما 
اینکــه دولت، قبل از اتخاذ تصمیم در امور مهم، تکلیف اطالع رســاني 
به مــردم را دارد، فارغ از مقــررات قانوني پیش گفتــه، از زمره حقوق 
شــهروندي مردم اســت که طبق ماده ۳۰ منشــور حقوق شــهروندي 
مصوب دولت یازدهم که مقرر مي دارد: «حق شــهروندان است که به 
اطالعات عمومي موجود در مؤسســات عمومي و مؤسسات خصوصي 
ارائه دهنده خدمات عمومي دسترســي داشته باشند. همه دستگاه ها و 
نهادها موظف به انتشــار مســتمر اطالعات غیرطبقه بندي شده و مورد 
نیاز جامعه هســتند». از جمله وظایف دولت بوده اســت که متأسفانه 
تصمیم یکباره و شبانه دولت به افزایش قیمت بنزین و الزام به استفاده 
از کارت سوخت هایي که چندین سال به علت ناکارآمدبودن مفقود و به 
دست فراموشي سپرده شده بودند، به نظر نقض بارز حقوق شهروندي 

است.
بــه عبارتي مي توان  گفت دولت به جــاي رعایت اصل اقناع مردم، 
مبــادرت به اغفــال و غافلگیري مردم کرده اســت؛ شــاید در صورت 
اطالع رســاني قبلــي دولت دربــاره  افزایــش قیمت بنزیــن، موجب 
اعتراض هاي مردمي یا متأســفانه فراهم کردن بســتري بــراي اجراي 
ایده هاي سوءاستفاده گران داخلي و خارجي نمي شد؛ این در حالي است 
کــه وزیران و کابینه محترم دولت به صراحــت چند روز قبل از افزایش 
قیمــت بنزین، خبر از  افزایش نیافتن قیمــت داده و مردم و خبرنگاران 

محترم را به شایعه پراکني متهم کرد.
حــال ســؤال اساســي از دولــت محتــرم روحاني که هم اســما 
روحاني و هم شــخصیتا روحاني و حقوق دان اســت، این است که آیا  
اطالع رســاني نکردن به مردم در این باره نقض آشکار حقوق شهروندي 

برابر مستندات فوق نیست؟
به لحاظ فقهي عمل نکردن به منشور حقوق شهروندي که از سوی 
همین دولت محترم تصویب شده است، نقض آیه شریفه «یا أَیَها الَِّذیَن 
آَمُنوا أَْوُفوا ِباْلُعُقوِد» (اى کســانی که ایمــان آورده اید به قراردادها[ى 

خود] وفا کنید)، نیست؟
و از آن مهم تــر خداوند در آیه ۲۵ ســوره مبارکــه حدید مي فرماید 
«َلَقْد أَْرَسْلنا ُرُسَلنا ِباْلَبیناِت َو أَْنَزْلنا َمَعُهُم اْلِکتاَب َو اْلِمیزاَن ِلیُقوَم الّناُس 
ِباْلِقْسِط َو أَْنَزْلَنا اْلَحِدیَد ِفیِه َبْأٌس َشِدیٌد…» که پیام مهم این آیه اول کار 

فرهنگي و تربیتي، و بعد اعمال قدرت و تنبیه است.
بنابراین سؤالي که از شخص آقاي روحاني که متخصص امور فقهي 
هستند، این است که آیا پیام آیه شریفه قرآن به غیر از این است که قبل 

از تصمیم گیري در این مهم، باید مردم را آگاه مي کردند؟

جمع بندی خسارات قطع اینترنت در حال 
انجام است

سازمان تنظیم مقررات، خسارات واردشــده به اپراتورها را هزار 
و ۸۰ میلیــارد تومان اعالم کرده و بیشــترین خســارت به ایرانســل 
وارد شــده اســت.محمد آذری جهرمی در گفت وگو با ایســنا گفت: 
مدیرعامل شرکت ملی پســت، کاهش درآمد ۴۰ درصدی روزانه را 
گزارش کرده اســت. این آمار به معنای آسیب دیدن بخش عمده ای 
از کســب وکارهای کوچــک اســت.وی ادامــه داد: بخــش اعظم 
خسارات مربوط به کسب وکارهاســت که سازمان فناوری اطالعات 
جلســات متعددی با اتاق بازرگانی، نظام صنفی رایانه ای و اتحادیه 
کسب وکارهای نوپا داشته و در حال جمع بندی خسارات آنهاست و 

به محض تکمیل اعالم می کنیم.
به گزارش ایســنا، اتصــال ایران به شــبکه جهانــی اینترنت از 
شنبه شب (۲۵ آبان)، به دلیل ناآرامی های ایجادشده در پی اجرای 
طرح اصالح و ســهمیه بندی بنزین و بــه منظور جلوگیری از امکان 

سوءاستفاده های احتمالی از این ابزار ارتباطی قطع شده بود.

آب ها در هپکو از آسیاب افتاد
 چالش فراموش شد؟

درحالی که مالکیت شــرکت هپکو به سازمان خصوصی 
منتقل شده، ظاهرا این سازمان با وجود گذشت چند ماه هنوز 

اقدامی برای تعیین تکلیف هپکو انجام نداده است.
به گزارش مهر، پس از بروز مشکالت متعدد برای شرکت 
هپکو به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده ماشــین آالت راه ســازی 
و معدنی در خاورمیانه و تعویــق چندماهه حقوق کارگران 
این شــرکت، مالکیــت هپکو از مالک قبلی بــه دلیل فقدان 
صالحیت ســلب و به صورت بالعزل به سازمان خصوصی 

واگذار شد.
مسئوالن وزارت کار و سازمان خصوصی سازی همان موقع 
بارها اعالم کردند فرایند واگذاری این شــرکت در حال انجام 
اســت، اما ظاهرا این موضوع از ســوی ســازمان خصوصی 

به صورت جدی پیگیری نمی شود.
شرکت هپکو در ۱۱ سال گذشــته ساالنه میلیاردها تومان 
سودآوری داشــت، اما اوایل امسال بدهی این شرکت حدود 
۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شــد. یکی از مهم ترین مشــکالت 
شــرکت هپکو که ترکش آن به چرخه تولیــد و کارگران این 
شرکت اصابت کرده، «مدیریت» است؛ حدود هزار کارگر این 
شرکت بارها در اعتراضات صنفی خود خواستار تعیین تکلیف 

این شرکت شده اند.

