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حوادث دي ماه 96 هم�ه را غافلگير 
ك�رد. چه آنه�ا ك�ه از س�ال ها قبل 
نسبت به وقوع آن هشدار مي دادند و چه كساني 
ك�ه مس�بب آن بودند. دكت�ر محم�د مالجو در 
گفت وگويي تحليلي ب�ا »اعتماد« تاكيد مي كند 
كه ريش�ه اين حوادث را باي�د در علل متنوعي 
جست. او سياست هايي را بررسي مي كند كه در 
سال هاي پس از جنگ نه تنها داشته هاي طبقات 
 فرودست تر را گرفتند بلكه همزمان درآمدهاي 
آنان را نيز كاهش دادند. مالجو به س�لب مالكيت 
از اين طبقات در س�طوح و با شدت هاي مختلف 
اش�اره مي كند و حوادث دي م�اه را در رويدادي 
مي داند كه پيشاپيش بسيار محتمل بود اما كسي 
نمي دانس�ت چه زماني و به چه ترتيب�ي و با چه 

شدتي به وقوع خواهد پيوست. 
محمد مالجو در شهريور 1392 در مقاله اي با نام 
»تنش ه�اي بنيان كن« در نش�ريه »نقد اقتصاد 
سياس�ي« نوش�ته ب�ود: »به هم�ان ان�دازه كه 
مبادرت به واكنش دسته جمعي فعاالنه متشكل 
ب�ه صحنه گرداني نيروه�اي كارگري ي�ا فعاالن 
سياس�ي چپ در ميان م�دت بس�يار نامحتمل 
اس�ت، به نظ�ر مي رس�د مب�ادرت ب�ه واكنش 
دسته جمعي فعاالنه نامتش�كل در ميان مدت به 
صحنه گردان�ي خودجوش قش�رهاي گوناگون 
تهي دستان ش�هري محتمل باش�د؛ قشرهايي 
چون حاشيه نش�ينان ش�هري و بي خانمان ها و 
فروشندگان خرده پاي دوره گرد و دست فروشان 
و مهاج�ران فق�رزده روس�تايي و مهاج�ران 
فالك�ت زده خارج�ي و متكدي�ان و بي�كاران و 
كارگران روزمزدي كه غالبا با بليه بيكاري دست 
به گريبانند. چنين واكنش�ي در قال�ب آنچه در 
علوم اجتماعي شورش هاي نان ناميده مي شود 
امكان ظه�ور دارد. ش�ورش هاي ن�ان هنگامي 
محتمل خواهند بود كه از يك س�و پوزيس�يون 
در حوزه اقتصاد داخلي نتواند نرخ رش�د اصابت 
تنش ه�اي طاقت فرس�اي اقتص�اد داخل�ي به 
طبقات فرودس�ت تر اجتماعي را مه�ار كند و از 
ديگر س�و ان�واع نيروهاي سياس�ي و اجتماعي 

معترض ني�ز كه بركنار از هيات حاكمه هس�تند 
نتوانن�د نارضايتي هاي اقتص�ادي و اجتماعي و 
سياسي جاري را در جهت نوعي از تغيير هدفمند 
در حوزه سياس�ت داخلي س�ازمان دهي كنند. 
ش�ورش هاي نان به يك معنا محص�ول ناتواني 
توأمان پوزيسيون و اپوزيسيون است، محصول 
مشترك دو نوع عجز، عجز پوزيسيون در حوزه 
اقتص�اد داخل�ي و عج�ز اپوزيس�يون در حوزه 

سياست داخلي. «
اين اقتصاددان در گفت وگوي پيش رو مجموعه 
سياس�ت هايي را تحليل مي كند كه كشور را به 
س�مت حوادث دي ماه 96 هدايت ك�رد. مالجو با 
برشمردن راهكارهايي براي مهار شدت بحران، 
درباره آينده به دو جناح سياسي هشدار مي دهد. 
روزنامه اعتماد الزم به تذكر مي داند اين گفت وگو 
شروع سلسله  مصاحبه هايي است براي تحليل 
اقتصادي وقايع دي ماه كه در آنها سعي مي شود 
نظرات كارشناساني با گرايش هاي متفاوت فكري 

نشر داده شوند.

  همكاران ش�ما درباره عل�ت اعتراضات اخير 
اختالف نظر دارند. ش�ما اعتراضات را سياس�ي 

مي دانيد يا اقتصادي؟ 
بله، درس��ت مي گويي��د. از ب��اب نمونه، آق��اي احمد 
ميدري، معاون وزي��ر كار، هفته پيش در بحثي خطاب 
به رس��انه هاي دست راس��تي مثل فارس و صداوسيما 
گفت كه »شما پنج س��ال ش��بانه روز در جامعه پمپاژ 
يأس كرديد؛ ام��روز برويد جمعش كني��د.« اين نگاه 
انگار اعتراض��ات خياباني را نه سياس��ي بلكه محصول 
سياس��ي كاري ي��ك جن��اح مي داند. محتمل اس��ت 
وقت ش��روع ناآرامي ها ي دي ماه را سياسي كاري يك 
جناح بر ضد جناحي ديگر تعيين كرده باش��د اما علت 
گس��ترش ناآرامي ها را بايد در جايي ديگر جست وجو 
ك��رد؛ نگاه هايي از نوع ن��گاه آقاي مي��دري كه فقط بر 
نقطه عزيمت اعتراضات تمرك��ز مي كنند هيچ پرتوي 
بر علت اشاعه شان نمي افكنند و درك ما از وضعيت مان 
را تعمي��ق نمي بخش��ند. ناآرامي هاي دي م��اه، بنا بر 
ارزيابي م��ن، محصول انباش��ت پيامده��اي ويرانگر 
اختالالت برق آس��ا و سهمگيني بوده اس��ت كه تمام 
دولت هاي پس از جنگ در اصلي ترين نهادهاي حيات 
اجتماعي ش��هروندان پديد آورده ان��د. اين جا هم پاي 
مولفه اي اقتصادي در بين اس��ت و هم پاي مولفه هاي 
سياس��ي. جرقه ناآرامي ه��ا و بخش مهم��ي از نيروي 
محركه اشاعه ش��ان در حوزه اقتصادي رق��م خورد اما 
آنچه ش��عله هاي ناآرامي ها را را دم افزا كرد نارضايي از 
نابرخورداري از حداقل هايي از حقوق مدني و سياسي 
شهروندي هم بود. به اين معنا ناآرامي ها تجلي مجموعه 
عظيمي از گله مندي ه��اي اقتصادي و سياس��ي بوده 

است. 
  آيا شما اعتراضات اخير را طبقاتي مي دانيد؟

قطعا. ترديد ندارم. طبقاتي ترين پديده تمام سال هاي 
پ��س از انقالب، ب��ه گمان م��ن، ناآرامي ه��اي دي ماه 
96 اس��ت. خصل��ت طبقات��ي ناآرامي ها عيان اس��ت 
و ما به عريان ترين ش��كل ها ش��اهد نوع��ي صف آرايي 
طبقاتي بوده اي��م كه البته درهم تنيده با س��اير عوامل 
غيرطبقاتي نيز بوده اس��ت. اينجا با مردمي مواجه ايم 
كه س��ازوكارها و سياس��ت هاي اقتصادي س��ال هاي 
پس از جنگ عمال نقش هاي��ي را، بي  آنكه اختياري در 
انتخاب شان داشته باشند، از فراز سرشان بر دوش شان 
گذاشته است. اين دس��ته ناهمگن از مردم كه اكثريت 
را دربرمي گيرن��د ناخواس��ته ب��ه درج��ات گوناگون 
در س��ه نقش متفاوت ظاهر ش��ده اند. نقش اولش��ان 
عبارت اس��ت از »سلب مالكيت ش��دگان« كه در برابر 
»سلب مالكيت كنندگان« قرار گرفته اند. نقش دوم شان 
عبارت است از نيروهاي كار كه در برابر انواع كارفرمايان 
دولتي و خصوصي و ش��به دولتي قرار گرفته اند. نقش 
سوم ش��ان نيز عبارت اس��ت از نابرخورداران از سه نوع 
حقوق مالكي��ت بر ظرفيت هاي محيط زيس��ت كه در 

برابر برخورداران از همين س��ه نوع حقوق مالكيت قرار 
گرفته اند كه اميدوارم در ادامه دقيق تر بگويم چيستند. 
البته اين اكثريت كه در حيات اجتماعي دهه هاي اخير 
ناخواسته در اين سه نقش ظاهر ش��ده اند به هيچ وجه 
همگن نيستند و انواع ش��كاف ها و ش��قاق ها را درون 
خودشان حمل مي كنند. بااين حال، ناآرامي هاي دي ماه 
96 واكنش اعترض آميز س��ازمان نيافته بخش هايي از 

اين اكثريت به وضعيت شان بوده است. 
  شما معتقديد معترضان از فقيرترين ها بودند؟

پاس��خ به اين پرسش شما نياز به ش��ناخت و مطالعات 
ميداني گس��ترده تري دارد. بااين حال، گمان نمي كنم 
به معنايي كه ش��ما در نظ��ر داريد معترض��ان ضرورتا 
فقيرترين ها بوده باشند. ولي در حد شنيده ها و خوانده ها 
و مش��اهدات اينترنت��ي خ��ودم تصور مي كن��م پايگاه 
طبقاتي بخ��ش بزرگي از مش��اركت كنندگاِن فعال در 
ناآرامي هاي دي ماه در قياس با گذشته ها بيش از پيش 
به طبقات پايين دس��ت تر جامعه برمي گشته است كه 
نه تشكل يافتگي و سازمان  دهي داش��ته اند و نه رهبري 
سياسي، اما معناها و خواسته هاي برآمده از تجربه هاي 
زيس��ته روزمره ش��ان به چنين ناآرامي هايي در فرصت 
سياس��ي پديدآمده طي دي ماه 96 رهنمون شان شده 

