
 

 

   بیدگلـی اسالمـی سعید دکتر و رفیعــی مینو دکتر دانا، رئــیس فریبرز دکتر گو با  وگفت 

 رسمی در جهت تحقق عدالت اجتماعی  غیر هايحمـایت اقتصادي از سکونتگاه

  
دارد یا عواید اجتماعی؟ ها، منافع اقتصادي اولویت هاي سکونتگاه غیررسمی را بپردازد؟ در پرداخت این هرینهچه کسی باید هزینه

روست؟ اینها ها پیشهایی براي رفع این مسئلهرسمی کجاست؟ چه راههاي غیرگیر سکونتگاهریشه مشکالت اقتصادي گریبان
گیرد. براي یافتن پاسخی درخور رسمی نشأت میهاي غیرهایی است که از دغدغه بهبود کیفیت زندگی ساکنین سکونتگاهپرسش

نظران در گویی با دکتر فریبرز رییس دانا، دکتر مینو رفیعی و دکتر سعید اسالمی بیدگلی، سه تن از صاحبوا، گفتهبه این پرسش
  بندي کرد:هاي ارائه شده را چنین جمعتوان پاسخعرصه اقتصاد شهري صورت گرفت که می

ریزي توسعه نامتوازان محصول عدم برنامه رسمی در کشور توسعه نامتوازن است. اینهاي غیرگیري سکونتگاهعلت اصلی شکل
بایست جهت ارتقاي کیفیت اي که در حال حاضر دولت میجانبه کشور است. هزینهصحیح و اهمال دولت در توسعه یکپارچه و همه

میانی می ها، شهرهاي کوچک واي است که باید براي تقویت روستاها بپردازد، در اصل همان هزینهزندگی ساکنان این سکونتگاه
ها با هدف بهبود وضعیت تشویق بخش خصوصی به مشارکت در تأمین منابع مالی پروژه«هاي اخیر شعار پرداخت. در سال

رسد؛ این در حالی است که تکیه دولت به مشارکت بخش ریزي به گوش میمکرراً در ادبیات برنامه» هاي غیررسمیسکونتگاه
است؛ چرا که با توجه به ساختارهاي کالن اقتصادي، بخش جز آب در هاون کوبیدن نبودهخصوصی با اقبال مواجه نشده و چیزي 

ها ندارد و در بدترین حالت به دنبال سودهاي کالنی است که با گذاري در این سکونتگاهخصوصی در بهترین حالت تمایل به سرمایه
ها، اصالح قدام جهت بهبود شرایط زندگی در این سکونتگاهترین ااي دولت در این مناطق سازگاري ندارد. بنیادياهداف توسعه
ها و خدمات پایه است؛ آن هم به گونه اي که محور و پس از آن تأمین زیرساختریزي، احیاي ساختار اقتصادي تولیدساختار برنامه

مندسازي، زمینه مشارکت موثر ساکنان هاي توانبراي ساکنین این سکونتگاه در استطاعت باشد. پس از آن نیز باید با پیگیري برنامه
   فراهم شود.

   شود. هاي این سه کارشناس، دو پرسش کلیدي مطرح میدر ادامه پاسخ



رسمی توسط چه نهادي و هاي غیرنیاز جهت ارتقاي کیفیت زندگـی ساکنان سکونتــگاهتأمین منابع مالی مورد
  فع اقتصاي بیشتر اهمیت دارد یا عواید اجتماعی؟بایست تأمین شود؟ در این فرآیند تأمین مناچگونه می

   
حلی پیدا کنیم که هزینه آن را به گردن اش را انجام ندهد و یا راهاگر شما به دنبال راهـی هستید که دولت یا دستگاهی وظیفـــه

تأمین خدمات و ارائه تسهیالت شناسم، نه چنین راهی اساساً وجود دارد. دولت در قبال مردم بیاندازیم، من نه چنین راهی را می
زندگی به شهروندان، وظایفی دارد که باید آنها را براي تأمین زندگی شهري مردم انجام دهد. بخش خصوصی جز به سود نمی

خواهد و بیخواهیم بخش خصوصی را خیریه قلمداد کنیم. بخش خصوصی سود میزنیم و میاندیشد. چرا خودمان را به آن راه می
  . وجدان سود رحمی ندارد.رحم است

