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هرگ��ز، هيچ ملت و س��رزميني در كره خاكي 
نبوده اس��ت كه همه دوران زندگي اش بي درد و 
رنج و بي س��ختي بوده باشد. همه سرزمين ها و 
ملت ه��ا روزهاي ناخوش را دیده اند و اتفاقا پس 
از سپري كردن آن روزهاي سخت بوده كه طعم 
خوشي را بيش از پيش احساس كرده اند. ایران 
و ایرانيان نيز در جامعه هاي انس��اني قرار داشته 
و دارند و در پویش تاریخي خود روزهاي خوش 
و ناخوش را تجربه كرده اند. بنابر آنچه از س��وي 
متخصصان و فعاالن اقتصادي بيان مي شود این 
است كه ایرانيان این روزها به دالیل گوناگون از 
نظر ش��رایط كس��ب و كار و زندگي در وضعيت 
مساعدي به سر نمي برند. تردیدي نيست وقتي 
یك فرد و خانواده و جامعه اگر با گرفتاري كسب 
و كار و معيشت مواجه شود در سایر مقوله هاي 
زندگ��ي ني��ز موثر خواهد بود. نگران��ي از آینده 
اقتصادي س��رزمين و ميهن و مردم یك دغدغه 
مهم و دلس��وزانه اس��ت. خانواده هاي زیادی از 
داشتن حداقل هاي زندگي مادي محروم هستند، 
خانواده هایي كه خود یا فرزندانشان شغل باثبات 

و درآمد كافي ندارند. 
در این وضعيت مردم و ميهن، هر انسان دلسوز 
و باوجدان��ي به این مي اندیش��د ك��ه براي حل 
گرفتاري خود و دوستان و آشنایان و كشور كاري 
كند. با توجه به اینکه دلسوزان به كشور و مردم 
ایران در موقعيت هاي شغلي و اجتماعي متفاوتي 
ق��رار دارند ب��راي كمك به جامع��ه راهکارهاي 
متفاوتي را نيز مورد توجه قرار مي دهند. در این 
روزهاي نه چندان آس��ان است كه هنر و جوهر 
افراد، گروه ها و س��ازمان ها نمود پيدا مي كند و 
كارآم��دي باید در اوج باش��د. اوج كارآمدي این 
اس��ت كه »مس��ئوليت اجتماعي« به مثابه یك 
مقوله ش��ریف و راهگش��ا در كانون توجه باشد. 
درباره مس��ئوليت اجتماعي كه پدیده اي مدون 
و كارس��از و قدرتمند اس��ت تعریف هاي متعدد 
صورت پذیرفته و ابعاد و اندازه آن به لحاظ كمي 
و كيفي براساس تجربه هاي مختلف، بحث هاي 

گوناگوني شده است. 
در این نوش��ته كوتاه قص��د بازتعریف یا ارائه 
راه حل ه��اي فن��ي – تکنيکي درب��اره خود این 
مقول��ه را نداریم و تنها به این بس��نده مي كنيم 
كه ضرورت درک ذهني و كارشناس��انه و دقيق 
از مقوله مسئوليت اجتماعي باید در ميان اقشار 

گوناگون به ویژه نزد فعاالن اقتصادي جا بيفتد. 
اگ��ر هر فردي با هر مق��ام و منصب و موقعيت 
شغلي ضرورت مسئوليت اجتماعي را درک كرده 
و براساس اصول این پدیده ضمن اینکه زندگي 
خود را س��امان مي دهد ب��ه فکر بهبود وضعيت 
جامعه باش��د مي توان اميدوار بود كه جامعه اي 

سالم، پایدار و بالنده داشته باشيم. 
داش��تن  نقش آفرین��ي،  در مس��ير  اول  گام 
مس��ئوليت اجتماعي است، یعني اینکه افراد در 
بطن جامع��ه اي كه در آن زندگي مي كنند قرار 
بگيرند و از تح��والت و دگرگوني هاي اجتماعي 
و سياس��ي جامع��ه خویش و آدم های��ي كه در 
پيرامون ش��ان قرار دارند آگاه باشند. بي اعتنایي 
ب��ه مردم و نادیده انگاش��تن درده��ا و رنج ها و 
گرفتاري ه��اي جامعه بدترین اتفاقي اس��ت كه 
مي توان براي افراد تصور كرد. به نظر مي رس��د 
پذیرفت��ن اینکه باید »مس��ئوليت اجتماعي« را 
ش��ناخت و اصول و قاع��ده و آموزش هاي آن را 
ف��را گرف��ت و به كار برد یک��ي از گام هاي مهم 
اس��ت. پس از آن مرحله اس��ت كه افراد داراي 
احس��اس مسئوليت اجتماعي به فراخور توانایي 
ذهني و داش��تن امکانات براي انجام برخي امور 

باید آماده شوند. 
در حال حاضر سوال این است براي شرایطي كه 
جامعه ایراني در آن به سر مي برد چه مي توان كرد 
و در محدوده مس��ئوليت اجتماع��ي چه گام هایي 
مي توان و باید برداشت؟ با توجه به مخاطبان ارجمند 
مجله اتاق بازرگاني كه اكثریت آنها از نخبگان اقتصاد 
كش��ورند و نيك و بد روزگار را به خوبي شناسایي 

كرده اند چند نکته را یادآور مي شوم.
۱- ب��ه نظر مي رس��د بزرگ تری��ن معضل 
اجتماع��ي، اقتص��ادي ایران در ح��ال حاضر 
گس��ترش دامن��ه و ژرف��اي فس��اد اقتصادي 
اس��ت كه متاس��فانه هر روز بر ابعاد آن اضافه 
مي شود. ش��ناخت ابعاد فساد، سرچشمه هاي 
فساد و ش��ناخت و معرفي مفسدان اقتصادي 
در ش��رایط حاضر یکي از مهم ترین كارهایي 
است كه مي توان در ذیل مسئوليت اجتماعي 
آن را در دس��تور كار ق��رار داد. بازرگان��ان، 
صنعتگران، معدنکاران و فعاالن كش��اورزي و 
س��ایر فعاليت هاي اقتصادي حاضر در بخش 
خصوصي باید با احساس مسئوليت اجتماعي 
در هر جایي كه فعاليت مي كنند مبارزه با فساد 
را در اولویت قرار دهند و آن  را امر به معروف 
و نهی از منکر بدانيم. به خاطر داش��ته باشيم 
كه بخش خصوصي اصيل و شریف كه قصدش 
از تجارت و صنعت افزایش س��طح رفاه مادي 
جامعه نيز هس��ت، بدترین ضربه ها را از وجود 

فساد و رانت تحمل نموده است.

۲- مس��ئوليت اجتماعي ب��ه افرادي كه آن را 
قب��ول دارند و آن را ب��اور مي كنند یاد مي دهد 
كه در برابر تنگدس��تي و تهيدستي شهروندان 
بي اعتنا نباشد و تا جایي كه ممکن است به آنها 
در چارچ��وب عرف، قانون و اخالق كمك كنند. 
در این روزهاي سخت مردم ایران كه خانواده ها 
با كمبود درآمد مواجه شده و نمي توانند نيازهاي 
م��ادي خود را برطرف كنند، باید از آنها حمایت 
كرد. مسئوليت اجتماعي یعني اینکه تالش كنيم 
سطح رفاه مادي خانواده هاي ایراني سقوط نکند 
تا كه دست به هر كاري بزند تا در امان باشد. در 
ای��ن روزهاي نفس گير كه همه باید تا جایي كه 
مي توانند به تهيدستان و تنگدستان مدد برسانند. 
دادن وام ه��اي كوچك با بهره كم و مدت زمان 
اس��ترداد طوالني، فراهم كردن امکان كار حتي 
براي چند س��اعت در هفته با دادن حقوق ثابت، 
دلجویي و سخن گفتن با گروه هاي محروم جامعه 
و دع��وت آنها به اميد و روزهاي خوب از اجزاي 
مسئوليت اجتماعي به حساب مي آید كه در این 

روزها به كار مي آیند.
3- تشویق در صرفه جویی در منابع از باالترین 
سطح تا آحاد مردم امری است بسيار تاثيرگذار 
در وضعي��ت فعل��ی دارد. تعام��ل ب��ا دولت به 
قصد بهبود وضعي��ت كالن اقتصادي در ردیف 
فعاليت هایي تحت عنوان مسئوليت اجتماعي قرار 
مي گيرد. افراد مي توانند در هر منصب و موقعيتي 
با نيت بهبود وضعيت با دولت و مدیران دولتي 
تعامل برقرار كرده و ضمن اینکه راهکارهاي خود 
براي شرایط مناسب تر فعاليت هاي اقتصادي را 
ارائه مي دهند راه صلح و دوس��تي بيشتر بخش 
خصوصي با دول��ت را فراهم كنند. گفت وگو با 
مدیران س��ایر قوا و نهادهاي قدرت نيز در ذیل 
مسئوليت اجتماعي قرار مي گيرد. این یك رخداد 
فردي و با احس��اس خوشبخت تر كردن جامعه 
از سوي افراد و دارندگان بنگاه ها انجام مي شود 
و ضرورت��ي ندارد حتما در قالب تش��کيالت و 

تشکل ها صورت پذیرد.
4- مس��ئوليت اجتماعي به مثابه یك آموزه 
كارس��از در این روزهاي س��خت كس��ب و كار 
ایرانيان مي گوید كه به مدیران اداره كننده جامعه 
كمك كنيم گره اصلي كارها را یافته و با باز كردن 
آن براي پيش��رفت و توسعه كشور گام برداریم. 
شناخت گره اصلي و معرفي آن یك اقدام مهم 
در ذیل مسئوليت اجتماعي در این شرایط است.
۵- در پایان باید از سياس��تگذاران و مدیران 
عالی انتظار داش��ت كه خيل��ی باورهایی كه در 
نهایت رف��اه و زندگی مردم را تامين نمی كنند 
را مسئوليت اجتماعی دانست و باید پاسخگوی 

این موارد باشيم.

علیرضا اشرف
دبيركل اتاق بازرگاني، 

صنایع و معادن و كشاورزي

اين روزهاي ايران و مسئوليت اجتماعي ما

یادداشت
گزارش ماه

گفت وگوی ماه
انتخاب سردبیر
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دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمریکا را می توان 
نم��اد جنگ طلبی در دنيای ام��روز معرفی كرد. 
دشمنی و كينه او نسبت به تجارت آزاد – با هر 
بهانه ای كه می آورد – یکی از نش��انه های آشکار 
برای شناخت وی در مسير جنگ طلبی است. این 
رئيس دولت از همان روزهایی كه در سال ۲۰۱6 
ستاد انتخابات خود را تاسيس كرد بر جنگ جویی 
خود به عنوان یك نقطه عطف برای رای آوری تاكيد 
كرد. وی در آن سال چين و آلمان را كه دو كشور 
اصلی صادركننده كاال در جهان هستند را تهدید 
كرد كه راه تازه ای در پيش می گيرد و اجازه تجارت 
آزاد را از آنها س��لب می كند. ترامپ همچنين در 
جریان مبارزات انتخاباتی خود بارها به غيرمفيد 
بودن قرارداد چندجانبه مشهور به برجام كه درباره 
پرونده هس��ته ای ایران بود نيز اشاره كرد. حاال و 
پس از گذشت نزدیك به ۲۰ ماه از ریاست او بر 
قوه مجریه آمریکا، شاهد هستيم كه وی با كمك 
همکاران��ش كه در یك پویش كوتاه مدت به یك 
گروه خشن تبدیل شده اند این جنگ طلبی را در 
جبهه های گوناگون ادامه می دهد. مقدمه یادشده 
را یادآور شدم تا تاكيد كنم كه برخالف آنچه شاید 
رخ می نماید، ترامپ رئيس جمهور ساده ای نيست 
و پشتيبانان فکری و مادی او برای برهم زدن نظم 

قدیم و برپایی نظم جدید آمده اند. 
واقعيت دیگر این اس��ت ك��ه ترامپ و یارانش 
اكنون فرماندهان واقعی كشوری اند كه به هر حال 
به لحاظ نظامی و اقتصادی قدرت نخست در دنيا 
به حساب می آیند و تجربه همين چند ماه گذشته 
نش��ان می دهد كه كشورهای بزرگ مثل چين و 
روسيه در شرق و اتحادیه اروپا در غرب راهی جز 
همزیستی با این گروه ندارند. تهدیدهای او عليه 
كانادا، آلمان، چين و س��ایر اعضای اتحادیه اروپا 
نشان می دهد كه نقشه های بلندی در سر دارد و 
به نمایندگی از حاميان مالی و سياسی اش قصد 
دارد دنيای تازه ای كه در آن »ملی گرایی« حرف 

نخست را می زند برپا كند.

  ایران و آمریكا
عمر خصومت تاریخی دو نظام سياسی مستقر در 
آمریکا و ایران پس از انقالب اسالمی به 4 دهه رسيده 
است و به نظر می رسد تا زمانی كه راهبردهای اساسی 
در دو كش��ور دگرگونی بنيادین را تجربه نکند این 
خصومت برجا می ماند. بر پایه این دشمنی است كه 

رفتار و گفتارهای مدیران دو كشور تعيين می شود. 
دونالد ترامپ كه حاال س��کان اداره كاخ سفيد را در 
دست دارد و با صراحت از تضعيف نظام سياسی ایران 
می گوی��د و تاكيد دارد كه می خواهد ایران را چنان 
ضعيف كند كه صدای مذاكره از س��وی ایران بلند 
شود. این تهدیدهای پيدا و آشکار كه تا قبل از ۱8 
اردیبهش��ت در حرف بود حاال به عمل نزدیك شده 
است و به نظر می رسد در مرحله ثانویه تهدیدهای 
مبتنی بر تحریم ها كار برای ایران س��خت تر ش��ود. 
ب��ا توجه به آنچه كه می ش��نویم یا می خوانيم باید 
حرف ه��ای تهدیدآميز آمریکا عليه ایران را جدی تر 
از هر زمان فرض كرد. این یك واقعيت تلخ اس��ت 
كه در مقطع تابستان ۱39۷ با بدترین نوع دشمنی 
آمریکا با ایران مواجه هستيم و باید در این باره همه 
احتياط های الزم را در مقابله جویی انجام دهيم. شاید 
اگر در وضعيتی بودیم كه می ش��د با رهبران آمریکا 
به جایی رسيد كه به جای كينه جویی و انتقام كشی 
از ایران راه صلح را می پيمود بهتر بود اما با توجه به 
خصومت نهادینه ش��ده به نظر می رسد باید منتظر 

بدتر شدن وضعيت باشيم.

  از پیش بازنده نباشیم
حاال كه واقعيت دشمنی انکارناپذیر رهبری كاخ 
سفيد عليه ایران را با چشم می بينيم و در واقعی 
بودن آن تردیدی نيست باید همه آیين های نبرد 
را كه می تواند مانع از پيروزی طرف جنگ باشد 
را به كار ببریم. یکی از آداب جنگ این است كه 
به لحاظ ذهنی و روانی از پيش بازنده نباش��يم. 
این یك مساله اساسی و بسيار بااهميت است كه 
البته رسيدن به آن نقطه از اطيمنان ذهنی نيازمند 
فراهم شدن شرایط و پيش نيازهای متعدد است. 
از پي��ش بازنده نبودن به لحاظ ذهنی را نباید با 
بی پروایی در جریان نبرد یکسان انگاشت و از دایره 
احتياط كامل بيرون آمد. از پيش بازنده نبودن در 
این مرحله از جنگ اقتصادی آمریکا عليه ایران در 
عمل به این معناست كه ارزیابی درست و كامل و 
كارشناسانه از نيروها و تجهيزات و ابزارهای مادی 
و سخت و قدرت نرم خود داشته باشيم و بدانيم 
كه این نيروها واقعی اند یا اینکه بر اساس حدس 
و گمان ارائه ش��ود.  یکی دیگر از آیين های نبرد 
این است كه حریف را نباید دست كم گرفت و از 
قدرت واقعی و عينی او غافل شد. در صورتی كه 
بخواهيم همواره و در هر مرحله از جنگ اقتصادی 
قدرت حریف را نادیده بگيریم ممکن است از جایی 
آسيب ببينيم كه آن را ندیده ایم. پس آیين نبرد 
ب��ه ما فرمان می دهد كه از رجزخوانی بی فایده و 
نگاه تقليل گرایانه در برابر طرف جنگ خارج شویم.
یکی دیگر از آیين های نبرد این است كه عقبه و 
پشت سنگر جنگ را از درون مرزهای ملی محکم 

كرده و اجازه رخنه از داخل به طرف جنگ ندهيم. 
معنای این اصل جنگ این است كه انسجام داخلی 
ميان احزاب و گروه ها و جریان های سياسی باید 
به حداكثر برسد و در شرایط جنگ با یك قدرت 
نيرومند خارجی ناخواسته و نادانسته از داخل به 
آنها كمك نش��ود. تضعيف نهادهای قانونی مثل 
نه��اد مجلس، نه��اد قوه قضایيه و ب��ه ویژه نهاد 
دولت كه در نوک پيکان جنگ قرار دارد حركتی 
در مسير خواست طرف جنگ به حساب می آید. 
در این نوشته قصد ندارم احزاب را به سکوت در 
برابر دولت دع��وت كنم و قصد ندارم دولت را از 
 جریان نقد دور نگه دارم اما تضعيف نهاد دولت نيز 

در این وضعيت را به نفع آمریکا می دانم. 
از دیگر آیين های نبرد اس��تفاده از همه نيروها 
در برابر جریان جنگ طلب خارجی است. نهادهای 
مدنی ش��امل احزاب، خان��واده، بنگاه و نهادهای 
غيردولتی ش��امل نهادهای كارفرمایی، نهادهای 
كارگری و س��ایر فعاليت ه��ای اجتماعی دارای 
قدرت هستند و باید از این قدرت در راه كاستن 
از فشار بيرونی استفاده كرد. بخش خصوصی ایران 
و نهاده��ای قانونی این بخش ب��ه ویژه اتاق های 
بازرگان��ی، صنایع و معادن و كش��اورزی ایران و 
اس��تان ها و اتاق های مشترک ایران با كشورهای 
دیگ��ر می توانن��د در جریان نبرد تا رس��يدن به 
روزه��ای صلح در كنار نهادهای حاكميتی عمل 
ك��رده و با گفت وگو و مذاك��ره با همتاهای خود 
به راه های تمركز قدرت برای حاكميت را فراهم 
سازند. برای اینکه ایران در جنگ اقتصادی جدی 
در حال وقوع بتواند ایس��تادگی كرده و راه نفوذ 
را ببندد توسعه مناسبات با سایر كشورها به ویژه 
قطب های اقتصادی جهان و كش��ورهای نوظهور 
صنعتی را باید در دستور كار قرار داد. زمزمه هایی 
از گوش��ه و كنار ش��نيده می شود كه چون فالن 
كشور این كار را كرد ما نيز باید این كار را كنيم 
و این خطرناک است. واقعيت این است كه هيچ 
كشوری در جهان نمی خواهد منافع خود را در پای 
منافع یك كشور دیگر قربانی كند و این را باید به 
مثابه یك اصل در جنگ لحاظ كنيم كه دشمنان 

تازه برای و دست و پا نکنيم. 
یکی دیگر از مسائل بسيار بااهميت این است كه 
در جریان نبرد باید از عناصر و قوای درون طرف 
دیگر باید اس��تفاده كرد. ایران باید از دیپلماسی 
فعال برای متقاعد كردن احزاب و نهادهای مدنی 
داخل آمریکا كه اتفاقا با دیدگاه ترامپ ناسازگاری 
دارند برای تضعيف موقعيت وی اس��تفاده كند. 
یادمان باشد كه جنگ ویتنام چگونه تمام شد و 
حاال ویتنام در كدام مسير قرار دارد. باید از پيش 
بازنده نباشيم و این مساله بسيار بااهميت اما به 

سادگی به دست نمی آید. 