است. 
  چه اتفاقات اقتصادي را در تاريخ بعد از انقالب، 
به ويژه پس از جن�گ، در وقوع ح�وادث دي ماه 

موثر مي دانيد؟ 
از ده��ه ش��صت ح��رف نمي زن��م، چ��ون آن ده��ه 
سازوكارهاي ديگري داشت كه گرچه من منتقدشان 
هس��تم ولي اينجا به بحث ش��ان نمي گ��ذارم. اما، در 
س��ال هاي پس از جنگ تاكنون، تم��ام دولت ها، البته 

به درجات گوناگون، نقش موث��ري در ايجاد اختالل در 
نهادهاي حيات اجتماعي ش��هروندان، خصوصا حيات 
اجتماعي طبق��ات فرودس��ت تر، داش��ته اند. ازاين رو 
آنچه در دي ماه 96 اتف��اق افتاد فقط محصول عملكرد 
دولت هاي يازدهم و دوازدهم نيس��ت، اما دولت فعلي 
از اين حيث ش��اخص اس��ت كه تمام خطاهايي را كه 
دولت هاي قبلي جداجدا انجام مي دادند در خود متراكم 
و انباشته كرده است و به اين اعتبار، دولت هاي يازدهم 
و دوازدهم هم در ن��وع جهت گيري اقتصادي ش��ان و 
هم در نوع سوگيري سياسي ش��ان اصوال نقش فراواني 
در ب��روز ناآرامي ها داش��ته اند. درعين ح��ال، برخالف 
تمام دولت هاي پ��س از جنگ، يگانه دولت��ي كه اين 
خطاها را با صراحت و كمال افتخار مرتكب مي ش��ود و 
از خطاكاري هاي خودش به قوت دفاع مي كند، همين 

دولت فعلي است. 
  اين خطاها به طور خاص قدرت خريد معترضان 

امروز را تضعيف كردند؟
بله، ام��ا ابعاد قضيه خيل��ي فراتر از اين حرف هاس��ت. 
ببينيد، طبقات فرودس��ت طي سال هاي پس از جنگ 
در س��پهرهاي گوناگون حيات اجتماعي شان به شدت 
تضعيف ش��ده اند. درواقع، داش��ته هاي ناچيزشان در 
مقياسي وسيع از آنان ستانده ش��ده است. از جمعيت 
عظيمي از مردم در ابعادي وسيع به شدت سلب مالكيت 
شده است. اين بحث وسيعي اس��ت كه در اينجا فقط 
به برخي از جنبه هاي آن اش��اره مي كنم. اولين چيزي 
كه، نه از نظر تاريخي بلكه به لح��اظ اهميت، از بخش 
وسيعي از ش��هروندان سلب ش��ده قدرت خريدشان 
است كه در اثر تورم رخ داده اس��ت. اين تورم از يك سو 
محصول نحوه خل��ق نقدينگي در بازاره��اي پولي و از 
س��وي ديگر محص��ول نچرخيدن چرخ توليد اس��ت. 

يعني رشد نقدينگي ش��ديدا تقاضاي كل را در جامعه 
باال برده و ضعف توليد نيز مانع افزايش عرضه كل شده 
است. اين شكاف گسترده بين تقاضا و عرضه باعث تورم 
مزمن شده اس��ت. مزد و حقوق بگيران، يعني كساني 
كه به درجات گوناگ��ون از انواع دارايي ه��اي منقول و 
نامنق��ول بي بهره اند، در خ��الل اين تورم چي��زي را از 
دست مي دهند؛ قدرت خريدش��ان را. چيزي كه از اين 
اكثريت ستانده شده است به جيب سه دسته از اقليت 
سلب مالكيت كننده رفته است: س��هامداران و اعضاي 
نهادهاي فع��ال در بازار پ��ول، س��هامداران و اعضاي 
س��ازمان هاي زيرمجموعه نهادهاي پول��ي، صاحبان 

دارايي هاي منقول و غيرمنقول. 
دومين چيزي كه بخش عظيمي از شهروندان از دست 
داده اند حق برخ��ورداري از خدم��ات اجتماعي دولت 
اس��ت، چيزي كه به ش��كل حق براي م��ردم در قانون 
اساسي به رسميت شناخته شده اس��ت اما دولت هاي 
پس از جنگ به تدري��ج مردم را از اين ح��ق به درجات 
گوناگون مح��روم كرده اند. قانون اساس��ي مقرر كرده 
همه شهروندان، مس��تقل از قدرت خريدشان، از حق 
برخورداري از خدمات اجتماعي دولتي بهره مند باشند 
كه بايد گاه رايگان و گاه با قيمت هايي زير نرخ بازار ارايه 
ش��ود. اما تمام دولت هاي پس از جنگ با كااليي سازي 
خدم��ات اجتماعي دولتي و با عقب نش��يني از وظايف 
اقتصادي  شان كه قانون اساس��ي مكلف به اجراي شان 
كرده عمال اي��ن ح��ق را از ش��هروندان در زمينه هاي 
گوناگون آموزش عموم��ي، آموزش عالي، تربيت بدني، 
مسكن، بهداشت، درمان، سالمت، فراغت و قلمروهايي 

از اين دست گرفته اند. 
سومين چيزي كه از اكثريت سلب مالكيت شده، ستانده 
شده اس��ت حق برخورداري از حكمراني كارآمد است، 
آن هم به علت فساد گس��ترده و سيستماتيك در بدنه 
دولت. وقتي فس��اد اقتصادي گس��ترده اس��ت، دولت 
نمي تواند به وظايفي كه در قبال شهروندان دارد چنان 
كه بايد و ش��ايد عمل كند. اينجا ش��هروندان متضرر 
مي شوند. اين حقي كه از شهرونداِن سلب مالكيت شده، 
ستانده شده است به شكل مبالغ پولي به جيب رده هاي 

گوناگون مفسدان اقتصادي مي رود. 
حق ديگري كه از ش��هروندان س��تانده شده است حق 
مالكيت همگاني و مشاع بر فضاي عمودي شهرهاست، 
خصوصا در ش��هرهاي بزرگ كه از راه ه��اي گوناگون، 
ازجمله تراكم فروش��ي ش��هرداري ها، فضاي عمودي 
ش��هرها به زيان اكثريت به تملك اقليت درآمده است. 
اينكه فضاي باالي س��ر ما در ارتفاع مثال چهل متري از 
رهگذر تراكم فروشي به تملك شخصيت هاي حقيقي يا 
حقوقي درآمده است، در روي زمين به صورت ترافيك 
و ازدحام و كاهش دسترسي به خدمات شهري و غيره 
براي اكثريت جلوه كرده اس��ت. اكثريت به نفع اقليت 
از فضاي عمودي مش��اع ش��هرها تا حد زيادي محروم 

شده اند. 
چيز ديگري كه از اكثريت ش��هروندان س��تانده شده 
است فضاي افقي شهرهاس��ت. شهرها و بيرون شهرها 
با زمين خواري ها، تصرف قانوني يا غيرقانوني حاش��يه 
رودخانه ها و روددره ها و گورس��تان ها و فضاهاي سبز، 
تغيير كاربري انواع اراضي كش��اورزي، كه جملگي در 
مالكيت مش��اع مردم بوده حاال بيش از پيش به تصرف 
اقليتي از اعضاي جامعه درآمده اس��ت، چه به ش��كل 
حقوق مالكي��ت خصوصي، چه به ش��كل حق تصرف 
دولتي بر آنها و چه در قالب حق مالكيت وقفي. در اينجا 
هم اكثريت سلب مالكيت ش��دگان را ش��اهديم. اينها 
همه برخي نمونه هاي محدود از نخستين حوزه اي بود 
كه اكثريت ش��هروندان در آن سابقا چيزهايي داشتند 
كه خصوصا در س��ال هاي پس از جنگ از آنان ستانده 
شده است. منظورم انواع س��پهرهاي حيات اجتماعي 
شهروندي اس��ت. اعضاي طبقات فرودست تر جامعه 
داشته هاي خويش را در مقياسي وسيع از دست داده اند 
كه در بي چيزشدن و بينوا  شدن شان نقش داشته است. 