ببینید هدف دولت در اینجا چیست؟ این است که هم بخش خصوصی سود ببرد و هم مردم کاسب شوند؟ اگر بخش خصوصی گفت 
اش ارزد؟ باید برویم او را نصیحت کنیم؟ یا از روي منبر موعظهبرم و به دردسر آن نمیخواهم. من در کار شما سود نمیمن نمی

گوید براي من مقرون به صرفه کنیم اما میگذار را صدا میخواهیم بکنیم؟ سرمایهرا نصیحت اخالقی کنیم؟ چکار میکنیم؟ یا او 
آمد. حداقل گذار نمیآباد این کار را نکردیم؟ هر روز صحبت و پند و جایزه و ... اما سرمایهسازم. مگر در محله نعمتنیست. نمی

گوید اگر من پول اولیه را دار میخواهد. سرمایهها تجمیع شود. این کار یک پول اولیه مییندار این است که زمخواسته سرمایه
  اش بلند نشد چه؟بدهم و یک نفر از خانه

ها بسازد و مردم موقتاً در آنجا ساکن شوند. باید بساز ریسک معطل ماندن سرمایه را دولت به عهده بگیرد. یک جاهایی را شهرداري
درصد سود 90هایش را جمع کند داند اگر پولگذار میانع کنیم که سودي محدود برایت کافیست. ولی وقتی سرمایهو بفروش را ق

   دهد.برد چرا بیاید؟ مگر خیر است؟ او خیراتش را از طریق نماز و روزه و خمس و ... میمی
   

ریزي، طراحی و مجوز ایجاد   گونه برنامهمردم بدون هیچهایی هستند که توسط خود رســــــمی سکونتگاههاي غیرسکونتـــــگاه
اند. این ریزان و مسئولین تأمین رفاه مردم به وجود آمدههاي غیررسمی بر اثر عدم موفقیت طراحان، برنامهشوند. سکونتگاهمی

ام، کامالً به یاد دارم زمانی این تهها انواع بسیار متفاوتی دارند. بنده از جوانی در این حوزه مطالعات و تجربیاتی داشسکونتگاه
آباد کنونی، آلونکها به صورت دخمه و آلونک بودند. در جنوب شهر تهران و حتی برخی از نقاط میانی شهر نظیر بهجتسکونتگاه

آمدن این داید یا خیر؛ بنده از زمان به وجوشهر امروز را دیدهدانم شما نسیمهایی وجود داشت، من نمینشینینشینی و زاغه
هاي قبل از انقالب و حتی اوایل انقالب بسیار نشینیام، این سکونتگاه با زاغهسکونتگاه تاکنون به این منطقه بارها مراجعه کرده

اند. آخرین باري که به آنجا رفتم، اتفاقا جاي بسیار دلنشینی بود، شهر براي خود کوچه و خیابان ساخته  تفاوت دارد. ساکنین نسیم
هاي هاي سکونتگاههاي اصلی بود، هر چیزي که شما الزم داشتید را داشتند. به نظر من، یکی از ویژگیهایی که در بر خیابانزهمغا
شوند؛ وسیعی از فضاها، فضاي عمومی محسوب می طیف رسمی نداشتن فضاهاي عمومی است. براساس تعاریف اسکان بشر غیر

گذاران احتمالی در این مناطق کنید چه کسانی سرمایهآموزشی، فضاهاي بهداشتی و .... فکر مینظیر پارك و فضاي سبز، فضاهاي 
   هستند؟

گذار غیروساز در آنها مجوز وجود ندارد. حاال اگر ما بخواهیم سرمایهدانیم، چرا که براي ساخترسمی میها را غیرما این سکونتگاه
وساز است. البته مجوز ساخت به دادن در آن مناطق تشویق کنیم، این کار به نوعی مجوز گذاريعمومی را براي سرمایهدولتی و غیر

رسمی داراي سابقه و هاي غیرگوید به سکونتگاهها خود رویکردي جدید است. این رویکرد میدادن و رسمی کردن این سکونتگاه
در نهایت اقدام کامالً صحیحی نیست، چرا که بالفاصله  دهد، این کارقدمت طوالنی سند بدهید. لیکن تجربیات جهانی نشان می