دیدگاه

گذر

شــکوفه  حبیب زاده: ۲۵ آبان ماه با اجرائي شدن طرح سهمیه بندي 
بنزین و گراني ای که یك شــبه از ســوي دولتمردان اعالم شد، مردم 
با شوکي مواجه شــدند که صداي اعتراض شــان فراتر از این گراني 
رفــت. آنها دیگر زیر بار این حجم از فشــار، تاب نمي آوردند و همین 
مســئله هم سبب شد دست به اعتراض بزنند. عمده این اعتراض ها 
در مناطق حاشیه نشــین شــهري رخ داد؛ مناطقي که به گفته کمال 
اطهــاري، اقتصاددان و  پژوهشــگر اقتصاد توســعه، تنها ۹ درصد 
جمعیــت به نوعي با بانك ها در ارتباط هســتند. او این نوع اعتراض 
دسته جمعي را که در اغلب شهرهاي کشور رخ داد، با فیلم پرندگان 
هیچکاك قیاس مي کند: «اینجاست که یاد فیلم «پرندگان» هیچکاك 
مي افتم که پرندگان ســیاه و ســفید باالخره بیرون مي ریزند و به یك 
دنیــاي رنگي حمله مي کننــد». او این تعبیر را به صورت روشــن در 
قالب یك تحلیل اقتصادي سیاســي، تشــریح کــرده و تأکید مي کند: 
«اگر این تحلیل صورت بگیرد، گمان نمي کنم به هیچ یك از کســاني  
که دست به َاعمال خشونت آمیز زدند، بتوان اغتشاشگر گفت... آنها 
فقط واکنش نشان دادند و خواستند «تله فضایي فقر»ي را که گرفتار 
آن شده اند، بشکنند». اشاره او به بانك ها، به دلیل آتش زدن بسیاري 
از بانك هایي بود که فعالیت عمده سیســتم بانکي را در حاشیه هاي 
شهر ها فلج کرد. او خطاب به مسئوالن انتظامي کشور این آگاهي را 
مي دهد که «بانك امري است براي دنیاي رنگي کساني  که این افراد 
را به تله ســیاه و ســفید هل  داده اند. این روان شناسي بهتري است 
که نیروهاي انتظامي متوجه باشــند براي افراد حاشینه نشین، بانك 
مظهر کنارگذاشتگي شان است» و در ادامه به تخریب هاي دیگر هم 
مي پردازد: «واکنش به پمپ بنزین ها، واکنش کور کســي اســت که 
مثل تاس لغزنــده در تله فضایي پایین مي رود و بــه هر چیز بتواند 
چنگ مي زند که نفرتش را نشــان دهد. شــما شیر گاز را که باز کنید، 
جرقه مي زند و ممکن است عمدي باشد یا سهوي. در فیلم پرندگان 
هیچکاك هم، چند تــا از پرندگان مصنوعي بودند». این پژوهشــگر 
اقتصاد توسعه که سال هاي متمادي بر پدیده گسترش حاشیه نشیني 
به مطالعه پرداخته، مي گوید: «مسئوالن در مقابل این تله فضایي که 
هر سال تنگ تر کرده اند، مســئول هستند و واکنش این افراد واکنش 
کساني است که به هر چیزي چنگ مي اندازند تا پایین تر نروند، حتي 
اگر غارت یك مغازه در ازاي دو روز ســیربودن باشد» و جالب تر آنکه 
به عقبه همین معترضان در مناطق حاشیه نشین اشاره مي کند: «این 
افــراد در انتخابات ســال ۹۲، آن قدر عقالني عمــل کرده اند که فکر 
مي کردند نباید یارانه بیشتر بگیرند و دست رد به آن زده اند (روزنامه 
لوموند نوشــته بود در دنیا دو ملت به یارانه رأي ندادند؛ ســوئیس 
و مردم در جمهوري اســالمي). حاال بعد از وقــوع بخواهیم یارانه 
بدهیم که چه بشود؟» اطهاري نسبت به تخلیه روستاها که ناشي از 
فقر شــدید است هم اشاره کرده و هشدار مي دهد: «در قدم اول ۳٫۲ 
میلیون نفر در آستانه تخلیه روستاهای کوچک هستند و این رقم در 
صورتی  که ادامه داشته باشد تا ۱۰ میلیون نفر می رسد». حرف پایاني 
کالم او خطاب به تصمیم گیران در ســطوح باالي کشوري است: «در 
دهه ۷۰ نسبت به گسترش ســکونتگاه های غیررسمی بارها هشدار 
دادیم، ولی بارها عنوان شــد سیاه نمایی است و امیدوارم این بار بعد 
از وقایعی که رخ داده، چنین فکری به ذهن مسئوالن خطور نکند».

  اعتراضات اخیر به خاطر قیمت بنزین در حاشیه هاي شهرها  �
رخ داد و بسیار فراتر و گسترده تر از اتفاقاتي بود که در دهه ۷۰ در 
اراك و اسالمشهر رخ داد. در چه بســتري مي توان به این ماجرا 

نگاه کرد؟
وقایعي  که رخ داد آن قدر مهم است که تحلیل جامعي مي طلبد. 
این وقایع براي مردم بســیار رنج آور بود و براي کل نظام تکان دهنده. 
خوشبختانه ارتعاشاتش به کل جامعه به دالیل مختلف که در حال 
حاضر مورد بحثمان نیست (و البته مهم است زیرا خوشبختانه طبقه 
متوســط آن را بازتاب نداد) گســترش پیدا نکرد، وگرنه این ارتعاش 
مي توانســت کل سیســتم را به هم بریزد و درد و رنــج کل جامعه 
بیشــتر مي شــد. من هم در این گفتمان، دربــاره درد و رنج جامعه 
بحث مي کنم. حاشیه نشین ها قبال کوخ نشین بودند، کساني بودند که 
جبهه ها را پر مي کردند و رســیدگي به آنها به عنوان محرومان جزء 
وظایف اصلي قانون اساســي بوده اســت. آنها کساني بودند که در 
انتخابات اخیر به گرفتن یارانه بیشــتر رأي ندادند و به دولت کنوني 
رأي دادند (اشــاره به عدم انتخاب دیگر کاندیداي ریاست جمهوري 
که وعده یارانه بیشــتر داده بود). روزنامه لوموند نوشته بود در دنیا 
دو ملت به یارانه رأي ندادند؛ سوئیس و مردم در جمهوري اسالمي. 
این واکنش را نمي شــود به هیچ وجه دســت کم گرفت. باید تحلیل 
کامال جامعي درباره مردمي که با امیدها و فداکاري ها به یارانه «نه» 
گفتنــد، ارائه داد و دولت هم اجازه دهد این موارد را به اطالع شــان 
برســانیم. چون رابطه بین روشــنفکران و جامعه قطع اســت و این 
یکي از دالیل شورش هاست. این یك تحلیل اقتصادي سیاسي است. 
اگــر این تحلیل صورت بگیرد، گمان نمي کنم به هیچ یك از کســاني  
که دســت به َاعمال خشونت آمیز زدند، اغتشاشگر گفت. این تحلیل 
کامال گویاي این اســت که هیچ کدام این افراد اغتشاشــگر نیستند و 
فقط واکنش نشان دادند و خواستند تله اي را که در آن گرفتار هستند 
و «تله فضایي فقر» است، بشکنند. در ادبیات نوین به سکونتگاه هاي 
غیررســمي «تله فضایي فقر» مي گویند که تله کامال انسان ســاخت 

ناشي از شکست دولت اســت. چون شکست بازار مسلما در بخش 
مســکن و فرایند توســعه رخ مي دهد. اینجا شکست سیاست گذاري 
اســت که اجازه مي دهد این شکست پیش بیني شــده حتي اقتصاد 
نوکالســیك، کامال طبقات کم درآمد جامعه را به تله فضایي بیندازد 
و وقتي ناامید از خروج از تله شــدند، این چنین در مقابل آن واکنش 