  در بي�رون از حوزه هاي حيات ش�هروندي چه 
تهاجمي به حق و حقوق شان صورت گرفته؟

 محمد مالجو در گفت وگو با »اعتماد«
 اعتراضات دي ماه را تحليل كرد

در سال هاي پس از جنگ تاكنون، تمام 
دولت ها به درجات گوناگون، نقش موثري 

در ايجاد اختالل در نهادهاي حيات اجتماعي 
طبقات فرودست تر، داشته اند

صف آرايي ناگزير طبقاتي

رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه كش��ور گف��ت: برنامه 
پيشنهادي دولت در سال 139۷ اين است كه با مجموع 
س��رمايه گذاري 32۷ هزار و ۷00 ميلي��ارد تومان ، يك 

ميليون و 33 هزار فرصت شغلي ايجاد كند. 
محمدباقر نوبخت در نشست خبري هفتگي خود كه اين 
هفته در محل سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شد 
به تبيين سياست هاي اش��تغال و توليد در بودجه سال 
139۷ پرداخت. وي بيان كرد: از ۷3 هزار و 400 ميليارد 
توماني كه براي توليد و اشتغال پيش بيني شده؛ 3۵ هزار 
ميليارد از طريق تسهيالت بانكي، 1۵ هزار ميليارد تومان 
تسهيالت صندوق توسعه ملي، 1۷ هزار و 400 ميليارد 
تومان حامل هاي ان��رژي و بودجه عمومي و همچنين 6 
هزار ميليارد تومان مانده اعتبارات اشتغال روستايي در 
نظر گرفته شده است. معاون رييس جمهور ادامه داد: در 
زمينه دستيابي به رشد مثبت اقتصادي،  حركت جديدي 
را براي س��رمايه گذاري آغاز كرديم كه امسال به صورت 
پيشرفته تر آن را دنبال مي كنيم. به گفته او، سال گذشته 
1۷ هزار و 900 ميليارد تومان تس��هيالت در اختيار 24 
هزار واحد خصوصي قرار گرفت كه براس��اس آمار بانك 
مركزي و مركز آمار مثبت ۷/1 درصد رشد سرمايه گذاري 

و رشد دو رقمي اقتصاد را به همراه داشت . 
كاهش نرخ بيكاري 11/2 درصدي

رييس س��ازمان برنامه و بودج��ه عنوان كرد: در س��ال 
139۷ براي اشتغال پيش بيني مي شود كه 838 هزار نفر 
متقاضي جديد وارد بازار كار مي شوند. پس براي اينكه نرخ 
بيكاري را تقليل دهيم، بيش از 838 هزار فرصت شغلي 
بايد ايجاد كنيم. با فرض ايجاد 980 هزار ش��غل در سال 
آينده، مي توانيم نرخ بيكاري را ب��ه 11/2 درصد كاهش 
دهيم. او اظهار داشت: همچنين پيش بيني مي شود كه 
جمعيت شاغل فارغ التحصيل دانشگاهي به طور متوسط 
س��االنه 686 هزار نفر افزايش يابد. پس بايد بيش از ۷0 
درصد كل فرصت هاي ش��غلي ايجاد ش��ده در اين گروه 
باشد. وي با اش��اره به برنامه دولت براي ايجاد اشتغال در 
8حوزه، تصريح كرد: در حوزه احياي بافت هاي فرسوده 
240 هزار فرصت شغلي، مس��كن روستايي، حمايتي و 
اجتماعي 60 هزار فرصت ش��غلي، حمل ونقل عمومي 
درون ش��هري 22/4 ه��زار فرصت ش��غلي، حمل ونقل 
عمومي برون ش��هري 2/۷ هزار فرصت شغلي، پرورش 
ماهي در قفس 14 هزار فرصت شغلي، كشت گلخانه اي 
33 هزار فرصت ش��غلي، صنايع تكميلي كشاورزي 20 
هزار فرصت ش��غلي، ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردشگري 1۷3 هزار فرصت شغلي، سياست هاي فعال 
بازار كار 221 هزار فرصت شغلي، برنامه هاي اشتغال خرد 

121/8 هزار فرصت شغلي پيش بيني شده است. 
پيش بيني2۴۰ هزار فرصت شغلي در بخش مسكن

دكترنوبخت با اشاره به برنامه اش��تغال دولت در بخش 
مسكن عنوان كرد: يك برنامه كمك به احياي بافت هاي 

فرسوده )100 هزار واحد مسكوني( است كه پيش بيني 
مي شود در اين حوزه 240 هزار فرصت شغلي ايجاد شود. 
همچنين برنامه ديگر، كمك به تامين مسكن روستايي 
و اجتماعي با ايجاد ۵0 هزار واحد مسكوني شهري و ۵0 
هزار واحد مسكوني روستايي است كه پيش بيني مي شود 

60 هزار فرصت شغلي ايجاد شود. 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه با اش��اره به برنامه هاي 
بخش حمل ونقل درون ش��هري و برون ش��هري، گفت: 
براي جلوگيري از افزايش آالينده ها در شهرهاي بزرگ، 
دو برنامه داري��م كه ي��ك برنامه نوس��ازي حمل ونقل 
درون ش��هري و ي��ك برنامه ه��م نوس��ازي حمل ونقل 
برون شهري اس��ت كه در اين راس��تا 1۵ هزار تاكسي، 2 
هزار اتوبوس، 2 هزار ميني بوس و ميدل باس و 2 هزار ون و 

كاميونت جايگزين خواهد شد. 
وي ادامه داد: در بخش كش��اورزي ني��ز در نظر داريم6۷ 
هزار فرصت فرصت شغلي ايجاد كنيم كه سه طرح دنبال 
خواهد شد. يك طرح، توسعه گلخانه اي با 33 هزار فرصت 
شغلي، پرورش ماهي در قفس 14 هزار فرصت شغلي و 
صنايع تبديل��ي و تكميلي كش��اورزي 20 هزار فرصت 

شغلي خواهد بود. 
71 هزار پروژه نيمه تمام روي دست دولت

نوبخت اظهار داش��ت: حدود ۷1 هزار پ��روژه ناتمام در 
دست دولت وجود دارد كه ش��امل حدود 6 هزار پروژه 
ملي و 6۵ هزار پروژه اس��تاني است. پيش بيني  كرديم 
كه حدود 4 ه��زار ميليارد تومان از پروژه ها را در س��ال 
آينده واگذار كني��م. معاون رييس جمه��وردر ادامه در 
پاسخ به پرسش كه منتقدان دولت معتقدند كه دولت 
نمي تواند از پس هزينه هاي سهام عدالت برآيد، عنوان 
كرد: اين نكته در مجل��س مطرح ش��د. 290 نماينده 
مجلس داريم كه هر كدام ساليقي دارند. اينكه مجلس 
اين نظر را داش��ته باش��د، هنوز راي گيري نشده است؛ 
ضمن اينكه قانون بايد اجرايي ش��ود. وي با اش��اره به 
برنامه هاي اش��تغال در بخش دولتي و اس��تخدام هاي 
دولتي متذكر ش��د: قانون مديريت خدمات كش��وري 
مش��خصا در بند »ب« و بند »ج« ماده 24 اين اجازه را 
به دولت داده كه هر 3 نفر كه خارج مي شود، يك نفر را 
جذب كند. سال جاري اس��تخدام هايي داشتيم و سال 
آتي هم احتماال داشته باشيم. اين تعداد در حدود 20 تا 
30 هزار نفر خواهد بود. رييس سازمان برنامه و بودجه 
با اشاره به كاهش قيمت بنزين و برنامه اشتغال دولت از 
محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي گفت: در مجلس 
كميسيون تلفيق رقم 1۷ هزار و 400 ميليارد تومان را 
به 10 هزار ميليارد تومان تقلي��ل داد و نوع محل را هم 
عوض كرد. به جاي اصالح قيم��ت حامل هاي انرژي از 
فروش اموال تكميلي اين را تعيين كرد. اينكه در نهايت 
مجلس چه تصميمي داش��ته باش��د، منتظر تصميم 

مجلس خواهيم   بود. سازمان برنامه

گ�روه اقتص�ادي| طب��ق وع��ده رييس س��ازمان 
خصوصي سازي عصر ديروز نخستين مشموالن دريافت 
سود سهام عدالت، نخستين مرحله سودخود را دريافت 
كردند. علي اشرف پوري حسيني ديروز در حالي به جمع 
خبرنگاران آمد و از واريز س��ود سهام عدالت سهامداران 
خبر داد كه پيش از اين از س��وي اين سازمان زمان واريز 
سود سهام صبح ديروز اعالم ش��ده بود.  او با اعالم اينكه 
چهار ماه طول مي كشد تا سهامداران به طور كامل سود 
خود را دريافت كنند؛ درباره توزيع س��ود سهام عدالت، 
گفت: براي آن دسته از مشموالن كه يك ميليون تومان 
س��هم دارند بابت سال مالي گذش��ته، 1۵0 هزار تومان 
سود در نظر گرفته شده كه در مرحله نخست يك سوم 
آن به حساب آنها واريز خواهد ش��د. معاون وزير اقتصاد 
همچنين در توضيح بيشتر در مورد پرداخت سود سهام 
عدالت اضافه كرد: »در حال حاضر كل سود شركت هاي 
س��رمايه پذير بابت س��ال 139۵ حدودا 3800 ميليارد 
تومان اس��ت كه تا االن 1200 ميليارد تومان به سازمان 
خصوصي س��ازي داده ش��ده اس��ت و به همي��ن دليل 
نمي توانيم تمام س��ودها را يكجا به مشموالن پرداخت 
كنيم. البته شركت هاي سرمايه پذير قانونا مهلت دارند تا 
هشت ماه پس از مجامع شان سود را به سهامداران بدهند 
كه اين هشت ماه هنوز به سر نيامده اس��ت. تعدادي از 
شركت هاي سرمايه پذير تا اسفندماه سال جاري فرصت 
دارند كه س��ود را به حساب س��ازمان خصوصي سازي 
وارد كنند و تعدادي نيز تا ارديبهش��ت ماه سال 139۷ 
فرصت دارند.« پوري حسيني توضيح داد: »اينكه ما در 
ماه هاي گذش��ته گفتيم مي خواهيم سود سهام عدالت 