تر چنین سکونتگاهی را به فروشند و دوباره چند کیلومتر آن طرفهاي آن مناطق باال رفته، ساکنین قدیم، ملک خود را میقیمت
ت. حال اگر بخواهیم سرمایهها نیسدادن به طور کامل راه حل صحیحی براي این گونه سکونتگاهآورد. بنابراین سندوجود خواهند



هاي قانونی و حقوقی باید اصالح شود.که مشکلی که به آن اشاره کردم را به دنبال گذاري را جذب و تشویق کنیم، طبیعتاً پایه
   خواهد داشت.

جات و نهادهاي اي است که تمام کارخانگذار؟ در حال حاضر وضعیت اقتصادي کشور ما به گونهاصالً از اینها گذشته کدام سرمایه
گذاري هاي نابجا با کاالهاي خارجی، در حال ورشکستگی هستند. پس طبیعی است که سرمایهتولیدي، به دلیل نبود تقاضا یا رقابت

   در فضاهاي عمومی نخواهد شد، مگر در فضاهاي تجاري و مراکز خرید.
ها نیست، بلکه حتی این اقدام بر وضعیت این سکونتگاهحل بهبود هاي بزرگ، راهگذاري در فضاهاي تجاري و ساخت مالسرمایه

گذاري تمایل دارد، بخش تجاري است. این مسئله براي اقتصاد کالن گذار به سرمایهمشکالت خواهد افزود. تنها بخشی که سرمایه
   هاي مولد سوق داد.خشگذاري در بمولد را به سمت سرمایههاي غیرما نیز خطرناك است و باید براي آن فکري کرد و سرمایه

آوردن این خدمات و فضاهاي عمومی به عهده دولت و بخش عمومی است. ساکنین رسمی فراهمهاي غیربه نظر من، در سکونتگاه
  ها نیز چنین انتظاري را از دولت دارند.این سکونتگاه

هاي درمانگاه و خانه بهداشت ممکن است کمکخیرین در تأمین خدمات آموزشی، نظیر ساخت مدرسه و بهداشتی، نظیر ساخت 
رسمی به تأمین فضاهاي سبز و هاي غیرشایان توجهی به دولت کنند، ولی فارغ از فضاهاي بهداشتی و آموزشی، در سکونتگاه

   فضاهاي عمومی و امن براي بازي و حضور کودکان و زنان نیز نیاز است.
گونه باید این کارها را انجام دهد. معموًال در این مواقع توپ را تحت عنوان رسیم که چه کسی و چباز به همان بحث اول می

کنیم. مشارکتی گویند مردم مشارکت کنند، ما برایشان فضاي سبز و راه و ... ایجاد میاندازند و میمشارکت به زمین خود مردم می
بسیار باالتري دارند، نیز نداریم. ما نه از آنها براي ساخت  که انتظار آن را حتی از مردم ساکن در شهرها و کسانی که توانایی مالی

رسمی هاي غیرها و فضاهاي آموزشی؛ ولی از ساکنین سکونتگاهخواهیم، نه براي ساخت راهها و فضاهاي سبز مشارکت میپارك
   خواهیم.چنین مشارکتی را می

گذاري این ر مرکز شهر تهران متقاعد کنیم، به دنبال سرمایهگذاري دتوانیم براي سرمایهکه بخش خصوصی را حتی نمیدر حالی
گـذاري در خصــوصی جـهت سرمایـــهگذار بخـشرسمی هستید؟ هیچ توجیهی براي سرمایههاي غیربخش در سکونتگاه

نهادهاي متولی مدیریت این ها و هاي ملی و محلی، شهرداريتوان از دولترسمی وجود ندارد. در نتیجه فقط میهاي غیرسکونتگاه
توانند در نهاد نیز در صورتی که پولی در اختیارشان قرار گیرد، میهاي مردمها انتظار چنین اقداماتی داشت. سازمانسکونتگاه

   ها به بخش دولتی کمک کنند.اجراي این پروژه
   

بایست به صورت کامل از حقوق این اساس میرسمی شهروند این جامعه هستند و بر هاي غیربه هر حال ساکنـین سکونتگاه
شهروندي برخوردار شوند. وظیفه دولت و حاکمیت ارائه حقوق کامل شهروندي به این افراد مطابق با سایر شهروندان جامعه است. 

