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سال	 ن��وروزی،	 بیانات	 در	 رهبری	 معظم	 مقام	
94	را	سال	»دولت	و	ملت،	همدلی	و	همزبانی«	
پ��ی��ام	خ��ود	 از	 ب��خ��ش��ی	 ای���ش���ان	در	 ن��ام��ی��دن��د.	
فرمودند:	»آرزوهای	بزرگ	ما	برای	ملت	در	سال	
عزت	 و	 اقتدار	 اس��ت؛	 اقتصادی	 پیشرفت	 	،94
جهش	های	 اس���ت؛	 بین	المللی	 و	 منطقه	ای	
قضایی	 عدالت	 است؛	 واقعی	 معنای	 به	 علمی	
است«.	 معنویت	 و	 ایمان	 و	 است	 اقتصادی	 و	
ب��ه	ن��ظ��ر	م��ع��ظ��م	ل��ه،	ای���ن	خ��واس��ت��ه	ه��ا	و	آرزوه���ا	
ای��ن	ه��ا	 از	 دس��ت	ی��اف��ت��ن��ی	اس����ت؛	ه���ی���چ	ک���دام	
و	 ای��ران	 ملت	 ظرفیت	 از	 که	 نیست	 چیزهایی	

ظرفیت	سیاست	های	نظام	بیرون	باشد.
کارفرمای	 ملت،	 و	 است	 ملت	 کارگزار	 »دول��ت،	
دول�����ت	اس�����ت.	ه���ر	چ���ه	ب��ی��ن	م��ل��ت	و	دول���ت	
همدلی	 و	 بیشتر	 همکاری	 و	 بیشتر	 صمیمیت	
کارها	بهتر	پیش	خواهد	رفت.	 بیشتری	باشد،	
ک��ن��ن��د؛	ه��م	دول���ت،	 اع��ت��م��اد	 ب��ه	یکدیگر	 ب��ای��د	
داشته	 قبول	 کلمه	 واقعی	 معنای	 به	 را	 ملت	
را	 توانایی	های	ملت	 و	 ارزش	و	اهمیت	 و	 باشد	
کارگزار	 که	 به	درستی	بپذیرد،	هم	ملت	به	دولت	
کلمه	اعتماد	 کارهای	او	است	به	معنای	حقیقی	

کند.«	
پیشرفت	های	 به	 ایشان	 کیدات	 تأ به	 توجه	 با	
گفتار،	 ای��ن	 در	 94؛	 س��ال	 در	 کشور	 اقتصادی	
همدلی	و	همزبانی	از	دیدگاه	اقتصادی	را	مورد	

بررسی	قرار	می	دهیم:
دولت–ملت	)NATION–STATE(	اصطالحی	
گذشته	موضوع	بحث	اندیشمندان	 که	از	 است	
این	 اس���ت.	 ب���وده	 اجتماعی	 و	 سیاسی	 ع��ل��وم	
مباحث	 حوزه	 در	 نیز	 افالطون	 زمان	 از	 مفهوم	

کاربرد	 مربوط	به	حکومت	و	رابطه	آن	با	مردم،	
داشته	است.	توجه	به	مفهوم	دولت–ملت،	به	
معظم	 مقام	 ن��وروزی	 پیام	 درک	صحیح	 در	 ما	
در	 رهبری	 مقام	معظم	 کمک	می	کند.	 رهبری	
و	هدایت	 ارکان	حکومت	 بر	 عالیه	 نظارت	 عین	
به	 انجام	مطلوب	مسئولیت	ها،	همواره	 قوا	در	
حکومت	 موجودیت	 در	 م��ردم	 بی	بدیل	 نقش	
پیام	 داشته	اند.	 کید	 تأ کارکردهای	حکومتی	 و	
به	 منحصر	 هیچ	وجه	 به	 رهبری،	 معظم	 مقام	
همدلی	و	همزبانی	مردم	با	قوه	مجریه	نیست،	
قوه	 بر	 ع��الوه	 و	 ب��وده	 گیر	 فرا رهنمود	 ای��ن	 بلکه	
بر	 در	 نیز	 را	 ارک��ان	حکومتی	 و	 قوا	 مجریه،	سایر	