را به حساب مش��موالن واريز كنيم به علت اين بود كه 
مي خواس��تيم به محض وص��ول پول آنه��ا را پرداخت 
كنيم كه اين موضوع با مقداري تاخي��ر رخ داد، اما قانونا 
همچنان براي پرداخت سود سهام عدالت فرصت وجود 
دارد و هن��وز زمان قانوني آن تمام نش��ده اس��ت. ما در 
اسفندماه س��ال 139۵ مجوز حقوقي توزيع سود سهام 
عدالت را گرفته بودي��م و روز گذش��ته مجوز عملياتي 
توزيع سود صادر ش��د و براس��اس آن در اين روزها يك 
سوم سود را به همه خواهيم پرداخت. مشموالن بدانند 
كه طي اين روزها يك سوم پول شان را دريافت مي كنند 
و دو س��وم ديگر را هر وقت ما از شركت ها دريافت كنيم 
به مشموالن پرداخت خواهيم كرد. اگر شركت ها تا پايان 
اسفندماه كل س��ود را به ما پرداخت كردند ما آن مبالغ 
را در يك نوبت به حساب مشموالن واريز خواهيم كرد، 
اما اگر پرداخت س��ودها به س��ال آينده موكول شد آن 
مبالغ را در دو نوب��ت واريز مي كنيم.« رييس س��ازمان 
خصوصي سازي درباره حصه نقدي كه مشموالن سهام 
عدالت مي توانستند در س��امانه سهام عدالت به حساب 
سازمان خصوصي سازي واريز كنند، گفت: »عده اي كه 
حصه نقدي خود را پرداخت نكرده اند ديگر امكان ندارد 
تا مبالغ را پرداخت كنند و مقدار سهام ش��ان همان طور 
كه در سهام شان ذكر شده خواهد ماند.« پوري حسيني 
همچنين در مورد متوفي��ان داراي س��هام عدالت هم 
افزود: »فعال امكان پرداخت س��ود متوفيان به حس��اب 
وراث وجود ندارد، اما به زودي كس��اني كه گواهي حصه 
وراثت داشته باش��ند مي توانند اين س��ود را از سازمان 

خصوصي سازي دريافت كنند. 

بانك مل��ت در پنجمي��ن دو س��االنه انجمن صنفي 
طراحان گرافيكي ايران، بهترين جايزه اين جشنواره، 
سرو نقره اي را دريافت كرد. به گزارش روابط عمومي 
بانك ملت، پنجمين دو ساالنه انجمن صنفي طراحان 
گرافيكي ايران موس��وم به »س��رو نقره اي« برگزار و 
در بخش س��فارش دهنده تبليغات، بانك ملت برنده 
بهترين جايزه و س��رو نقره اي اين جش��نواره ش��د. 
براس��اس اين گزارش، در اين مراس��م ك��ه با حضور 
طراحان مطرح سراسر كشور در موزه هنرهاي معاصر 
ته��ران و در بخش ه��اي مختلف از جمل��ه طراحي 
پوستر، طراحي نشانه، طراحي هويت بصري، طراحي 

جلد، صفحه آرايي، پروژه، طراحي گرافيك تبليغات، 
طراحي وب سايت و طراحي كمپين تبليغاتي برگزار 
شد، بانك ملت با چهار كمپين تبليغاتي در زمينه هاي 
تبليغات الكترونيك، تبريك س��ال نو، حس��اب جام 
و محيط زيس��ت ش��ركت كرد كه در بخش كمپين 
تبليغاتي، ب��ه عنوان بهترين س��فارش دهنده، برنده 
تنديس سرو نقره اي انتخاب شد. اين گزارش حاكي 
است، مس��عود كيماس��ي، رييس اداره كل مديريت 
بازارياب��ي بانك ملت ب��ه نمايندگي از اي��ن بانك در 
مراس��م اختتاميه ش��ركت و جايزه س��رو نقره اي را 

دريافت كرد. 

گروه اقتصادي |درحالي كه سه روز از برخورد كشتي 
باري چيني ب��ا نفتكش ايراني مي گذرد اما اين كش��تي 
همچنان مشتعل است و خبري از خدمه نفتكش ايراني 
نيس��ت. هر چند كه برخي منابع خب��ري احتمال زنده 
بودن خدمه را بعيد مي دانند اما روز گذش��ته محس��ن 
بهرامي، س��خنگوي ش��ركت ملي نفتك��ش از احتمال 
زنده بودن پرسنل نفتكش در انبار اين كشتي خبر داده 
و مي گوي��د: »احتمال كمي وج��ود دارد كه اف��رادي در 
موتورخانه نفتكش محبوس ش��ده باشند و زنده باشند، 

زيرا موتورخانه كشتي 14 متر زير آب است.«
وي با اشاره به اينكه پيكر پيدا ش��ده ايراني است، افزود: 
» با توجه به عكس ها بايد گفت قايق نجات س��مت چپ 
سوخته است، اما قايق نجاتي كه در سمت راست نفتكش 
و همان سمتي كه نفتكش آتش گرفته قرار داشته است 
برعكس مشهود نبود و اين احتمال وجود دارد كه پرسنل 
از اين قايق استفاده كرده باش��ند. در صورتي كه از قايق 
استفاده كرده باش��ند تا دو ماه ذخيره دارند و مي توانند 
زنده باشند. البته استفاده از قايق نجات زمانبر است، اما ما 
پيگير احتماالت هستيم. پيكر پيدا شده لباس ضخيمي 
به تن داشت كه به جز صورت همه بدن را در بر مي گيرد. 
پوشيدن اين لباس زمانبر است و نش��ان مي دهد شايد 

فرصت كافي براي فرار وجود داشته است.«

در حال��ي كه هنوز كش��تي نفتك��ش ايران��ي در آتش 
مي سوزد، سخنگوي شركت ملي نفتكش از تعلل يا شايد 
كم كاري چيني ها سخن به ميان آورد و گفت: »با كمك 
از ژاپني ها سعي كرده ايم تا كمي به چيني ها براي تسريع 
در عمليات اطفا فش��ار وارد كنيم. طبق آخرين فيلمي 
كه از اين حادثه دريافت كرده ايم، متوجه شديم شكافي 
در سمت چپ نفتكش ايجاد ش��ده و آب به مخازن آن 
نفوذ كرده است و در حال حاضر نفتكش به حالت صاف 

درآمده است. «
بهرامي در پاسخ به اين سوال كه آيا طرف چيني همكاري 
الزم را براي اطف��اي حريق مي كند يا خير؟ پاس��خ داد: 
»اختالف نظرهايي بين تيم چيني و اي��ران وجود دارد. 
چيني ها حجم آتش و وجود مواد فرار را مطرح مي كردند 
كه تا شعاع چندصد متري و حتي چندهزار متري مي رود 
و ريسك اطفاي حريق را باال مي برد، اما نظر ايران با توجه 
به اينكه تجربه جنگ و آتش سوزي كشتي ها را داشته اين 
است كه خطر مرتفع شده است. چيني ها دست به عصا و 
با احتياط عمل مي كنند، چيني ها بحث انفجار را مطرح 
مي كنند. بايد گفت طول كشتي 2۷4 متر بوده و حريق 
بزرگي رخ داده اس��ت. در اين مورد ايران و چين اختالف 
نظر دارند، اما ما فش��ار را از طريق همه ارگان ها به چين 

اعمال مي كنيم و چين را ترغيب خواهيم كرد.«

علي اصغر يوس��ف نژاد، سخنگوي كميس��يون تلفيق 
بودجه س��ال 9۷ مجلس از تعيين س��قف درآمدهاي 
نفتي در س��ال آين��ده در كميس��يون متبوعش خبر 
داد و گف��ت: بحث هاي درآمدي تقريب��ا به بخش هاي 
پاياني رسيده و كميس��يون از فردا قطعا وارد بحث هاي 
هزينه اي مي ش��ود. وي با بيان اينكه بر اساس مصوبات 
كميسيون تلفيق بودجه سقف درآمد مالياتي 128 هزار 
ميليارد تومان تعيين ش��د، ادامه داد: از اين 128 هزار 
ميليارد تومان، 36 هزار ميليارد تومان مربوط به ماليات 
بر ارزش افزوده اس��ت. وي با اش��اره به س��اير مصوبات 
كميسيون درباره فصل درآمدي بودجه سال 9۷ يادآور 

شد: ماليات شركت هاي دولتي 12 هزار و ۷00 ميليارد 
تومان، حقوق ورودي خودرو و س��اير كااله��ا 22 هزار 
ميليارد تومان، ماليات شركت هاي غيردولتي 23 هزار 
و 400 ميليارد تومان، ماليات فرآورده هاي نفتي ۵ هزار 
ميليارد تومان، ماليات بر سيگار 2 هزار ميليارد تومان و 
سود سهام ش��ركت هاي دولتي 16 هزار ميليارد تومان 
مصوب شد. سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه سال 9۷ 
مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: سقف درآمدي از 
محل درآمد نفتي در سال 9۷، 106هزار ميليارد تومان 
و از مح��ل واگذاري هاي مالي 46 ه��زار ميليارد تومان 

تصويب شد. مهر 

رييس سازمان برنامه و بودجه تشريح كرد
نقشه راه دولت براي اشتغال 97

رييس سازمان خصوصي سازي اعالم كرد 
جزييات پرداخت سود 50 هزار توماني سهام عدالت

سرو نقره اي دو ساالنه طراحي گرافيك ايران به بانك ملت رسيد

سخنگوي شركت ملي نفتكش از آخرين اخبار نفتكش ايراني مي گويد 
از تعلل چيني ها در اطفاي حريق تا احتمال زنده بودن خدمه 