کرد تا از یرسمی و حاشیه شهرها از ارائه خدمات به آنها پرهیز مهاي غیردر گذشته، دولت براي جلوگیري از گسترش سکونتگاه
نیافته و حتی برخی نیز، ذهنیت برخی از کشورهاي توسعه   حال حاضرها جلوگیري کنند. حتی درگسترش این گونه سکونتگاه

رسمی حدود هاي غیرایم. در کشور ما در سکونتگاهرسانی، به توسعه آنها کمک کردهمدیران کشور ما این است که در صورت خدمت
هستند، این جمعیت، جمعیتی نیست که ما بخواهیم آنها را از ارائه خدمات مستثنی کنیم. یعنی حتی اگر میلیون نفر ساکن  10

توانیم این تئوري نمی - که امروزه ثابت شده نیستند- هاي درستی هستند هاي عدم ارائه خدمات به این افراد، تئوريبپذیریم تئوري
  آورند.یزان جمعیت هر مشکلی را داشته باشد همراه خودبه سطح شهر میمیلیون نفر تعمیم دهیم. چرا که این م 10را به 

هاي این بخش از وظیفه دولت؛ یعنی ارتقاي سطح زندگی شهروندان و ارائه کامل تمام حقوق شهروندي از سوي دولت و همه نهاد
 -کار را از طریق منابع درآمدي خودحاکمیتی اصالً چیزي نیست که به فکر سودآوري در آنها باشیم. یعنی دولت موظف است این 

تأمین کند و این جایی  -شودکه در بیشتر کشورها منابع مالیاتی و عوارض است و در کشور ما منابع نفتی نیز به آن اضافه می
  ها باشد.نیست که دولت بخواهد به فکر سودآوري پروژه



اقتصادي خود است و اگر این منافع تأمین نشود، طبیعتاً سرمایهگذار بخش خصوصی به فکر تأمین منافع سرمایه دیگر، سوي از 
شود، چرا که باید شرایط بینید که اینجا هم نقش دولت پررنگ میکند. میاي که سودآوري بیشتري دارد را انتخاب میگذار گزینه
هاي کالن دولت باید بهگذارياً در سیاستباشد. طبیعتاي فراهم سازد که امکان حضور سرمایه در آن مناطق وجود داشتهرا به گونه

ریزي شهري، به معنایی که دولت مسئولیت دارد نیست. بخش این مسئله توجه شود. ببینید بخش خصوصی مسئول برنامه
فع اي تعیین کند که مناگونهکار بازار را بههاي خودش است. بنابراین دولت باید سازوخصوصی مسئول به سرانجام رساندن پروژه

هاي اش این است، نه اینکه خودش پروژهراستا شود. اصالً دولت وظیفهبخش خصوصی با منافع اجتماعی اقتصادي کشور هم
  اقتصادي را اجرا کند.

هاي زندگی آنها موضوع دومی که توجه به آن ضروري است، آن است که تغییرات سطح زندگی، محیط و اقتصاد افراد، بر هزینه
دهید، باید مراقب باشید این ارتقا با وضعیت فرهنگی اجتماعی و اقتصادي آن هرگاه سطح زندگی افراد را ارتقا می گذارد.تأثیر می

هاي شهري نباید جابجایی ناخواسته جمعیتی رخ شود، در طرحهاي جدید گفته میخوانی داشته باشد. عمدتاً در تئوريمنطقه هم
هاي سطح جدید را است که آیا ساکنین موجود در این محله، توان زندگی و پرداخت هزینهدهد. سوالی که باید به آن فکر کنیم آن 

دهد که بخشی از شهر به لحاظ شوند؟ بخشی از توسعه نامتوازن در توسعه شهرها به این علت رخ میدارند یا مجبور به هجرت می
نکرده، بنابراین بدقوارگی در ساختار اجتماعی، اقتصادي و کند ولی شهر به لحاظ اجتماعی و اقتصادي توسعه پیدا کالبدي رشد می
  ریزي کالن شهري باید فکر شود.اي است که به هر حال در برنامهشود. این هم مسئلهکالبدي ایجاد می

