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ضرورت تغییر رویکرد شوراها به توسعه

ضــرورت تغییــر رویکــرد شــوراها 
بــه توســعه

اقتصــاد ایــران دچــار هــدر رفتگــی بودجــه اســت. بودجــه هــای نهادهای مــوازی و بریــز و بپاش 
گرفتــه، موجــب هــدر  کــه پیرامــون ایــن نهادهــا شــکل  هــای اضافــی و نیــز بورکراســی حجیمــی، 
گام بلنــدی در راه توســعه  ــد  ــه حــذف اینهــا مــی توان ک ــی مــی شــود  کالن رفتــن بودجــه هــای 
باشــد. از ایــن رو یکــی از برنامــه هــای عاجــل شــورای شــهر بایــد قطــع ایــن بودجــه از مصــارف 
کــه بــا وظایــف ذاتــی شــورا و شــهرداری نیــز  شــهرداری باشــد، مثــل بودجــه تشــکل مداحــان 

همخوانــی نــدارد.
کــه دولــت  حداقــل تــا چنــد مــاه پیــش مرتــب مجبــور بــود از بانــک مرکــزی  بــد نیســت بدانیــم 
کارمنــدان را بپــردازد، آن وقــت شــهردار  ــا فقــط حقــوق  و بانــک هــای خصوصــی وام بگیــرد ت
گذاشــته و متاســفانه شــورای شــهر،  تهــران بــا تزریــق بودجــه بــه تشــکل مداحــان، ســنگ تمــام 
ــه  ــه صرف ــال آنک ــت. ح ــداده اس ــان ن ــوری ازخودنش ــش درخ کن ــاله،  ــن مس ــه ای ــراض ب در اعت
کــه هزینــه نگهــداری  کالن شــهری مثــل تهــران،  جویــی ملــی، در راســتای توســعه و آنهــم در 
آن ســاالنه ۲5میلیــارد دالر، امــا تولیــد و خروجــی آن یــک میلیــارد ونیــم اســت، امــری واجــب 

و حیاتــی اســت.
پــس اندازهــا در ایــران بخصــوص در تهــران  منفــی شــده اســت. آمارهــای بانــک مرکــزی نشــان 
کل پــس انــداز ملــی رونــد نزولــی پیمــوده، پــس شــورا و شــهرداری نمــی توانــد بــا  کــه  مــی دهــد 
خ بلیــط اتوبــوس و متــرو و عــوارض نوســازی  افزایــش تعرفــه هــای متعــدد از قبیــل افزایــش نــر
کنــد، بلکــه بایــد بــا  کــه موجــب فشــار بــه اقشــار فرودســت میگــردد، ایــن رونــد نزولــی را جبــران 

کنــد. کســر بودجــه را تــا حــدود زیــادی جبــران  جلوگیــری از هــدر رفتگــی، 
گــرا، فرصتی برای انباشــت ســرمایه، جهت  تــورم دو رقمــی مــی توانســت در یــک دولــت توســعه 
کــه  گیــرد، ولــی درسیســتم ســرمایه داری، یــا بهتــر ایــن اســت  توســعه صنعتــی و متــوازن قــرار 
کانــون  بگوییــم در سیســتم پولــداری نــه مالــی ایــران، ایــن تــورم موجــب انباشــت ســرمایه در 
هــا و رانــت هــای غیــر مولــد و بــورژاوزی مســتغالت و نیــز طیــف »ســرمایه بــرداری«، بــه ســمت 
ج و خالصــه اینکــه  گریــز ایــن ســرمایه از ایــران و پیوســتن بــه چرخــه ســرمایه در خــار خــروج و 
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بــه انباشــت ســرمایه در ایــران و امــر توســعه منجــر نشــده اســت.
گویــد: مــن بــرای انباشــت ســرمایه  کــم آلمــان مــی  پــس از جنــگ جهانــی دوم آقــای ارهــاد، حا
ــت  ــا، انباش گذاره ــرمایه  ــا س ــد ت ــود بیای ــه بوج ک ــم  ــی ده ــازه م خ 5% اج ــر ــا ن ــورم را ب ــال ت 5 س
گرفتــه  کشــیدیم ولــی انباشــت صــورت  کننــد. امــا در ایــران مــا بــا تــورم ۴۰ تــا 5۰ درصــد ریاضــت  
ــعه و بحــث  ــم سیاســت توس ــی بینی ــذا م ــد. ل ــه انباشــت ســرمایه مول ــد ن ــل ش ــت تبدی ــه ران ب
رفــاه اجتماعــی ملــی و شــهری، بــا توجــه بــه ســاختار شــبه نئولیبــرال تیــم اقتصــادی دولــت و 
کــم بــر شــهرداری تهــران، متــوازن و متعــادل ولــی بشــدت لــرزان یــا ویــران شــده  سیاســت حا