می	گیرد.	
ماهیت	 ث��ب��ات	 و	 جامعه	 م��وج��ودی��ت	 اس��ت��م��رار	
ن��ی��ز	م��اه��ی��ت	سیال	 ح��ک��وم��ت	ه��ا	و	دول��ت	ه��ا	و	
ب��ودن	 اجتناب	ناپذیر	 و	 دولت–ملت	 مفهوم	
همه	 و	 ه��م��ه	 ک��م��ان،	 ح��ا ج��اب��ه	ج��ای��ی	 و	 تغییر	
از	 بخشی	 را	 تا	همگان	خود	 ض��روری	می	نماید	
که	هویت	مشترک	 یک	ماهیت	بدانیم.	ماهیتی	
ملی	و	تاریخی	همه	ما	در	آن	به	وجود	می	آید	و	
در	آن	معنا	می	یابد.	برای	تحقق	این	مسئولیت	
که	هم	زمان	متوجه	دولت	و	ملت	است،	 خطیر	
فعالیت	ها،	غیرحزبی،	 و	 اقدامات	 تا	 الزم	است	
قومی	 سیاسی،	 تعلقات	 از	 غ	 ف��ار و	 غیرجناحی	
و	 بلندمدت	 هدفمند،	 هم	چنین	 و	 ن���ژادی	 و	

برخوردار	از	تدبیر	و	هدف	باشد.	
که	 گ��ذش��ت��ه	ن��ش��ان	م���ی	ده���د	 ب���ررس���ی	ت���اری���خ	
ک��ش��ور	پ��س	از	ج��ن��گ،	به	 ج��ری��ان	س��ازن��دگ��ی	
در	 که	 است	 مردم	 همدلی	های	 مدیون	 نوعی	
و	 صبر	 با	 توانستند،	 اقتصادی	 دش��وار	 شرایط	

همدلی و همزبانی از دیدگاه اقتصادی
دکتر▪غالمرضا▪خلیل▪ارجمندی▪▪

یادداشت  ویژه
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سازندگی	 عرصه	 ج��ه��ادی	 ال��گ��وه��ای	 ب��ردب��اری	
دهند.	 شکل	 خ��ود	 سازمان	یافته	 حضور	 با	 را	
ک���رات	ه��س��ت��ه	ای	و	 در	س���ال	ه���ای	اخ��ی��ر،	م���ذا
سازمان	های	 و	 	5+1 کشورهای	 با	 ایران	 تعامل	
همزبانی	 و	 ه��م��دل��ی	 ح��ل��ق��ه	ه��ای	 بین	المللی	
ملت	و	دولت	را	تکمیل	نموده	است.	احساس	
که	از	سوی	دولت	به	مردم	 همدلی	و	همزبانی	
دس���ت	م���ی	ده���د،	م��ه��م	ت��ری��ن	س��رم��ای��ه	دول��ت	
این	 اس���ت.	 خ��ود	 ب��رن��ام��ه	ه��ای	 پیشبرد	 ب���رای	
که	در	الگوهای	برخورد	دولت	با	مردم	 همدلی	
مردمی	 دی��داره��ای	 و	 استانی	 سفرهای	 مانند	
رئیس	جمهور	ظهور	می	یابد،	سرمایه	اجتماعی	
م��ی	ش��ود	 م��وج��ب	 و	 داده	 اف���زای���ش	 را	 دول����ت	
بین	المللی،	 و	 داخلی	 عرصه	 در	 یازدهم	 دولت	
تحریم	های	 لغو	 و	 هسته	ای	 پرونده	 در	 به	ویژه	
یکی	 کند.	 کسب	 مناسبی	 توفیقات	 ظالمانه	
از	محورهای	همدلی	و	همزبانی	امنیت	است.	
اقتصادی	 توسعه	 و	 حرکت	 زیرساخت	 امنیت	
همزبانی	 و	 همدلی	 می	کند.	 فراهم	 را	 جامعه	
و	 نظام	 ب��رای	 را	 متعددی	 مثبت	 آث��ار	 می	تواند	
کشور	به	همراه	داشته	باشد.	در	سطح	مدیریت	
به	 وی��ژه	 اهمیتی	 بی	شک	 جامعه	ای،	 هر	 کالن	
سرمایه	گذاری	داده	می	شود،	زیرا	سرمایه	گذاری	
همه	 سرچشمه	 می	تواند	 خود	 عام	 معنای	 به	
تحوالت	اقتصادی–اجتماعی	در	جامعه	باشد	
نیز	 آن	 بر	 مدیریت	 و	 امنیت	 تأمین	 ای��ن	رو	 از	 و	
برخوردار	 باالیی	 بسیار	 و	حساسیت	 اهمیت	 از	