د. در بسیاري سازي ساکنان به ارتقاي برنامه کمک خواهد کروقت توانمندرسمی نگاه کنیم، آنهاي غیراگر از این زوایا به سکونتگاه
ها شود. بدین ترتیب که کالبد را ارتقا داده ولی آدماز مواقع در کشور ما، توانمندي اقتصادي خودش به گلوگاه توسعه تبدیل می

شوند و توانند در کالبد جدید زندگی کنند، بنابراین مجبور به مهاجرت به جاي دیگري میاند و نمیارتقاي اقتصادي پیدا نکرده
اند. واقعاً نباید در این گی قدیم خود و حتی بدتر را تجربه کنند، چرا که بخشی از انرژي و زمان خود را نیز از دست دادههمان زند

  دو مسئله به سودآوري فکر شود.
ها هایی که با هدف ارتقاي زیرساخت از طریق مشارکت بخش خصوصی است، دولت حتماً باید به سودآوري پروژهلیکن در پروژه

گذاري باید به نحوي باشد که دولت بتواند بخش خصوصی را به مشارکت تشویق کند. در این میان باید به این ندیشد، سیاستبیا
کند. راهکار تأمین این مزایاي نسبی در نظر گرفتن امتیازاتی نکته توجه کنیم که بخش خصوصی غالباً به مزایاي نسبی فکر می

که منجر چرا -قیمت نیستهاي اقتصادي مثل وام ارزانست. این امتیازات لزوماً به معناي رانتگذاري در این مناطق ابراي سرمایه
عنوان مثال به بخش خصوصی اعالم شود در قابل انجام کاري مشخص، دولت نیز ؛به - شودبه عدم تخصیص بهینه منابع دولت می

 خصوصی، بخش منابع جذب با همزمان یعنی. کند دنبال بیشتري سرعت با شود ارتقاي زیرساخت در آن منطقه را متعهد می
  جا، صرف کند.آن در را بیشتري منابع کند، تالش نیز دولت

یابد، براي مردم سودآوري اقتصادي به همراه شود یا میزان نور محیط افزایش میهنگامی که در این محالت پارکی ساخته می
کند، آن وقت باید به سازد و اشتغال محلی ایجاد میمی محله در بازارچه یک سرزندگی ایجاد براي دولت ندارد. اما هنگامی که 

تر آن است که به گیرد. درستگیري قرار میسودآوري آن فعالیت فکر شود. بسته به نوع پروژه سودآوري جز معیارهاي تصمیم
و آمدشوند، ممکن است منجر به افزایش میزان رفتمی ها توجه شود. طبیعتاً وقتی در یک منطقه معابر تعریضاثرات جانبی پروژه

کارها دخالت شود. افزایش سطح وکارهاي محلی آنجا شود، بدون اینکه مشخصاً در کسبوها و ایجاد رونق اقتصادي در کسب
وکاهش هزینه حمل ها و خانه یاکند. یا ارتقاي خدمات زیرساختی به افزایش قیمت زمینکارها کمک میودسترسی به رونق کسب

  شود.جایی براي دسترسی به این خدمات منجر مینقل ناشی از جابه
 
 



رسمی در کجاست؟ چه راهکارهایی براي برطرف کردن هاي غیرگیـر سکونتگاهریشه مشـکالت اقتصــادي گریبان
   مشکالت وجود دارد؟

   
گذاري باید در ها نیاز است. سرمایهبراي تشکیل این تعاونیهاست؛ یک سازماندهی مردمی راه حل این مطلب در تشکیل تعاونی

ها به تدریج بپذیرد که با سود کمتري کار کند. ولی شما به بخش خصوصی دل میگذار در تعاونیها مطرح شود و سرمایهتعاونی
را در محالت فرسوده براي  خواهد. شریک صاحبان قدرت است. چگونه پول خوددرصد می 90رحم است و سود بندید که قدار و بی

  هاي بخش خصوصی است، باید از آنها پشتیبانی کند.کند؟ چنانچه دولت به دنبال سرمایهما معطل می
این تقدس در  حداست. حرف خودمان را نپیچانیم. مالکیت درنظام اقتصادي ایران تمام قدرت و احترام را براي مالکیت او گذاشته