محمدعلي توحید 
عضو هيأت تحریریه

آيين نبرد اقتصادی
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یکی از ضرب المثل های نامدار در ميان 
ایرانيان این است كه »نباید از یك سوراخ 
دوبار گزیده ش��د«. این ضرب المثل یك 
هشدار است به افراد و نهادها و سازمان ها 
كه ب��ا مطالع��ه و مش��اهده رخدادهای 
تاریخی تجربه اندوزی كرده و اشتباهی كه 
یك بار تکرار ش��ده است را دوباره انجام 
ندهند. در حالی كه ش��اید مضمون این 
ضرب المثل در ميان ملت های هوشمند 
جهان به كار آمده باشد اما با كمال تاسف 
باید گفت مدیران دولت ها در ایران هرگز 
از این ضرب المثل درس نگرفته اند. تجربه 
تلخ سياست های ارزی ناكارآمد در اوایل 
ده��ه ۱39۰ كه در دولت قبلی رخ داد و 
راه رانت خواری و فساد گسترده ای را در 
جامع��ه ایرانی صاف كرد در كمتر از ۱۰ 
سال از سوی دولت دوازدهم تکرار شده 
است. آنهایی كه دلشان در گروی ميهن 
و شهروندان این كشور باستانی و بزرگ 
است شاید بيشتر از آنکه نگران هدر دادن 
ارزهای گرانبها باشند از این نگران اند كه 
نهاد دولت به وسيله گروهی اداره می شود 
ك��ه ای��ن درس را نياموختن��د و همان 

سياست های ناكارآمد را تکرار كردند. 
داستان سياست های ارزی اتخاذ شده 
در فروردی��ن ۱39۷ هم��ان داس��تان 
 ۱39۱ و   ۱39۰ ارزی  سياس��ت های 
است. دولت دوازدهم تصور كرد می تواند 
با دس��تور فرمان دادن به ن��رخ ارزهای 
معتب��ر آنها را در نقطه ای كه تمایل دارد 
ميخک��وب كند. م��ردان دولت دوازدهم 
اما ش��وربختانه همان راهی را رفتند كه 
پيش از این از سوی دولت دهم جاده اش 
كش��يده ش��ده بود دولت با تعيين نرخ 
تبدیل ه��ر دالر آمریکا براب��ر با 4۲۰۰ 
توم��ان تصوری غل��ط را به صحنه عمل 
كشاند و از آن بدتر این بود كه با افتخار 
اع��الم كرد هر كس هر ميزان دالر برای 
واردات می خواهد به بانك ها مراجعه كند. 
دولت دوازدهم اما خطای فاحش بزرگ تر 
دیگری انجام داد و به صادركنندگان كاال 
كه در ش��رایط سخت اقتصادی توانسته 
بودند محلی ب��رای صادرات انواع كاالها 

فراهم كنند دس��تور داد پيمان س��پاری 
ك��رده و دالرهای خود را با همان نرخ به 
دولت بفروشند. این سياست های نادرست 
و شکست خورده بود و هست كه موجی 
از رانت و فساد در ميان همه شهروندان 
ایران��ی و بنگاه ه��ا ایجاد ك��رد كه هنوز 
متاسفانه ادامه دارد. اما داستان خطاهای 
سياستگذاران اقتصادی و مدیران سياسی 
دولت دوازدهم به همين جا ختم نش��د 
و با هيجان زدگی نوعی افش��اگری را در 
دس��تور كار قرار داد و چون این كار نيز 
ناقص انجام ش��ده است بر شدت ابهام ها 

افزوده شده است. 
در ای��ن باتالق ارزی كه اكنون اقتصاد 
ایران در آن فرو رفته اس��ت چه می توان 
ك��رد؟ بدتری��ن راه این اس��ت كه اجازه 
دهيم بازیگران این عرصه با دس��ت و پا 
زدن ه��ای بی فایده و پ��ر از زبان بيش از 
پيش در باتالق ف��رو بروند. راه منطقی، 
عقلی و اقتصادی این اس��ت كه به جای 
دس��ت و پا زدن بيهوده دس��ت كم برای 
یك دوره كوتاه ساكن و ساكت باشيم و 
به جای استفاده از زور و عضله و گوشت و 
استخوان از مغزمان استفاه كنيم و راه های 
برون رفت با كمترین آسيب را پيدا كنيم. 
چند پيش��نهاد اجرایی در مسير راه حل 

دوم را در ادامه توضيح می دهم:
یکم: ب��ا توجه به اینکه دولت و جامعه 
ایرانی برای عبور از سخت ترین روزها در 
ب��ازار ارز نياز به تعادل در بازار ارز دارند 
می توان گام نخس��ت را از سمت عرضه 
این بازار برداش��ت. دول��ت محترم باید 
درک كن��د بازار ثانویه دس��توری همان 
خطای بازار اوليه را با خود به همراه دارد و 
بهتر است این بازار را از دخالت های خود 
مصون نگه دارد. در این صورت می توان 
اميدوار بود بنگاه های صادركننده كاالها 
و خدم��ات با تمایل و اندیش��ه روش��ن 
اقتص��ادی ارز تح��ت تملك خ��ود را به 
متقاضي��ان واقعی در بازار عرضه كرده و 
دولت نيز از دادوس��تد این بازار استفاده 
كند و به مرور بخش بزرگ تری از تقاضا را 
به این بازار هدایت كند. شفافيت و نظارت 
در این بازار می تواند بيش از پيش باشد و 
دولت نيز از این بازار برای نيازهای خود 

استفاده كند.
دوم: واقعيت این است كه اكنون توپ 
افشاگری در زمين دولت افتاده و نهادهای 
غي��ر از دول��ت و ش��هروندان در نق��ش 

مطالبه گری افتاده و خواستار افشای نام 
و نشان كسانی اند كه بدون داشتن شرایط 
از دولت ارز ارزان گرفته اند. دولت محترم 
می توان��د و باید حاال كه در این مس��ير 
افتاده اس��ت گام های بلندی بردارد و نام 
و نشان همه كسانی كه از این آشفته بازار 
استفاده كرده و به جامعه رحم نکرده اند 
را دراختي��ار نهادهای نظارتی قرار دهد. 
به نظرم می رسد می توان به جای اینکه 
ن��ام بنگاه ها را بدون جزئيات افش��ا كرد 
نام افرادی كه با عناوین گوناگون و ثبت 
ش��ركت های متفاوت ارزخواری كرده اند 
را اعالم كرد. این كار دش��واری نيست و 
دولت با ابهام زایی از این بازار می تواند بار 
دیگر دست كم بخشی از اعتماد سوخته 
را بازگرداند و به مدد آن كار را ادامه داد. 
اگر جز این باشد و نام و نشان برخی افراد 
ك��ه در ميان آنها متاس��فانه برخی افراد 
ظاهرالصالح نفوذ كرده اند افشا نشود توپ 

در زمين دولت باقی می ماند.
س��وم: آنچه در دو پيش��نهاد باال آمده 
است بخشی از یك راه حل بنيادین برای 
اصالح اقتصاد ایران در سطح كالن است. 
واقعيت این است كه دو كار باید به طور 
همزمان انجام ش��ود تا اصالحات واقعی 
در كس��ب و كار ایراني��ان به طور واقعی 
انجام شود. یك كار این است كه مدیران 
اداره كنن��ده جامع��ه، گروه ه��ای مرجع 
فکری، روشنفکران و عالقمندان به اقتصاد 
و ش��هروندان متقاعد ش��وند كه اقتصاد 
دولت��ی و اقتصاد دس��توری یك تجربه 
شکست خورده تاریخ معاصر است. سقوط 
اتحاد جماهير سوسياليس��تی ش��وروی 
س��ابق، برگشت كوبا از اقتصاد حکومتی، 
تهيدس��تی ناراحت كنن��ده ش��هروندان 
ك��ره ش��مالی ك��ه از اقتصاد دس��توری 
سرچشمه می گيرد نشانه های این تجربه 
شکس��ت خورده اند. همزم��ان ب��ا ترویج 
اقتص��اد رقابتی و ط��رد و حذف اقتصاد 
دس��توری باید همه امضاهای طالیی از 
اختي��ارات دولت حذف ش��وند. تا زمانی 
ك��ه برخی مدیران ميانی و كارشناس��ان 
دورمانده از محيط واقعی توليد و تجارت 
حتی با حس��ن نيت ب��ر اقتصاد حکومت 
می كنن��د و ب��ه مدیران امض��ای طالیی 
می دهند كه ناگهان یك جامعه را فقير و 
یك گروه كوچك را نوكيسه سازند راه به 
جای��ی نمی بریم. امضاهای طالیی را پاره 

كنيم و دور بریزیم.

محمدعلی دیده روشن
نایب ریيس اتاق مشترک 

ایران و قطر

چرا از يک محل دو بار ضربه خورديم

یادداشت
گزارش ماه

گفت وگوی ماه
انتخاب سردبیر

البی گری
داستان ارز

جنگ تجاری
ایمیدرو

تیر 1397
دوره جدید
شماره 114
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کسب وکار و سیاست ایران؛ سنگ روی سنگ بند شود

تعادل تازه در اقتصاد ايران
هیات تحریریه|

در درون س��رزمين قدیم��ی و نام��دار 
ایران در برش زمانی تابس��تان ۱39۷ چه 
می گ��ذرد؟ اگ��ر یك گ��روه از متخصصان 
سياست و امنيت داخلی، سياست خارجی 
و روابط بين الملل، اقتصاد، فرهنگ و مسائل 
اجتماع��ی از بلن��دی با ذره بي��ن به درون 
جامع��ه ایران امروز ن��گاه كنند و بخواهند 
آنچه می بينند و آنچه برداشت می كنند را 
بنویسند یا بگویند، داستان ایران امروز چه 

عناصر برجسته ای خواهد داشت.

  ققنوس
ققنوس یك پرونده افس��انه ای اس��ت كه 
هر روز در آتش می س��وزد و همه روزه نيز 
به تندرستی از درون آتش بيرون می آید و 
هرگ��ز نمی ميرد. ایران و ایرانيان در پویش 
زمان نشان داده اند ققنوس اند. ایران در آتش 
ناكارآمدی مدیران، آزمندی نوكيس��ه ها و 
طمع ورزی خارجی ها، حسادت همسایه ها 
و بی س��رانجامی راه های رفته می سوزد اما 
باز هم س��رپا مانده است. خاک و آب ایران 
با وجود همه فرس��ایش های تاریخی هنوز 

آنق��در نيرومندند و آنق��در بركت دارند كه 
ميليون ها ایرانی را س��ير و س��يراب سازند. 
متخصصان��ی كه پش از این حرف ش��ان را 
زدیم اگر از بلندی به درون جامعه ایران نگاه 
كنند می بينند در درون این سرزمين، هنوز 
ميليون ها خانواده در پهنه سرزمين، در دور 
و نزدیك، در جنوب و شمال و شرق و غرب و 
در شهرها و روستاها با اميد به آینده ای بهتر 
رخت و لباس كار پوشيده و برای پيشرفت 

خانواده كار می كنند.
ادامه در صفحه8



ادامه از صفحه7
ميليون ها كارگر، كشاورز، معلم و خرده پيشه ور 
و كارمند دولت كه درآمدهایشان همواره از شتاب 
رش��د قيمت ها عقب می ماند و آنها را در حيرت و 
حس��رت فرو می برد اما اميدوارند همانند هميشه 
از این روزهای س��خت تابستان ۱39۷ نيز سربلند 
بيرون آیند. هنوز ميليون ها ایرانی كه به هر دليل 
از این كش��ور كوچ كرده اند، ذهن و دلشان با ایران 
اس��ت و می خواهند نيروی خود را ب��رای آبادانی 
س��رزمين مادری اختصاص دهن��د. ایران ضعيف 
و بيمار می ش��ود و در حال��ی كه بدخواهان تصور 
می كنند این سرزمين دیگر از پای درآمده است اما 
باز هم ایران س��ر برمی آورد و گره ها را باز می كند. 
در همين 4 دهه پس از انقالب، ایرانيان شاهد یکی 
از ترس��ناک ترین جنگ های تاریخ معاصر بودند و 
دیدند كه بدخواهان این مرز و بوم قصد نابودی آن 

را داشتند اما خود از پای درآمدند.

 چهره زشت فساد
اگرچه متخصص��ان اقتصاد، سياس��ت داخلی و 
سياست خارجی و آگاهان به مسائل فرهنگ و جامعه 
چهره ققنوس وار ایران را از دور و از بلندی می بينند 
اما واقعيت های دیگری در همين زمان در درون ایران 
جریان دارد كه نادیدن  آنها ناممکن است. در ميان 
همه نيکی ها و اميدواری هایی كه ایرانيان دارند اما 
شوربختانه باید اعتراف كرد چهره زشت و ناپسندی 
نيز در بطن و متن جامعه ایرانی وجود دارد. فس��اد 
اقتص��ادی كه روند فزاین��ده را تجربه می كند یکی 
از نمودهای چهره زش��ت ایران در تابستان ۱39۷ 
است. ابعاد فس��اد اقتصادی آنقدر گسترده و آنقدر 
ژرف و عميق ش��ده است كه آگاهان و دلسوزان به 
این سرزمين را به وحشت می اندازد. فساد ۱۲ هزار 
ميليارد تومانی در یکی از نهادهای پولی و مالی كه 
به نام یکی از مقدس ترین افراد مزین ش��ده اس��ت 
این روزها در ميان شهروندان می چرخد. این روزها 
می شنویم كه یك گروه در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از درهای باز شده بر روی فساد استفاده كرده 
و هزاران اتومبيل را به صورت غيرقانونی و با رانت وارد 
كرده اند كه درآمد بادآورده آن 6۰۰ ميليارد تومان 
است. این روزها می خوانيم و می شنویم كه ده ها نفر از 
آزمندان و فرصت طلبان و یا به عبارتی فرصت شناسان 
در صف دریافت دالر 4۲۰۰ تومانی قرار گرفته و رانت 
و سود بادآورده به دست آورده اند و راه تنفر در ميان 

گروه های كم درآمد جامعه را باز می كنند.

 دادستان و افشاگری
تا روزی كه این مطلب تهيه شد، آخرین نفری كه 
بر روی افشاگری نيمه پنهان تاكيد كرد دادستان كل 
كشور بود. او به دولت 48 ساعت وقت داد تا اسامی 
همه شركت ها و افرادی كه از ۲۲ فروردین به بعد از 
دولت دالر 4۲۰۰ تومانی گرفته اند را به قوه قضایيه 
تسليم كند. این آخرین خواست برای افشاگری از 
سوی یکی از باالترین مقام های قوه قضایيه سلسله ای 

از افشاگری از سوی مقام های ارشد دولت به حساب 
می آمد كه البته از فشار جامعه سرچشمه می گرفت.

در بهار و تابستان ۱39۷ ایرانيان به چشم دیدند 
و به گوش شنيدند كه رئيس دولت به ميدان آمده 
و از اعضای كابينه می خواهد دس��ت به افشاگری 
بزنند. حسن روحانی نمی خواهد نامش در ميان نام 
كسانی باشد كه با ميخکوب كردن نرخ دالر در سقف 
4۲۰۰ تومان دیوار فس��اد و رانت را باال بردند، قرار 
بگيرد و تالش می كند كه با تشجيع مدیران ارشد 
ارزبگيران را افشا كند. این خواسته رئيس جمهور 
اما در ميان كارشناسان اقتصادی با شگفتی همراه 
بود. چرا باید رئيس دولت به وسط معركه ای بياید 
كه آن س��ویش ناپيدا و عاقبتش نامعلوم است. به 
نظر می رسد روحانی در وضعيت ویژه ای قرار دارد 
. در حالی كه برخی از اعضای مجلس قانونگذاری 
ایران نيز در بهار و تابس��تان داغ ۱39۷ اسنادی از 
افشاگری درباره موسسه های اعتباری را به اطالع 
مردم می رسانند از سوی دیگر منتقدان دولت نيز 
بر طبل افشاگری در اقتصاد خودرو و ارزهای معتبر 
كوبيدند. داستان عجيب افشاگری در تيرماه ۱39۷ 
یکی از شگفتی های اقتصاد و سياست در ایران بود 
كه بدون تردید در تاریخ اقتصاد این كشور جایگاه 

ویژه ای پيدا خواهد كرد.

 داستان تحریم
در چند ماه نخس��ت س��ال ۱39۷ و به ویژه در 
تيرماه امس��ال موضوع تشدید تحریم های آمریکا 
علي��ه ایران یک��ی از موضوع ه��ای داغ در دنيای 
سياست و اقتصاد ایران بود. روز ۱8 تيرماه امسال 
فرصت 6۰ روزه تش��دید تحریم های اوليه آمریکا 
عليه ایران به پایان رس��يد كه پيش از آن س��بك 
و كار ایرانيان تحت تاثير این تحریم ها قرار گرفته 
بود. در دنيای سياست نسبت به موضوع تحریم و 
برخ��ورد با آمریکا چند دی��دگاه وجود دارد كه در 
ماه های آینده نيز ادامه خواهد داشت. یك دیدگاه 
كه البته نگاه نویی اس��ت و از سوی برخی فعاالن 
اقتصادی و سياس��ی طرح می ش��ود این است كه 
باید راهی برای گفت وگوهای كالن فراهم شود تا 
اقتصاد ایران بيش از این آس��يب نبيند. طرفداران 
این گروه باور دارند كه نيروی سياسی و اقتصادی 
آمریکا در حال حاضر به اندازه ای است كه می تواند 
حتی چين و اروپا و روس��يه را متقاعد كند نسبت 
به ایران وفاداری نشان ندهند و كار به جایی برسد 
كه اقتصاد ایران از حركت بازبایس��تد؛ بنابراین در 
شرایط حاضر باید جلوی این كار گرفته شود. گروه 
دیگری اما باورشان این است كه تحریم های فعلی 
آمریکا به دليل ایستادگی اروپا و از سویی انتخابات 
آتی كه در این كش��ور انجام خواهد شد و آمادگی 
كشور به جایی نمی رسد و باید با همين دست فرمان 
و البته با اتحاد و انسجام سياسی كار را پيش برد. 
در شرایط تابستان ۱39۷ بحث درباره تحریم ها در 
جامعه ایران به ویژه نزد شهروندان بسيار داغ تر از 

سال ۱39۰ و ۱39۱ شده است.