است.	
س��رم��ای��ه	گ��ذاری	اس���اس	ت��ول��ی��د	ث����روت،	ای��ج��اد	
با	تحقق	 بیکاری	است.	 رفع	معضل	 و	 اشتغال	
انسان	ها	 و	 می	رسد	 تعادل	 به	 جامعه	 امر	 این	
شد.	 خواهند	 برخوردار	 خود	 انسانی	 حقوق	 از	
ک��ه	ب��ر	م��وض��وع	 ی��ک��ی	از	م��ؤل��ف��ه	ه��ای	اس��اس��ی	
سرمایه	 دارد،	 انکارناپذیر	 تأثیر	 سرمایه	گذاری	
مفهومی	 اجتماعی	 سرمایه	 اس��ت.	 اجتماعی	
از	 امروزه	به	عنوان	یکی	 که	 جدید	و	مهم	است	
جامعه	 هر	 در	 توسعه	 شاخصه	های	 مهم	ترین	
برای	 الزم	 ش��رط	 که	 معنا	 بدین	 اس��ت؛	 مطرح	
گسترش	 گرم،	 رواب��ط	 ایجاد	 جامعه،	 پیشرفت	

اجتماعی	 مشارکت	 بسط	 اجتماعی،	 انسجام	
است.	 )فرد-جامعه-دولت(	 متقابل	 اعتماد	 و	
آن	 جامعه	ای،	 هر	 در	 اجتماعی	 سرمایه	 اف��ول	
اقتصادی	 سیاسی،	 فرهنگی،	 مشکالت	 ب��ا	 را	
که	 م��ی	س��ازد	 روب����ه	رو	 ع��دی��ده	ای	 اجتماعی	 و	
سرمایه	 است.	 اجتماعی	 فروپاشی	 آن،	 نهایت	
تولید	 به	 می	تواند	 که	 اس��ت	 عاملی	 اجتماعی	
کاهش	 ب��ا	 و	 ک��ن��د	 ک��م��ک	 ج��ام��ع��ه	 در	 ام��ن��ی��ت	
ک��ن��ت��رل	ج��ام��ع��ه،	م��وج��ب	تقویت	 ه��زی��ن��ه	ه��ای	
اجتماعی	 سرمایه	 شود.	 اجتماعی	 همبستگی	
افزایش	بده	بستان	ها	در	سطح	جامعه	 موجب	
در	 بده	بستان	ها	 ش��دن	 نهادینه	 ب��ا	 م��ی	ش��ود،	
ق���درت	س��ی��اس��ی	در	سطح	 ن��ظ��ام	اج��ت��م��اع��ی،	
بنابراین	 م��ی	ش��ود؛	 ت��وزی��ع	 و	 بازتولید	 جامعه	
به	 م��ردم	 اعتماد	 تأمین	 ب��ا	 اجتماعی	 سرمایه	
اجتماعی،	 مشارکت	 تحقق	 و	 دولتی	 نهادهای	
ض���م���ن	ت���أم���ی���ن	ام���ن���ی���ت	م��ن��ج��ر	ب����ه	اف���زای���ش	

سرمایه	گذاری	می	شود.	
ام�����روزه	ام��ن��ی��ت	اق��ت��ص��ادی	و	س��رم��ای��ه	گ��ذاری	
م��ه��م	ت��ری��ن	ش��اخ��ص	ت��وس��ع��ه	ی��اف��ت��گ��ی	اس���ت.	
را	 خاصی	 وضعیت	 جهان	 اقتصادی	 تحوالت	
که	 گونه	ای	 در	جهان	به	وجود	آورده	است،	به	
گذاشته	 کشورهای	جهان	 بر	تمامی	 را	 اثر	خود	
و	 خ��رد	 سطح	 دو	 در	 اقتصادی	 امنیت	 اس��ت.	
امنیت	 خ��رد	 در	سطح	 ک��ه	 اس��ت	 مطرح	 ک��الن	
و	در	سطح	 را	شامل	می	شود	 و	درآم��د	 اشتغال	