نشان دهند.
ایــن افراد همان کســاني بودند که قبــال در دوره احمدي نژاد به 
او رأي دادنــد و در انتخابــات بعدي به آقاي روحانــي رأي دادند و 
من از این اتفاق خیلي شــگفت زده بودم. هم آمــار را دیدم و هم با 
مردم آنجا (اسالمشهر و سکونتگاه هاي غیررسمي) صحبت مستقیم 
داشــتم. در نقاط حاشیه نشین که همان تله هاي فضایي فقر هستند، 
معدود جاهایي بودند که به آقاي روحاني رأي نداده باشند. دلیل این 
واکنــش برمي گردد به اینکه ناامید از خروج از این تله شــده اند. اگر 
این مصاحبه را در مورد اقتصاد سیاســي شکل گیري تله فضایي فقر 
بنامیم، باید تفاوتي بین زاغه نشیني و سکونتگاه هاي غیررسمي قائل 
شویم. معناي زاغه نشیني کندن حفره در دل خاك بوده و االن برخي 
به اشتباه به سکونتگاه هاي غیررسمي مي گویند زاغه نشیني که معنا 
ندارد. نسل اول ســکونتگاه هاي غیررسمي به  صورت وسیع و نوین، 
غیر از  آن زاغه نشیني است که در دوران جنگ جهاني دوم در تهران 
رخ داد. آنچه پدیده شــکل گیري ابتدایي ســکونتگاه هاي غیررسمي 
بوده در دهه ۴۰ تا دهه ۵۰ با رشد صنعتي ۱۵ درصدی همراه است، 
ولي این ســکونتگاه هاي غیررســمي، تله فضایي نیســتند؛ با اینکه 
مهاجرنشین و فقیرنشــین هستند تله فضایي نیستند، چون در همان 
محالت شــهر تهران به  صورت پیوسته سکونت مي کنند و همه شان 
شــغل دارند. خوش نشــیناني هســتند که در اثــر اصالحات ارضي 
مهاجرت کرده اند و به اطراف شــهرها مي آیند که از مواهب توسعه 
بهره مند شــوند. البته آن زمان هم، دولت برایشان فکري نکرده بود، 
اما ظرفیت اقتصادي به نحوي بود که آنها را کنار نمي گذاشت؛ مثال 
کارخانه هاي بزرگ ایران کمتر از صد هزار نفر شــاغل داشــتند و در 
انتهاي ســال ۵۵ به حدود ۵۰۰ هزار نفر رســیدند. بنابراین نسل اول 
حاشیه نشــیني در تله فضایي فقر نمي افتند، بلکه به اقتصاد کشــور 

مي پیوندند، بیمه مي شوند و در سود کارخانه ها سهیم مي شوند.
  آغاز شکل گیري تله فضایي فقر از چه زماني است؟ �

درواقع اوایل دهه ۱۳۵۰ اتفاقي مي افتد که تله فضایي فقر شروع 
به شــکل گیري مي کند. طرح جامع شــهر تهــران در ۱۳۴۹ تصویب 
مي شــود و قطعه بندي زمین براي طبقات متوســط بــه باال تعیین 
مي شــود، زیرا در توهم تمدن بزرگ بودند. سکونتگاه هاي غیررسمي 
منفصل در ایران شــروع به شــکل گیري مي کنند که نخستین آن در 
اسالمشهر کنوني است و پیش از آن در جایي از کشور وجود نداشت، 
براي اینکه قطعه بندي شهري و ضوابط شهري براي طبقات متوسط 
به باال در جامعه تهران تعبیه شــده بود؛ اینجاست که من مي گویم 
شــهروندزدایي کم درآمدهــا در برنامه ریزي شــهري و برنامه ریزي 
مسکن صورت مي گیرد. پیش تر هم در برنامه ریزي مسکن، برنامه اي 
براي کم درآمدها وجود نداشــت. این نوع برنامه ریزي بعد از انقالب 
با برنامه هاي مختلف، به خصوص قانون زمین شــهري رسیدگي به 

دستور  در  کم درآمدها،  مسکن 
کار قرار مي گیرد و اولین نهادها 
در این زمینه مثل بنیاد مسکن 
زمــان،  آن  مي شــود.  ایجــاد 
کم درآمدها  وضعیت  موضوع 
اسالمي  جمهوري  مردم  براي 
خیلي مهــم بــود و همین ها 
هم جمهوري اسالمي را براي 

طبقات پایین در آن زمان، مقبول مي کرد. از اینجا به بعد، نســل دوم 
ســکونتگاه هاي غیررسمي در تهران شــکل مي گیرد. براي نسل دوم 
هنوز تله فضایي تنگ یا بسته اي نیست، چون با وجود جنگ تا حدي 
رشــد اقتصادي وجــود دارد. در دهه ۷۰ هم کمابیش رســیدگي ها 
ادامه پیدا مي کند و براي این مناطق هم، از لحاظ آب و برق امکاناتي 
برقرار مي شود. در سال ۷۲ بعد از شورش هاي شهري ای که صورت 
گرفــت، به این مناطق، آب و برق اختصاص مي یابد. شــورش ها آن 
زمان در اسالمشــهر، اراك، شــیراز و مشــهد بود، اما آن زمان کسي 
نگفت که این افراد اغتشاشــگر هســتند. پس از آن دولت سازندگي، 
بسیار سراسیمه سیاست هاي به نظر من نئوفئودال (آن سیاست ها را 
نئولیبرال نمي بینم) را اجرائي کرد؛ زیرا هرگونه آزادگذاشتن قیمت ها 
در چارچوب ســرمایه داري نیســت، بلکه سیاســت هاي بازگذاشتن 
قیمت ها براي رانت خواري است. رشد نسل دوم حاشیه نشیني بیش 
از دوران گذشته بود. اسالمشهر در عرض یك دهه جمعیتش سه برابر 
شــده و پیرامون هم شروع به گسترش کرده بود. اسالمشهري که در 
ســال ۱۳۵۵، ۵۰ هزار نفر جمعیت داشت، تقریبا به ۱۵۰ هزار نفر در 
سال ۶۵ رســید و پیرامونش هم شروع به زیادشدن کرده بود، اما باز 
هم این نسل حاشیه نشین کم وبیش شــغل داشتند. این حاشیه ها با 
سرعت در حال جوشش و پرشدن بودند که از نظر من بسیار عجیب 
بود، اما چرا بــراي آنها برنامه اي چیده نشــد؟ حتي در دولت آقاي 
موسوي که در دهه اول در چارچوب کارش خصیصه عدالت خواهي 
بود و من مي گویم انقالبي گري خرده بورژوایي، این گمان را داشــتند 

که سیستم کشاورزي ایران در اثر اینکه شاه مي خواسته نابودش کند، 
مهاجرفرســت شــده بود و اگر به آنها آب و برق برســانند، همان جا 
ســکونت کرده و به روستاهاي خود بازنمي گردند. فکر مي کردند اگر 
در برنامه ریزي مســکن به اینها جایي بدهند براي مهاجرت تشــویق 
مي شــوند. در یك مباحثه شــدید با آنها قرار داشتم و بعدا مدیریت 
کار تحقیقاتي حاشیه نشــیني در ایران، علل و راه حل ها را قبول کردم 
که بتوانم ثابــت کنم باید براي آنها برنامه ریــزي صورت بگیرد. من 
در برنامه ریزي وزارت مســکن از سال ۶۰ تا ۶۴ حضور داشتم. در این 
بودم  به شدت درگیر  مباحثات 
تولیدات  بیــن  و مي دانســتم 
و رشــد بخــش کشــاورزي و 
منفي  رابطــه اي  اشــتغالش 
وجــود دارد و مســئوالن این 
نمي دانســتند. سال ۱۳۵۸  را 
گفتنــد اگر کشــاورزاني که در 
شــرکت هاي ســهامي زراعي 
و تعاوني هاي تولید عضو هســتند، تمایلي به نگه داشتنشــان ندارند 
مي توانند شــرکت را منحل کرده و زمین ها را تقسیم کنند؛ یعني یك 
اصالحات ارضي دوباره. از آن سو، در واگذاري زمین هاي شهري، گفتند 
فقط به تعاوني هایي مي دهیم که در محیط کار تشــکیل شده باشند. 
به این ترتیب حدود ۶۰ درصد جمعیت محتاج را کنار مي گذاشــتند. 
این کنارگذاشــتن در برنامه ریزي مســکن همچنــان در برنامه ریزي 
شهري هم ادامه داشت؛ مثال شهرهاي جدید براي طبقات متوسطه 
به باال ســاخته شــده بود و هنوز هم این طور است و نقدهاي ما هم 
فایده اي نداشت. در یك تصویرسازي، از یك طرف مهاجرت روستایي 
ناگزیر صورت مي گیرد، شــاغالن موجود هم زیاد هستند و به همین 
دلیل تخریب محیط زیست و کشاورزي رخ مي دهد، زیرا آب را اضافه 
برداشــت مي کنند، زمین خرد شده و بهره وري پایین مي آید، پس هم 
روســتا فقیر مانده و هــم در برنامه ریزي شــهري پذیراي عده اي که 
به شــهر مي آیند نیستند و در برنامه ریزي مســکن هم نادیده گرفته 