سقف درآمدها در سال آينده؛ نفت 1۰۶ و ماليات 128هزار ميليارد تومان 

س��تاندن داش��ته هاي اكثري��ت ش��هروندان فقط در 
سپهرهاي گوناگون حيات اجتماعي به وقوع نپيوسته 
اس��ت. در بازار كار هم طي س��ال هاي پ��س از جنگ 
دگرگوني هاي مهيبي به وقوع پيوسته كه فقط به شش 

مورد از كليدي ترين هاشان اشاره مي كنم. 
اول، بيش از 90 درص��د از نيروهاي كار ام��روزه در اثر 
موقتي س��ازي قراردادهاي كار اصوال آن حد از امنيت 
ش��غلي را كه قبل ترها داشتند از دس��ت داده اند. دوم، 
بخش وس��يعي از نيروهاي كار پيش تره��ا به نحوي از 
انحا از چتر حمايتي نهاد غيربازاري قانون كار برخوردار 
بوده اند اما امروز از چنين حمايتي نابرخوردار شده اند. 
س��وم، بخش هاي وس��يعي از نيروهاي كار هم چنين 
چتر حمايتي اش��تغال دولت��ي را در اثر اج��راي پروژه 
كوچك سازي دولت و تعديل نيروي انساني بدنه دولتي 

در اشل هاي پايين شغلي از دست داده اند. 
چهارم، در بازار كار احتماال رقمي بين دو تا چهار ميليون 
نفر از نيروهاي كار در اثر حضور فزاينده ش��ركت هاي 
پيمانكاري تامين نيروي انساني از چيزي كه قبل ترها 
داشتند محروم ش��ده اند، يعني از حق رابطه مستقيم 
حقوقي با كارفرمايان مستقم خودشان. پنجم، نيروهاي 
كار امروز به تمامي از حق برخورداري از رشد دستمزدها 
و حقوق شان متناس��ب با فاكتورهايي مثل نرخ تورم و 
سبد مصرفي متعارف خانوار و استانداردهاي متعارف 
زندگي ك��ه از لح��اظ تاريخي از يك مقط��ع به مقطع 
ديگر متفاوت اس��ت نابرخوردارتر ش��ده اند، آن هم در 
اثر نقش آفريني پررنگ ان��واع نهادهايي كه در خدمت 
سركوب سيس��تماتيك دس��تمزدها و دريافتي هاي 
نيروهاي كار در ب��ازار كار قرار دارند. شش��م نيز اينكه 
نيروهاي كار امروزه از حق برخورداري از تش��كل هاي 

مستقل خودشان محروم شده اند. 
اين ش��ش عاملي كه اش��اره ك��ردم به عل��ت اجراي 
سياس��ت هايي كه بي اس��تثنا تمام دولت هاي پس از 
جن��گ در زمينه رابطه بي��ن كارگر و كارفرم��ا به طور 

سيستماتيك به اجرا گذاشته اند به وقوع پيوسته است. 
بنابراين در نخس��تين حوزه اي كه اش��اره كردم، يعني 
انواع سپهرهاي گوناگون حيات شهروندي، بخش هاي 
وس��يعي از مردم در نق��ش سلب مالكيت ش��دگان از 
بسياري چيزهايي كه يا قبل ترها داشتند يا طبق قانون 
اساسي يا س��اير قوانين مادر بايد داشته باشند، محروم 
شده اند. همين بخش از جمعيت كه اكثريت جامعه را 
دربرمي گيرند در دومين حوزه اي نيز كه اجماال موضوع 
بحث ق��رار دارم، يعن��ي در ب��ازار كار، خيلي چيزهاي 
ديگر را از دس��ت داده اند كه به كاهش چشمگيري در 
عايدي هاي شان انجاميده اس��ت. نه فقط عايدي هاي 
مستقيم ش��ان كاهش يافت��ه، بلكه س��اير مولفه هاي 
تعيين كننده شرايط كاري شان مثل ايمني محل كار، 
امنيت شغلي، شرايط اسكان، شدت كار، ساعات فراغت 
و مواردي از اين دس��ت نيز جملگي همه رو به وخامت 
گذاشته و متناس��ب با شرايط زيستي ش��ان به شدت 
نزول يافته اس��ت. يعني نه فقط در ب��ازار و محل كار و 
به اصط��الح كارخانه حاال چيزه��اي كمتري به چنگ 
مي آورند، بلكه در مس��ير بين كارخانه و خانه و نيز در 
خانه نيز سطح زندگي ش��ان مطلقا به موازات افزايش 
سطوح متعارف زندگي حركت نكرده است، يعني براي 
حمل و نقل، براي اوقات فراغت، براي خريد روزانه، براي 
مصرف كاالهاي فرهنگي، براي برخورداري از آموزش 
و سالمت و بهداش��ت و درمان و غيره بيش از پيش در 
مضيقه قرار گرفته اند. خالصه، تجربه هاي زيسته شان در 

زندگي روزمره به مراتب دردناك تر شده است. 
  اي�ن حق�وق سلب ش�ده در كج�ا انباش�ته 

شده است؟
پاسخ اين پرسش را بايد در روي ديگر سكه جست وجو 
كنيم، يعن��ي در جم��ع س��لب مالكيت كنندگان كه 
اقلي��ت جامع��ه را دربرمي گيرن��د، يعن��ي در فرآيند 
س��لب مالكيت كردن ها ك��ه چ��ه مس��تقيم و چ��ه با 
ميانجي هاي اقتص��ادي و اجتماعي به وقوع پيوس��ته 
است. چيزهايي كه سلب مالكيت شدگان از كف داده اند 
و به سلب مالكيت كنندگان واگذاشته شده است به سه 

اسماعيل محمدولي

مريم مجد

 موضوع : تجديد آگهي مناقصه عمومي
)يك مرحله اي با ارزيابي كيفي( شماره ٩٦/٢١

1- نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضالب منطقه3 شهر تهران. 
2- موضوع مناقصه: خريد ) شامل: تهيه ، بارگيري ،حمل ، تخليه و تحويل ( انواع اتصاالت واقالم مورد نياز.

3- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه : متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند حداكثر تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 96/10/27 با معرفي نامه معتبر به دبيرخانه اين 
شركت به نشاني : تهران ، خيابان جالل آل احمد - ابتداي آرش مهر) شهر آرا ( مراجعه و مبلغ 000ر300 )س�يصدهزار( ريال به حساب شماره 3-404109-40-884 نزد بانك 

سامان شعبه کوی نصر به نام شركت آب و فاضالب منطقه 3 شهر تهران واريز و فيش مربوطه را به دبيرخانه اين شركت تسليم  ونسبت به در يافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.
4 - مدت تحويل : يکماه شمسی .

5- محل اعتبار : از محل اعتبارات جاري شركت.
6- متقاضيان شركت درمناقصه مي بايستي از توليدكنندگان يا نماينده رسمي آنان باشند و رعايت استاندارد و ارائه استاندارد و تضمين كيفيت الزامي مي باشد .

7- مبلغ تضمين شركت در مناقصه به ميزان 000ر000ر320 )سيصدوبيست ميليون( ريال و به يكي از انواع ذيل مي باشد : 
- چك بانكي تضميني ، ضمانتنامه بانك�ي و يا واريز نق�دي به حساب شماره 3-404109-40-884 نزد بانك سامان شعبه کوی نصر بنام شركت آب و فاضالب منطقه 3 شهر 
تهران و به پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ،مخدوش، فاقد سپرده و سپرده هاي مخدوش يا سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن و همچنين پيشنهاداتي كه 

بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
8- مهلت ومحل تحويل پيشنهاد :  تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 96/11/9 به دبيرخانه اين شركت به نشاني مذكور.

9- زمان ومحل گشايش جلسه اول پيش�نهادها )پاکات الف وب(: ساعت 10 روز سه ش�نبه مورخ 96/11/10 در محل دفتر قراردادها و امور بازرگاني اين شرکت بازو قرائت 
خواهند شد.

10- زمان ومحل گشايش جلسه دوم پيشنهادها )پاکات ج( : ساعت 10 روز سه شنبه  مورخ 96/11/17 در محل دفتر قراردادها و امور بازرگاني اين شرکت بازو قرائت خواهند 
شد.