اســت.

مشاوره تیم  به  شورا  نیاز 
ــون  کن ــرا تا ــت. چ ــا اس ــگاه ه ــی و دانش ــات پژوهش کار مؤسس ــث  ــه مباح ــه اینگون ــن ب پرداخت
از دل دانشــگاه هــا یــک برنامــه پژوهشــی و راهبــردی بیــرون نیامــده اســت؟ چــون رویکــرد 
بــازوان  بــه  کالن شــهرها،  نــدارد. شــوراها خصوصــا در  کار پژوهشــی وجــود  بــه  سیســتمی 
مشــاوره ای و پژوهشــی ســخت نیازمندنــد. نهــاد شــورا مــی توانــد بــا تاســیس ارگانــی پژوهشــی 
کالن پژوهــش شــهری را جلــو ببــرد. بانــک شــهر  کــه بــار مالــی بســیار ناچیــزی هــم دارد، یــک 
ــد.  ــی ای باش ــز پژوهش ــن مرک ــیس چنی ــی تاس ــد بان ــی توان ــت م ــهرداری اس ــه ش ــق ب ــه متعل ک
ح شــده،  کــه در ابالغیــه اقتصــاد مقاومتــی هــم مطــر تاســیس پژوهشــکده هــای دانــش بنیــان 

ــرای اداره دانــش بینــان شــهرها باشــد. گامــی ب مــی توانــد 

ضرورت مشــارکت مردمی در امر توسعه متوازن
کــه  نظــارت  کننــد، ایــن اســت  کــه  مــردم بخواهنــد در امــر توســعه مشــارکت  تنهــا راه ممکــن  
کننــد. بــه عبــارت دیگــر در ایــران بــه خاطــر رانــت جویــی و اقتصــاد مرکانتلیســتی،  مســتقیم 

گیــرد. بــرای مشــارکت و نظــارت دموکراتیــک مــردم بایــد: حتــی ایــن مباحــث شــکل نمــی 

۱- سازمان های توسعه اقتصادی شکل بگیرد.
۲- بودجه ریزی مشارکتی انجام شود.

۳- سیاست رفاه اجتماعی ملی مصوب و اجرا شود.

گویــی اعضــای شــورای شــهر،  گفتمــان در ایــن حــوزه بســیار پاییــن اســت.  حــال آنکــه ســطح 
ــا رویکــرد  کــه هیــچ طرحــی ب ــد  ــه یقیــن رســیده ان ــد و ب ــرده ان ک ــازی سیاســی فــرض  ــازی را ب ب
ــود  ــود، وج ــل ش ــان تبدی ــش بنی ــهر دان ــک ش ــه ی ــران ب ــه ته ــرای اینک ــی ب ــعه ملی-مردم توس
نــدارد، لــذا خــود را بــرای ورود بــه ایــن مباحــث آمــاده نکــرده انــد. برخــی از اعضــای شــورا مــی 
کــه آنهــا حرفــی بــرای  گوینــد مــا نماینــده طبقــه متوســط هســتیم، معنــای ایــن ادعــا ایــن اســت 
کــه جمعیــت شــان  ســایر اقشــار و طبقــات بــزرگ و فرودســت و انبــوه حاشــیه نشــینان تهــران 
بــه بــاالی ســه و نیــم میلیــون نفــر رســیده، ندارنــد. سیاســت رفــاه  اجتماعــی را رایــگان شــدن 
خ اتوبــوس و متــرو، بــرای ایــن اقشــار مــی پندارنــد و قائــل بــه حــل نشــدن فاصلــه طبقاتــی  نــر