 نرخ ارز و گزیده شدن دوباره
داس��تان نرخ ارز و سياست های ارزی كه دولت 
دوازدهم پس از آشوب ارزی نيمه اول فروردین ماه 
در ای��ران رخ داد در تيرم��اه همچن��ان داغ بود و 
مجادله های پرشماری را در ميان فعاالن اقتصادی، 
سياس��ت ورزان و اقتصاددان��ان و مدی��ران دولتی 
برانگيخت. برخی از اقتصاددانان كه به آنها »نهادگرا« 
گفته می شود سياست ارزی دولت را كه راه را برای 
ورود ن��رخ دالر به باالتر از ه��ر دالر 9 هزار تومان 
باز كرد را كار مافيای س��يمان، پتروشيمی و فوالد 
داشته و به دولت توصيه می كردند از ادامه كار آنها 
جلوگي��ری كند. این گروه از اقتصاددانان به دولت 
فش��ار می آورند كه تخصيص ارز را سفت و سخت 
ك��رده و بخش های نامولد را از دایره گروه هایی كه 
باید ارز دولتی بگيرند حذف كنند. فعاالن اقتصادی 
ایران به ویژه صادركنندگان هنوز از سياست های 
ارزی دولت درباره دس��توری بودن نرخ فروش ارز 
حاص��ل از صادرات رضایت ندارند. در حالی كه در 
آخرین ماه بهار ۱39۷ ش��نيده می شد بازار ثانویه 
ارز به زودی راه می افتد و صادركنندگان می توانند 
در آن بازار بدون اینکه سقف قيمتی وجود داشته 
باش��د ارز خود را به متقاضيان بفروش��ند، اما این 
بازار تا نيمه دوم تيرماه راه اندازی نشد و پس از آن 
ناگهان رئيس كل بانك مركزی اعالم كرد كه این 

بازار راه افتاده است. 
در آخرین روزهای تيرماه ۱39۷هنوز درباره نرخ 
توافقی در بازار ثانویه توافقی صورت نگرفته بود. در 
حالی كه برخی از دالر 8 هزار تومانی در بازار ثانویه 
خبر می دادند، بانك مركزی اصرار داش��ت كه این 
ن��رخ در حد فاصل ۷ هزار تا ۷۵۰۰ تومان باش��د. 
سياس��ت های ارزی ك��ه از طرف دولت در 4 ماهه 
نخست امسال اتخاذ شد از طرف سياست ورزان نيز 
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در كانون نقد بود. در حالی كه برخی سياستمداران 
وج��ود دالر 4۲۰۰ تومان��ی را ب��رای جلوگيری از 
فرار ت��ورم به باالترین اندازه ضروری می دانند و از 
این كار دولت حمای��ت می كنند گروهی دیگر از 
سياست ورزان این اتفاق را هدر دادن ارزهای گرانبها 
می دانند و می گویند باید اجازه داد نرخ ارز به ویژه 
برای مصرف برخی فعاليت ها و واردات برخی كاالها 
به باالترین نقطه برسد. اقتصاددانان طرفدار اقتصاد 
رقابت��ی نيز در این باره دولت را نکوهش می كنند 
و می گویند كه حبس كردن نرخ دالر و دس��توری 
كردن فرآیند نرخ تبدیل دالر و سایر ارزهای معتبر 
به پول ایران ابعاد رانت و فس��اد را گس��ترده تر از 
پيش می كند و روزگار كسب و كار ایرانيان بيشتر 
از هميشه به چاه سياست های ارزی ناكارآمد می افتد.

 کابینه و تغییرات
دولت دوازدهم پس از پيروزی انقالب اس��المی 
و دولت دوم حس��ن روحان��ی حاال یك از عمرش 
را س��پری كرده است. در یك سال اخير تحوالت 
سياسی و اقتصادی داخلی و سياست خارجی ایران 
به اندازه ای شتابان و به اندازه ای پرشمار بوده است 
كه صدای تغيير دولت دوازدهم از هر جا به گوش 
می رس��د. در تيرماه امسال س��رانجام رئيس دفتر 
رئيس جمه��ور در دو نوبت با صراحت از تغييرات 
اعضای كابينه دوازدهم به ویژه گروه اقتصادی دولت 
صحبت كرد. رئيس دفتر رئيس جمهور در دوباری كه 
در این باره سخن گفت بر روی یك مساله انگشت 
گذاشت: نام افرادی كه قرار است از كابينه بروند و 
افرادی كه قرار است به كابينه اضافه شوند را فقط 

رئيس جمهور می داند.
در تيرماه امسال بيشترین بحث ها برای تغيير در 
تيم اقتصادی دولت بود. بر اساس عرف موجود در 

سپهر سياست و اقتصاد، رئيس كل بانك مركزی، 
رئيس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد، گروه 
اقتصادی كابينه دولت به حساب می آیند. البته در 
دولت دوازدهم یك معاون اقتصادی و یك دستيار 
ویژه اقتص��ادی رئيس جمهور نيز حضور دارند كه 
مجموعه بزرگ تری می شوند. در صورتی كه وزیر 
صنعت، معدن و تج��ارت و تا اندازه ای وزیر جهاد 
كشاورزی را به دليل حوزه اختيارات و وظایفشان 
كه با توليد و توزیع كاالهای اساسی سروكار دارند 
نيز به گروه قبلی اضافه شوند تيم اقتصادی شامل 
۷ نفر خواهد بود. درباره تغيير تيم اقتصادی دولت 
دوازدهم نيز دیدگاه ها متفاوت بوده است. یك گروه 
از عالقمندان به اقتصاد سياسی ایران شامل فعاالن 
اقتصادی، اقتصاددانان، سياست ورزان و روشنفکران 
باورشان این است كه تغيير اعضای اقتصادی دولت 
به دليل اینکه س��اختار اقتصاد ایران، س��اختاری 
ناكارآمد است راه به جایی نمی برد و بهتر است به 
جای تغيير اعضای كابينه، پارادایم های اقتصادی 
دولت با دگرگونی همراه ش��ود. یك گروه دیگر اما 
می گویند كه برخی افراد حاضر در كابينه دوازدهم 
به هر دليل توانایی فعاليت در باالترین س��طح را 
ندارند و باید در شرایط جدید كسانی سکان اقتصاد 
دولت دستشان باشد كه عالوه بر داشتن تخصص 
و توانایی مدیریتی، دانش اقتصاد را نيز درک كرده 
باشند. حاال كه این نوشته در حال تهيه است هنوز 
درباره دولت و تغييرات آن اتفاقی نيفتاده است و این 

می تواند در تابستان امسال اتفاق بيفتد.

 ایران و اروپا
آیا اتحادیه اروپا كه ش��امل ۲8 كش��ور این قاره 
سبز است و رهبری آنها دراختيار آلمان و فرانسه و 
تا اندازه ای انگلستان است می توانند در برابر آمریکا 
ایستادگی كرده و اقتصاد ایران را از شرایط دشوار 
نجات دهن��د؟ در این ب��اره دیدگاه های متفاوتی 
وجود دارد. گروه هایی كه عالقمندند مس��ائل را با 
خوش بينی نگاه كرده و نيمه پر ليوان را می بينند 
می گویند ایستادگی اروپا در دوره جدید و در دوره 
ترامپ با دوره های پيش��ين تفاوت دارد. این افراد 
و احزاب به مقاومت طوالنی مدت سياس��تمداران 
اروپای��ی به ویژه موگرینی، مركل، می و ماكرون و 
برخی از مدیران ارشد اتحادیه اروپا اشاره می كنند 
و یادآور می شوند كه استفاده از قانون مسدود كردن 
اختيارات آمریکا در جاری كردن دستورهای جهانی 
مقررات داخل��ی آمریکا از طرف اتحادیه اروپا یك 
نشانه مهم است. از طرف دیگر این گروه می گویند 
مل��زم كردن بان��ك مركزی اروپا ب��رای صيانت از 
قراردادهای اروپایی در ایران و باز نگه داش��تن راه 
هم��کاری بانك مركزی ایران با این بانك نيز یك 
نشانه است. اما گروه دیگری هستند كه می گویند 
به چند دليل نباید وعده های سياستمداران اروپایی 
را چندان جدی گرفت و این اتحادیه اروپا را ناتوان تر 
از آن می دانن��د كه بتواند راه آمریکا را س��د كند. 
یك دليل ارایه ش��ده از س��وی این گروه به سابقه 

ناتوانی قبلی اعضای اتحادیه اروپا در بحران ۱39۰ 
و ۱39۱ برمی گ��ردد. آنها می گویند اتحادیه اروپا 
همان طور كه در اوایل این دهه نتوانس��ت كاری از 
پيش ببرد و سرانجام تسليم آمریکا شد این بار نيز 
چنين خواهد شد. دليل دیگر این گروه كه می گویند 
اتحادیه اروپا در برابر آمریکا كاری از پيش نمی برد 
این اس��ت كه در اروپا و اصوال در كشورهای دارای 
نهادهای دموكراتيك، سياس��تمداران با صاحبان 
بنگاه های غول پيکر و مقوله جدا از هم هس��تند و 
س��هامداران ش��ركت ها و بانك های اروپایی هرگز 
تسليم سياستمداران نمی شوند. واقعيت این است 
كه این داوری درست است و در هفته های گذشته 
اكثریت شركت های طرف قرارداد با ایران با مليت 
و س��هامداران اروپایی ایران را ت��رک كردند. پژو، 
زیمنس، توتال، ایرباس و ده ها ش��ركت كوچك و 
بزرگ اروپایی از ترس تحریم های آمریکایی حاضر 
نيستند در ایران فعاليت كنند. یك گروه سياسی تر 
اما می گویند اتحادیه اروپا و آمریکا ماهيتی یکپارچه 
دارن��د و در حال حاضر تقس��يم وظيفه كرده اند و 
اتحادیه اروپا نقش پليس خوب و آمریکا نقش پليس 
بد را برداشته اند و نباید فریب حرف های اروپایی ها 
را بخوریم. این گروه كه نگاه سياسی دارند در زمره 

منتقدان دولت آقای روحانی به حساب می آیند.

 گالیه های بخش خصوصی
در 4 ماه سپری شده از سال جدید و در شرایطی 
كه اقتصاد ایران به دليل گس��تردگی آثار روانی و 
مادی تحریم های اقتصادی با تنش مواجه ش��ده 
است، فعاالن بخش خصوصی به دولت انتقاد جدی 
دارند. بخش خصوصی ایران معتقد اس��ت دولت 
دوازدهم در این روزهای س��خت به جای اینکه از 
نيروی فکری و مادی بخش خصوصی و نهادهای 
مدنی استفاده كند با یك نگاه كليشه ای قدیمی، 
بخش خصوصی را دور زده است و همکاری هایش 
را كمتر كرده است. مدیران ميان دیوانساالری ایران 
بخش خصوصی ایران را شریکی مطمئن نمی دانند و 
در برخی مقاطع حساس و برخی تصميم گيری های 
مهم این بخش را از صحنه خارج می كنند. گالیه های 
متعدد اعضای اتاق ایران در 4 ماه س��پری شده به 
ویژه در موضوع نرخ ارز و سياست های ارزی پرشمار 
بود و یکی از اعضای هيات رئيسه گفت كه دولت 
در برابر ۵۰ درخواست رسمی و غيررسمی بخش 
خصوصی درباره نرخ ارز هيچ واكنشی نشان نداد. 
فعاالن بخش خصوصی از دولت این گالیه را دارند 
ك��ه از مزیت ها و ظرفيت های هزاران فعال در این 
بخش كه ش��ركای كوچك و ب��زرگ در خارج از 
كش��ور دارند غفلت كرده و در مجادله با آمریکا از 
این ظرفيت استفاده نمی كند. بخش خصوصی با 
همين نگاه اس��ت كه باور دارد درخواست معاون 
اول رئيس جمهور برای حضور بخش خصوصی در 

بازار نفت را نباید جدی فرض كرد.
بررسی ها نشان می دهد كه تا همين جای 
كار برخ��ی اعض��ای اتحادیه اروپ��ا با طرح 



مطالبه هایی كه خارج از عرف سياس��ت خارجی ایران است 
ش��رایط را به س��ویی می برند كه بتوانند از زیر بار تعهدات 
خارج شوند. از طرف دیگر این یك واقعيت بسيار بااهميت 
اس��ت كه اتحادیه اروپا در شرایط تازه نيازمند داشتن یك 
متحد راهبردی در خاورميانه است كه ایران با داشتن قدرت 

منطقه ای قابل توجه می تواند شریك راهبردی اروپا باشد.

 نگاه به شرق
سفر علی اكبر والیتی به روسيه و صحبت هایی كه او پس از مذاكرات 
با رهبران این كشور به ویژه والدیمير پوتين داشت در تيرماه ۱39۷ 
یك موضوع داغ درباره سياست و اقتصاد در ایران شد. والیتی پس 
از بازگش��ت از مس��کو به تهران گفت: روس��يه ۵۰ ميليارد دالر در 
ایران سرمایه گذاری می كند و یادآور شد برخی شركت های نفت و 
گاز روسيه وعده همکاری داده اند و این همکاری ها می تواند كمبود 
سرمایه گذاری شركت های غربی را برطرف كند. در ایران اما نسبت 
به این صحبت ها دیدگاه های یکپارچه ای دیده نمی ش��ود. برخی از 
كسانی كه اقتصاد را در زیر ذره بين سياست نگاه می كنند در واكنش 
به سخنان والیتی به عهدشکنی تاریخی روس ها در مناسبات با ایران 
اشاره كرده و تاكيد دارند رهبران امروز روسيه نيز توانایی دارند در 
بزنگاه تاریخی ایران را رها كرده و منافع خود را در رابطه با آمریکا 
تعریف كنند و به همين دليل نباید اقتصاد ایران را به این وعده ها 
پيوند زد. برخی از اقتصاددانان نيز یادآور شدند كه اقتصاد روسيه به 
دليل تحریم های غربی نمی تواند به ایران كمك چندانی كند. این 
گروه می گویند وقتی بانك های روسی در تحریم بانکی غرب به سر 
می برن��د انتظارات از اینکه به بانکداری ایران كمك كنند انتظارات 
معقولی نيست. مخالفان اتحاد راهبردی اقتصادی با روسيه همچنين 
می  گویند كه اقتصاد روسيه توانایی توليد كاالهای صنعتی مصرفی، 
كاالهای سرمایه ای و كاالهای واسطه ای ایران را ندارد و اتحاد نفت 
در برابر كاال با این كشور غيراقتصادی خواهد بود. نگاه كردن به شرق 
و تمنای استفاده از روسيه و چين در نبرد با آمریکا در شرایطی كه 

اقتصاد چين تحت فشار آمریکا قرار دارد را باید واقعی تر نگاه كرد.

 سنگ تعادل اقتصاد
آنچه در باال نوشته شد گزیده ای از تحوالت، رخدادها و انتظارات 
و تالش ها برای ارتقای وضعيت كسب و كار ایرانيان و ایران است را 
باید در ذیل یك مساله بسيار بااهميت تر دید. اقتصاد ایران در وضعی 
قرار دارد كه توازن، تعادل و مناسبات درونی آن و مناسبات آن با 
جهان به تالطم رسيده است و نمی توان یك نقطه اتکای بااهميت 
را امروز برای آن تصور كرد. به نظر می رسد كه چند دليل وجود 
دارد كه باید با استناد به آنها تعادل تازه ای در اقتصاد ایران برقرار 
كرد و به یك نقطه ثبات پایدار رسيد. دليل نخست این است كه 
ادامه این وضعيت تقریبا ناممکن ش��ده اس��ت و اگر فکری برای 
تعادل و توازن تازه نش��ود به روزهای ناخوش تر از این می رسيم. 
ضرورت تعادل تازه برای اقتصاد ایران به داستان امنيت سياسی 
ایران برمی گردد و باید توجه داشته باشيم ادامه تضعيف شده شرایط 
ایران را در چانه زنی با قدرت های بزرگ و حتی با همسایه ها دچار 
ضعف می كند. اكنون اقتصاد ایران با كمبودهایی مواجه است كه 
برطرف كردن آنها – درس��ت یا نادرس��ت – با مناسبات جهانی 
پيوند خورده و البته مدیریت ناكارآمد نيز مزید بر علت شده است. 
باید كاری كرد كه اقتصاد ایران به مثابه یك كليت واحد در توازن 
و تعادل تازه ای قرار گيرد. ش��اید این تعادل از جنس تعادل های 

پيشين نباشد، اما ضرورت آن احساس می شود.