مي شوند.
سیاست هاي شــتاب زده تعدیل کم کم تأثیر مي گذارد و در دهه 
۷۰ بــه دلیل حذف کارگاه هاي کمتر از پنج نفر از پوشــش بیمه اي، 
این افراد بیشــتر در تله فضایي فرو مي روند. فضا تا اندازه اي پیش 
مــي رود که اکنون تقریبا به قطعیت مي تــوان گفت  دهك اول در 

ایران اصال بیمه نیست.
  ایــن موضوع خیلي عجیب اســت. آیا ایــن موضوع براي  �

مسئوالن روشن نیست که نسبت به رفع آن اقدام کنند؟

به تازگی تــالش کرده اند همه را بیمه کننــد، اما کماکان همان 
تله فضایي وجود دارد. این افراد در برنامه ریزي شــهري و مســکن 
کنار گذاشــته مي شــوند و اولین واکنش شــان به این است که بعد 
از پرکردن جبهه ها نتوانســتند از تالشــي که در طــول انقالب و در 
جبهه ها کرده بودند، نصیب مســتقیمي ببرند. واکنش اولشان را در 
ابتــداي دهه ۷۰ در قالب اعتراض نشــان دادنــد و عجیب این بود 
که هر چــه مي گفتیم سیاســت هاي تعدیل حتمــا وضعیت اینها 
را بدتر خواهد کــرد (مثل تجربه آمریکاي التین)، مســئوالن آن را 
نمي پذیرفتند. من هم کــه آمارگیري مي کردم بعینه مي دیدم قطع 
بیمه و شــغل موقت چقدر مي تواند برایشان خطرناك باشد. نسل 
دوم، از ثمــرات انقالب با همان کم و زیادها اســتفاده کرد، ولي در 
دهه ۷۰ هم از لحاظ شغلي، هم قانون کار و هم بیمه کنار گذاشته 
شــد. پس تله فضایي سخت تر شــد، اما این گمان هاي نادرست در 
ذهن بسیاري از مســئوالن و احزابي که عدالت طلب بودند یا خود 
را آزادي خواهــان مي دانســتند، به انحاي مختلف وجود داشــت. 
ایــن مقاومت در نهایت به چشــیدن پوپولیســم در دولت محمود 
احمدي نژاد ختم شــد. در مرحلــه بعد، تعاوني هاي مســکن که 
حداقل براي افراد در محیط کار در نظر گرفته شــده بود، در برنامه 
ســوم کنار گذاشــته شــد. بنابراین تله فضایي فقر، سخت تر شد و 
امواج ســکونتگاه هاي غیررسمي به شکل وسیع شکل گرفت. حاال 
نسل سوم و چهارم شکل مي گیرد که نسل چهارم در دورترین جاها 
و جنوبي ترین نقاط البرز کنوني ســکني مي گزینند؛ به طوري که هر 

چه از تهران دور مي شوید، حاشیه نشینان فقیرتر مي شوند.  
  به هر حال، این افراد نیازمند شــغل هســتند. اشتغال آنها  �

عمدتا حول چه محوري است؟
من با ارقــام ثابت کردم ســکونتگاه هاي غیررســمي منفصل، 
کارگرنشــین ترین نقاط کشــور هســتند. با نمونه گیري و آمار گروه 
مطالعاتــي کــه مدت هاســت کار مي کنند، ولي کســي هم توجه 
نمي کند. آنچه وجود دارد این اســت که انواع وصله ها را به همین 
سکونتگاه هاي غیررسمي مي چسباندند که مثل فراریان جبهه جنگ 
هســتند یا خوشي زیر دلشان زده و از روستا به شهر آمده اند. در این 
حد تحقیرشــان مي کردند و هنوز هم مي کنند. برخي هم مي گویند 
آنهــا افراد بي کار و بي عاري هســتند، در حالي کــه زحمتکش ترین 
افراد از لحاظ خدمات در مشــاغل کم مهارت هستند. اتفاق دیگري 
که از دهه ۸۰ خودش را نشــان مي دهد، این است که احمدي نژاد 
مانع ورود ایران به اقتصاد دانش مي شــود، چون برنامه چهارم را 
با نام ســرمایه داري کنار گذاشــت در حالي که هدف برنامه چهارم 
دانش بنیان شــدن و تعامل مثبت با جهان بود. خیلي از کساني که 

اکنون در مجلس با آقاي روحاني مخالف هســتند، همان کســاني 
هســتند که آن برنامه را کنار گذاشــتند و برنامه هاي سخیفي مثل 

مسکن مهر را تأیید کردند که به هیچ درد مردم عادي نمي خورد.
  در حال حاضر هم طرح مسکن ملي با همان شکل و شمایل  �

دنبال مي شود...
ایــن کار از کمدي گذشــته. به قول مارکس، تاریــخ دو بار تکرار 
مي شــود، یك  بــار تراژدي اســت و یك  بار کمدي. االن بار ســوم و 
چهارمي اســت که این موضوع تکرار مي شــود و در واقع یك نوع 
وهن اســت. یك تخریب اســت که آثارش را مي بینیم. مردم از یك 

سوراخ چند بار گزیده نمي شوند.
  روند زدودن کشور از اقتصاد دانش، تا کجا ادامه مي یابد؟ �

عدم ورود به اقتصاد دانش به تشــدید بي کاري و ورشکســتگي 
کارخانه ها منجر شــد. تحریــم به این موضوع اضافه شــد و همه 
صنایع کوچك تهران ورشکســت شــدند. صنایــع کوچك منظورم 
صنایع با اشــتغال کمتــر از صد نفر هســتند. فقــط صنایعي مثل 
خودروســازي باقي  ماندند کــه بتوانند رانــت ارز و اعتبارات ارزان 
بگیرنــد. تعدادي از صنایع که باقي مي ماننــد با ۳۰ درصد ظرفیت 
کار مي کنند. در حال حاضر شهرك هاي صنعتي در خیلي از شهرها 
نیمه تعطیل اســت. چون تهران آینه  تمام نماي ایران و فشرده ایران 
اســت، درباره اش صحبت مي کنم. توسعه اقتصاد دانش بنیان پیدا 
نکردیم به همین دلیل ورشکسته شــدن کارخانه ها در شهر را شاهد 
بودیم. شــهروندزدایي کم درآمدها در برنامه ریزي شهري و مسکن 
ابتدا باعث این اتفاق شــد و نسل اول از شغل خوب و بیمه بهره مند 
مي شد، نسل دوم کمابیش بهره مند مي شد، نسل سوم کنار گذاشته 
شد و دیگر از دوره دوم احمدي نژاد که آثار اولیه یارانه از بین رفت و 
آثار تورم و تحریم مشخص شد، نسل چهارم حاشیه نشینان به آقاي 
روحاني رأي دادند. آن زمان این افراد اغتشاشــگر نبودند! وقتي آثار 
اول برجام آمد، امیدي را به وجود آورد ولي هیچ کدام از برنامه هاي 
الزم در دســتور کار این دولت قرار نگرفت. احمدي نژاد طرح جامع 
مســکن را کنار گذاشــت و یك برنامه مبتذلي به نام مسکن مهر را 
جایگزینــش کرد. دولت آقــاي روحاني که آمد وزیر مســکن گفت 
ایــن برنامه مبتذل و مصیبت بود، ولــي برنامه جایگزیني را پیگیري 
نکرد و این وزیر هم وقتي طرح جامع مســکن تدوین شد، آن را کنار 
گذاشــت. در سال ۸۲ که ســند ملي توانمندســازي در دوره آقاي 
خاتمي تصویب شــد، قرار بود در طرح جامع مســکن پیاده شود و 
شــهروندزدایي کم درآمدها پایان یابد. این سند خیلي مهم بود چون 
اولین بار در ایران شــهروندبودن این حاشیه نشــینان را به رســمیت 
شــناخت. این سند درواقع ســند قبول کردن دوباره این افراد بود که 

در تله فضایي هل داده شــده بودند، اما مسکن مهر آنها را به همان 
سیستم برگرداند و حتي تله فضایي جدیدي را ایجاد کرد. بنا بود این 
تله بشکند، اما چرا این اتفاق نیفتاد؟ چون طرح جامع دوم هم کنار 
گذاشته شد و طرح هاي مبتذل دیگري را مطرح کردند. اولین ابتذال، 
سند ملي ساماندهي و توانمندسازي سکونتگاه هاي غیررسمي بود 
که من تا دو، سه ماه اول نسبت به آن مکث مي کردم و برنامه ها که 

در مي آمد واکنش نشان دادم.
گفتــم اول برنامه هایي را که در طرح جامع آمده اســت، اجرا و 

چون  کنیــد،  بازآفریني  بعــد 
همه قوانین براساس آن سند 
و برنامــه چهــارم بــا این نام 
آمــده و همه تکالیف روشــن 
اســت. اگر ایــن کار را بکنید 
همــه برنامه هاي قبلي انجام 
شــده، دور ریخته مي شود که 
ثمره ۱۰، ۲۰ ســال کار اســت. 

ولــي به اصرار کار خود را کردند و حتي وزیر وقت را کنار گذاشــتند، 
چون به بازآفریني شــك داشت. در آن تقابل به جاي توانمندسازي 
کم درآمدها براي بازسازي و ســاماندهي سکونتگاه هاي غیررسمي 
یك واژه جعلي به نام توسعه گر را جاي پیمانکار گذاشتند تا بتوانند 

از وام ۱۰ درصدي استفاده کنند که به هیچ کدام از مردم داده نشد.
  بله آن زمان در پیگیري مشــخص شــد که وام هاي کم بهره  �

وعده داده شده به مردم نرسید و بانك ها همراهي نکردند...
مقاومت هاي شــدیدی بود که بعد گفتند از صندوق هاي ذخیره 
و... منابعــي را بــه آن اختصــاص مي دهیم. اصال انــگار موضوع 
صندوق توســعه ملي، افراد نیازمند حاشیه نشــین نبود. هزارگونه 
بودجه اختصاص داده مي شــود. بعد از سهمیه بندي و گران کردن 
بنزین، مي گویید به مردم یارانه کمك معیشتي مي دهید؛ این بودجه 
عظیم کجا بوده که مي توانید در عرض یك هفته به مردم اختصاص 
دهیــد؟ چرا ابتدا به صاحبــان صنایع یا برنامه هاي توانمندســازي 
ندادید که این اتفاقات رخ ندهد؟ همه اینها، فرایند تخریب اســت؛ 
متعلق بــه این دولت یا آن دولت هم نیســت. ایــن برمي گردد به 
موضع گیري کســاني که در دولت ها هستند و خودشان را داناي کل 
مي پندارند و فرقي نمي کند کدام جناح سر کار مي آید. البته جناحي 
که همراه با دولتي مثــل احمدي نژاد بوده از جهاتي بنیان کن عمل 
کرده اند، اما مي بینید این فرایند به صورت تشدیدشــده در حال ادامه 
است و شهروندزدایي سر جایش باقي است. حاال در سکونتگاه هاي 
غیررســمي که حاال تبدیل به تله فضایي شــده، تحصیلکرده هایش 

هم نمي توانند از آن خارج شــوند و بخت بازار پیدا کنند. نسل های 
دوم و سوم، بچه هایشان را دانشگاه فرستاده اند به این امید که آنها 
در تلــه فضایي نمانند، ولي این طور نشــد. اینجاســت که یاد فیلم 
«پرندگان» هیچکاك مي افتم که پرندگان سیاه و سفید باالخره بیرون 

مي ریزند و به یك دنیاي رنگي حمله مي کنند.
  تخریب بانك ها و فروشگاه ها در مناطق حاشیه نشین هم در  �

همین نگاه مي گنجد؟
طبق آمارها، در ســکونتگاه هاي غیررســمي فقط ۹ درصد افراد 
به نوعــي با بانك ها ارتباط دارند. این خیلي مهم اســت. پس بانك 
امري اســت براي دنیاي رنگي کســاني که این افراد را به تله ســیاه 
و ســفید هل  داده اند. این روان شناســي بهتري اســت که نیروهاي 
انتظامــي متوجه باشــند بــراي افــراد حاشیه نشــین، بانك مظهر 

کنار گذاشتگي شان است.
  حمله به شــهرداري ها و پمپ بنزین هــا و ... را هم در همین  �

قالب مي توان تعبیر کرد؟
به هر صــورت واکنش به پمــپ بنزین ها، واکنش کور کســاني 
اســت که مثل تاس لغزنــده در تله فضایي پایین مــي رود و به هر 
چیز بتواند چنگ مي زند که نفرتش را نشــان دهد. شــما شیر گاز را 
که باز کنید، جرقه مي زند و ممکن اســت عمدي باشــد یا ســهوي. 
در فیلم پرندگان هیچکاك هم چند تــا از پرندگان مصنوعي بودند. 
مســئوالن در مقابل این تله فضایي که هر ســال تنگ تــر کرده اند، 
مســئول هســتند و واکنش این افراد واکنش کساني است که به هر 
چیزي چنگ مي اندازند تا پایین تر نروند، حتي اگر غارت یك مغازه در 
ازاي دو روز سیر بودن باشد. سال ۷۰ در آمارگیري ها متوجه شدم که 
هیچ کدام از این افراد نمي توانستند به دندان پزشکي مراجعه کنند و 
از ســنین پایین تا ۴۰، ۵۰ سالگي دندان هایشان دچار تخریب مي شد. 
حتي بیمه ایــن افراد را هم گرفته بودند، امــا آنها تالش مي کردند 
فرزندانشــان را به دانشگاه بفرستند تا از آن تله خارج شوند و شغل 
ثابت داشــته باشند. کساني آنجا هستند که شغل ثابت ندارند. شما 
به پاي کســي که در حال غرق شــدن بوده، وزنه بســته اید. آنها اگر 
واکنش نشان داده اند، طبیعي است. این افراد در انتخابات سال ۹۲، 
آن قدر عقالني عمل کرده که فکر مي کرده نباید یارانه بیشتر بگیرد و 
دســت رد به آن زده است. حاال بعد از وقوع بخواهیم یارانه بدهیم 
که چه بشــود؟ خودش و فرزندش شغل ندارند. در سکونتگاه هاي 
غیررســمي براي اینکــه بتوانند بیرون از تله ارتباط زنده اي داشــته 
باشــند، ممکن اســت براي یــك کارت تلفن، کارهایی کــه نباید را 
انجام دهند. وقتي در اینجاها قدم مي زنید وقتي دختران و پســران 
را مي بینیــد چهره هاي معصومي مي بینید که واقعا مي تابند، اما در 
تله فضایي گیر کرده اند. در این مناطق، پیشاني مغازه ها دو، سه متر 
اســت و به همین خاطر نمي شود ویترین مغازه جا بگیرد چون باید 
به جایش در بگذارند. نمي شــود کارگاهي تأسیس شود چون زمین 
کوچك است، امکان رفت و آمد ماشین نیست. کنارشان کارخانه هاي 
تعطیل شــده اي وجود دارند و حاال مي خواهنــد آنها را مال کنند یا 
ســاختمان ۲۰ طبقه بســازند! هیچ کس بــه اینجاهــا کاري ندارد. 
شــهردار این مناطق مي بیند به دالیل مختلــف نمي تواند به اندازه 
از جاهاي دیگر خدمت  نیمي 
مي خواهد  شهرداري  برساند. 
پــول دربیاورد و مال بســازد، 
پیــدا مي کنند؟ یك  آیا نجات 
عــده صاحب زمین هســتند، 
که  پــول مي دهد  کارخانه دار 
ایــن کار صورت بگیــرد. چند 
مشــاور یك مــدت مقاومــت 
مي کننــد و بعد راضي مي شــوند چــون مي بینند پــول ندارند تا به 
کارکنــان بدهند. ببینید چطور یك دور باطل، تله فضایي را تشــدید 
مي کند. باید جلوي این کار گرفته شود. در سکونتگاه هاي غیررسمي 
به دلیل اینکه چگال فقر زیاد شــده، چگال بزهکاري هم زیاد شــده 
اســت. نه اینکه آن مردم بزهکار شــده باشــند، اتفاقا سرمایه هاي 
اجتماعي باالیي دارند، ولي نســبت به اینکه بزهکاران آنجا مستقر 
شــوند که مي توانند شوند، بي تفاوت شــده اند. قبال جلوي این افراد 
را مي گرفتند و حاال نمي توانند. بچه هایشــان هم از ناچاري وارد این 
سیســتم مي شــوند؛ به این ترتیب باید چاره اي براي آنها اندیشیده 
شود. شگفت زده مي شــوم که واقعا چرا؟ چرا بازنگري طرح جامع 
مسکن را کنار مي گذارید و طرح مسکن ملي را مي آورید؟ چرا کسي 
که حاال ســخنگوي دولت اســت، در زمان وزارتش مســکن امید را 
جاي طرح جامع مســکن کرد؟ چرا کســي کــه در خیلي از مراحل 
طرح جامع شرکت داشت، براي توجیه حرف هاي عجیب و غریب و 
ناسنجیده مسئوالن، مي گوید تا سرمایه داري هست، سکونتگاه هاي 

غیررسمي هم هست؟
چرا یك کارشــناس به این مرحله مي رسد که چنین حرفي بزند 
کــه اغالط شــما را تصحیح کند تا شــما بتوانید بازآفریني شــهري 
را جایگزیــن ســکونتگاه هاي غیررســمي کنیــد؟ آن کارشــناس را 
به گونه اي از پا انداخته اید که چنین حرفي را جایگزین ســاماندهي و 
توانمندسازي ســکونتگاه هاي غیررسمي کند تا کار شما پیش برود. 
همه این اتفاقات به باال برمي گردد. متأســفم براي درد و رنجي که 

جامعــه از این کارهاي نابخردانه مي برد. این فســاد مالي نیســت؛ 
مي توانیم بگوییم کســاني که این کار را مي کنند دچار فســاد عقلي 
شــده اند، چــون این درد و رنــج را مي بینند و باز به کارشــان ادامه 
مي دهند. موضوع من این اســت کــه کاري کنیم درد و رنج جامعه 
زیادتر نشود. از ســال ۹۳ بارها در مصاحبه هایم گفته ام که شوروي 
در اوج قدرت سیاســي و نظامي اش فرو پاشــید. زماني بود که رشد 
اقتصــادي اش متوقف شــد و فاصله جامعه از لحــاظ اقتصادي و 
رفاهي با جهان بیشتر شد. سیگنال هاي این فرایند در حال زده شدن 
اســت، مثل ماشیني که کم کم بنزینش ته مي کشد و آالرم آن روشن 
مي شــود. اول به صورت چشــمك زن روشــن مي شــود بعد ثابت 
مي شود و بعد مي ایستد. در دنیاي امروز این ایستادن براي ملتي که 
۴۰ سال اســت براي سرنوشت بهتر مي کوشد، بسیار دردآور است و 
شایسته اش نیست. اگر این جامعه در تله فضایي گیر نیفتد یا امیدي 
به شکست تله فضایی اش وجود داشته باشد، مسلم است واکنشي 
را نشــان نمي دهد. بعد از انقالب دعواهاي سیاســي بود و این عده 
فراموش شدند که جاده ساوه را بستند. آن زمان کسي این وصله ها 
را به آنها نچســباند. اکنون یك سیستم رانش و شهروندزدایي دارید 
که تکرار مي شــود. چگال فقر که باال مي رود چــگال بزهکاري باال 
مي رود. حاال سرنوشــت سکونتگاه هاي غیررســمي ایران به این سو 
مي رود. در آخرین پژوهشــي که براي تهران داشــتیم، نشان دادیم 
ســکونتگاه هاي غیررســمي ایران، مثــل محالت دانتانــاي آمریکا 
مي شــود. یك پدیده دیگر شکل مي گیرد و تله فضایي، همان طور که 
چیدمــان زماني اش را گفتم از ابتدا تله فضایي نبوده بلکه به خاطر 
اصرارهاي کودکانه مدام تنگ تر شده است. وقتي مي خواهند حرف 
شــما را بي اعتبار کنند، راســت گرا هاي ایران می گویند کساني که در 
مورد نهادســازي براي ســکونتگاه هاي غیررســمي حرف مي زنند 
کمونیسم هســتند. از آن طرف، کســاني  مي خواهند بازآفریني کنند 
که مصداق همین حرف اســت که تا سرمایه داري هست سکونتگاه 
غیررسمي هم هست. پســت مدرن هایي را پیدا مي کنند و مي گویند 
کســاني که مي خواهند نهادســازي کنند، پیرو بانك جهاني هستند؛ 
یعني کامال دزد با چراغ بــراي اینکه بتواند رانت وام ۱۰ درصدي را 
براي کسي  که نامش را توسعه گر گذاشته تأمین کند و بانك پذیر کردن 
جامعه را انجــام ندهد، هر کاري مي کند و حاال ایــن اتفاقا، تبعات 
همان واکنش هاي سخیفانه است. این پیچیدگي قبال وجود نداشت، 
اما حاال جــز رانت خواري در این سیســتم نمي بینم. یک وجه دیگر 
اینکه، تنوع اقتصادی به روســتا نمی دهیم و نمی توانیم از روســتا 
پشتیبانی کنیم که این اتفاقات همراه می شود با اینکه در اصالحات 
ارضی تعاونی های روستایی منحل شــده، به این ترتیب روستاهای 
منزوی نه تنوع اقتصادی دارند، نه می توانند از دانش نوین استفاده 
کنند. بنابراین به بیش بهره برداری از مشاعات (مراتع و جنگل ها) که 
در آستانه تخلیه قرار گرفته اند رو آورده اند که شدتش در روستاهای 
کوهستانی و کوچک، به ویژه در مناطق گرم بیشتر است و برآورد من 
این اســت که حدود ۳٫۲ میلیون نفر که در چنین روستاهایی ساکن 