در شــهر هســتند.
مــا بــرای امــر اقتصــاد توســعه و رفــاه اجتماعــی نیازمنــد انجــام یــک پژوهــش ملــی اســتراتژیک 
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کار قــرار  کــم در دســتور  هســتیم. شــورا مــی توانــد ایــن پژوهــش را حتــی بــا تخصیــص بودجــه 
دهــد. مثــاًل بحــث اقتصــاد سیاســی محیــط زیســت و اینکــه چــه نهادهایــی بایــد ســاخته 
کنــد و  ــا محیــط زیســت را پایــدار و از چرخــه دســتبرد ســرمایه داری غارتــی ایــران رهــا  شــود ت
حداقــل بــه ســمت اقتصــاد ســبز حرکــت دهــد و از ســوی دیگــر حفــظ محیــط زیســت را بــه یــک 
گیــرد.  ــرار  کار ق ــد در دســتور  کنــد. ایــن مباحثــه سیســتمی بای مســئولیت اجتماعــی تبدیــل 
کار  کــه از حــوزه سیاســی بیــرون هســتند و بــه  ایــن مهــم را آدم هایــی مــی تواننــد انجــام دهنــد 

پژوهشــی تســلط دارنــد.

نقدی یارانه  ویرانگر  بحث 
کــه از منابــع اقتصــادی، اهرمــی بــرای توزیــع  یکــی از عیــب هــای دولــت نهــم و دهــم ایــن بــود 
کــرد. قــرار بــود ایــن  یارانــه اســتفاده و ایــن سیســتم و تعهــد را بــه دولــت روحانــی منتقــل 
سیســتم مشــوق  شــود بــرای تحــرک بخشــیدن بــه بخــش خصوصــی و عمومــی، بــرای پذیــرش 
کــه در ابتــدای امــر توســعه،  اصــاًل موضوع بحــث، بودجه  مســئولیت هــای اجتماعــی! درحالــی 
ای نیســت بلکــه بایــد یــک سیســتم نهــادی ایجــاد شــود. ایــن سیســتم نهــادی محــل نشســت 
ــا اغمــاض و تســامح شــورایاری هــا را مــی تــوان شــکل بســیار  اش حکومــت هــای محلی)کــه ب

کوچــک از ایــن حکومــت هــای محلــی نــام بــرد( اســت وگرنــه رونــد توســعه برپــا نمــی شــود.
ــی را  ــع مکتــوم مال ــر نظــارت عمومــی و مردمــی وجــود داشــته باشــد، آنهــا مــی تواننــد مناب گ ا
از طــرف جامعــه بکشــند بیــرون و بــا ایجــاد رقابــت بیــن شــهرها و مناطــق اســتانی، همچــون 
مــدل هنــد و برزیــل، موجــب توســعه پایــدار شــوند، بــه جــای  اینکــه افــراد و بنــگاه هــای منفــرد 
بــرای توســعه مــورد توجــه واقــع شــوند. ایــن سیســتم هــا در برزیــل، هنــد و حتــی چیــن دارد 
کنــد. درایــران هــم مــی تــوان حــول توســعه، نــه فرقــه بــازی، و بــا تقویــت حکومــت هــای  کار مــی 
ــا افزایــش اختیــارات شــوراها، ســرمایه هــای مــردم را  محلــی، مثــل همیــن شــورایاری هــا، و ب