کشور	می	انجامد.	 کالن	به	امنیت	گذاری	در	
کشورهای	در	حال	توسعه،	 گام	برای	 مهم	ترین	
تا	در	پرتو	 دستیابی	به	امنیت	اقتصادی	است	
آن	به	یک	نظام	اقتصادی	مطلوب	برای	ارتقای	
و	 یافته	 دس��ت	 منابع	 مطلوب	 کارایی	 و	 تولید	
امنیت	 یابند.	 اقتصادی	دست	 رف��اه	 به	 آن	گ��اه	
از	 نهادینه	شده	ای	 چ��ارچ��وب	 س��رم��ای��ه	گ��ذاری	
که	 و	حقوقی	است	 اجتماعی،	سیاسی	 شرایط	
اعتماد	 اجتماعی،	 سرمایه	 تقویت	 ط��ری��ق	 از	
را	جلب	 س��رم��ای��ه	گ��ذاران	 و	 پ��س	ان��دازک��ن��ن��دگ��ان	

می	نماید.	
امنیت	اشتغال	و	درآمد	به	معنای	طرد	هرگونه	
کنترل	افراد	یک	جامعه،	در	مسیر	 فشار	خارج	از	
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کسب	درآمد	برای	دستیابی	به	سطح	 اشتغال	و	
یک	 است.	 جامعه	 آن	 اقتصادی	 رفاه	 متوسط	
محیط	امن	اقتصادی،	ارتباط	تنگاتنگی	با	یک	
کالن	دارد.	محیط	امن	 محیط	باثبات	اقتصاد	
که	شامل	 دارد	 ارکان	مهمی	 و	 ابعاد	 اقتصادی	
اقتصاد	 معقول	 ثبات	 ک��ارآم��د،	 نظم	 و	 ق��ان��ون	
مهم	تر	 همه	 از	 و	 سیاسی	 معقول	 ثبات	 ک��الن،	
بدون	 است.	 سرمایه	گذار	 نزد	 در	 دولت	 اعتبار	
وج���ود	س��رم��ای��ه	اق��ت��ص��ادی	و	س��رم��ای��ه	گ��ذاری،	
جامعه	دچار	اضمحالل	و	انحطاط	می	شود،	فقر	
بر	همه	چیز	مستولی	می	شود،	ناامنی	جامعه	را	
زیر	 را	 اجتماعی	 هنجارهای	 اف��راد	 فرامی	گیرد،	
حداقل	 به	 اجتماعی	 مشارکت	 می	گذارند،	 پا	
خود	می	رسد	و	اعتماد	اجتماعی	در	روابط	بین	

فردی	با	چالش	مواجهه	می	شود.	
جهان	 کشورهای	 در	 را	 موضوعات	 این	 نمونه	
رابطه	 یک	 که	 به	طوری	 کرد.	 مقایسه	 می	توان	
مستقیم	میان	رشد	اقتصادی	و	نظم	اجتماعی	
در	 اقتصادی	 رش��د	 که	 میزانی	 به	 دارد،	 وج��ود	
تمام	 در	 جامعه	 آن	 ی��اب��د	 ف��زون��ی	 جامعه	 ی��ک	
ارکان	اجتماعی	خود	از	نظم	و	امنیت	برخوردار	
که	 ک��ش��وره��ا	و	ج��وام��ع��ی	 ب��رع��ک��س،	در	 اس���ت.	
مسائل	اقتصادی	و	سرمایه	گذاری	اقتصادی	با	
مشکل	مواجهه	باشد،	جامعه	دچار	نابسامانی	
اقتصادی	 ق��درت	 م��درن،	 دنیای	 در	 می	شود.	
را	 ق��درت	 ابعاد	 سایر	 و	 اس��ت	 همه	چیز	 اس��اس	
که	 تحت	شعاع	خود	قرار	می	دهد،	واضح	است	
الزمه	دارا	بودن	یک	اقتصاد	پویا،	سرمایه	گذاری	
در	 و	 رش��د	سرمایه	گذاری	 الزم��ه	 اس��ت،	 م��ادی	
ام��ن��ی��ت	و	 ع��ن��اص��ر	 اق��ت��ص��ادی،	 ت��وس��ع��ه	 نتیجه	
سرمایه	اجتماعی	است.	از	این	رو	جای	آن	دارد	
کشور	مورد	 که	این	موضوع	از	سوی	متخصصان	
در	 که	 روشن	شود	 تا	 گیرد	 قرار	 بررسی	 و	 بحث	
کشورهای	موفق،	توسعه	و	مدیریت	آن	چگونه	