هستند، در آستانه تخلیه روستا هستند.
  یعنی این روستاها هنوز تخلیه نشده اند؟ �

بخشی تخلیه شــده که در کردستان است و احتماال همان جاها 
بیشترین واکنش ها را در اعتراضات دارند.

  این مــدل تخلیه با تخلیه در سیستان و بلوچســتان متفاوت  �
است؟

بله. کتابی در این مورد نوشته ام به نام «درآمدی بر سرمشق نوین 
توسعه روستایی در ایران» که چاپ خواهد شد. تفاوت در این است 
که منطقه سیستان و بلوچســتان، آسیب طبیعی است و تله فضایی 
در آن به  دلیل مســائل اقلیمی صــورت مي گیرد، امــا پدیده اي که 
اشاره کردم به دلیل همان کاستی ها یا شکست سیاست های دولت 
اســت. در کردستان هم همین طور است. در سیستان و بلوچستان به 
دلیــل دوری از مراکز ترویج کشــاورزی، دانــش الزم برای مقابله با 
آسیب های طبیعی منتقل نمی شود و سن متوسط در بهره بردارانی 
که در مناطقی مثل زابل مانده اند، ۶۰ سال است. روستاهای کوچک 
در ایران کــه به دلیــل غیراقتصادی بودن در یک نــوع تله فضایی 
خاص خود گرفتار شــده اند، در آستانه تخلیه شدن هستند و در قدم 
اول ۳٫۲ میلیون نفر در آســتانه تخلیه روســتاهای کوچک اند و این 
رقم در صورتی که ادامه داشــته باشــد تا ۱۰ میلیون نفر می رسد. به 
این ترتیب اگر از یک ســو برنامه های توسعه روستایی در دستور کار 
قرار نگیرد، نه دادن یارانه، نه توســعه روســتایی و از ســوی دیگر 
ساماندهی ســکونتگاه های غیررسمی، توانمندســازی و تواناسازی 
آنها (تواناســازی یعنی مشــارکت آنها در تعیین سرنوشتشان و در 
توســعه، توانمندســازی یعنی مهارت آموزی)، بــه کار نمي آید. از 
یک ســو مهاجران روســتایی نه این بار، به صورت خوش نشینانی که 
صاحب زمین بودند،  بلکه این بار به صورت مهاجرت دســته جمعی 
و تخلیه کل روســتا توســط مالکان زمین صــورت خواهد گرفت و 
به شــدت بر ابعــاد تله های فضایی شــهری و بی ثباتــی اقتصادی، 
اجتماعــی و سیاســی مي افزایــد. در دهــه ۷۰ دربــاره گســترش 
ســکونتگاه های غیررسمی بارها هشدار دادیم. ولی بارها عنوان شد 
سیاه نمایی است و امیدوارم این بار بعد از وقایعی که رخ داده چنین 

فکری به ذهن مسئوالن خطور نکند.

کمال اطهاري در گفت وگو با «شرق» به نوع خطاب قراردادن معترضان  حادثه اخیر از سوي مسئوالن خرده مي گیرد
اعتراضات از «تله فضایی فقر»بیرون زد

۳/۲ میلیون نفر در آستانه تخلیه روستاهای کوچک هستند و این رقم در صورتی  که وضعیت کنونی ادامه داشته باشد تا ۱۰ میلیون نفر می رسد

عبارت «فراموش شــدگان توسعه» در ســال های بعد از جنگ جهانی دوم 
زمانی وارد ادبیات توســعه شــد که به دنبــال افزایش نرخ رشــد اقتصادی 
در برخی کشــورهای توســعه نیافته، پدیــده جزیره های توســعه یافته در دل 
دریای توســعه نیافتگی شــکل گرفته  بود؛ درواقع برخالف تجربه کشورهای 
توســعه یافته که در آنها جریان توســعه در چند دهه و به تدریج تمام اقشــار 
جامعه را دربر گرفته و همه را از مزایای پیشــرفت و رونق اقتصادی برخوردار 
کــرده  بود، در این کشــورها جریان توســعه و به بیان دقیق تر رشــد محدود 
اقتصادی، جامعه را به دو بخش ســنتی و مدرن تقسیم کرد و هرگز نتوانست 
در ســطح جامعه گسترش یافته و بر میزان رفاه درصد بزرگی از جمعیت این 

کشورها که در بخش سنتی سرگردان بودند، تأثیر محسوسی بگذارد.

فراموش شدگان توســعه گروه کثیری از جمعیت کشــورهای به اصطالح 
درحال توسعه دهه های ۶۰ و ۷۰ میالدی را تشکیل می دادند که از جریان رشد 
اقتصادی کشورشان سهمی نداشتند؛ هرچند بخش سنتی در کل فراموش شده 
تلقی می شد، اما بارزترین نمود فراموش شدگی را حاشیه نشینان کالن شهرهای 
جهان ســومی تشکیل می دادند؛ جمعیتی که به امید ایجاد تغییری در زندگی 
سخت و مشقت بارشان از روستاها به سمت شهرهای بزرگ سرازیر می شدند. 
همین امر دو مفهوم فراموش شــدگی و حاشیه نشــینی را در ارتباط تنگاتنگ 
باهم قرار داد. اما دو مفهوم قابل تأمل «فراموش شدگی» و «حاشیه نشینی» در 
یك اقتصاد گرفتار مناســبات رانتی معنی و مفهوم خاصی پیدا می کنند که با 
معنی رایج آن متفاوت است. در چنین اقتصادی دولت مأموریت توزیع رانت 
را در جامعــه برعهده دارد و با فعالیت جاری خــود فرصت های بهره مندی 
از رانــت را برای گــروه خاصی پدید می آورد. با گذشــت زمان در یك جامعه 
گرفتار مناســبات رانتی، ســه گروه کامال متمایز شــکل می گیرند که با بررسی 
شرایط جامعه امروز ایران به خوبی می توان این سه گروه متمایز را از همدیگر 
بازشناخت:گروه اول که دهك های درآمدی باالی جامعه را تشکیل می دهند، 