کــرد. وارد چرخــه توســعه 
ــع  ــه مناف ک ــت میــان اشــخاص  ــت عمومــی میــان شــهرها، بجــای رقاب ــا ایجــاد رقاب ــع ب در واق
کــه در  ــی اســت  ــدار را رقــم زد. ایــن مدل ــوان توســعه پای کنــد،  مــی ت شــخصی را جســتجو مــی 
کار شــهرداری و حکومــت  جهــان مــورد توجــه بــوده اســت. چنیــن الگویــی بایــد در دســتور 
کــدام جنــاح در شــورا حضــور دارد، چــون  گیــرد. در ایــن حالــت مهــم نیســت  هــای محلــی قــرار 
اینجــا صحبــت از ایجــاد یــک رقابــت عمومــی بــرای توســعه شــهر اســت. ایــن ســاختار مــی توانــد 
کنــد بــه شــهر و بازتولیــد و انباشــت ســرمایه. پــس اندازهــای پنهــان و مکتــوم جامعــه را هدایــت 
نتیجــه اینکــه برنامــه توســعه متــوازن بایــد بــه یــک قــرارداد مدنــی تبدیــل شــود نــه یــک ابالغیــه 
گذشــته تحقیقــات خوبــی انجــام شــده ولــی دولــت هــا و  دولتــی. در ایــن زمینــه طــی ســالهای 
کننــد. لــذا خــوب اســت شــورای آینــده  شــوراها نتوانســته انــد نتایــج ایــن تحقیقــات را اجرایــی 
کنــد. بــرای مثــال بــه جــای پرداخــت یارانــه نقــدی بــه شــهروندان، مــی  بــه ایــن مباحــث ورود 
ح احیــاء و نوســازی بافــت  کارآفرینــان داد یــا وام بــرای اجــرای طــر توانــد وام اشــتغال زایــی بــه 
هــای فرســوده پرداخــت و بازپرداخــت آن را بــه حکومــت هــای محلــی و تحــت نظــارت مــردم 

ســپرد.
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ســازمان غیــر دولتــی و ناســودبر »عرصــه ســوم« در ســال ۱۳۸۹ / ۲۰۱۰ در آمســتردام )هلنــد( 
گروهــی از کنش گــران مدنــی و  بنیــان نهــاده شــد و بــه ثبــت رســید. ایــن ســازمان بــه کوشــش 

گرفته اســت: ــا اهــداف زیــر شــکل  شــخصیت های علمــی ایرانــی و غیــر ایرانــی در هلنــد ب
• ترویج و گسترش اندیشه های مدنی، صلح آمیز، دموکراسی و حقوق بشر
• ظرفیت سازی سازمان ها، کنشگران جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر

• ترویج و گسترش اخالق مدنی و فرهنگ کارهای داوطلبانه
• آسان سازی دسترسی، گردش و مبادله آزاد اطالعات

• و ایجــاد فضایــی مناســب بــرای تبــادل نظــر، گفت و گــو بیــن کنش گــران جامعــه مدنــی و دیگــر 
گروه هــای اجتماعــی

از دیــدگاه پایه گــذاران »عرصــه ســوم«، جامعــه مدنــی کانــون مقاومــت، تهدیــد قــدرت سیاســی 
و عرصــه قدرت یابــی شــهروندان اســت. جامعــه مدنــی مرکــز بــروز خالقیت هــا، ابتــکارات تــازه 
اجتماعــی و مدرســه آمــوزش و تمریــن دموکراســی، تســاهل، مــدارا، شــهامت و اخــالق مدنــی 
کانــون تولیــد، انباشــت ســرمایه اجتماعــی و عرصــه آزادی،  اســت. جامعــه مدنــی همچنیــن 

رهایــی و برابــری اســت.