اقتصاد دستور و التماس نمی پذيرد
در شرایط حاضر كه اقتصاد ایران در شرایط خوبی نيست نمی خواهم با اضافه 
كردن برخی نکات كام مقام های ایرانی تلخ تر شود اما درباره صحبت های ریاست 
س��ازمان برنامه و بودجه كه گفته اس��ت برخی تریبون ها موجب شد دولت 34 
هزار ميليارد تومان به كسانی كه سپرده هایشان به وسيله موسسه های اعتباری 

هدر رفته است پرداخت كند، چند نکته را یادآور می شوم:
۱- یك محاس��به ساده نشان می دهد هر ایرانی رقمی معادل 438 هزار تومان و یك 

خانواده 4 نفره رقمی برابر با یك ميليون 4۵۰ تومان برای پرداخت كرده اند.
۲- موسسات مالی با چه كوره پول سوزی پول سوزانده اند كه چنين رقم زیانی در 
سطح كالن ایجاد كرده اند، و دولت و نهادهای نظارتی كجا بوده اند طی این مدت. 
چك را دولت و مجلس از جيب ملت تحت فشار و تنگنا كشيده اند اما حتی چند 
صفح��ه گزارش در مورد اینکه این پول ها كجا رفته و چه ش��ده و چرا باید مردم 

تقبل زیان را می كرده اند در اختيار عموم قرار داده نشده است. 
3- برای اینجانب یك پرسش باقی مانده كه چرا درک مفاهيم اقتصادی چنين 
مشکل شده است؟ قبول علت و معلول در اقتصاد، و درک این واقعيت كه اقتصاد 
فرمان و س��خن زور را نمی پذیرد و س��فارش و التماس را هم نمی پذیرد و اقتصاد 
كاركرد خودش را دارد و تصميمات نادرست هزینه زا عاقبت آشکار می شود و تحميل 
هزینه اقتصادی به جامعه، هزینه اجتماعی و سياسی به دنبال دارد. كسانی كه طی 

ده ها سال در مسند بوده اند چرا قبولش برایشان ناممکن می نماید. 
می گویند خشایارشاه می خواست به یونان لشکر بکشد از طریق دریا، دریا توفانی 
بود او دس��تور داد به دریا ش��الق بزنند. تصادفا امواج فروكش كرد اما هنگامی كه 
ناوگان او به نزدیکی مقصد رسيد توفان شروع شد كشتی ها را به هم زد و بسياری 
از نيرو ها غرق و اندک باقی مانده در ساحل گرفتار یونانی ها شدند و خشایارشاه با 
خفت جان بدر برد و خود را به ایران رساند. با اقتصاد هم نمی توان چنين معامله ای 

كرد بعد از دو هزار سال شایسته است از تاریخ آموختن. 
به نقل از صفحه تلگرامی دكتر محمد طبيبيان

اقليم تنگ جهان
۱- ترامپ: »باالخره یك روز ]ایراني ها[ به من زنگ مي زنند و مي گویند بيا توافق 

كنيم و ما هم توافق مي كنيم.«
۲- سخنگوي وزارت خارجه ایران: »ممکن است یك روزي ایشان ]ترامپ[ به تهران زنگ 
بزنند و تقاضاي مذاكره داشته باشند، این موضوع بيشتر محتمل است و شاید عالئمي هم 
در گذشته وجود داشته باشد.« 3- رئيس دفتر رئيس جمهور: »در سفر قبلي روحاني به 
نيویورک ترامپ هشت بار درخواست گفت وگو و مالقات با رئيس جمهور را از تيم ایراني 
كرده بود.«ترامپ چه مي خواهد؟ تقاضاي ترامپ كه ادامه درخواست هاي اسالف اوست، 
پيگيري یك خواسته ثابت است و به خاطر این خواسته اگر الزم باشد هزار بار دیگر هم 
تقاضاي مذاكره خواهد كرد. این خواسته، توقف حمایت ایران از گروه هاي فلسطيني و به 
رسميت شناختن موجودیت اسرایيل یا دست كم كنار گذاشتِن هدف نابودي اسرایيل از 
دكترین سياست خارجي است. این خواسته، ایجابي و هدفمند است و نتایج آن مشخص. 
ایران چه مي خواهد؟ ایران از آمریکا مي خواهد فشارها و تحریم ها و تحریکات احتمالي 
همسایگان ایران را متوقف كند و بگذارد ایرانيان زندگي خود را بگذرانند و جمهوري اسالمي 
هم به حياتش ادامه دهد. این خواس��ته، سلبي و هدفمند است اما نتایجش نامشخص 
است. آمریکایي ها حاضر به دادن چنين تضميني نيستند و مذاكره درباره آن را موخر بر 
حل مساله منطقه ای مي دانند. بنابراین، اصل مذاكره كردن یا نکردن، اهميت چنداني 
ندارد؛ موضوع مشترک براي مذاكره مهم است كه چشم اندازي براي شکل گيري آن وجود 
ندارد. ایران و آمریکا در وضع كنوني نمي توانند مساله اي را حل كنند و بيشترین كاري كه 
مي توانند بکنند، به تعویق انداختن مساله و تحمل یکدیگر است تا روزي كه براي یکي 
فرجي حاصل شود. انگار منطق برد-برد كه همه جا موثر است، اینجا موثر نيست و اقليم 

نظم جهاني، جاي كافي براي »اصولگرایي همزمان« آمریکا و ایران ندارد. 
به نقل از تلگرام محمد صدری
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ایمیدرو

البی گری و البی گران ايرانی در کجا ايستاده اند
س��هم البي گران در دنياي امروز گسترده تر 
و ژرف تر و البته آشکارتر و با مقبوليت بيشتر 
رون��دي فزاین��ده در ش��کل دادن و ماهيت 
بخش��يدن به مناس��بات ميان كشورها باهم، 
ميان شركت ها با كشورها و ميان شركت ها با 

شركت ها را تجربه مي كند. 
دنياي البي گران از جایي زاد و رشد مي كند 
ك��ه فعاليت هاي عادي و كم هزینه براي بند و 
بست امور جواب نمي دهد و حاال باید كارهاي 
غيرعادي انجام شود. البي گري دنياي پيچيده 
و ش��گفت انگيزي دارد كه از چشم ها دوراست 
اما نتایج البي گري و فعاليت البي گران گاهي 
وقت ها دنيایي از ش��گفتي پدیدار مي س��ازد. 
درای��ران ني��ز البي كردن در مس��ائل داخلي 

تاریخچه درازي دارد و البته در پيوند سياست 
و اقتصاد بيش از هرزمينه اي خودرا نشان داده 
اس��ت. اما تا جایي كه اطالعات رسمي نشان 
مي ده��د ایران در ميان كش��ورهاي ممتاز در 
البي گري به ویژه در غرب به حساب نمي آید. 
شاید در اخبار غيررسمي و به طور كامال پنهان 
و پوش��يده درابعاد ب��زرگ البي گران ایراني یا 
البيگران��ي كه براي ای��ران كار مي كنند نمود 
داش��ته باشند اما بررسي ها نشان مي دهد این 
كار ه��ا به ش��کل محدود و با افراد مش��خص 
و شناخته ش��ده انجام مي ش��ود. بطور مثال 
مي توان به حاكمان كشور عمان به عنوان یکي 
از گروه هاي البي گر براي ایران اشاره كرد كه در 
جریان مذاكرات پيش از برجام نقش داشتند. با 

این همه به نظر مي رسد برخي از سياستمداران 
قدیمي ایران كه سابقه و كارنامه فعاليت آنها 
در دستگاه دیپلماسي و بيشترین ماموریت آنها 
نيز در غرب بوده است البي گري را در دستور 
كار قرار داده اند. محمدحس��ين عادلي یکي از 
سياستمداران ایراني كه سابقه فعاليت در وزارت 
خارجه را دارد و از همان جا به ریاس��ت بانك 
مركزي در دولت اول آیت اهلل هاشمي رفسنجاني 
رسيد و مدتي نيز سفير ایران درانگليس و كانادا 
بود و در س��ال هایي معاون اقتص��ادي وزارت 
خارجه نيز ش��د یکي از این كساني است كه 
با تاسيس نهادي شخصي دنبال البي گري در 

حوزه اقتصاد است. 
ادامه در صفحه 12



صادق خرازی:

از البی گران خبر ندارم
در حاشیه یكی از نشست هایی که در اتاق ایران برگزار می شد، اسداهلل 
عسگراوالدی بازرگان نامدار ایرانی که ریاست دو اتاق مهم ایران و روسیه 
و ای�ران و چی�ن را دراختیار دارد به خبرنگار نش�ریه اتاق گفت که دنبال 
پیدا کردن راهی برای مذاکره اس�ت و در برابر این س�وال که آیا این کار 
را ب�ه تنهایی در ذهن دارد و یا حرف بقیه فعاالن اقتصادی اس�ت، جواب 
مشخصی نداد اما یادآور شد که باید با آمریكا گفت وگو کرد. به نظر می رسد 
این خواس�ته برخی از فعاالن اقتصادی باش�د که از این مسیر راهی برای 
بی اثر کردن تحریم ها پیدا شود. جنابعالی به عنوان یک دیپلمات ورزیده 
و قدیمی و فردی که شاید اطالعات بیشتری در این باره دارد و نسبت به 
مس�ائل دیپلماس�ی دارای تحلیل و دیدگاه است آیا چنین خواسته ای در 

میان فعاالن سیاسی و دیپلماسی ایران دیده می شود؟
مذاكره با چه كسی؟ با كدام فرد می خواهيم گفت وگو كنيم. اگر منظور از پرسش 
این اس��ت كه مدیران اتاق بازرگانی ایران با مدیران اتاق بازرگانی آمریکا گفت وگو 
كند، به جایی نمی رس��يم. شما اگر االن به سایت وزارت خارجه آمریکا نگاه كنيد 
می بينيد ایران یکی از كش��ورهای قرمز اس��ت و ایران را نقطه قرمز تلقی كرده اند. 
اگر به سایت وزارت بازرگانی آمریکا نيز بروید می بينيد همکاری با ایران را محدود 
اعالم كرده اند. این بيشتر یك فرضيه است كه بخواهيم با بخش خصوصی آمریکا 
مذاك��ره كنيم. اگر ث��روت و درآمد تمام بخش خصوصی ایران را روی هم بگذارند 
به اندازه یك شركت آمریکایی نيست. این حرف ها و نگاه ها را باید انتزاعی در نظر 
گرفت. اگرچه نفس كار زیباس��ت ولی بيش��تر یك نگاه انتزاعی است كه نتيجه ای 
هم به دنبال ندارد. سياستمداران و بازرگانان آمریکایی در ایاالت متحده آمریکا در 
مواجه��ه با ایران به صورت متمركز عمل می كنند، برخالف موقعيتی كه در ایران 
هست، آنها به صورت متمركز همه دستگاه هاشان را سازماندهی می كنند و حتی 
تهدید می كنند كسی به ایران نزدیك نشود. با این شرایط باید پرسيد چگونه آقایان 
می خواهند بروند و مذاكره كنند و با چه كس��ی می خواهند مذاكره كنند و طرف 
مقابل چه كسی است؟ پس اینها همه نگاه های انتزاعی است. موقعی هست كه با 
این نگاه شما می خواهيد بروید با دو جریان حاكم بر آمریکا گفت وگو انجام دهيد 
كه چيز دیگری است. اگر ایرانی ها با آمریکایی ها رابطه داشتند و یا در آمریکا حضور 
داش��تند و دس��ت كم با یك جریان مناسبات داشتند مثال با دموكرات ها و یا اگر از 
حضور دموكرات ها منفعت داشتند، می شد درباره اش بحث كرد. ولی االن كشوری 
كه نه با جمهوریخواهان ارتباط دارد نه با دموكرات ها، امکان این كار نخواهد بود. 
بحث البی بحث پيچيده ای است. البی برای بهبود مناسبات است و از عدم و نيستی 
نمی آید و به نظر می رسد بيشتر كار حکومت است. به نظر من این یك نگاه انتزاعی 

و سطحی است و فکر نمی كنم به جایی برسد.
 پس چه اتفاقی باید بیفتد؟ به هر حال نمی ش�ود دس�ت روی دس�ت 
گذاش�ت و هیچ کاری نكرد. از طرفی ش�ما می بینید که در آمریكا جیمی 
کارتر با آن سن و سال به کره شمالی سفر می کند و با مقام های این کشور 
گفت وگو می کند و زندانی ها را آزاد می کند. پرس�ش این است که چرا در 
ایران این موضوعات اصال شكل نگرفته است؟ به نظر شما اصوال البی گری 

اصال در ایران تا به امروز وجود داشته است؟
می دانيد كه در مذاكراتی كه چند س��ال قبل انجام ش��د در ایران نيز این اتفاق 
افتاد. گروگان هایی آزاد شدند. هنگامی كه سفارت آمریکا گرفته شد در ایران وضع 
بس��يار بدی بود یا گروگان های آمریکایی در لبنان مذاكره ش��د و آزاد ش��دند. اما 
این مذاكره كار دولت اس��ت. كار بخش خصوصی نيس��ت. از طرف دیگر آیا انتظار 
این اس��ت مثال آقای احمدی نژاد بروند آمریکا مذاكره؟ آنجا با چه كس��ی مذاكره 
كند؟ آیا این را تصور كرده اید! بعد هم آقای احمدی نژاد آیا یك فرد غيرحکومتی 
متعلق به بخش خصوصی است؟ آیا آقای احمدی نژاد اصال موقعيتی در ایران دارند 
ك��ه بخواهن��د در این موضوع مورد توجه قرار بگيرند؟ چه كس��ی در آمریکا آقای 
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تجربه جهانی

ادامه از صفحه 11
عادلي كه تا همين چند ماه پيش دبيركل مجمع كشورهاي 
صادركننده گاز بود روزهاي پنجشنبه و جمعه نشستي مهم 
درباره همکاري هاي اقتصادي ایران و اتحادیه اروپا در شهر 
بروكسل برگزار برگزار كرد. یورونيوز به نقل از عادلي كه اورا 
یکي از برگزاركنندگان نشست بلژیك معرفي كرده نوشته 
اس��ت یکي از راه حل ه��اي دورزدن تحریم ها فناوري هاي 
جدید اس��ت. راه هاي بسياري در بخش دانش و فناوري ها 
وج��ود دارد ك��ه مرزها و تحریم ها را از بين مي برد. چرا كه 
مي توان ارتباط بين كشورها را از طریق وب و فناوري هاي 
جدید برقرار كرد و نه فقط از راه هاي رسمي موجود! ]زیرا 
با فناوري هاي جدید[ نياز به حضور افراد و پول و جابه جایي 
آنها از یك نقطه به نقطه دیگر وجود نخواهد داشت عادلي 
اظهار اميدواري كرده است نشست هایي از این دست بتواند 
تجار و رهبران اروپایي را بيش از پيش قانع كند تا در ایران 
بمانند و تجارت با این كشور را ادامه دهند. یکي از مهم ترین 
موضوع گفت وگوها در این نشست حفظ توافق هسته اي ایران 
و دورزدن تحریم هاي جدید آمریکا در راستاي ادامه حضور 

شركت هاي اروپایي در ایران بود. 
اميرحس��ين زماني ني��ا، مع��اون وزیر نف��ت و عضو تيم 
مذاكره كننده هس��ته اي در دولت هشتم و یازدهم یکي از 
ميهمانان این نشست بود. وي در این نشست درباره خروج 
آمریکا از برجام و چگونگي حفظ توافق هس��ته اي با ایران 
سخنراني كرد. زماني نيا تاكيد كرد زمان به سرعت مي گذرد 
و اروپایي ها هنوز به صورت عملي برنامه جامع و مشخصي 
براي حفظ برجام ندارند در حالي كه بسياري از شركت هاي 
اروپایي ایران را ترک مي كنند. خبرنگار یورونيوز از اميرحسين 
زماني نيا پرس��يد آیا به ادامه برجام و ماندن ش��ركت هاي 
اروپایي در ایران اميدوار است؟ اميرحسين زماني نيا در پاسخ 
گفت: نمي توان خيلي نسبت به آینده خوش بين بود. صبر 
اس��تراتژیکي ایران لبریز شده چرا كه همان طور كه گفتم 
تعادل برجام با خروج آمریکا و تحریم هاي جدید از بين رفته 
است. آنهایي كه معتقدند برجام اهميت دارد باید به زودي 
دوایي براي این درد پيدا كنند. اگر عادلي و زماني نيا توانسته 
باشند بدون امکانات مالي و مادي دولت دوازدهم و تنها بر 
پایه توانایي هاي نهاد خود به این نوع اقدام ها مبادرت كرده و 
البي گري اقتصادي را در دستور كار نهادهاي مشابه قراردهند 
مي توان اميدوار بود كه ایران نيز چنين رفتار مدرني را تجربه 
كند. اگر اما عادلي به نيابت از سوي دولت ماموریت دارد این 
همایش ها را برگزار كند باید بداند راه به جایي نخواهد برد.
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احمدی نژاد را می پذیرد و با چه كسی مذاكره 
كنند؟ م��ن تاكيد می كنم مقوله  ایران مقوله 
بس��يار پيچيده است و گفت وگو با آمریکا در 

قلمرو حاكميت است.
 م�ا االن اخب�ار و تفس�یرهایی را که 
گ�وش می کنیم می ش�نویم ک�ه ولیعهد 
ج�وان عربس�تان خیلی الب�ی می کند. 
ب�ا دانش�كده ها، روزنامه نگاره�ا، مراکز 
پژوهشی. ما چرا چنین چیزی را نداریم؟ 
آی�ا نمی ش�ود افرادی از می�ان این همه 
ایرانی که در آمریكا ساکن هستند را پیدا 
کرد که البی ایران باشند و البی گری انجام 
دهند؟ آیا تصور چنین کاری رست است؟

آنه��ا نيروی بالقوه دارن��د، عمل و نهادهای 
البی گ��ری در آمری��کا پرش��مار اس��ت. هم 
مسلمانان هستند، هم ایرانی ها هستند و همه 
آمریکایی های برجسته ای كه به موقعيت ممتاز 
ایران نگاه می كنند و فکر می كنند می توانند 
ب��ه طور بالقوه مورد توجه برای امر البی گری 
باشند. یکی از نقاط ضعف دولت آقای روحانی 
این اس��ت كه نتوانس��ته پدیده الب��ی را در 
سياست خارجی محقق كند. موقعی كه آقای 
ظریف س��فير ایران س��ازمان ملل بود ایشان 
كارشان در این باره خيلی مفيد بود. ولی االن 
البی ایرانی وجود ندارد یا اگر وجود دارد من 
خبر ندارم و اگ��ر وجود دارد آثارش ملموس 
نيست. یکی از نقاط ضعفی كه پرسش برانگيز 
اس��ت و می توان با اس��تناد به آن مجموعه و 
اب��زار حاكميتی را نق��د كرد ضعف در همين 

باره است.
 به عنوان مثال ش�ما، آی�ا جنابعالی 
که دیپلمات شناخته ش�ده ای هس�تید، 
آی�ا به ش�ما درباره البی  ک�ردن مراجعه 

شده است؟ 
به هيچ وجه به من مراجع نشده است. 

 خودت�ان ب�ا دوس�تان و هم�كاران 
س�ابقتان در ای�ن فك�ر نیس�تید ک�ه 
مجموعه ای درس�ت کنید ک�ه یک نهاد 
غیردولتی باش�د و در شرایطی بتواند به 

حاکمیت کمک کند؟
ما دیپلمات هس��تيم. دیپلمات ها همانند 
 س��ربازان هس��تند و خودش��ان نمی توانند 
فی البداه��ه تصميمی بگيرند یا كاری انجام 
دهند. بنابراین اگ��ر حاكميت از ما بخواهد 
می ش��ود این كار را كرد اما تا به حال از ما 
نخواسته اند و تا به حال شاید حتی احساس 
نکرده اند كه این كار ضرورتی دارد. من خبری 
ندارم كه با چنين چيزی موافقت شده باشد. 
البته جسته و گریخته چيزهایی می شنویم 
ك��ه این هم درب��اره خودمان و هم راجع به 
دیگران است. ولی خيلی دقيق نيست. مثال 
كس��ی در فالن جا مسئوليتی قبول كرده یا 
فالن كار را كرده است، خيلی آشکار نيست. 
ول��ی واقعيت��ی كه بيان می كنم این اس��ت 
كه از ما به عنوان س��ربازهای نظام، كس��ی 
درخواستی نکرده كه ما بخواهيم انجام دهيم. 
ام��ا اگر هم روزی از م��ا بخواهند و اقدام به 
چنين كاری كنند، برنامه و طرحش هست 
و می ش��ود چنين كاری كرد ولی ظاهرا كه 

فعال قصد چنين كاری را ندارند.
 اگ�ر همی�ن ام�روز از جنابعال�ی یا 
دوستانتان چنین درخواستی کنند، شما 
ط�رح و برنام�ه ای برای ای�ن کار در نظر 

گرفته اید؟
بل��ه، البته طرح و اجرای كار با هم متفاوت 
است. شاید من در اجرای طرح آمادگی نداشته 
باش��م ولی در طرح و برنامه اش نقش داشته 
باشم. مخاطبان قدرتمندی برای البی ایران در 
آمریکا وجود دارد، ولی شاهدیم كه متاسفانه 
در آمریکا البی های جدی عليه ایران در حال 

فعاليت هس��تند. آنها توانستند كاخ سفيد را 
از یك دش��من و مخالف امارات و عربستان، 
دولت ترامپ را تبدیل به دوس��ت استراتژیك 
این دو كشور كنند. ترامپ حاضر نبود به هيچ 
وجه به یك مقام سعودی امتياز بدهد و اصوال 
سعودی ها را یك دشمن اصلی می دانست. ولی 
البی گری و با مانورهایی كه دادند، توانس��تند 
موقعيت ویژه ای را برای عربس��تان س��عودی 
ایجاد كنند. البی عراق، البی یهود و اسرایيل و 
البی ضدانقالب ایرانی در آمریکا بيداد می كند. 
اگر ما البی قدرتمندی بخواهيم كه در كنگره،  
در س��نا، در مجل��س، در پنتاگون، در وزارت 
خارجه، در ش��ورای امنيت مل��ی و در افکار 
عمومی آمریکایی ها و گروه های دست راستی 
خيلی كارهای بزرگی می شود انجام داد. اگر 
یك عقل سياس��ی قدرتمندی كارها را دنبال 
كند. باید شرایطی فراهم شود كه ده ها و صدها 
متفک��ر آمریکایی به ایران بيایند و ببينند كه 
ایران در چه وضعيتی است و در كدام شرایط 
كارش را ادام��ه می دهد. م��ن تاكيد می كنم 
ایران مش��کل مادی چندانی ندارد و وضعيت 
ایران از این نظر بحرانی نيس��ت. بحرانی كه 
داری��م، بحران بهين��ه بودن ها و بهتر بودن ها 
است. در ایران هيچ وقت قحطی پا نمی گيرد 
و هرگ��ز با كمب��ود جدی مواجه نمی ش��ود. 
همين االن ایران در فعاليت های مختلف مثل 
خودروس��ازی، قطار و س��ایر صنایع وضعيت 
خوبی نس��بت به بس��ياری از كشورها دارد و 
می توانند منابع فراهم كنند. مش��کلی كه در 
ایران داریم مشکل مدیریت است. اگر بتوانيم 
مدیریت را بهينه كنيم، ۷۰ درصد مش��کالت 
ناش��ی از تحریم قابل حل و قابل پيش��گيری 
اس��ت. اما خب در كشور ظاهرا تدبير اساسی 
برای به بار نشستن چنين اندیشه ای هنوز زاد 

و رشد نکرده است.



