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باید و نبایدهای توسعه عدالتمحور و اشتغال مولد

عالوه بر مشــکالت اقتصــادی برجامانده از
گذشــته ،تحریمهــای اقتصــادی وضعیت
جدیدی را ترســیم کرده است .برای رسیدن
به «توســعه عدالتمحور» و «اشتغال مولد»
الزم است در مورد الزامات و محدودیتهای
موجود گفتوگــو و از آدرسهای غلطی که
برخی رسانهها میدهند دوری کرد.

فرشاد مومنی
اقتصاددان

در شرایط کنونی ،کشور ما بیش از هر چیز به درک عالمانه دو دسته
از مسائل نیاز دارد :دسته اول مســائل این است که چه کارهایی را
نباید انجام دهیم یا چه روندهایی هســتند که اختاللهای بزرگ
در عملکرد اقتصادی -اجتماعی ما پدید آوردهاند و ما باید تا امروز از
آنها درس گرفته باشیم و از استمراربخشی به آنها خودداری کنیم.
گروه دوم از مسائل هم جنبه ایجابی دارد یعنی ما برای برونرفت از
چالشها و گرفتاریهایی که با آنها روبهرو هستیم باید به سمت چه
فعالیتهای ایجابی مشخصی برویم .آنچه که تقریبا درباره آن اتفاق
نظر وجود دارد این است که هیچ نسخه شسته رفتهای در این زمینه،
قابل تهیه شدن توسط یک فرد یا یک گروه خاص نیست ،بنابراین
ما برای نیل به آن درک عالمانه و هویت بخشــیدن به آن بهشدت
نیازمند این هستیم که به سمت شفافسازی مناسبات و فرایندهای
تصمیمگیری و تخصیــص منابع حرکت کنیم کــه در وهله اول
واقعیتها همانطور که هستند دیده شوند و دستکاری نشده باشند.
توگوهای
مســاله بعدی این اســت که باید یک باب جدید از گف 
کارشناسی در حیطههای تخصصی در این زمینه باز شود .در سال
 1396در کتاب «عدالت اجتماعی ،آزادی و توسعه در ایران امروز»
خطوط کلی کارهایی که نباید انجام داد و کارهایی که باید انجام داد
را مطرح کردم و برایند اصلی پیامهای موجود در این کتاب این بود
که راه نجات ایران از نظر هدفگذاری ،از مسیر توسعه عادالنه عبور
میکند و برای تحقق این هدف هم راهبرد محوری بایستی راهبرد
بسط فرصتهای شغلی مولد باشد؛ به عبارت دیگر در شرایط کنونی
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398
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