 ماشین لباس، خانه، که از نظر من مالکیت هیچ ارزشی ندارد. مالکیت شخصی مثل مالکیت است. در حالیکردهجامعه احترام پیدا
ها گیري این نوع مالکیتزه شکلاجا نیز جهانی سطح. نیست صحیح...  و سرمایه مالکیت تولید، ابزارهاي خصوصی مالکیت ولی بله؛

   دهد.را نمی
طلبانه در مستقالت، در داري انحصارگیري تعاونی باید سایه شوم سرمایهبراي شکل گیري نهضت تعاونی را بدهید.فرصت شکل
عدالتی موجود در شهرها مانع بی هاي شهري، در بورژوازي مستقالت از بین برود یا کنترل شود. من راه حلم را دادم. مالکیت زمین

حل است. ایجاد تعاونی نیاز ک سرمایه دولت و شهرداري راهها با کمهاي کوچک در محلهنوآوري و کارآمدي است. تشکیل تعاونی
هاي تعدیل خواهد تا دولت از سیاستخواهد. یک نیروي اعتقادي میبه سازماندهی واقعی و حقوقی دارد. یک دستورالعمل ملی می

ک ابعاد اجتماعی دیگر نیز، ها برود. توفق در این مسئله به کمسازي دست بردارد و به سراغ این نوع سیاستساختاري و خصوصی
شود، دولت نیز وارد عمل شود؛ مجموعه را بخرد، پول زمین را بدهد و با ها، سرمایه جمع میکردن تعاونینیاز دارد. با سازماندهی
   برد.برد سود کمتري نسبت به قبل میشود. منتهی آن کسی که سود میاین کار سود تضمین می

خورد. یاد جمله زیبایی از اي که چهار بار زمین میافتد. مثل بچهها کمک بگیریم. هیچ اتفاقی نمیجوانبایست از در این راه می
تان زمین بخورد. اگر ترسید از ابتکار عمل آنها؟ مثل این است که بترسید بچهترسید از آزادي مردم، میمی«کارل مارکس افتادم.

  »گیرد.بترسید هرگز راه رفتن یاد نمی
خندد، خبر وحشتناك را آنکه می«ویم؟ بر کجاي این شب تیره بیاویزم قباي ژنده خود را؟ برشت یک شعر زیبایی داشت: چه بگ
  »گوید، چه جاي سخن گفتن از درختان است...است، پیشانی بلند از حماقت سخن مینشنیده
دم یک شهر حتماً و حتماً ارزش بیشتري از کردن مرخورم، خوشبختعنوان یک اقتصاددان براي شما هزار بار قسم میمن به

است، هایی که گفتم پیش از این در دنیا، اجرا شده و نتیجه دادهحلساختن این سدهایی که دریاچه ارومیه را خشکاند، دارد. راه
   یرون بیاییم.بیند، بکافیست شجاع باشیم، کافیست از نظم فکري موجود که اقتصاد را فقط بر حسب ثروت و قدرت پولدارها می

ها پشت میزشان بنشینند و مردم خرج کنند و آنها به حساب خودشان بگذارند. حلی پیدا کنم که دولتیخواهند راهاز من می
ها باید موظف شوند، این خواهید؟ اراده مردم در اقتصاد باید اعمال شود. ابتکار اقتصادي این است که شهرداريحل مینوآوري و راه

دهد. چرا این منابع مالی و ها فرصت میسازيگویم چرا دارد، دارد که به برجگویید شهرداري ندارد. من میرا بپردارند. میها هزینه
گوید چون شود؟ شهرداري میشود ولی به فقیران داده نمیها و بورژوازي مستقالت داده میهاي بانکی به بساز بفروشاین وام

حل این است که خواهید؟ راهشود، همه بازده دارند؟ ابتکار عمل از من میهایی که در کشور هزینه میبازدهی ندارد. مگر سایر پول
ها، احتیاجی نداریم. اینها اداي آمریکایی است ولی ساخت زندگی اقتصادي کشور باید دگرگون شود. ما به این پاساژها، به این مال