11- هزينه درج آگهي در يك نوبت بعهده برنده مناقصه مي باشد .
                                                                                               )http://tender.bazresi.ir( و)http://www.nww.ir( و )http://iets.mporg.ir(:12- سايراطالعات مربوطه دراسنادمناقصه مندرج است.نشانيهاي سايت اينترنتي

شركت آب و فاضالب منطقه 3 شهر تهران)سهامي خاص( 

شركت آب و فاضالب منطقه 3 
شهر تهران)سهامي خاص( 

اقتصاد مقاومتي بعنوان شعار سال يك مجموعه است كه در زير نام آن هم اقدام و عمل مي گنجدو هم توليد و اشتغال.  )مقام معظم رهبري( 

پروژه بزرگ و پيش��رفته باغ علم ك��ودك تهران 
با همكاري ش��ركت ال جي و ش��هرداري تهران 
طي مراس��مي باش��كوه و با حضور تعداد زيادي 
از ش��خصيت هاي فرهنگي و هنري افتتاح ش��د. 
اين افتتاحيه با اجراي فرزاد حس��ني و در حضور 
افرادي چ��ون س��فير ك��ره، نماينده يونس��كو، 
مدير عام��ل ال ج��ي، مدير ب��اغ كتاب ته��ران و 
البته س��فير برند ال جي خانم نيكي كريمي روز 
پنجشنبه 21 دي ماه برگزار ش��د. به عالوه تعداد 
زي��ادي از ش��خصيت هاي فرهنگ��ي- هنري و 
فعالين حوزه ك��ودك نيز در اين مراس��م حضور 
پيدا ك��رده و از اين اق��دام فرهنگي- آموزش��ي 

ال جي براي كودكان ايراني تقدير كردند. 
 LG Kids Science Hall مركز مخصوص كودكان
)باغ علم كودك( ن��ام دارد، با همكاري ش��ركت 
ال جي و با الگوبرداري از مركز علمي اين شركت 
در شهرهاي سئول و بوسان س��اخته شده است. 
مركزي كه افق جديدي در س��اخت مركز علمي 
و تفريحي در ايران خواهد گشود. باغ علم كودك 
در مساحت2 هزار مترمربع در  باغ كتاب تاسيس 
ش��ده و مخاطب آن كودك ۷ تا 12 س��ال است. 
اين مرك��ز در قلب پ��روژه باغ كتاب ته��ران قرار 
دارد كه زيرس��اختي ح��دود 6۵ ه��زار مترمربع 
داشته و هدف آن ايجاد مركزي بزرگ و همه گير 
براي دوس��تداران علم و فرهنگ اس��ت. يكي از 
قس��مت هاي اين پروژه بزرگ ب��اغ علم كودكان 
است تا خردساالن، كودكان و نوجوانان به شكلي 
متفاوت و جذاب و هم��راه با بازي بتوانند  مفاهيم 

علمي را بياموزند. 
ب��اغ علم ك��ودك هفت فض��اي مس��تقل دارد و 
چهار داس��تان مختلف تعريف مي كند: يك فضا 
 به »داس��تان بدن« اختص��اص دارد. فضاي دوم 
»داس��تان خانه« ن��ام دارد و در آن بچه ها با طرز 
كار وس��ايل خانه، ميزان مصرف انرژي و...  آش��نا 
مي شوند. داس��تان بعدي »داستان  زمين« است 
كه درباره زمين و مسائل زيست محيطي آموزش 
مي دهد. بخش ديگر   »داس��تان ش��هر« است كه 
بچه ه��ا در آن ي��اد مي گيرند كه چطور وس��ايل 
ارتباطي در شهر به هم متصل مي شوند. در كنار 

 اين چه��ار بخش، ي��ك تئاتر ج��ذاب علمي هم 
وجود دارد و بچه ها مي توانند در س��الن بنشينند 
و نمايش علمي ببينند. نمايش  فيلم سه ُبعدي هم 
در برنامه باغ علم كودك هست تا بچه ها مفاهيم 
علمي اي را كه در تاالر عل��م آموخته اند، با ديدن 

 نمايش و فيلم در ذهن شان تثبيت كنند.  
ش��ركت ال جي عالوه بر ارايه هم��ه اين خدمات 
يك روز مخص��وص در هر هفته ب��راي خيريه ها 
و مدارس��ي كه توان مالي زي��ادي ندارند در نظر 
گرفته اس��ت. در اين روز ك��ه LG Day نام دارد 
اين خيريه ها و مدارس مي توانند به صورت رايگان 
از مجموعه بازديد ك��رده و كودكان كم بضاعت و 

محروم را با علم بيشتر آشنا كنند. 
پروژه باغ عل��م كودك در س��ال 198۷ تحت نام 
Yonam  آغاز به كار كرد. هش��ت سال بعد اسم 
اين پ��روژه ب��ه LG Science Hall تغيير كرد 
و بع��د از آن به عن��وان اولين م��وزه علمي بخش 
خصوص��ي در وزارت علم و فن��اوري كره جنوبي 
ثبت شد. بعد از اس��تقبال گس��ترده و به فاصله 
 Busan سه سال بعد، ش��عبه ديگر پارك علمي
افتتاح شد. اين پروژه در سال 2009 برنده جايزه 
»فرهنگ علمي كره« از طرف وزارتخانه كش��ور 
كره ش��د. در ادامه موفقيت هاي پ��روژه باغ علم 
كودك ال جي سال پيش يادداشت تفاهمي بين 

شهرداري تهران و ال جي براي س��اخت باغ علم 
نوشته و بعد از آن پروژه ساخت باغ علم كودكان 

در تهران آغاز شد. 
باغ علم ال جي، ب��ا توجه به اينك��ه بچه ها خيلي 
فرص��ت نمي كنند ب��ا مفاهيم علم��ي به صورت 
 ملموس و عمل��ي برخ��ورد كنن��د، مي تواند در 
برقراري بهت��ر ارتباط بچه ها با عل��م كمك كند. 
همچنين كمك مي كند بچه ها  بفهمند چيزهايي 
كه مي خوانند، به صورت عيني چه حاصلي دارد. 
اين مجموعه به دنبال اين اس��ت ك��ه خواندن و 
تجربه كردن  با هم اتف��اق بيفتد. چون مراكز علم 
روايت ديگ��ري از همان چيزهايي هس��تند كه 

بچه ها در كتاب هاي شان مي خوانند. 
آقاي دي اس آن، مديرعام��ل ال جي مي گويد: در 
س��ال 201۷ م��اLG Kids Science Hall را 
براي اولين بار در خارج از كش��ور كره جنوبي، در 
مجموعه باغ كتاب با همكاري ب��اغ كتاب تهران 
افتتاح كرديم. اين پروژه ب��راي ما ارزش و معناي 
زيادي داشت. ما مطمئنيم بس��ياري از كودكان 
ايراني جهان هيجان انگيز علم را كشف كرده و باغ 
علم را با روياهايي براي دانشمند شدن و مهندس 
ش��دن ترك مي كنند. كس��اني كه در آينده قرار 
است كارهاي بس��يار بزرگي براي ما و دنيا انجام 

دهند. 

LG Kids Science Hall )باغ علم كودك( افتتاح شد
شركت ال جي با همكاري شهرداري تهران پروژه مشترك باغ علم كودكان در ايران را افتتاح كرد

شكل تجلي يافته است. 
اول، بس��ط حقوق مالكيت خصوصي بر ظرفيت هاي 
محيط زيست. امروز حقوق مالكيت خصوصي بر انواع 
ظرفيت ه��اي محيط زيس��ت، يعني فض��اي عمودي 
شهرها، اراضي و مستغالت و مسكن، معادن و كاني ها، 
جنگل و ش��يالت و خاك و غيره در قياس با گذشته ها 
به مراتب بيش��تر شده اس��ت. دوم، بس��ط حق تصرف 
دولتي ب��ر ظرفيت هاي محيط زيس��ت به مدد رش��د 
تكنولوژي و بي اثرترسازي نقش آفريني از پايين به باالي 
جامعه و فقدان يك جنبش مس��تحكم براي صيانت از 
محيط زيست. سوم نيز بسط حق مالكيت وقفي در اثر 
تقويت انواع س��ازمان هاي آييني. درواقع آنچه اكثريت 
شهروندان به درجات گوناگون از دست داده اند به شكل 
انبس��اط اين س��ه نوع حقوق مالكيت بر ظرفيت هاي 
محيط زيست در س��ال هاي پس از جنگ تجلي يافته 