 ش�ما دبی�رکل یک حزب م�درن و 
روزآمد نیز هس�تید آیا از آن ناحیه هم 
حتی با شما تماسی گرفته نشده است؟ 
حزب ش�ما به عنوان ی�ک نهاد مدنی و 
س�ایر احزاب نزدیک به حزب شما یک 
جریان هستند که ممكن است با احزابی 
در آمریكا یا اروپا به لحاظ فكری نزدیک 

باشند، دعوت به همكاری نشده اید؟
ن��ه، با ما به عن��وان حزب نيز تماس گرفته 
نش��ده است. متاس��فانه حزب به عنوان یك 
عنصر ق��درت و به عنوان یك نهاد مدنی كه 
می تواند در حيات كشور نقش داشته باشد، در 
ایران جایگاه باالیی ندارد. حزبی مانند حزب 
ما كه حزبی جوان و پویا و باانگيزه است هنوز 
در كانون توجه نيست و این همه به این دليل 
است كه در كشور هنوز كاركرد حزب نهادینه 
نشده است و درباره این پدیده بحثی نمی شود.
 شما به عنوان یک دیپلمات قدیمی و 
ورزیده و کسی که نسبت به بقیه در بطن 
و متن رخدادهای سیاس�ت های خارجی 
ایران حضور پررنگ ت�ری دارید لطفا به 
این پرس�ش پاسخ دهید، چه باید کرد؟ 
آیا به خاطر دش�منی و کینه ای که به هر 
دلی�ل با آمریكا داری�م باید بگذاریم که 
این دش�منی تا آخر برود یا راهی وجود 
دارد که مانع این اتفاق شویم و همین جا 

بتوانیم جلوی تحریم ها را بگیریم؟
ببيني��د در این باره توجه داش��ته باش��يم 
كه یك س��ری از مولفه ها كار وزارت خارجه 
است، یك سری از مولفه ها كار شورای امنيت 
ملی اس��ت و یك سری هم دراختيار رهبری 
است. تا جایی كه من سراغ دارم می دانم كه 
رهبری با این كارها مخالف نيس��ت. دستگاه 
سياست گذاري و دستگاهی كه متولی امنيت 
ملی كشور است هنوز به نظر من هوشمندی 
الزم را برای به كارگيری از ظرفيت های ملی 
ندارد. اگر این تدبير را داشتند امروز وضعشان 
به این صورت نبود. بسياری از نيروهای ملی 
ایران امروز خانه نش��ين هس��تند. بسياری از 
نيروهای توانای ایران كه ظرفيت های باالیی 
دارن��د و می توانن��د س��خنگو و بيان كنن��ده 
دیدگاه ه��ای نه تنها 8۰ ميلي��ون ایرانی بلکه 
بيان كنن��ده دیدگاه های جبه��ه  ایران و دین 
اسالم باشند به كار گرفته نمی شوند. متاسفانه 
هنوز این عقالنيت و این نوع نگرش در بخش 
دولت و كش��ور حاكم نيس��ت، در حالی كه 
می شود حاكم شود و می شود با آن كار كرد.

 یك�ی از بحث های�ی ک�ه در ذهن ها 
هس�ت و برمی گ�ردد به فع�االن، اظهار 
نارضایت�ی از م�وازی کاری در دس�تگاه 
دیپلماسی کشور است که بر فعالیت های 

اقتص�ادی اث�ر منفی دارد. مث�ال درباره 
مسائل عراق، سوریه و سایر مناطق. این 
گروه ها می گویند ما مذاکره می کنیم، کار 
پیدا می کنیم، ناگهان فردی از نهادی که 
وظیفه اش نیست که در بحث دیپلماسی 
ش�رکت کن�د، می آید و بح�ث را به هم 

می ریزد. این را چه کنیم؟
برخ��ی حرف ها و رفتارها نقطه قوت همان 
نهاد است. نهادهایی در كنار رئيس جمهور قرار 
دارند و از او دفاع می كنند. ش��ما دارید سوال 
را جوری مطرح می كنيد كه این سوال از پایه 
دچار مس��اله اس��ت. اگر كسی در دستگاهی 
خوب عمل كرده اس��ت و ایران توانس��ته در 
كنار دریای مدیترانه بایستد و حقش را بگيرد، 
آیا این نهاد و این فرد اش��تباه كرده اس��ت؟ 
من س��والم این است روزی 4 داعشی وطنی 
آمدند و رفتند در مجلس ایران و دیدیم یك 
هفته مملکت به هم ریخته بود. یك روز تمام، 
فرمانده سپاه، فرمانده ارتش، فرمانده نيروی 
انتظامی، وزیر كشور همه در خيابان ایستاده 
بودند كه چکار كنند. اگر ما داعش را زمين گير 
كردیم، این نقطه ضعف ماست؟ خير این نقطه 
قوت ماس��ت. من حرفم بر س��ر این است كه 
مگر ما چکار كردیم كه الیق چنين شرایطی 
باشيم. دولت سوریه از ایران خواسته است كه 
ب��ه آنها كمك كنيم تا تکه تکه اش نکنند و ما 
بر اس��اس قانون اساسی و بر اساس نياز یك 
كشور مسلمان به آن كشور كمك كرده ایم. اگر 
كمکشان نمی كردیم كه اسرایيل آنجا را خانه 
خود می كرد و حياط خلوت داعش و عربستان 
س��عودی می ش��د. آیا این كار بدی است؟ و 
اینها نشان دهنده قدرت بازدارنده این كشور 
است و اینها همان استفاده از ظرفيت هاست 
و اتفاقا اگر از همين ظرفيت ها هم اس��تفاده 
نشود اشتباه است. آمریکا آمده و خواسته های 
اس��تعماری خود را از زبان آقای ترامپ بيان 
می كند و به دولت آقای روحانی فش��ار وارد 
می كند. دولت آقای روحانی چه كاری كرده 
اس��ت كه مس��تحق چنين تحریم هایی شده 
است؟ آمریکایی ها زیاده خواهی و زیاده گویی 
می كنند. ایران نباید اس��تقاللش را از دست 
بدهد و باید با تمام قوا از موجویت كشور دفاع 
كنيم. مثل این می ماند كه صدام به كشور ما 
حمل��ه كند و ما به جای آنکه بدویم و مقابل 
صدام بایستيم، بيایيم خودزنی كنيم. یادمان 
باش��د آمریکا متجاوز است و تمام كشورهای 
اروپای��ی ای��ن تجاوزهای آمری��کا را محکوم 
می كنند و می گویند این كشور برخوردهایی 
استعماری و فراتر از حقوق اساسی دارد. زمانی 
ایران با خواس��ت قانون��ی دولت های عراق و 
س��وریه به آنها كمك كرد كه در واقع كمك 

به خودمان است و ضریب امنيت خودمان را 
ب��اال برده ایم و به آنج��ا رفتيم. اگر این كار را 

نمی كردیم اشتباه بود. 
 با توجه به بحثی که کردید و با توجه 
به اینكه فقط س�ه کشور تصمیم ترامپ 
را رس�ما تایید کردند و اروپا نشان داده 
می خواهد ایس�تادگی کند و با توجه به 
شناختی که ش�ما دارید این ایستادگی 
اتحادی�ه اروپا چق�در می توان�د جلوی 

زیاده خواهی ترامپ را بگیرد؟
ادبياتی كه امروز در دولت ترامپ به كار گرفته 
ش��ده غيرقابل باور اس��ت. مثال روش و شيوه و 
ماهيت گفت وگوی ترامپ با س��ران ناتو و غرب 
را نگاه كنيد تا این حرف برایتان معلوم ش��ود. 
در اجالس ه��ای مختلف گ��روه ۷ و ناتو تقریبا 
آقای ترامپ تنها بود و اتحادیه اروپا در برابرش 
موضع گرفت. ب��ه صحبت های خانم موگرینی 
توج��ه كنيد ك��ه چقدر محک��م مقابل ترامپ 
صحب كرد. این ك��ه آمریکا یك قدرت مطلق 
بزرگ است درست است ولی برداشت من این 
است كه آمریکا از گذشته خود ضعيف تر و اروپا 
قوی تر ش��ده و جهان به ص��ورت فزاینده ای به 
سمت مبارزه با زورگویی آمریکا پيش می رود. اما 
پایان حکومت آمریکا یك شبه اتفاق نمی افتد و 
زمان می برد اما این مشخص است جهان آن گونه 
كه آمریکا فکر می كند نيست و آن گونه كه آنها 

می خواهند پيش نمی رود.
 اتحادیه اروپا از ایران مطالباتی دارد 
که بعضی را آش�كار بی�ان کرده و برخی 
ناپیداست. یكی از این مسائل مهم مساله 
پولش�ویی است. به نظر ش�ما در داخل 
چقدر آمادگی وجود داد تا حداقل هایی 
از خواس�ته های اروپا را بپذیریم تا آنها 
بتوانند از آن به عنوان ابزار چانه زنی در 
برابر آمریكا اس�تفاده کنند و شرایط را 

برای ایران تسهیل کنند؟
من تناقض اساس��ی و تع��ارض مهمی بين 
خواسته های اروپا و ایران نمی بينم. شاید در 
 FATF ای��ران با بعضی از بندهای مربوط به
مشکل داش��ته باش��يم ولی بانك های ایران 
قاعده بازی را در داس��تان پولش��ویی رعایت 
می كنند. نظام قانونگذاری ایران اگر به گونه ای 
تحميل��ی بخواهد چيزی را بر مقررات اضافه 
كند ش��اید كار دشوار شود. طبيعی است كه 
مقداری از این مسائل برای كشور ما زود است 
انجام شود. ولی من برداشتی نمی بينم كه ما 
خيلی درگيری با اتحادیه اروپا داشته باشيم 
و باور من این اس��ت كه ما در مسائل مهم با 
آنها اختالف نداریم و ش��اید در بعضی متد و 
روش با آنها اختالف داش��ته باشيم ولی اینها 

با مذاكره قابل حل است.
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 در گفت وگ�وی کوت�اه و بلن�دی ک�ه با 
بخش خصوصی ای�ران به ویژه اعضای هیات 
نمایندگان ات�اق بازرگانی، صنای�ع و معادن 
و کش�اورزی ایران در هفته های تازه س�پری 
شده داشتم، یک خواسته البته کمی پوشیده 
را می ش�د در میان سخنان آنها دید. فعاالن 
خصوصی امیدوارند شرایط دیپلماسی ایران 
و سیاس�ت خارجی به سویی برود که امكان 
گفت وگو با غرب به ویژه آمریكایی ها در شرایط 
جدی�د و با حفظ عزت و احترام ایران به طور 
کلی نابود نشود. برخی باور دارند که می توان از 
مسیرهایی غیر از مسیرهای دولتی و حكومت 
دس�ت کم راه گفت وگو را باز نگه داش�ت. اما 
وقتی به واقعی�ت نگاه می کنیم می بینیم که 
ایران از فن و هنر البی گری که به هر حال یک 
رفتار مدرن اس�ت کمتر استفاده می کند. آیا 

ضرورت این کار احساس می شود؟
من از مجله اتاق ایران تش��کر می كنم كه بحث 
مهم��ی را در كان��ون توج��ه قرار داده اس��ت. این 
بحث های بااهميت باید ترویج یابد تا به یك نقطه 
مطلوب برسيم. واقعيت این است كه حکمرانی در 
دنيای مدرن و در فضایی كه جهان امروز در آن قرار 
دارد نيازمند پيدا كردن ابزارهای نو و به كارگيری آنها 
در تعامل با جهان از سوی كشورهای گوناگون است. 
این ابزارها، روش ها و راهبردهای تازه اما ماهيت آن با 
گذشته به لحاظ هدف تفاوت چشمگيری ندارد. باید 
در هر مقطع از زمان و با استفاده از هر راه و تکنيك 
مس��اله حفظ منافع ملی به مثابه هدف راهبردی 
در كانون توجه باش��د. مساله این است كه چگونه 
می توان منافع ملی را حفظ و توس��عه داد. پيش از 
این و در برش زمانی قبل از دوران مدرن، یك روش 
س��اده و اجرایی كم و بيش از سوی حکومت ها به 
كار گرفته می شد و آن تقویت و گسترش نيروهای 
نظامی كشور بود. امپراتوری های بزرگ در شرق و 
غرب عالم راه حفظ منافع ملی و توسعه آن را برتری 
نظامی می دانسته و بر روی این عنصر متمركز بودند 
و قرن ه��ای طوالنی نيز ای��ن روش جواب می داد. 
پویش زمان، اما جامعه ه��ا و تحوالت اجتماعی را 
پيچيده ك��رد و نظامی گری برای ثبات حکومت و 
پای��داری آن نيروی كاف��ی و الزم نبود. نيرویی كه 
در مناسبات حکومتی وارد شد پس از نظامی گری، 
نيروی اطالع رسانی و حوزه اطالعات بود. حاكمان 
به این نتيجه رسيدند كه باید بدانند در كشور چه 
اتفاقی می افتد و ت��الش كردند نبض اطالعاتی را 
در دس��ت بگيرند. پس از سپری شدن نظم چاپار، 
جار زدن و استفاده از كبوترها و ابزارها و روش های 
س��اده آن دوره درباره اطالع رسانی و دسترسی به 

اطالع��ات كه مدت های زیادی وجود داش��تند به 
فناوری های جدیدی می رس��يم. این فناوری های 
تازه كه دهه های اخير به كمك آمده اند تا ش��رایط 
اطالع رسانی جامعه ها را سامان دهند و پوشش دهند 
اما با شتابی باورنکردنی جلو آمدند. در حال حاضر 
جامعه ها دو ویژگی دارند كه یکی شتاب تحوالت 
اجتماعی و اقتصادی است و دیگری پيچيده شدن 
تحوالت و مناس��بات اس��ت. اگر به این دو ویژگی 
توجه كافی داشته باشيم و بخواهيم مناسبات خود 
را با جهان تنظيم كنيم به استفاده از فناوری های 
اطالعات به مثابه یك قدرت می رس��يم. اگر ایران 
بخواهد با مدیران روسی یا یك كشور دیگر تعامل 
تازه ای برقرار كند یا مناسبات موجود را تقویت كند 
باید بداند افکار عمومی روسيه چگونه می اندیشد و 
چه شرایطی دارد. از همين نقطه است كه موضوع 
البی و البی گری زاد و رشد را تجربه كرده و می كند. 
البی گری علمی است كه به كشورها اجازه می دهد 
كه راه نفوذ به قلب و ذهن مردم یك كش��ور دیگر 
برایشان هموار ش��ود. از مسير البی گری است كه 
می شود به مسئوالن كشورهای دیگر نزدیك شد و 
بر روی آنها اثر گذاشت و موثر بود. پس از پيروزی 
انقالب اسالمی در بهمن ۱3۵۷ در ایران، عربستان 
سعودی برای اثرگذاری بر ایران، كارش را در زمينه 
البی گری در یك سازمان به نام سازمان ارتباطات 
اسالمی متمركز كرد. عربستان سعودی مناسبات 
خود را با بلوک ش��رق، روسيه و چين كه با آمریکا 
مخالف بودند را بهبود داد و قصدش این بود كه اگر 
شده است حتی یك مسجد در این كشورها احداث 
كند، از این كار صرف نظر نکرد. عربستان سعودی 

حتی دنبال این بود كه حوزه علميه تاسيس كند. 
در س��ال ۲۰۰۱ كه ۱9 نفر از اعضای القاعده با 4 
هواپيما به 4 مركز آمریکا حمله كردند از جمله به دو 
برج تجارت جهانی یورش بردند ۱۵ نفرشان تابعيت 
عربستان س��عودی را داشتند اما تا امروز و پس از 
گذشت این همه سال هنوز فشار جدی بر عربستان 
نيامده اس��ت. در حالی كه ی��ك دادگاه در آمریکا 
توانست ایران را محکوم كند. این هنر البی گری است 
كه عربستان سعودی را در ميان مدیران كاخ سفيد، 
در كنگره، در سنا و در ميان نخبگان به جایی برساند 
كه محکوم نش��ود و در مقابل ایران را كه اصوال در 
جریان این حمله نبوده است را محکوم كند. ایران 
به لحاظ نظری و تئوریك با القاعده ارتباطی نداشت. 
نتيجه بحث هایم این است كه برخالف گذشته كه 
سرمایه گذاری بر روی تسيلحات نظامی یك اصل 
بود و جواب می داد و برخالف دوران های سپری شده 
كه مذاكره و گفت وگو مختص مدیران حکومتی بود، 
اكنون سرمایه گذاری كشورها بر ارتباطات و فناوری 
و گفت وگوی ميان نهادهای مدنی است. كشورهای 
جهان پيش از این سياست خارجی را تدبير می كردند 
اما امروز فهميده اند بدون حضور در جامعه نخبگان 
و در ميان افکار عمومی نمی توان دیپلماس��ی را به 