گویید اید جلوي دکتر میآید. حاال مریض مرده را آوردهنها از خود شهر بیرون نمیجامعه ما آمریکایی نیست. تدابیر اقتصادي شهر ت
ات را بگو؟ من بار دیگر نوآوريات را بگو؟ نوآوريگویید دکتر رئیس دانا معجزهفوتش کن؟ حاال این شهر را جلوي من گذاشتید می

   گو باشند.کاري را کنار بگذارند و پاسخسئوالن باید سیاسیکنم. ساخت قدرت اقتصاد شهري باید دگرگون شود. مام را تکرار می



کنند. اگر چند دفعه ها بدهیم. آنها به خوبی آن را اداره میتوانیم به دست جوانها نیست. این وطن را میاین وطن خالی از ارزش
کنند، نیست. کاربلد و کسانی که فساد اختراع میتر از اقدامات قداران هم زمین بخورند و اشتباه کنند، هرگز آن اشتباه پرهزینه

بیاوریم؟ خواهیم از این مردم درخواهیم؟ کف دست من مو ندارد. چه چیزي میکردن بخش خصوصی میابتکار براي وارد
. ندیدیم داري موجود بلد است، همین است که اجازه ساخت پاساژ، مال و مجتمع تجاري بدهدابتکارهایی که دولت در نظام سرمایه

است؟ آن وقت اقتصاد که اقتصاد آمریکا زمین خورد و چهار سال با بحران روبرو شد و هنوز هم از آن به طور کامل بیرون نیامده
خواهید پشت درشکه ببندید؟ اول باید صنعت رشد کند، اول ها بدهید؟ اسب را میبفروشخواهید دست بسازشکننده کشور را می
سازان چه گلی بر شود، سپس بخش ساختمان جلو برود. شما همه این اقتصاد را دادید به بخش خصوصی و برجباید اقتصاد کارآمد 

  سر جامعه زدند؟
ها ها را نباید به بساز و بفروشحلش این است که ساختار تخصیص منابع اقتصادي کشور باید دگرگون شود. این وامحلش؟ راهراه

تر به کسانی بدهید که بتوانند مسکن درست کنند، شهر را بسازند. منتهی مدیریت شهري فعلی با این ها را باید ارزانبدهید. این وام
   آرمان سازگار نیست. علیه این آرمان مواضع سیاسی و ایدئولوژیک دارد.

گوید ما کند، میرخی میآورد. ابتدا آن را دو نبازي سر ما در میابتکار عمل را خود دولت بهتر بلد است. مثل قیمت بنزین. پلکانی
هاي دانبراي مستمندان و مردم عادي جیره تعیین کردیم، از آن بیشترش را آزاد بروند، بخرند. بعد یک مدت یک عده از اقتصاد

نقل وراست باشد. مردم باید بتوانند هزینه حملشود. دولت باید با مردم روگویند دو نرخی موجب فساد میآیند، میخودشان می
هاي سنگین از ثروتمندان ها را زیاد کنید. مالیاتباشند. تعداد اتوبوسشهري را بدهند. مترو داشته باشند. دسترسی اتوبوس داشته

   هاي بادآورده را به نفع زندگی شهري و مردم مصادره کنید.بگیرید. دارایی
کنیم که به ما ها را پیدا میدانکنیم و بعد اقتصادپیاده می داري را در اینجاترین شکل سرمایهترین و افراطیما بدترین، ستمگرانه

است؟ کدام واکسنی براي فالن بیماري پیدا کن. کجاي جهان نوآوري جدیدي پیدا شدهابتکارت را نشان بده و در اقتصاد نوآوري
هاي گسترده مردمی در از اعتراض بعد 1999هایی که از سال گویی واکسن بده؟ نوآوريشده که حاال یقه یک دکتر را گرفتی می

کردن با نئولیبرالیسم سیاتل پیدا شده، بازگشت به دوره قبل است. روي برگرداندن از سیاست هاي تعدیل ساختاري است. مخالفت
مردم آورد. پدر داري جهانی بود. پدر اقتصاد را دراي از سرمایهرسیدهاست. نئولیبرالیسم محصول فکر به قدرت رسیدن بخش نو