است. 
 اجازه دهيد تا يك تصوير كلي تا اين جاي صحبت مان 
به دس��ت بدهم. نظام تصميم گيري ما در س��ال هاي 
پ��س از جنگ كوش��يده اس��ت از س��هم بري طبقات 
پايين تر از كيك توليد شده در اقتصاد بكاهد تا طبقات 
فرادس��ت تر در قال��ب بخش خصوص��ي و بخش هاي 
دولتي و شبه دولتي هر چه فربه تر شوند و سرمايه گذاري 
كنند و تولي��د بيش��تري را رقم بزنند و س��پس فوايد 
چنين دگرگوني هايي از رهگذر فروب��ارش به طبقات 
فرودست تر نيز نشت كند. اما چنين ريخته به پايين و 
چنين فروبارشي تحقق نيافته است. نوع توازن قدرت 
در س��اختار سياس��ي ما نوعي توازن قوا در س��ه حوزه 
اقتصادي را تعين بخش��يده اس��ت كه مان��ع از تحقق 
چنين هدفي ش��ده است. اشاره ام به س��ه حوزه خاص 
اقتصادي اس��ت: يكم، محل كار؛ دوم، بازارهاي كاالها 
و خدمات؛ و س��وم، قلم��رو س��رمايه گذاري مجدد. در 
محل كار مي بينيم نيروهاي نامولد ب��ر نيروهاي مولد 
غلبه دارن��د، هم در بخ��ش خصوصي، ه��م در بخش 
دولتي، و هم در بخش شبه دولتي، هرچند در هر كدام 
به علل گوناگون. در نتيجه گرچه طبقات فرادس��ت تر 
فربه تر ش��ده اند اما مناب��ع اقتصادي ش��ان را كمتر به 
سمت فعاليت هاي مولد هدايت مي كنند. در بازارهاي 
داخل��ي كاالها و خدم��ات مي بينيم س��رمايه تجاري 
بر توليدكنن��دگان داخل��ي غلب��ه دارد و محصوالت 
توليدكنندگان داخلي به حد كفايت در داخل كش��ور 
تقاضاي موثر ندارند. در قلمرو س��رمايه گذاري مجدد 
نيز مي بينيم در اثر غلبه سرمايه برداران از اقتصاد ملي 
بر سرمايه گذاران در اقتصاد ملي اصوال منابع اقتصادي 
اقليتي كه از س��لب مالكيت كنندگان  اس��ت بيشتر به 
خ��ارج از مرزه��اي ملي حرك��ت مي كن��د و كمتر در 
داخل كشور سرمايه گذاري مي شود. بنابراين گرچه با 
موفقيت از اكثريت جامعه سلب مالكيت شده و به جيب 
و حس��اب هاي بانكي اقليِت س��لب مالكيت كننده در 
ابعادي وسيع واريز شده است اما اين طبقات فرادست تر 
نه چندان به توليد روي آورده اند و ن��ه وقتي هم كه به 
فعاليت هاي توليدي روي آورده اند محصوالت ش��ان به 
حد كفايت از تقاضاي موثر در داخل كش��ور بهره مند 
ش��ده اند و نه اگر وقتي توليد كرده ان��د و تقاضاي موثر 
نيز براي محصوالت شان به دس��ت آورده اند و سودآور 
بوده اند سودهاي كسب شده ش��ان را به حد كفايت در 
داخل كش��ور در فعاليت هاي مولد از نو سرمايه گذاري 
كرده اند. ازاي��ن رو روند توليد در اقتص��اد ايران همواره 
تضعيف شده اس��ت، آن هم در اثر نوع خاصي از الگوي 
توزيع قدرت سياسي در س��اختار سياسي ما. سرشت 
دوگانه قدرت سياسي در س��اختار سياسي ما است كه 
بنا بر عللي كه اينجا از كنارش��ان مي گ��ذرم، وضعيت 
تضعيف مستمر توليد در اقتصاد ايران را رقم زده است. 
در چنين چارچوبي، ابعاد وسيع دگرگوني هايي كه در 
سال هاي پس از جنگ به وقوع پيوسته تمام و كمال به 
زيان اكثريت ش��هروندان بوده است، اكثريتي كه البته 
به هيچ وجه همگن نيس��تند و كس��اني در جمع شان 

بيش��تر متضرر ش��ده اند و كس��اني كمتر و كساني در 
فالن حوزه صدمه خورده اند و كساني در بهمان حوزه. 
اين اكثريت بازنده آنگاه كه موفق نش��ود خواسته ها و 
مطالباتش را از مجراي سياس��ت رس��مي به تاالرهاي 
قدرت سياسي برس��اند چه بسا خواس��ته يا ناخواسته 
براي انتقال صداي گله مندانه اش به سياست غيررسمي 

رجوع كند. دي ماه 96 چنين شد. 
  به روند بينواتر شدن مردم اشاره كرديد. داليل 
اين اتف�اق آن طور كه مي گويي�د تدريجي و طي 
دهه ها انباشته شده اس�ت. پس چرا بسياري را 
غافلگير كرده اس�ت؟ چه دليلي باعث ش�نيده 

نشدن صداي معترضان شده بود؟ 
من و امثال م��ن مدت هاي مديدي اس��ت كه نه فقط 
اين صدا را مي ش��نويم بلكه حامل آن نيز هس��تيم اما 
سياس��تگذاران و كليت نظام سياس��ي ما اي��ن صدا را 
نش��نيدند، آن هم چون فقط دو ص��داي متمايز ديگر 
در گوش هاي شان طنين داش��ت. يك صدا كه از پايان 
جنگ تا امروز همواره طنين داش��ته است اين بوده كه 
موتور رشد و توسعه اقتصادي در ايران همان مجموعه 
صاحبان كس��ب وكار در بخش خصوصي هس��تند. بر 
طبق اين صدا، اگر وضع بخش خصوصي بهتر ش��ود، 
وضع طبقات فرودست تر نيز در درازمدت بهتر خواهد 
ش��د. حاال چطور بايد وضع طبقات فرادست تر بهبود 
يابد؟ از طريق بدتر ش��دن وضع طبقات فرودس��ت تر 
در كوتاه م��دت و ميان م��دت. منوي��ات اين ص��دا در 
س��ال هاي پس از جنگ به اجرا گذاشته ش��د. اتفاقي 
كه در عمل افتاد اين بود كه وضع طبقات فرادس��ت تر 
از لحاظ اقتصادي بسيار بهتر شد اما ثروتي كه به زيان 
اكثريت در دستان شان متمركز شد عمدتا يا به سمت 

خ��ارج از ايران هدايت ش��د يا در خود ايران به س��مت 
فعاليت ه��اي نامولد. وضع طبقات فرودس��ت تر كه در 
كوتاه م��دت وخامت يافت��ه بود در درازم��دت وخامت 
شديدتري يافت. اين پروژه شكست خورده اي است كه 
شكس��ت آن در همان دوره اول رياست جمهوري آقاي 
هاشمي رفسنجاني تجلي تاريخي پيدا كرد اما در دولت 
فعلي بعد از گذر بيست واندي سال كماكان با قوت از آن 

دفاع مي شود. 
اين صداي اول ب��ود. صداي دوم كه هم��واره در گوش 
هيات حاكم��ه ما طنين دارد و باعث نش��نيدن صداي 
دي ماه 96 تا قبل از اين تاريخ ش��ده، اين است كه نظام 
سياس��ي ما خواس��ته هايي دارد، هم در سطح ملي در 
قبال نحوه زيست شهروندان و هم در بيرون از مرزهاي 
ملي در زمينه نوع آرايش قدرت و س��هم ايران از قدرت 
در س��طوح گوناگون منطقه اي و جهان��ي. تحقق اين 
خواس��ته ها در گرو خرج كردن منابع مالي گسترده اي 
اس��ت. اين منابع مالي گس��ترده كه درواق��ع يا براي 
گسترش س��ازوكارهاي حكمراني درون مرزها يا براي 
تقويت دستگاه ديپلماسي كشور در بيرون مرزها صرف 
مي ش��ود، جا را براي اجراي وظايفي كه قانون اساسي 
بر دوش دولت گذاشته است تنگ مي كند. دولت هاي 
بعد از جنگ همواره در اثر انبس��اط خواسته هاي نظام 
سياس��ي ما، ناگزير از انقباض بودجه ه��اي مربوط به 
تامين حقوق اجتماعي و اقتصادي بخش هاي گوناگون 
شهروندان شده اند. اين عقب نش��يني دولت از اجراي 
وظايف اجتماعي اش اصوال زندگي طبقات فرودست تر 
را عميقا تحت ش��عاع خود ق��رار داده اس��ت. اين هم 
ن��وع تاثيرگذاري دومين صدايي اس��ت ك��ه در گوش 
حكمرانان ما طنين داشته است. اين دو صدا كه يكي در 

گوش بخش هاي انتخابي و ديگري در گوش بخش هاي 
انتصابي نظام سياسي ما طنين داشته است همواره در 
تاالرهاي قدرت سياس��ي از شنيدن صداي بي صدايان 

دهه هاي اخير ممانعت كرده است. 
  نظرتان درباره برنامه هاي اقتصادي دولت براي 
كاهش تنش چيست؟ منظورم برنامه هايي است 
كه به اسم برنامه هاي اصالحي در بودجه معرفي 
ش�ده اند. اگر قرار اس�ت دولت از اش�تباهاتش 
عقب نشيني كند، اين اتفاق در چه نقطه اي بايد 

بيفتد؟
گامي كه مثال فراكس��يون اميد در مجلس براي كاهش 
بودجه جدول سابقا 1۷ اليحه بودجه مي خواهد بردارد 
گام مثبتي اس��ت و بايد از آن اس��تقبال كرد. اما در نظر 
داشته باش��يم كه اين گام مثبت مطلقا تناسبي با ابعاد 
بحران هايي كه ما را احاطه كرده اند ن��دارد. اتفاقا اينكه 
تمركز اصل��ي نمايندگان مجلس ما فق��ط روي اصالح 
بودجه دولت اس��ت. به خودي خود نش��ان مي دهد كه 
مقام هاي مس��وول از عمق بحران و از مس��ير طي شده 
بحران زده اي كه به وضعيت كنوني منتهي ش��ده درك 
عميقي ندارند. اوج اين درك غلط و نفهميدن مس��ائل 
اقتصاد سياس��ي ايران را م��ا در رويكرد تي��م اقتصادي 
دولت دوازدهم و اگر سمبليك بگويم، در نوع نگاه شخص 
مشاور اقتصادي رييس جمهور، يعني آقاي مسعود نيلي، 
مي توانيم ببينيم، هم در نگاه شخص ايشان و هم در نگاه 
مخالفان شان در تيم دولت و ساير بدنه هاي تكنوكراسي 
دولتي كه تمايل دارند به اقتص��اد ركود زده مان با لهيب 
تورم گرما ببخشند. گزافه گويي اس��ت اگر ادعا كنيم ما 
امروز براي بحران هاي اقتص��ادي فرواني كه احاطه مان 
كرده اند راه حل هاي قطعي داريم. اما ش��خصا معتقدم 
راه هايي براي مهار سرعت رشد بحران ها داريم. اگر دولت 
به دنبال مهار سرعت رش��د اين بحران هاست، به گمان 
من بايد چند س��وگيري اصلي را در دستور كار خودش 
قرار دهد كه بالاستثنا با سوگيري هاي تمام دولت هاي 