ساحل امن رساند.
 دلیل ضعف تاریخی ایران چیست؟ وقتی 
صحبت های مدیران ایرانی را درباره مس�ائل 
خارجی و کش�ورهای دیگر می ش�نویم یک 
ویژگی دارند و این را حتی در سخنان رئیس 
دولت نیز می تواند دید که همواره به روس�ای 
کشورهای دیگر و روسای شرکت های بزرگ 
تحكم می کنند که شما باید این کار را بكنید 
و آن کار را نكنی�د. به طور مث�ال به رهبران 
اروپایی تعیین تكلیف می شود و گونه ای است 
ک�ه افكار عمومی آنه�ا را عصبانی می کند و 
کار پیش نمی رود. به نظر می رسد که ایرانیان 
قاعده س�خن گفتن و البی گری را که انعطاف 
و بردباری از ضروریات این کار اس�ت را قبول 

ندارند یا نمی پذیرند؟
در ادام��ه حرف هایم تاكي��د می كنم كه یکی از 
دالیل این وضعيت به دوره پيش از پيروزی انقالب 
اسالمی برمی گردد. به نظر من رژیم شاه در البی گری 
در دني��ا به ویژه در آمریکا افراط كرد. آقای زاهدی 
كه آن موقع سفير ایران در آمریکا بود، باید جواب 
دهد كه چطور شد وقتی شاه می خواست به آمریکا 
برود چرا به هنرپيشه ها و چرا به روسای دانشگاه ها 
هدیه می دادند. آن موق��ع به روزنامه نگاران امتياز 
داده می شد و به اعضای كنگره بيش از اندازه امتياز 
15می دادند. عربستان سعودی هم این كار را می كند. اما 
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این البی گری حرفه ای و كارآمد نبوده و نيست. هنر 
البی گری این است كه ببينيم در آمریکا چه كسانی 
نبض جامع��ه و افکار عمومی و نهادهای قدرتمند 
را در دس��ت دارند و سراغ آنها رفت. من شنيده ام 
كه در س��فر آقای روحانی به اتریش و سوئيس كه 
همي��ن چند روز پيش اتف��اق افتاد رئيس جمهور 
سوئيس و صدراعظم اتریش به ایشان یادآور شدند 
كه فرش های اتاق های آنها و نهاد دولت و جایی كه 
مذاكره می كنند كار هنرمندان ایرانی است. شاید 
آنها می خواستند به رئيس جمهور ایران یادآور شوند 
كه ایران امکانات تاریخی، هنری و جغرافيایی قابل 
اهميت ب��رای البی گری دارد. ایران می تواند از این 
امکانات اس��تفاده كند. ایران بعد از انقالب در یك 
مخمصه قرار گرف��ت و آن وقوع جنگ بود. جنگ 
عراق عليه ایران شرایط را برای زاد و رشد دیپلماسی 
ایرانی به طور طبيعی نامساعد كرد و ایران در مسير 
تازه ای قرار گرفت. من از جمله كسانی بودم كه در 
آن س��ال ها در وزارت خارجه از دیپلمات های دوره 
قبل استفاده كردم. اما در سایر بخش های وزارتخانه 
ای��ن اتفاق نيفتاد و سياس��ت خارجی ایران را وارد 
حوزه امنيتی كرد. نکته بعدی این اس��ت كه مردم 
ایران نس��بت به خارجی ها حساس��يت دارند. االن 
مردم به این مس��اله كه چرا ایران باید به سوریه یا 
عراق یا كشورهای دیگر كمك كند، حساس هستند. 
من اعتقاد دارم اگر ایران به یك مركز فرهنگی در 
آمریکا هم كمك كند باز هم با انتقاد مردم مواجه 
خواهد شد. آنها می گویند در حالی كه مردم سيستان 
و بلوچس��تان در فقر و نابرابری به سر می برند چرا 
ایران باید به دانشگاه هاروارد آمریکا كمك كند. این 
در شرایطی است كه سایر كشورها این كمك ها را با 
هدف البی گری درازمدت و فرهنگی انجام می دهند. 
ایران كرس��ی های زبان فارسی در سایر كشورها را 
برقرار كرده بود كه به دليل همراهی نکردن دولت ها 
به مرور از ميان رفتند و تعطيل شدند و به جای آنها 
كرسی زبان های عبری، عربی و اسرایيلی احداث شده 
اس��ت. این اتفاق برای كشوری با تمدن ایران یك 
اتفاق تاسف بار است. چه عيبی دارد مقام های دیگر 
كشورها را به عنوان توریست ببينند؟ آنها خودشان 
تمایل دارند. روس��ای كشورهای دیگر عالقه دارند 
غذای ایرانی بخورند، كویر ایران را ببينند، شهرهای 
تاریخ��ی ای��ران را از نزدیك لم��س كنند وقتی با 
دیپلمات های خارجی صحبت می شود به طور واضح 
این خواسته ها را مطرح می كنند. مگر چه می شود 
كه نمایندگان مجلس، اعضای دولت و مدیران كل 
ادارات و نهادهای اداره كننده دیگر كشورها به ایران 
بيایند. ایران متاسفانه در این باره شرایط انقباضی 
پيدا كرده است و هنوز این سياست بسته بودن در 
برابر خارجی ها را ادامه می دهد. هيچ كشوری نيست 
كه بدون نفوذ و البی گری در ميان افکار عمومی و 
مدیران دولت های سایر كشورها و بدون شناخت و 
همکاری با رسانه كشورهای دیگر بتواند جای پایی 

برای خود در ميان كشورهای دیگر پيدا كند. باید 
بدانيم كه رسانه های خارجی چه نگاهی و چه رفتاری 
با ایران دارند. آیا خبرنگاران و گزارشگران خارجی 
را اج��ازه می دهيم به ایران بيایند و البته نظارت ها 
را اعمال كنيم و اج��ازه دهيم آنچه می خواهند را 
ببينند؟ به كشور سوئيس كه نگاه می كنيم می بينيم 
بسيار نظارت های نيرومندی وجود دارد كه آنها را به 
ظاهر نمی بينيم، اما واقعا وجود دارند. چرا ایران از این 
روش ها استفاده نکند تا راه برای البی كردن باز شود؟

 شما به داستان جنگ اشاره کردید، برخی 
ب�اور دارند ک�ه موضوع گرفتن س�فارت اثرات 
بدت�ری در منزوی کردن ایران داش�ت. برخی 
می گویند که ایران در شرایط جدید هنوز ایران 
مورد طمع کش�ورهایی مث�ل روس و انگلیس 
و س�ایر کشورهاست و این کش�ورها در ایران 
نقش آفرینی می کنند. به طور مثال گفته می شود 
روسیه عالقمند است شرایط گونه ای پیش برود 
که ایران تنگه هرمز را مسدود کند چون قیمت 
نفت به 200 دالر برای هر بشكه می رسد. شما این 

تحلیل ها را چگونه ارزیابی می کنید؟
روس��يه دنبال منافع ملی خودش اس��ت. برخی 
كش��ورها هم هستند كه دوس��ت ندارند ایران به 
آمریکا نزدیك ش��ود. من به روسيه اما نگاه خاصی 
دارم. خانواده ما به طور تاریخی در مناسبات با روسيه 
تامل دارند و من نيز به آنجا رفت و آمد دارم اما به 
نظرم می رس��د روسيه پس از سفر آقای هاشمی به 
آن كش��ور در سياست خارجی اش با ایران صادقانه 
رفتار كرده است. روسيه ممکن است در تحریم ها 
از ایران سفت  سخت حمایت نکند یا در برخی از 
مقاطع در نهادهای بين المللی آن طور كه ما انتظار 
داریم از ایران حمایت نکند اما این روسيه با قبل از 
آن تفاوت دارد. ممکن است فردا داستان عوض شد 
اما من معتقدم روس��يه به ایران عالقه دارد. پوتين 
به روسيه عالقه دارد و در آبادانی این كشور برنامه 
دارد و تالش می كند. روسيه با ایران مناسبات خوبی 
دارد و می توان از این مناسبات استفاده كند. این كه 
می گویيد ایران مورد طمع است درست است، ایران 
جمعيت باالیی دارد، ایران موقعيت ژئوپلتيکی خاصی 
دارد، ایران امکانات و زیربناهایی دارد كه اینها مورد 
طمع اند. ایران مورد طمع است اما باید چشم ها باز و 
گوش ها تيز باشند و یورش برد. باید به لندن برویم و 
رفتارهای ملی را تقویت كرد. باید البی گری فرهنگی 

و اجتماعی را به قلب واشنگتن برد.
 آنچه که من می بینم شماری از البی گران 
آمریكایی را مدیران ارشد سیاسی و دولت های 
قبلی تشكیل می دهند مثل جیمی کارتر که به 
کره شمالی می رود و یا تونی بلر که اینجا و آنجا 
س�خنرانی می کند و از منافع کشورش دفاع 
می کند. بخش دیگری از البی گران هر کشور 
در کشورهای دیگر افرادی هستند که تابعیت 
کشورش�ان را دارند و در کشور دیگر اقامت 

دارند و به هر دلیل هنوز به س�رزمین مادری 
عالقه دارند. از طرف دیگر در همین سال های 
پس از برجام دیدیم که مقام های سیاسی در 
کنار بازرگانان به ایران می آمدند یا روس�ای 
تشكل های اقتصادی برای دادوستد اقتصادی و 
حتی گفت وگوهای سیاسی با ایرانی ها همكاری 
می کردند. ایران اکنون ده ها اتاق مشترک دارد 
و این نهادها با همه ضعف های احتمالی که دارند 
اما یک نهاد مدنی اند. چطور شده است که از 
این ظرفیت ها در ایران اس�تفاده نمی ش�ود؟ 
چ�ه راهی وجود دارد که نهاده�ای قدرت را 
متقاعد کرد که اینها را دید و از این ظرفیت ها 
استفاده کرد. آیا بهتر نیست از این نهادهای 

مدنی استفاده کرد؟
ایران كشوری اس��ت كه شمار قابل اعتنایی از 
ایرانيان در خارج از كشور ساكن شده اند و درصد 
قابل توجهی از كل كشور به حساب می آیند. نکته 
بعد این اس��ت كه اكثریت ایرانيان خارج از كشور 
به ویژه در آمریکا دارای مش��اغل مهم و مناصب 
قاب��ل عنای��ت دارن��د و این برخالف اتباع س��ایر 
كشورهاست. در حال حاضر ایرانی ها بزرگ ترین 
اقليت تحصيلکرده آمریکا هستند، در همين اتریش 
۲ هزار پزشك ایرانی زندگی می كنند كه به لحاظ 
دانش و تجربه بسيار مورد اعتماد اروپایی ها هستند. 
ایرانی هایی هستند كه در سی ان ان، در گوگل و... 
شغل های مهمی دارند و این یك سرمایه اجتماعی 
بزرگ اس��ت. یادمان باش��د كه تهي��ه هر ميزان 
گ��زارش توجيهی برای خارجی ه��ا كه بيایيد در 
ایران سرمایه گذاری كنيد تا زمانی كه ایرانی های 
مقيم آن كشورها به ایران نيایند و سرمایه گذاری 
نکنند مفيد واقع نخواهد شد. آنها می پرسند كه اگر 
سرمایه گذاری جذاب است چرا ایرانی های خارج 
از كش��ور به ایران نمی آیند. همه چيز به خودمان 
برمی گردد. آیا روس��ای جمهور س��ابق یا وزیران 
خارجه س��ابق به خارج از كشور بروند ماموریتی 
برای ایران انجام دهند. چرا این گونه ش��ده است؟ 
چون واقعيت این اس��ت كه در این باره گسست 
داریم. اگر دولت احمدی نژاد را كه به طور رسمی 
می گفت اراده و قصدی برای استفاده از نيروهای 
ارش��د دولت های قبلی ندارد را كنار بگذاریم چرا 
دولت آق��ای روحانی این روش را دنبال می كند؟ 
البته نهادهای مدنی، مثل اتاق های بازرگانی باید 
با ایرانيان خارج از كش��ور نزدیك شوند. آمریکا و 
كشورهای حاشيه خليج فارس روی ایرانيان فشار 
می آورند و ترفندهایی به كار می برند كه ایرانی هایی 
كه به ایران رفت و آمد را تحت فش��ار قرار دهند. 
در این وضع است كه نباید ایرانيان را تحت فشار 
قرار دهيم كه از كشوری كه در آن ساكن هستند 
به ما اطالعات دهند. باید مداراجویانه و نرم خوتر 
از هر زمان با ایرانيان خارج از كشور برخورد كرد. 
این كار را می توان با گروه های گوناگون انجام داد.
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نديدن و نشنيدن فايده اي ندارد
تحوالت در ایران شتابان و غافلگيركننده شده 
اس��ت و تقریبا همه جنبه هاي زندگي این مرز و 
بوم را شامل مي شود. دگرگوني در كسب و كار، 
دگرگوني در مناس��بات ميان نهادهاي مدني با 
نهادهاي حاكميتي، تغييرات قابل لمس در فرهنگ 
و در س��بك زندگي ایراني��ان به ویژه جوانان كه 
نماد عيني آن نوع پرسش آنهاست، تحوالت در 
دیدگاه رهبران احزاب در دو قطب اصلي قدرت 
سياس��ي در ایران و دگرگوني در مناسبات ایران 
با كشورهاي دیگر را مي توان در یك چشم برهم 
زدن دی��د. دنياي ارتباطات امروز با اس��تفاده از 
قدرت فزاینده اینترنت و گس��ترش حيرت انگيز 
شبکه هاي اجتماعي كه شهروندان ایراني را بطور 
كام��ل در جریانات ریز و درش��ت تحوالت قرار 
مي دهد راه را بر روي پنهان س��ازي هاي پيشين 
مس��دود كرده است. نگاهي از سر اشاره به انبوه 
رویدادهاي فرهنگي، سياس��ي داخلي و خارجي 

نيز ب��راي اكثریت عالقه مندان به تحوالت ایران 
تقریبا ناممکن ش��ده است. در صفحه هاي پيش 
رو شماري از بحث هاي رخ داده در رسانه ها و در 
نهادهاي مرتبط با ایران را كه از رصد صدها نوشته 
و سخن انتخاب شده اند را مي خوانيد. آنچه درباره 
رخدادها مي توان گفت این اس��ت كه هر روزي 
كه سپري مي شود سخنان ایرانيان از هر صنف و 
گروه كه شامل كارشناسان نيز مي شود نسبت به 
یادآوري تهدیدهاي ایران هشدارآميزتر شده و از 
پيله احتياط بيرون مي آید. رخدادها و مجادله ها در 
اطراف ایران رخ مي دهد كه مي توانند تهدیدهاي 
جدي براي این مرز و بوم باشند. واقعيت این است 
كه ندیدن، نشنيدن و بي اعتمادي به رخدادهایي 
كه در ژرفاي پنهان جامعه ایراني در جریان است 
مشکالت را برطرف نمي كند. بازگویي و فاش گویي 
برخي مس��ائل كه به امنيت ملي آس��يب جدي 
نمي زند در این شرایط یك رفتار پسندیده است. 

كارشناسان و متخصصان هر رشته از فعاليت هاي 
مطالعاتي باید آنچه را كه به صالح كشور است را 
بازگو كنند. باید از اینکه اخبار و گزارش ها عریان تر 
از هر زمان به شهروندان منتقل شود استقبال كرد. 
پنهان كردن خبرهایي مثل اینکه ایران با كمبود 
واقعي دالر اسکناس مواجه شده است و باید این 
كمبود را بطور واقعي از كشورهاي همسایه وارد 
كرد آیا اصل داستان را منتفي مي كند؟ ناگفتن 
این خبر كه ترامپ همکارانش را به امارات متحده 
مي فرستد تا بقایاي انتقال ارز از این كشور به ایران 

را منهدم كنند سودي به حال مردم ندارد. 
مخالفت صریح شوراي نگهبان با پيوستن ایران 
به عهدنامه اي كه در آن افش��اگري عریان درباره 
حركت پول از بانك ها به سوي مقاصد گوناگون 
اس��ت و بازگو كردن آن ذهن شهروندن را بيدار 
خواهد ك��رد. برخي از تحوالت را با همين زاویه 

نگاه در ادامه مي خوانيد: 
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خشکس��الي، س��قوط آزاد ارزش پ��ول 
ملي، اعتراضات اقتصادي و… به فهرست 
چالش هاي رژیم ایران مشکل تازه اي اضافه 

شده است: تحریم نفتي. 
در واكنش، حس��ن روحان��ي، همچون 
احمدي ن��ژاد، تهدید كرده كه ایران تنگه 
هرمز را خواهد بس��ت. بستن تنگه هرمز 
پيامي اس��ت كه رهبران ایران در شرایط 
فوق بحراني ص��ادر مي كنند؛ وقتي برگ 
دیگري براي بازي در دست ندارند. آمریکا 
مي خواه��د صادرات نفت ایران را به صفر 
برساند، اما در بدترین سناریو، پيش بيني 
مي ش��ود ای��ران همچنان بتوان��د روزانه 
3۰۰ تا 4۰۰ هزار بشکه )غالبا به چين و 
روس��يه( صادر كند. آنچه مشخص است، 
تحریم ها به خودي خود موجب س��قوط 

آخرالزمان نفتي ايران

رفت��ار برخی از منتقدان دولت حس��ن 
روحانی نشان می دهد آنها برای تضعيف 
دولت راه ه��ای خطرناكی را پيدا كرده و 
در آن مس��ير بی پروا پيش می روند. یکی 
از رفتارهای خطرناک آنها ایجاد چالش در 
مسير صلح و دوستی ایران با اتحادیه اروپا 
است كه به بهانه همزیستی اروپا و آمریکا 
انجام می شود. از بحث های جنجالی این 
گروه در روزهای تازه س��پری شده یکی 
ه��م این بود كه ایران ش��اید تنگه هرمز 
را برای عب��ور نفت ناامن كند. این حرف 
البته با ظرایف خاصی از س��وی حس��ن 
روحانی رئيس جمهور ایران نيز بيان شد. 
علی بيگدلی كارشناس و متخصص روابط 
بين الملل كه به دعوت دیپلماسی ایرانی در 
این باره سخنرانی كرده است با صراحت 
می گوید تل آویو بيشتر از هر پایتختی در 
جهان از بس��ته شدن تنگه هرمز خرسند 
می شود و به سياس��يون هشدار می دهد 
نباید كاری كرد كه اتحادیه اروپا نتواند از 
ایران در برابر تهدیدهای آمریکا دفاع كند.
عل��ي بيگدلي در نشس��ت دیپلماس��ي 
ایراني بيان داش��ت كه سفر اخير روحاني 
ب��ه س��وئيس و اتری��ش هي��چ نتيجه و 
دس��تاوردي براي ایران نداش��ته است و 
نخواهد داش��ت. چرا كه این دو كشور از 
هيچ قدرت و پتانسيل اقتصادي و سياسي 

در جهان برخوردار نيستند. تنها دليل سفر 
رئيس جمهوري به این دو كش��ور این بود 
كه او به جهان نشان دهد ایران در بن بست 