ازیك ســو شــامل خانوارهای مرفهی می شــود که ثروت خانوادگی دارند، از 
ســوی دیگر، گروه های رانت داری که یك شبه ره صدساله پیموده و با سرعت 
به قشــر مرفه جامعه مبدل شــده اند. دارایی خانوارهای برخــوردار از ارثیه 
خانوادگی گاه در مقایسه با ثروت نجومی این میلیاردرهای نوظهور در حد یك 
شــوخی تلقی می شود. گروه دوم طبقه متوسط عمدتا شهری جامعه هستند 
که معموال برای گــذران امور و تأمین هزینه های جــاری زندگی خود چندان 
مشکلی ندارند. آنان از رانت های کالن و نجومی بی بهره اند، اما انواع و اقسام 
رانت های ریز و درشت اعم از فرصت های تحصیلی و ارتقای شغلی با اتکا به 
مناسبات قدرت و ارتباطات، آنان را از دهك های پایین درآمدی جامعه متمایز 
کرده  است. البته این گروه اقشــار متعددی را دربر می گیرد: بازماندگان طبقه 
متوسط گذشته که در کشاکش تحوالت اقتصادی و حاکمیت تورم تازنده هنوز 

موقعیت طبقه متوســطی خود را حفظ کرده انــد، خانوارهای مرفهی که در 
سایه تغییرات شــگرف اقتصادی از دهك های باالی درآمدی به پایین سقوط 
کرده اند، قشر تحصیلکرده و تکنوکرات جامعه که در عین محرومیت از ثروت، 
هنوز درآمد کافی برای ماندن در طبقه متوســط را دارند... و به ویژه گروه های 
خاصی از دهك های غیرمرفه جامعه که فرصت برخورداری نســبی از رانت 
را دارنــد و به تدریــج جایگاه خــود را از دهك های پایین درآمدی به ســمت 
باال تغییر می دهند. اما گروه ســوم شــامل دهك های پایین درآمدی است که 
هیچ گونه موقعیتی برای بهره مندی از عطایای رانتی دولت ندارند و از ســوی 
دیگر، حاکمیت تورم دورقمی اجازه کوچك ترین حرکتی در مســیر پس انداز و 
تشــکیل دارایی را حتی در بلندمدت به آنــان نمی دهد. عالوه براین، جمعیت 
کثیر دانش آموختگان بی کار و جوانانی که با وجود داشــتن مدارج تحصیلی 

باال حتی اگر بی کار هم نباشــند، به مشاغل رده پایین قانع شده اند، این عالمت 
منفی را به اعضای گروه می دهد که حتی تحصیل و کسب رتبه علمی مطلوب 
هــم فرصتی برای رهایــی از فقر در اختیارشــان قرار نخواهــد داد. افزایش 
میــزان توجه شــهروندان به برنامه هــای تلویزیونی و انواع قرعه کشــی های 
ریــز و درشــت، افزایش آمار خودکشــی و افزایش تمایل بــه اعتیاد از جمله 
عوارض ایــن ناامیدی اجتماعی اســت؛ آن هم در شــرایطی که حتی فضای 
نوســتالژیك فیلمفارســی های دهه ۴۰ که مثال دختری از خانواده باالشهری 
با پســری از جنوب شــهر یا برعکس گرفتار رابطه عاشقانه می شدند و سطح 
زندگی قهرمان فیلم یك شــبه تغییر می کرد، نیز تأثیری بر سطح امیدواری این 
دهك ها ندارد.در چنین فضایی این گروه را به حق باید حاشیه نشــینان اقتصاد 
رانتی تلقی کرد، حتی اگر ســاکنان حاشــیه شــهر هم نباشند.حاشیه نشینان 

و فراموش شــدگان اقتصاد رانتی برخالف فراموش شــدگان جریان توســعه 
به شــدت از بحران ناامیدی متأثر هســتند. آنان هیچ راهــی برای نجات خود 
و خانواده شــان از چنگال فقر پیش راه خود نمی بینند. از سوی دیگر افزایش 
درجه آگاهی جامعه، انتشــار اخبار مربوط به پرونده های فساد و اعالم ارقام 
رانت خواری خشــم نهفته فراموش شدگان جامعه رانت زده را تشدید می کند. 
فکــرش را بکنید که مثال با پرداخت یك فقــره وام صدمیلیاردتومانی آن هم 
بدون تضمین بازگشــت به فرزند نورچشمی فالن فرد متنفذ در اصل ۰ ۱ هزار 
زوج تــازه ازدواج کرده و منتظر دریافت وام ازدواج از این امکان ناچیز بی بهره 
می مانند و باید ماه ها و ماه ها صبر کنند تا نوبتشــان برســد. به بیان دیگر یك 
وام صدمیلیاردتومانی که دیگر وام کالنی هم محســوب نمی شــود، ۲۰ هزار 
خانواده از دهك های پایین درآمدی جامعه را به جمع ناراضیان ناامید اضافه 
می کند. گردآمدن جمعیت ناامید و خشــمگین از شــرایط موجود در حاشیه 
شــهرهای بزرگ، موقعیت را برای سوء استفاده موج سواران سیاسی آن سوی 
مرزها فراهم کرده و از ســوی دیگر بی مالحظگی و بی تدبیری متولیان امر در 
انتخاب نامناســب ترین زمان برای اجرای نامناسب ترین سیاست، به اصطالح 

پاس گل را به آنان داد.
از دشــمنان و بدخواهان کشــور که با بودجه اهدایــی قدرتمندان جهان 
بــه فکر ایجاد بحران و دردســر برای ایران امروز هســتند، نمی توان انتظاری 
جز این داشــت که از هر فرصتی برای وادارکــردن گروه های مختلف جامعه 
ایران و حکومت به رویارویی اســتفاده کنند، زیرا اقتضای طبیعتشــان چیزی 
جز این نیســت. امــا متولیان امر و سیاســت گذاران و تصمیم ســازان چرا به 
این نکته بدیهی بی توجه مانده اند؟ آیا آنان درکی از ســرعت رشــد جمعیت 

فراموش شده و حاشیه نشینان اقتصاد رانتی دارند؟
به باور نگارنده نورچشــمی هایی که طی سالیان گذشته از انواع رانت های 
کالن و امضاهای طالیی برخوردار بوده و بار خود را بسته و فاصله بین میلیون 
و میلیــارد و اخیرا هزار میلیارد را در اندك زمانی طــی کرده اند، اگر با عنایت 
به اینکه ادعای شــان گوش فلك را کر کرده، فقط تــا این حد مروت به خرج 
می دادند که خمس دارایی غصبی و غارتی خود را به خزانه کشور برگردانند، 
دولــت به خوبی می توانســت جمیع فراموش شــدگان را بــه آغوش جامعه 

بازگرداند و مقدمات ریشه کن کردن فقر را از جامعه امروز ایران فراهم کند.

فراموش شدگان و حاشیه نشینان

در سکونتگاه هاي غیررسمي به دلیل اینکه چگال فقر زیاد شده، چگال 
بزهکاري هم زیاد شده است. نه اینکه آن مردم بزهکار شده باشند، 

اتفاقا سرمایه هاي اجتماعي باالیي دارند ولي نسبت به اینکه بزهکاران 
آنجا مستقر شوند که مي توانند شوند، بي تفاوت شده اند. قبال جلوي این 

افراد را مي گرفتند و حاال نمي توانند.

طبق آمارها، در سکونتگاه هاي غیررسمي فقط ۹ درصد افراد به 
نوعي با بانك ها ارتباط دارند. پس بانك امري است براي دنیاي 
رنگي کساني که این افراد را به تله سیاه و سفید هل  داده اند. این 

روان شناسي بهتري است که نیروهاي انتظامي متوجه باشند براي افراد 
حاشینه نشین، بانك مظهر کنار  گذاشتگي شان است
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