پس از جنگ در تغاير است. 
يكم، توق��ف س��ازوكارهاي س��لب مالكيت از توده ها. 
مش��خصا اش��اره ام به سياس��ت هاي ذيل است: توقف 
سياس��ت خصوصي س��ازي، انح��الل قس��مت هاي 
رصدشده بخش غيرمتشكل بازار پولي كه زيرنظر بانك 
مركزي نيستند و در خلق نقدينگي و ايجاد تورم بسيار 
موثرند، حركت به س��مت ملي س��ازي بانك ها و ساير 
نهادهاي پولي، مبارزه با فساد اقتصادي در بدنه دولت، 
تغيير الگوي توزيع تسهيالت در ش��بكه بانكي به نفع 
نيروهاي مولد و نيز به نف��ع نيازهاي اجتماعي طبقات 
فرودست تر، تغيير الگوي ماليات ستاني از رهگذر حذف 
ماليات بر مصرف و بس��ط ماليات بر ثروت و ماليات بر 
درآمد و لغو معافيت هاي مالياتي بخش هاي شبه دولتي 
و اس��تفاده از ظرفيت هاي موجود ب��راي كاهش ابعاد 
وسيع فرار مالياتي، تغيير الگوي توزيع مخارج دولت به 
نفع خدمات اجتماعي و به زيان سازوكارهاي حكمراني، 
تغيي��ر الگ��وي تعرفه گيري ه��ا و عوارض گيري ها به 
زيان نيروهاي نامولد و ب��ه نفع نيروهاي مولد و طبقات 
فرودس��ت تر اجتماعي، توقف ان��واع زمين خواري ها، 
تصحيح مقررات حاكم بر تغيير كاربري اراضي به هواي 
صيان��ت از محيط زيس��ت، كااليي زداي��ي از خدمات 
اجتماعي دولت و توقف هرچه س��ريع تر تراكم فروشي 
شهرداري ها در تمام شهرهاي بزرگ. اينها همه يعني 

توقف انواع سازوكارهاي سلب مالكيت از توده ها. 
دوم، تحقق دگرگوني هايي در بازار كار. مشخصا اشاره ام 
به سياس��ت هاي زير است: دايمي س��ازي قراردادهاي 
كاري در زمينه مش��اغلي ك��ه ماهيت دايم��ي دارند، 
انحالل ش��ركت هاي پيمانكاري تامين نيروي انساني 
كه به زيان كارفرمايان مستقيم عمل مي كنند و هم به 
زيان نيروهاي كار، شموليت مجدد قانون كار براي تمام 
نيروهاي كار كه تابعيت ملي يا ح��ق اجازه كار در واحد 
ملي دارند، عزم جزم دولت براي اشتغال زايي مستقيم 
به دس��ت خودش و نه صرفا تمهي��د زمينه هاي الزم 
براي اش��تغال زايي بخش خصوصي، حركت به سمت 
تعاوني هاي نيروهاي كار، صدور اجازه براي تشكل يابي 

نيروهاي كار مستقل از دولت و كارفرما و بنابراين تغيير 
بنيادي در فصل شش��م قانون كار و توقف برخوردهاي 
غيرحقوقي با تشكل هايي كه گرچه قانوني نيستند اما 
ممنوعيتي نيز در قانون براي شان در نظر گرفته نشده 

است. 
سوم، از س��ويي تالش بايد براي بس��ط نوعي از حقوق 
مالكيت ك��ه در تمام س��ال هاي پس از جن��گ به آن 
بي التفاتي شده است، يعني حقوق مالكيت تعاوني و از 
سوي ديگر كاهش سرعت رشد سه نوع ديگر از حقوق 
مالكيت ب��ر ظرفيت هاي محيط ز يس��ت ك��ه در تمام 
س��ال هاي پس از جنگ به طرزي ش��تابناك منبسط 

شده اند. 
چهارم، تغيير ت��وازن قوا ميان نيروه��اي مولد و نامولد 
در محل كار به زيان دومي ه��ا، هم در بخش خصوصي 
و هم در بخش هاي دولتي و شبه دولتي، آن هم از طريق 
تالش براي تاسيس محل كار مشاركتي و تعاوني هاي 

نيروهاي كار. 
پنجم تضعيف س��رمايه تجاري به نفع توليدكنندگان 
داخلي و تقويت تعاوني هاي مصرف و ياري رس��اني به 
تاسيس فدراسيون هايي از انواع تعاوني ها در سطح ملي 
و كمك رساني به س��ازمان يابي توليدكنندگان داخلي 

براي گسترش صادرات غيرنفتي. 
شش��م، مجموع��ه سياس��ت هايي ك��ه ب��ه تضعيف 
س��رمايه برداران از اقتصاد ملي مي انجامد. مش��خصا از 
سياس��ت هاي زير س��خن مي گويم: بازنگري در اهداف 
دستگاه ديپلماسي كش��ور ضمن حفظ امنيت ملي به 
گونه اي كه ارزبري تحقق خواس��ته هاي ديپلماتيك در 
بيرون از مرزها مهار ش��ود و ازاين رو يكي از اصلي ترين 
مجراهاي خروج ارز از كشور تنگ تر شود؛ مقررات گذاري 
در زمين��ه فعاليت هاي اقتصادي اعضاي تكنوكراس��ي 
دولتي و بس��تگان درجه اول ش��ان در خارج از كش��ور 
و ازاي��ن رو تالش براي بس��تن يكي ديگ��ر از مجراهاي 
خروج سرمايه كه به هواي خريدن امنيت سياسي براي 
نيروهاي تكنوكراتيك به زي��ان توده هاي مردم به وقوع 
مي پيوندد؛ تالش ب��راي تامين س��طوح قابل قبولي از 
حقوق مدني و سياسي شهروندي در كشور به قصد ايجاد 
انگيزه جهت اجتناب اعضاي طبقه متوسط از راي دادن 
با پاها و مهاجرت از كش��ور كه هنگام عزيمت به ناگزير 
سرمايه هاي خرد خودشان را نيز با خود مي برند؛ كاهش 
درجه  تحرك س��رمايه هاي كالن متعل��ق به صاحبان 
كسب وكارهاي بزرگ مقياس كه به هواي تامين منافع 
شخصي ش��ان از اصلي ترين كارگزاران فرار س��رمايه از 

كشور هستند. 
س��ه دس��ته اخير از س��وگيري هايي كه اجماال محل 
اش��اره ام قرار گرفت هرگز ميس��ر نخواهد ش��د مگر 
از طري��ق برداش��تن گام هايي ولو تدريجي به س��وي 
مقصدي غيرمشروطه ستيزانه در الگوي توزيع قدرت 
سياسي در كشور زيرا سرش��ت دوگانه قدرت سياسي 
در ساختار سياسي ما اصلي ترين علت غلبه نيروهاي 
نامولد بر نيروهاي مولد بوده اس��ت. بنابراين، با تاكيد 
مي گويم كه ما از لحاظ فني در شرايط بحراني كنوني 
مي توانيم سياس��ت هايي اقتصادي را در پيش بگيريم 
كه سرعت رش��د بحران هاي اقتصادي كنوني را مهار 
كنند اما اين پ��روژه اقتص��ادي ضرورتا باي��د با نوعي 
پروژه سياس��ي در زمينه تحول سرشت دوگانه قدرت 
در ايران تكميل ش��ود. بدون اجراي اين برنامه دوقلو با 
اطمينان خاطر مي ت��وان گفت تجربه دي م��اه 96 در 
مقاطعي زماني كه پيشاپيش كسي نمي داند چه هنگام 
خواهد بود از نو بارها تكرار خواهد شد و احتماال هر بار 

سهمگين تر از بار قبلي. 

  جرقه ناآرامي ه�ا و بخش مهم�ي از نيروي 
محركه اشاعه ش�ان در حوزه اقتص�ادي رقم 
خورد اما آنچه ش�عله هاي ناآرامي ها را دم افزا 
كرد نارضايي از نابرخورداري از حداقل هايي از 
حقوق مدني و سياسي ش�هروندي هم بود. به 
اين معنا ناآرامي ها تجلي مجموعه عظيمي از 

گله مندي هاي اقتصادي و سياسي بوده است 

 آنچ�ه اتف�اق افت�اد فق�ط محص�ول عملكرد 
دولت ه�اي يازده�م و دوازده�م نيس�ت، ام�ا 
دولت فعلي از اين حيث ش�اخص اس�ت كه تمام 
خطاهايي را كه دولت هاي قبل�ي جداجدا انجام 
مي دادند در خود متراكم و انباش�ته كرده است و 
به اين اعتبار، دولت هاي يازده�م و دوازدهم هم 
در ن�وع جهت گيري اقتصادي ش�ان و هم در نوع 
سوگيري سياسي شان اصوال نقش فراواني در بروز 

ناآرامي ها داشته اند

 ب�ا تاكي�د مي گوي�م ك�ه م�ا از لح�اظ فني 
مي تواني�م  كنون�ي  بحران�ي  ش�رايط  در 
سياست هايي اقتصادي را در پيش بگيريم كه 
سرعت رشد بحران هاي اقتصادي را مهار كنند 
اما اين پ�روژه اقتصادي ضرورت�ا بايد با نوعي 
پروژه سياسي در زمينه تحول سرشت دوگانه 

قدرت در ايران تكميل شود 