و قطع رابطه با دنيا قرار ندارد.
بيگدل��ي در این نشس��ت گفت اكنون 
اتحادیه اروپا و س��ه كش��ور اروپایي سه 
پيش ش��رط كاهش توان موشکي، تعدیل 
در دیپلماسي منطقه اي و خروج از سوریه 
و نيز پيگيري مس��اله حقوق بشر را براي 
ه��ر گونه مذاكره با ایران در دس��تور كار 
دارند. در كنار این مس��اله اكنون ایاالت 
متحده نيز ۱۵ هيات را به سراس��ر جهان 
اع��زام كرده اس��ت تا فش��ارهاي خود را 
ب��راي عدم خرید نفت خ��ام از ایران آغاز 
كنند. ل��ذا تهران در این ش��رایط باید با 
دیپلماس��ي مدارا به س��مت حل شرایط 
پي��ش ب��رود. ادعاي ته��ران در خصوص 
قطع تنگ��ه هرمز تنها و تنه��ا تل آویو را 
خشنود مي كند. آزمون و خطاهاي ایران 
در 4۰ سال گذشته در خصوص روابط مان 
ب��ا اتحادیه اروپا بي نتيجه بوده اس��ت. از 
ای��ن رو باید تغييراتي اساس��ي را هم در 
سياست داخلي و هم در سياست خارجي 
خود اعمال كني��م. باید در داخل نگرش 
سياسي مان را دگرگون كنيم چرا كه یك 
بار با سياست نرمش قهرمانانه نتوانستيم 
انتظ��ارات خود را برآورده كنيم. امروز در 

ش��رایطي به مراتب حساس تر و بغرنج تر 
از آن س��ال ها ق��رار داریم. بدیهي اس��ت 
ك��ه باید تغييرات در ای��ن حوزه جدي و 
اساس��ي باشد. در حوزه سياست خارجي 
هم باید اقدامات عملي را در دس��تور كار 
قرار دهيم. ابتدا به ساكن باید پاي تهران 
از پرونده یمن خارج شود. در مرحله بعد 
هم وضعيت سوریه هم باید به یك تعادل 
برس��د و نيروهاي خ��ود را كاهش دهيم. 
در این راس��تا اكنون نزدیك به یك سال 
است كه آزمایش موشکي انجام نداده ایم 
كه این اقدام مثبتي است و تا به اندازه اي 
حساسيت ها را كاهش مي دهد. ما اكنون 
در یك برهه سرنوشت س��ازي قرار داریم 
كه هر اقدام ما مي تواند تبعات جدي براي 
كش��ور داشته باشد. لذا به صراحت اعالم 
مي كن��م كه اگر امام فرمودند حفظ نظام 
از اوج��ب واجبات اس��ت، اكنون مصداق 
همان جمله اس��ت. در چنين شرایطي به 
هيچ وجه نباید اتحادیه اروپا را از دس��ت 
داد؛ چرا ك��ه در این صورت 4 تحریم بر 
كشور تحميل خواهد شد؛ كنگره آمریکا، 
اتحادیه اروپا، شوراي امنيت و كاخ سفيد 
كه امکان بسيار پررنگي هم براي تصویب 
قطعنامه ه��اي مک��رر عليه ای��ران مانند 
گذش��ته وج��ود دارد. پس اكن��ون ایران 
مجددا به یك مس��اله جهاني بدل ش��ده 

خرسندی تل آويو از تهديد به بستن تنگه هرمز
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جمهوري اسالمي نخواهد شد. تحریم هاي 
س��ختگيرانه تر آمریکا عليه عراق از سال 
۱99۰ باعث س��قوط رژیم صدام نشد، و 
در نهایت، این دخالت مستقيم نظامي بود 
كه در ۲۰۰3 تکليف صدام را یکسره كرد. 
نفت جوهر اقتص��ادي رژیم ایران و ماده 
خام جاه و جالل جمهوري اسالمي است. 
8۰ درصد صادرات ایران، به نفت، فرآورده  
نفتي و پتروشيمي مربوط مي شود. و بدون 
پ��ول نف��ت، دیگر نه گرفتن ژس��ت هاي 
پوپوليس��تي براي رهبران ایران ميس��ر 
است، و نه تحقق رویاي سلطه منطقه اي.

در پي خروج آمری��کا از برجام، دونالد 
ترامپ به كشورهاي در دادوستد با ایران، 
بين 9۰ تا ۱8۰ روز براي اجراي تحریم ها 
فرصت داد. موعد اعمال تحریم هاي نفتي 
چهارم نوامبر اس��ت، و پيش از آن، از 6 
اوت تحریم هاي مربوط به صنعت خودرو، 

و تج��ارت ط��ال و فل��زات گرانبها اعمال 
خواهد شد. 

از هم اكن��ون اما خریداران هميش��گي 
نف��ت ایران واردات نفتي خود از ایران را 
كاهش داده اند. و از س��وي دیگر، تالش 
ای��ران براي جلب حمایت ش��ركایش در 

اوپك نتيجه بخش نبوده است. 
بنا به گزارش آژانس بين المللي انرژي، 
ص��ادرات نفت ای��ران به اروپ��ا به خاطر 
تحریم هاي آمریکا در ماه ژوئن نسبت به 
ماه قبل آن نصف شده است. این در حالي 
است كه همزمان با نشست 6 ژوئيه وین، 
پنج قدرت طرف قرارداد هسته اي با ایران 
اعالم كرده بودند كه مایل اند صادرات نفت 

و گاز ایران ادامه پيدا كند. 
هند، از مشتریان آسيایي ایران، در ماه 
ژوئن نزدیك ب��ه ۱6 درصد كمتر از ماه 
مه از ایران نفت خریداري كرده اس��ت. و 

كره جنوبي نيز براي نخستين بار در طول 
شش سال گذشته، هيچ سفارش خریدي 

به ایران در ماه ژوئيه نداده است. 
آن ط��ور ك��ه برای��ان ه��وک، مدی��ر 
آمریکا،  وزارت خارج��ه  سياس��تگذاري 
مي گوید، واش��نگتن مي خواهد صادرات 
نف��ت »ایران« را به صفر برس��اند. هدف 
از ای��ن راهبرد جدید، ب��ه نقل از هوک، 
ام��ا »ن��ه تغيير رژیم ایران« بلکه فش��ار 
اقتصادي تا نقطه اي است كه این كشور 
در سياس��ت هاي خود تجدید نظر كند. 
با وجود این، اما صداهایي  از واش��نگتن 
مبني بر تالش براي »تغيير رژیم« ایران 
نيز ش��نيده مي ش��ود. براي مثال، رودي 
جولياني، وكيل ترامپ و ش��هردار سابق 
نيویورک، در نشست مجاهدین در پاریس 
آشکارا از طرح وبرنامه آمریکا براي تغيير 

رژیم ایران سخن گفت. 

اس��ت. در این راستا نيز بازگشت تهران به 
اقدامات حساس��يت برانگيزي مانند دست 
زدن ب��ه غني س��ازي ی��ك گام مخرب به 

شمار مي رود.
اقدام رئيس جمهور آمریکا براي خروج از 
توافق هسته اي اساسا اقدام غيرقانوني نبوده 
است. چرا كه برجام هيچگاه در كنگره به 
تصویب نرس��يد و ب��ه تبعش هم به قانون 
بدل نشد، چناني كه در ایران هم نظير آن 
روي داد. اما مي توان گفت اقدام ترامپ یك 
اقدام غيراخالقي است. در چنين شرایطي 
كه رئيس جمه��وري آمری��کا هيچ متر و 
معياري را نمي پذیرد هيچ راهي جز مذاكره 
براي ایران باز نيست. مگر اینکه تهران به 
دنبال جنگ باش��د كه آن مساله جدایي 
اس��ت. هر چند كه ترامپ هم هيچگاه به 
ایران حمله نخواهد كرد. چون مي داند كه 
تنها راه ضعيف كردن ایران تحریم و فشار 
جهاني است. باید ما با دیپلماسي بيشترین 
منافع را در عين صرف كمترین هزینه به 

دست آوریم.
این ميان زمينه هاي نامساعدي از جمله 
تش��تت در اقتصاد و ناامني هاي اجتماعي 
شکل گرفته كه این مسائل سبب شده تا 
ای��ران راهي جز همراهي با جامعه جهاني 
نداشته باش��د. امروز صحنه دیپلماسي و 
نظام بين الملل هم تغييرات جدي به خود 
دیده است. هر تغييري در نظام بين الملل 
قوانين ناظر بر آن را دس��تخوش تغييرات 
جدي مي كند. لذا اگر تهران این تغييرات 

و قواني��ن جدی��د را نپذی��رد، هيچگاه به 
صحنه نظام بين المل��ل به صورتي جدي 
وارد نخواهد ش��د. ما در س��ال هاي اوليه 
دهه 9۰ شمس��ي راه متفاوتي را در پيش 
گرفتيم و نتيجه آن را هم دیدیم و كماكان 
هم مي بينيم. پ��س تا وضعيت در صحنه 
جهاني از این بغرنج تر نشده باید به سمت 
نوعي منطق درست دیپلماتيك براي حل 
و كاهش حساس��يت ها پيش رفت. كشور 
ما كش��وري اس��ت كه حيات اقتصادي و 
شریان معيشتي اش به فروش نفت وابسته 
است، لذا نمي توان با دنيا قطع رابطه كرد. 
در این صورت تنها و تنها ما هس��تيم كه 

ضرر خواهيم كرد.

از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي تا به امروز 
ایران هيچ مشکلي با آمریکا نداشته و آمریکا 
هم هيچ مش��کلي با ایران نداشته است. در 
همين رابطه آمریکا جزء اولين كش��ورهایي 
بود كه انقالب اسالمي را به رسميت شناخت. 
ب��ا وجود ميل باطن��ي اش هم بعد از خروج 
شاه از ایران او را به آمریکا راه نداد. لذا تنها 
مشکل ایران و آمریکا به مساله اسرایيل باز 
مي گردد. پس اگر برخي معتقدند كه مساله 
اسرایيل در برجام براي كاهش حساسيت ها 
گنجانده نشده است، كار درستي است؛ من 
هم به درستي این گفته ها صحه مي گذارم. 
توافق هسته اي نمي تواند محل ریسك براي 

چنين مسائل حساسي باشد.



دیپلماس��ی ایرانی یك سایت خبری – تحليلی است كه از سوی 
ص��ادق خرازی و اعض��ای عالقمند به بحث ه��ای دیپلماتيك اداره 
می ش��ود. این س��ایت نيز به تازگی برخی احتياط های پيش��ين را 
كنار گذاش��ته و مطالب تندتری را درباره مسائل ایران حتی از زبان 
نویسندگان و كارشناسان خارجی مرتبط با ایران را انتخاب پس از 
ترجمه آن را منتش��ر كند. مکرم محمد احمد یکی از پژوهش��گران 
مسائل بين المللی كه مصری است در نوشته زیر با صراحت از قصد 

آمریکا برای به زانو درآوردن ایران نوشته است كه می خوانيد:
ایاالت متحده گفته اس��ت از متحدان اروپایي اش خواسته از ایران 
نفت نخرند و تا پایان نوامبر ميزان خرید نفت خود از ایران را به صفر 
برسانند. آمریکایي ها هشدار داده اند اگر هر شركت خارجي بخواهد به 
همکاري تجاري با ایران ادامه دهد در معرض شدیدترین تحریم هاي 
آنها ق��رار خواهد گرفت. آمریکا انتظار دارد با این كار بتواند جلوي 
دس��تيابي ایران به درآمدهاي نفتي اش را بگيرد. با وجود تش��دید 
تنش ه��ا در روابط آمریکا با متح��دان اروپایي اش به ویژه بریتانيا و 
فرانسه و آلمان آنها این تصميم ترامپ را اشتباه توصيف كرده اند و از 
ایاالت متحده خواسته اند بخش هاي انرژي و بانکداري و هواپيمایي و 
دارویي را از این تحریم ها مستثنا كند، ایاالت متحده در پاسخ تاكيد 
كرده اس��ت از چهارم نوامبر بدون استثنا شركت هایي كه با تصميم 

آمریکا مخالفت كنند را تحریم مي كند.
در نتيجه تصميم هاي آمریکا و با وجود اینکه كشورهاي توليد كننده 
نفت، در راس آنها عربس��تان سعودي، اعالم كرده اند تصميم دارند 
تولي��د خ��ود را افزایش دهند تا بازار در نبود نف��ت ایران با كمبود 

تقاضا مواجه نش��ود اما قيمت نف��ت همچنان باالي ۷۰ دالر در هر 
بشکه اس��ت. ایاالت متحده همچنان تالش مي كند جلوي فعاليت 
ش��ركت هاي اروپایي و آمریکایي براي خرید نفت از ایران را بگيرد. 
در همين رابطه آمریکایي ها س��فرهاي مک��رر و مهمي را به هند و 
چين با هدف قانع كردن ش��ركت هاي آنها براي خودداري از خرید 

نفت ایران آغاز كرده اند.
این در حالي است كه ایران بنا به گزارش آژانس بين المللي انرژي 
اتم��ي بطور كامل به بنده��اي برجام پایبند بوده اس��ت و تاكنون 

حمل قاچاق دالر از افغانستان به ايران
اس��حاق جهانگي��ری ك��ه در نيمه س��وم 
فروردین ماه س��خنگوی اصلی سياس��ت های 
تازه ارزی ایران ش��د در هفته های اخير بارها 
نس��بت به جنگ بزرگ اقتصادی عليه ایران 
اعتراف كرده اس��ت. وی در جمع صدها نفر 
از صنعتگ��ران ایرانی در روز صنعت و معدن 
با صراحت گفت كه ارزهای معتبر به صورت 
اسکناس در كشور كاهش پيدا كرده و همين 
ارزهای نقد و اسکناس به پایه قيمت های ارز 
تبدیل ش��ده اس��ت. ایران تا پيش از تشدید 
تحریم ها و محدودیت های ارزی از مسير عراق، 
امارات متحده عربی و تركيه اسکناس دالر به 
بازار تزریق می كرد و حاال با توجه به شرایط 
سخت راه افغانستان را باز كرده است. برخی 
رسانه های خارجی انتقال اسکناس دالری از 
افغانس��تان را قاچاق دالر اسم گذاشته اند كه 
ش��اید در نگاه دقيق تر چنين عنوانی زیبنده 
نباش��د، چون ایراني��ان كاال می دهند و دالر 

می گيرند.
س��قوط ارزش ری��ال در براب��ر ارز خارجي 
موجب ش��ده قاچاق دالر و یورو از بازارهاي 

افغانس��تان به ایران افزایش بيابد. بازگش��ت 
تحریم ه��اي آمری��کا بر ایران پ��س از خروج 
این كش��ور از توافقنامه هس��ته اي موسوم به 
برجام و س��قوط ارزش واحد پول ایران حاال 
بر بازارهاي ارز همس��ایه اش، افغانستان هم 
تاثير گذاشته است. براساس گزارش ها روزانه 
حدود س��ه ميليون  دالر از والیت هاي مرزي 
ب��ه ایران قاچاق مي ش��ود. صراف��ان افغان با 
انتقال دالر به ایران از یك طرف س��ود قابل 
مالحظه اي به دست  مي آورند و از سوي دیگر 
تا حدي مش��کل كمبود ارز خارجي در بازار 
ای��ران را رفع مي كنند. از زمان خروج آمریکا 
از توافقنامه هسته اي موسوم برجام و سقوط 
بي س��ابقه ارزش ری��ال در براب��ر دالر، تقاضا 
ب��راي خرید ارز خارجي ب��ه خصوص دالر و 
یورو در بازارهاي ایران به شدت افزایش یافته 
اس��ت. دولت ایران یك دالر را 4۲۰۰ تومان 
قيمت گذاشته است اما این نرخ در بازار ميان 
خریداران و فروش��ندگان رعایت نمي ش��ود. 
در ب��ازار آزاد ی��ك دالر ب��ه 8۲۰۰ تومان به 
فروش مي رسد كه با این وجود هم خریداران 

نمي توانند به آساني دالر به دست بياورند. حاال 
به نظر مي رسد بخشي از كمبود دالر بازارهاي 
ایران، از افغانس��تان تامين مي شود. براي به 
دست آوردن معلومات دقيق در مورد انتقال 
و قاچاق دالر به ایران، مي توان س��ري زدم به 
»بازار سراي شهزاده«، مركز اصلي تبادله ارز 
افغانستان زد و صرافان در آنجا صحبت كردم. 
هر كدام از قاچاق دالر به بيرون از افغانستان 
ب��ه ویژه ایران حرف مي زدن��د اما هيچ كدام 
حاضر نيستند كه نام شان نوشته شود. قاچاق 
دالر ب��ه ایران، تاثيرات منف��ي به واحد پول 
افغاني رسانده است. یك دالر در مدت بيشتر 
از یك ماه پنج افغاني افزایش یافته اس��ت و 
به ۷3/۵۰ رس��يده است. بانك مركزي یکي 
از دالیل عمده باال رفتن قيمت دالر در برابر 
افغاني را قاچاق این ارز به بيرون از افغانستان 
به ویژه ایران مي داند. ایمل هاشور، سخنگوي 
بانك مركزي افغانس��تان مي گوید، بازگشت 
تحریم ه��اي آمریکا ب��ر بازار ارز افغانس��تان 
تاثيرگذار بوده و یکي از دالیل سقوط ارزش 
افغاني در برابر دالر است. آقاي هاشور مي گوید، 

هدف: به زانو درآوردن ايران
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در پاسخ به تالش هاي آمریکا براي تحریم نفتي 
ایران، حس��ن روحاني، رئيس جمه��ور ایران در 
نهایت همان واكنشي را نشان داد كه پيش تر از 
سلف او، احمدي نژاد در شرایط مشابه دیده بودیم. 
روحان��ي درجم��ع گروه��ي از ایرانيان مقيم 
سویيس گفت: »آمریکایي ها مدعي شده اند كه 
مي خواهند بطور كامل جلوي صادرات نفت ایران 
را بگيرند، آنها معني این حرف را نمي فهمند، چرا 
كه اصال معني ندارد كه نفت ایران صادر نش��ود 

و آن وقت نفت منطقه صادر شود، اگر 
شما توانس��تيد این كار را بکنيد تا 
نتيجه اش را ببيند.« فرماندهان ارشد 
سپاه از جمله محمدعلي جعفري 
و قاس��م سليماني به استقبال این 
س��خنان رفتند كه در ایران یکصدا 

به منزله »تهدید بستن تنگه هرمز« 
تفس��ير شده است. در س��ال ۱39۰ 
ني��ز محمدرضا رحيمي، معاون اول 
احمدي ن��ژاد گفته ب��ود: »اگر بنا 
باش��د نفت ایران را تحریم كنند، 
یك قط��ره نف��ت از تنگه هرمز 
عبور نخواهد كرد.« در آن زمان، 
حتي ارتش و س��پاه در مانوري 

نظامي، نحوه بستن تنگه هرمز را تمرین كردند. 
در شش ماه گذشته، ارزش ریال در مقابل دالر 
۵۰ درصد س��قوط كرده اس��ت. خوزستان در 
وضعيت بحراني به سر مي برد، كارگران و بازاري ها 
شدیدا ناراضي اند…. بدون شك، تحریم نفتي 
كاتاليزوري خواهد بود براي تشدید بحران ها. بنا 
به بيانه آژانس بين المللي انرژي، انتظار مي رود در 
اثر تحریم هاي آمریکا توليد و صادرات نفت ایران 
۱/۲ ميليون بشکه در روز كاهش یابد. آیا با توجه 
به تجربه عراق، تحریم  نفتي ایران پيش درآمد 

دخالت مستقيم نظامي آمریکا است؟
س��ناریوي جایگزین، امکان یك 
تواف��ق جدی��د و همه جانبه ميان 
رهبران ایران با دولت آمریکاست، به 
خصوص اینکه ترامپ از تجربه كره 
شمالي بسيار خشنود است 
و بسياري از تحليلگران 
ترامپ  معتقد ند ك��ه 
هم��ان ج��اده اي را 
پيش روي ایران قرار 
داده كه پيش تر كره 
شمالي آن را طي 

كرده است. 