شود و شمار فقیران گفتند تا چند سال دیگر فقر مهار میها بودند در سیاست تعدیل ساختاري میآورد. همین نئولیبرالفقیر را در
   میلیون کم بود. االن شمار فقیران جهان یک میلیارد و چهارصد میلیون است. 800رسد. انگار میلیون می 800جهان به 

   
شود. یعنی هم رسمی به طور عمده توسط خود ساکنین انجام میهاي غیراقـدامات در سکونتگاه    گونهاینحاضـرحالببینید در
کنند، توسط هاي که مایحتاج روزانه و حتی فراتر از آن را براي مردم فراهم میهاي تجاري کوچک و مغازهها، هم کاربريساختمان

اي که براي ایجاد که میزان سرمایهاعت آنهاست و هم برایشان سودآور است، چراشوند. بنابراین هم در استطخود ساکنین ایجاد می
   کنند خیلی پایین است. راه حل درست این است که بر همین فرآیند تکیه کنیم.آن صرف می

اد بازار و بازارچهرسمی موثر واقع شود، ایجتواند در ارتقاي کیفیت سکونتگاه غیرهایی که به نظر من میراهحاضر یکی ازحالدر
بار باشند. این بازار و توانند به صورت موقتی و چند وقت یکهاست. بازارهایی که به صورت راسته هستند یا حتی بخشی از آنها می

توانند به بهبود اقتصاد آن منطقه کمک کنند. سوالی که مطرح است این است که چه کسی باید این این ها تا حدي میبازارچه
انداز کنند، دولت و نهادهاي عمومی هایی است که مردم در آنها پسها را ایجاد کند؟ راه حل میانه ایجاد صندوقبازارها و بازارچه

گذاران بخش خصوصی که ممکن هایی را براي ایجاد این فضاها و بازار هاي محلی به سرمایهمثل کمیته امداد هم کمک کنند و وام
هاي خرد از میان خود ساکنین مسئلهها از طریق جذب سرمایهکنند. مدیریت این سکونتگاهباشند، اعطا جااست خود ساکنین آن

   هایمان نیاز است.اي است که باید بدان توجه شود. نگاهی بسیار عمیق و بازنگري عمده در همه برنامه
   



اوضاع اقتصاد کالن کشور نابسامان باشد و به سمت فقر  اي که در این بین نباید از نظردور داشت این است که تا زمانی کهمسئله
نشینی ریزي شهري نیز راه به جایی نخواهد برد؛ در این صورت طبیعی است که رشد حاشیهاقتصادي حرکت کند، بهترین برنامه

هایشان هستند و دن شغلداباشید، وقتی مردم در حال از دستریزي درستی داشتهباشد. هرچقدر روي کاغذ برنامهنیز وجود داشته
باشد، افراد مجبورند براي دسترسی به شغل به نزدیکی این مراکز بروند. این روند مراکز شغلی در چند موقعیت خاص قرار گرفته

   داشت.نشینی را به دنبال خواهدطبیعتاً رشد حاشیه
حال بهبود رود اما وضعیت مردمانش درهقرا میمدت اقتصادش به سمت قباشم که در بلندتوانم تصوري از کشوري داشتهمن نمی

اي است که تنها با قرار دادن تکه مربوط به خودم در جایش، کل ریختهناپذیر است. یک پازل بزرگ به هماست. چنین چیزي امکان
فکر کنند که در یک  هایش بسیار زیاد است، نباید به اینهایی شبیه دولت ما که تعداد گلوگاهشد. دولتاین پازل درست نخواهد

آرام جهت ارتقاي سطح زندگی مردم ساله کل مشکالت کشور را برطرف کنند. من در بسیاري از موارد، به بهبودهاي آرامبرنامه سه
ها یک جایی ها و پروژههاست. برنامهریزي کشور ما، عدم اتمام پروژهبرنامه کنم. یکی از آسیب هاي بسیار جدي پیش روي فکر می

ایم و اتفاقا این وسط اوضاع اصالً بهتر نیست. شوند؛ تعادل قبلی به هم خورده است و به تعادل جدیدي نیز نرسیدهوسط رها می آن
خواستند به آن برسند. این مسئله بسیار مهمی است که باید به آن توجه شرایط هم از حالت قبلی بدتر است و هم از حالتی که می

  شود.

  