تحقق	پذیرفته	است.	
نهادهای	 و	 حکمرانی	 واژه	 دو	 دیگر،	 س��وی	 از	
یکدیگر	 م��ل��زوم	 و	 الزم	 دی���رب���از	 از	 ک��م��ی��ت��ی	 ح��ا
که	شاخص	های	حکمرانی،	 به	نوعی	 بوده	اند،	
می	شوند.	 نامیده	 نیز	 کمیتی	 حا شاخص	های	

یونانی	 واژه	 به	 را	 ما	 حکمرانی	 واژه	 ریشه	یابی	
)kubernan(	راهبری	یا	هدایت	کردن	می	رساند.	
چگونگی	 ب����رای	 را	 آن	 اف���الط���ون	 ک��ه	 واژه	ای	
کار	برده	است.	 هدایت	یک	نظام	حکومتی	به	
اق��ت��ص��ادی،	 ق����درت	 ت��م��ری��ن	 ح��ک��م��ران��ی	 واژه	
سطوح	 تمامی	 در	 کشورها	 اداری	 و	 سیاسی	
است.	 انسانی	 پ��ای��دار	 توسعه	 ایجاد	 به	منظور	
توانمندسازی	 معنای	 به	 واژه	حکمرانی	خوب	
وارد	متون	 تازگی	 به	 که	 دولت،	مفهومی	است	
توسعه	اقتصادی	شده	و	در	مقابل	دیدگاه	های	
دول��ت	 ن��ه	 و	 ب���زرگ	 دول���ت	 ن��ه	 توسعه،	 پیشین	
این	 بر	 بلکه	 را	عامل	توسعه	نمی	داند،	 کوچک	
توانایی	 اندازه	دولت،	 از	 که	جدای	 کید	دارد	 تأ
دولت	در	انجام	وظایف	محوله	نقش	مهمی	در	

توسعه	و	پیشرفت	اقتصادی	دارد.	
اولین	 به	عنوان	 پاسخگویی	 و	 اظهارنظر	 حق	
آزادی	 چ��ون	 مفاهیمی	 درب��ردارن��ده	 شاخص،	
بیان؛	به	نوعی	بیان	همدلی	و	همزبانی	دولت	و	
مردم،	شکل	گیری	احزاب،	به	رسمیت	شناختن	
و	 م��ط��ب��وع��ات	 آزادی	 اف�����راد،	 ح��ق��وق	س��ی��اس��ی	
از	 بسیاری	 در	 اس��ت.	 سالم	 انتخابات	 برگزاری	
پاسخگویی	 و	 اظهارنظر	 حق	 شاخص	 کشورها	
عدم	 م��ی	دادن��د.	 نشان	 دموکراسی	 شاخص	 را	
از	 فساد	 ای��ج��اد	 مقوله	 دول��ت	ه��ا،	 پاسخگویی	
در	 ب��ه	وی��ژه	 ج��ام��ع��ه،	 در	 را	 م��ال��ی	 ف��س��اد	 جمله	
باعث	 ام��ر	 ای��ن	 می	کند.	 ف��راه��م	 دول��ت��ی	 بخش	
مقدمات	جذب	سرمایه	های	خارجی	 می	شود	
قدرت	طلب	 رسمی	 مقامات	 انگیزه	 به	خاطر	

فراهم	نشود.	
که	در	جهت	جذب	سرمایه	گذاری	 گامی	 اولین	
حکومت	ها	 که	 است	 این	 شود،	 برداشته	 باید	
پاسخگویی	 ج��ه��ت	 را	 الزم	 ه��زی��ن��ه	ه��ای	 ب��ای��د	
که	 است	 این	 مسئله	 دومین	 کنند.	 پرداخت	
یک	سیستم	نظارتی	قوی	باید	بر	مسائل	مالی	
کند.	در	جامعه	باید	قوانین	از	 و	بودجه	نظارت	
که	زمینه	برای	 کافی	برخوردار	باشند	 شفافیت	
پاسخگویی	دولت	به	خصوص	پاسخگویی	های	
اقتصادی	فراهم	شود.	در	واقع	چنین	قوانینی	
ب��رخ��وردار	 باالیی	 بسیار	 شمول	 درج��ه	 از	 باید	
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دولتی	 ارگان	های	 تمام	 که	 گونه	ای	 به	 باشند،	
در	 را	 کشور	 عالی	 سطوح	 تا	 پایین	 مقامات	 از	
انجام	 ک��ه	 هزینه	هایی	 باید	 دول��ت	 گیرند.	 ب��ر	
به	عموم	مردم	اطالع	رسانی	 را	شفاف	 می	دهد	

کند.	
فراموشی	 ب��ه	 دول���ت	 پاسخگویی	 مسئله	 گ��ر	 ا
و	 کشور	ریشه	می	دواند	 سپرده	شود،	فساد	در	
همانند	ویروس	تمام	نهادها	را	در	بر	می	گیرد	و	
در	صورت	فقدان	پاسخگویی	دولت	به	مردم،	
اع��ت��م��اد	م���ردم	از	دول���ت	س��ل��ب	خ��واه��د	ش��د.	
قوانین	باید	هادی	بخش	خصوصی	و	دولتی	در	
مسیر	سرمایه	گذاری	باشند.	در	چنین	شرایطی	
به	 ق��ادر	 کامل	 گاهی	 آ با	 سرمایه	گذار	 که	 است	
انتخاب	خواهد	بود	و	این	شرایط	تخم	فساد	را	
که	 کرد.	این	قضیه	را	باید	پذیرفت	 نابود	خواهد	
گر	 گرایش	به	سمت	فساد	دارد.	ا قدرت	همواره	
ترکیب	 قدرت	 تمرکز	 با	 فساد،	 به	 گرایش	 عنصر	
می	شود	 ساخته	 آن	 از	 سخت	 سالحی	 ش��ود،	
کرد.	 که	زندگی	آحاد	جامعه	را	متالشی	خواهد	
بزرگ،	 این	خطر	بسیار	 از	 فرار	 برای	 راه	عقالیی	
است.	 پرقدرت	 نظارتی	 سیستم	های	 برقراری	
تجمعات،	 وج���ود	 ک��ه	 اس��ت	 خ��اط��ر	 ب��ه	همین	
اتاق	 به	عنوان	 سیاسی	 تشکل	های	 و	 اح��زاب	
ض��روری	 جامعه	 امنیت	 و	 سالمت	 ب��رای	 فکر،	

است.	
با	بهبود	شاخص	صدای	مردم،	ظرفیت	سازی	
گروه	های	 و	نهادسازی	در	این	زمینه،	می	توان	
ذی	نفع	در	اقتصاد	اعم	از	سرمایه	گذاران	داخلی	
به	 نیز	 را	 آن	ه��ا	 منافع	 و	 ک��رد	 درک	 را	 و	خارجی	
کلی،	همدلی	 حساب	آورد.	در	یک	جمع	بندی	
اجتماعی	 سرمایه	 تقویت	 ب��اع��ث	 همزبانی	 و	
امنیت	 اجتماعی،	 سرمایه	 تقویت	 م��ی	ش��ود.	
ایجاد	 کشور	 در	 را	 سرمایه	گذاری	 و	 اقتصادی	
افزایش	 می	نماید	و	به	تبع	آن	رشد	اقتصادی،	
زندگی	 شاخص	های	 بهبود	 و	 س��رم��ای��ه	گ��ذاری	

حاصل	می	شود.