بازرگانان افغان تالش مي كنند تا با قاچاق دالر 
به كش��ورهاي همسایه سود به دست بياورند 
و ما تایيد مي كنيم كه قاچاق بران مانند دیگر 
موارد دالر را هم قاچاق مي كنند. بانك مركزي 
افغانستان براي ثابت نگهداشتن قيمت دالر در 
بازار، هر هفته ۵۰ ميليون دالر و ۱۵ ميليون 
یورو به بازار عرضه مي كند. اما این سياس��ت 
پولي افغانس��تان نتواسته از سقوط افغاني در 
برابر دالر جلوگيري كند؛ شماري از صرافان 
سراي شهزاده از این سياست پول دولت انتقاد 

مي كنند و آن را ناموفق مي دانند.
 یکي از صرافان س��راي شهزاده به تزریق 
ی��ورو در ب��ازار افغانس��تان منتقد اس��ت و 
مي گوید بانك مركزي مي داند هيچ معامله اي 
در افغانستان با یورو انجام نمي شود، پس چرا 
یورو را در بازار عرضه مي كند؟ در افغانستان 
اكثریت معامالت با پول نقد انجام مي ش��ود 
و سيس��تم بانکي تا هن��وز به صورت كامل 
جا نيفتاده اس��ت. از ای��ن رو بانك مركزي 
افغانس��تان كنترل كاملي ب��ر فعاليت هاي 
صرافان ندارد. صرافان در افغانس��تان براي 
اجراي كار ها پول شان را به صورت فيزیکي 
از یك محل به محل دیگر انتقال مي دهند. 
انتقال فيزیکي پول دس��ت حکومت را براي 

كنترل صرافان كوتاه كرده است. شماري از 
صرافان در والیت م��رزي هرات مي گویند، 
رف��ت و آم��د گس��ترده م��ردم از مرزهاي 
افغانس��تان با ایران راه دیگر انتقال دالر به 
این كش��ور اس��ت. رئيس اتحادیه صرافان 
هرات مي گوید، روزانه هزاران نفر از شهرک 
اس��الم قلعه و دیگر راه ه��اي مرزي به ایران 
رفت و آمد مي كنند و اگر ۱۰۰ نفر آنها هر 

یك مبلغ ۱۰ هزار دالر با خود انتقال دهند، 
یك ميليون دالر مي شود. بسياري ها بدین 
باورن��د كه جلوگيري از قاچاق دالر به ایران 
كار آساني نيست؛ از یك سو فساد گسترده در 
گمرک هاي افغانستان و از سوي دیگر بخشي 
وسيعي مرز افغانستان با ایران در والیت هاي 
نيمروز، فراه و هرات، یا نا امن هستند یا هم 

در كنترل دولت افغانستان نيستند.

هي��چ تخط��ي اي از بنده��اي توافق نکرده 
اس��ت، اما با این حال ایاالت متحده خلف 
وعده كرده و توافق هسته اي را نقض كرده 
و ت��الش مي كند ایران را بر س��ر س��اخت 
موشك هاي بالستيکش و فعاليت هایش در 
منطق��ه و توقف حمایتش از گروه هایي كه 
به زعم خود تروریستي هستند و آنها را در 
فهرست گروه هاي تروریستي خود قرار داده 
است، وادار به مذاكره كند و ضمن تحميل 
عقب نشيني بر ایران از مواضعش، به توافق 

جدیدي در این رابطه با آن برسد. 
آمری��کا مي خواه��د ای��ران را وارد ی��ك 
بح��ران بزرگ اقتصادي كند و به دنبال آن 
نارضایت��ي عموم��ي را از حاكميت افزایش 
ده��د. جهش ریال ای��ران در برابر نرخ ارز 
ك��ه در برهه اي از 9۰ هزار ریال گذش��ت 
و باعث ش��د بازاري هاي ایران در شهرهاي 
مختلف از جمله تهران به خيابان ها بيایند و 
دست به تظاهرات اعتراضي بزنند در همين 
راستاست. آمریکایي ها اميدوارند با تشدید 
فش��ارهاي اقتصادي فضاي داخلي ایران را 
به التهاب بکش��ند و به این ترتيب ایران را 
وادار كنند از مواضعش عقب نشيني كند و 
خواسته هاي آمریکا و متحدانش را بپذیرد.

برگ آخر ايران
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46ميليارد دالر پول کثيف
براساس تازه ترین گزارش بانك مركزي ایران 
ارزش نقدینگ��ي ایران تا پایان پارس��ال حدود 
۱۵3۰ هزار ميليارد تومان بوده اس��ت. با توجه 
به رشد نقدینگي ماهانه درایران این رقم به مرز 

۱۷۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. 
ی��ك آمار ارائه ش��ده از س��وي س��يدجواد 
كاظمي تبار دكتري برق و كامپيوتر از دانشگاه 
كاليفرنيا ارواین آمریکا و كارشناس داده كاوي 
براي كشف تقلب در تراكنش هاي بانکي آمریکا، 
نس��بت پول كثيف به ارزش نقدینگي براساس 
بر اساس یك مدل بررسي شده و آمارهاي غير 
رسمي ارائه شده در یك تحقيق حجم پول هاي 
كثيف در ایران برابر ۱۱/8 درصد حجم نقدینگي 
جامعه )ميانگين محاس��به شده از سال ۵۲ تا 
8۰( است. یك محاس��به ساده نشان مي دهد 
در صورت پذیرش نس��بت یاد شده ارزش پول 
كثيف درایران در حال حاضر رقمي معادل ۲۰۰ 
هزار ميليارد تومان است. اگر ارقام باال را مبناي 
محاسبه قرارداده و نرخ دالر 4۲۰۰ توماني دولت 

را براي تبدیل لحاظ كنيم پول كثيف درایران 
رقمي بالغ بر 46 ميليارددالر است كه نزدیك 
به كل درآمد حاصل فروش نقت ایران در سال 
۱396 است. با لحاظ كردن دالر برابر با ثانویه 
كه حدس زده كي شود برابر با ۲6 ميليارددالر 

خواهد شد.  
كاظمي تبار درباره منابع پول هاي كثيف به 
»گروه هاي جنایي سازمان یافته«، »تروریسم 
از جمله تامي��ن مالي تروریس��م«، »قاچاق 
انس��ان و قاچ��اق مهاج��ر«، »قاچ��اق مواد 
مخدر«، »قاچاق كاال«، »اس��تثمار جنسي«، 
»قاچاق اسلحه«، »قاچاق اشيای مسروقه« و 
»فس��اد و رشوه« اشاره كرد و گفت: بي ثباتي 
نظ��ام اقتصادي، تضعيف دولت در نظارت بر 
اقتص��اد جامعه، تغيير روند س��رمایه گذاري 
از تولي��دي به داللي، لطم��ه به فعاليت هاي 
بخش خصوصي و جلوگيري از رقابت سالم، 
بروز نتایج ناخواس��ته در نظام بانکي، افزایش 
خطرپذیري سرمایه گذاري خارجي، افزایش 

ن��رخ ت��ورم و تضعي��ف بخ��ش خصوصي از 
مهم ترین اثرات پول ش��ویي بر اقتصاد است. 
براس��اس توضيحات كاظمي تبار، پولش��ویي 
داراي 3 مرحله مش��خص است. مرحله اول 
ورود پول كثيف به بانك است. مرحله بعدي 
الیه گذاري و ایجاد شبکه هاي پولي پيچيده 
است، به این معني كه شخص خالفکار تمامي 
درآمد خود را به شکل متمركز به بانك وارد 
نمي كن��د و در قالب حس��اب هاي مختلف با 
اشخاص حقيقي گوناگون وارد بانك مي كند. 
مرحله سوم و پایاني پولشویي، ادغام تمامي 
حس��اب ها و برگش��ت مجدد پول در دستان 
افراد خالفکار و پولش��و است. كاظمي تبار در 
ادامه به ارائه آماري از پول هاي كثيف در دنيا 
پرداخت و گفت: بر اساس آمار موجود حدود 
۵۰۰ ميلي��ارد تا ۱/8 تریليون دالر )بين ۲ تا 
۵ درصد درآمد ناخالص ملي دنيا( حجم كل 
پول ه��اي كثيف در دنيا اس��ت. همچنين بر 
اس��اس برخي برآورده��ا 4۷ درصد پول هاي 

شهروندان ایراني در دي ماه پارسال درنزدیك به ۱۰۰ شهر كوچك 
به ش��کل هاي گوناگون اعتراض و فریاد خود به وضعيت اقتصادي را 
به مدیران ا رش��د اداره كننده ایران منتقل كردند.  درتفسير و تحليل 
چرایي این رخداد بي سابقه دوجناح اصلي كشور دریك نقطه اشترک 
نظر داش��تند: ناكارآمدي اقتصادي همان نقطه اشتراک ميان دوجناح 
اصلي سياس��ي ایران بود. اكثریت طيف هاي سياس��ي دوجناح اصلي 
قدرت درایران و س��ایر فعاالن سياس��ي و حتي شمار قابل اعتنایي از 
افراد وگروه هاي داري راي و نظر كارشناسي باوردارند ساختار اقتصادي 
ایران ساختاري فسادساز و رانت ساز است. با این همه اما درباره دالیل 
ای��ن وضعيت اتفاق نظر نيس��ت. طيف هاي سياس��ي كه ذیل جریان 
سياس��ي اصولگرا قراردارند مي گویند آموزه هاي ليبرالي پس از جنگ 
براقتصاد ایران اس��تيال پيدا كرده و تسليم شدن دربرابر این نظریه به 
فساد منجر شده است. از سوي طيف هایي هستند كه مي گویند اینکه 
در ایران اقتصاد آزاد هرگزامکان تحقق نداش��ته و این داستان ساخته 
و پرداخته دوگروه است. یك گروه از سازندگان داستان تخيلي استيال 
یافتن آموزه هاي ليبراليس��م بر برنامه ها و سيس��تهاي اقتصادي ایران 
همان رانتخواران و فاس��دان هستند كه با ترفندهاي تبهکارانه چنين 
داستاني را به روح و ذهن جامعه ایراني تزریق كردند. یك گروه دیگر 
آن دس��ته از اقتصادداناني اند كه با گروه نخس��ت ناخواسته هم مسير 
ش��ده و با اس��تناد به كلياتي كه درذهن دارند و البته در درس��تي آن 
آموزه ها باید تردید كرد رانت خواري را توجيه و دامن فس��اد را پاک 
كرده اند. گروه نخست از سازندگان افسانه اجراي اقتصاد آزاد درایران 
توانسته اند ساختارهاي اقتصاد ایران را با كمك دیوان ساالران آزمند و 
اقتصاددانان كم مایه چنان شکل و ماهيت دهند كه قيمت هاي نسبي 
را از كار بيندازن��د و در بازاره��اي پ��ول و ارز و كاال رخنه هاي رانت و 
چاه هاي ژرف فس��اد پدیدار سازند. این گروه بسيار خطرناک در همه 
سال هاي پس از انقالب و حتي پيش از آن با هوشمندي از عنوان رسيد 
گي به محرومان درآمدهاي بادآورده و ثروت انبوه به دست آورده اند. 

گروه دوم اما با كم مایگي در دانش اقتصاد و تنها از س��ر سرس��ختي و 
مبارزه با اندیشه اقتصاد آزاد به گروه نخست كمك رسانده و مي رسانند.

دراین روزهاي پر از اطالعات درست و نادرست كه در سایت ها و گروه هاي 
تلگرامي و سایر شبکه هاي اجتماعي منتشر مي شود بسيار حسرت ها دردل 
جوانا ن این مرزو بوم برمي انگيزد و چه نکوهش هایي كه جوانان و نوجوانان 
برخود و پدران روا مي دارند كه چرا عرضه نداریم كه ما یك ش��به ثروتمند 
شویم این نوكيسه هاي بي پروا كه با دامن زدن به جلوه هاي نابرابري در جامعه 
تخم شورش و نافرماني را مي پاشند و نفرت و خشم را درميان ایرانيان منتشر 
مي كنند س��اخته ذهن و عمل همان دوگروهي هستند كه درصدر این این 
نوشته از آنها یاد كردم. تاسف بارتر از همه اینها شاید گم كردن ردپاي آن 
اندیشه و عملي است كه این تبهکاري را بازتوليد مي كند و نوكيسه هاي تازه اي 
را پرورش مي دهد كه بيایند و از ساختارهاي فسادساز و رانت پرور بهره برداري 
كرده و بر پهنا و ژرفاي نابرابري بيفزایند. رس��انه هاي ایراني نيز شوربختانه 
دراین داستان به جاي دیدن واقعيت هایي كه ساختار فساد آلود را زنده نگه 
مي دارن��د و ب��ه جاي یورش به ذهن وقلب رانت و فس��اد دنبال كاغذ بخر و 
واردكننده اتومبيلي مي گردند كه ردپایشان را همان فسادسازان گم كرده اند. 

دالر4200توماني و نوكيسه هاي نفرت انگيز
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كثيف در آمریکا، 3۰ درصد در اروپا و بقيه در 
سایر نقاط جهان جریان دارد. 99 درصد پول 
كثيف موفق به عبور از سيستم هاي نظارتي 
آمریکا و اروپا شده و حدود 8۰ درصد از این 
پول ها مجدداً براي سرمایه گذاري و ساماندهي 

جنایات دیگر به كار مي روند.
كاظمي تبار درباره وضعيت ایران نيز گفت: 
در حال حاضر در سایت گروه ویژه اقدام مالي، 
كشورهاي ایران و كره شمالي به عنوان تنها 
كشورهاي پرریسك جهان شناسایي شده اند. 
هرچند اندكي پس از برجام، ایران از فهرست 
اقدام متقابل FATF خارج شد. اقدام متقابل 
در ادبياتFATF ب��ه معني قطع ارتباطات 
مالي بطور كامل است. در سال ۲۰۱6 وضعيت 
ایران از اقدام متقابل به ارزیابي دقيق تعدیل 
پيدا كرد. وضعيت »ارزیابي دقيق« این پيام را 
به جهان مي دهد كه در پذیرش مشتري ایراني 
باید عميق تر تحقيق كند و مثال مشخص كند 
كه مش��تري از اقوام تروریست ها نيست یا از 
نزدیکان افراد سياسي نباشد. هدف اداره مبارزه 
با پولشویي در كشور این است كه ریسك ایران 
به موقعيت ارزیابي معقول برسد. به نظر مي آید 

در وهله اول تنها تصویب قوانين مورد تاكيد 
FATF بتواند ایران را به طور كامل از ليست 
سياه و اقدام متقابل دور كند. تاكنون چندین 
بار به ایران مهلت داده شده تا این دغدغه ها 
برطرف ش��ود و پس از مهلت، دوباره تمدید 

شده است. اما قابل تصور است كه در صورت 
تحقق نيافتن خواسته هاي FATF ایران بار 
دیگر به وضعيت اقدام متقابل و ليست سياه 
بازگردد، بازگش��تي كه خروج از آن بس��يار 

سخت خواهد بود. 

علي اكبروالیتي كه یکي از قدیمي ترین دیپلمات هاي ایران به حساب مي آید 
به تازگي به روسيه رفته است و با والدیمير پوتين رئيس جمهور و مرد قدرتمند 
این كش��ور دیدار كرده اس��ت.  او در بازگش��ت از روسيه خبرهاي خوشي از 
كمك روسيه به اقتصاد ایران را به مردم ایران به مردم داده و باوركرده است 
كه روسيه مي خواهد و مي تواند به ایران رقمي معادل ۵۰ ميليارددالر سرمایه 

براي بخش هاي اقتصادي بدهد یا سرمایه گذاري كند. 
اما گروه پرشماري از ناظران آگاه باوردارند نباید به وعده هاي روسيه دلخوش 
بود. چرا نباید به روسيه درباره كمك به اقتصاد ایران اعتماد كرد؟ این پرسش 
بيشتر از سوي كساني طرح مي شود كه هنوز به ناتواني روسيه در كمك به 
اقتص��اد ایران تردید دارند و هنوز به این كش��ور و رئيس جمهور عجيب آن 
اميدواند. این در حالي اس��ت كه ش��مار قابل اعتنایي از متخصصان روسيه و 
آگاهان به اقتصاد ایران وروس��يه نيك مي دانند روسيه در شرایطي است كه 

حتي نمي تواند به اینده كوتاه مدت خود نيز اميد وار باشد. 
دكتر محمد طبيبيان اقتصاددان نامدار ایراني نوش��ته است: »خود روسيه 
تحت تحریم آمریکا است، تالش گسترده اي كه در جریان انتخابات ترامپ براي 
دخالت در انتخابات آمریکا توسط روسيه انجام شد و اكنون رسيدگي به آن 
به یك بحران چند بعدي در نظام سياسي آمریکا تبدیل شده است، براي این 
هدف بود كه كسي در آمریکا بر سر كار بياید كه تحریم هاي روسيه را بر دارد. 
ترامپ هم موافق این موضوع هست اما با سد بزرگي از مخالفت هر دو حزب 
آمریکا و افکار عمومي روبرو است. آن وقت برخي راه حل تحریم ناپذیر بودن 
نظام مالي جمهوري اسالمي را تسليم كردن آن به روسيه مي دانند. اگر این 
داوري ها فقط اظهارنظر افراد پرت و كم سواد نباشد برنامه هاي نگران كننده اي 
است. سيستم بانکي روسيه تحت تحریم است و در یك تصحيح مقرراتي آمریکا 
تحریم هاي مقيد كننده اتباع آمریکا را تغيير داده و شامل قرار داد هاي مالي 
جدید كرده زیرا نمي خواسته بانك ها و نهاد ها و افراد حقيقي آمریکایي كه قبال 
وارد معامله مالي با روسيه شده اند آسيب ببينند. به همين دليل تصحيحي 
انجام داده و فقط قرارداد هاي جدید مالي را منع كرده. دوم این خوش خيالي 
است كه تصور شود آمریکا مي گذارد تحریم هاي ایران از كانال روسيه نقض 

ش��ود و روسيه هم به این نقض تمکين مي كند. روسيه مانند موارد دیگر در 
تاریخ معاصر هر امتيازي از این طرف گرفت از آن طرف تعهدي به جز فربه 
كردن منافع خود قائل نيست در موارد ساده تر هم ایران را زیر تيغ غرب داده 
از جمله راي به تحریم هاي شوراي امنيت بر عليه ایران، در مقابل رفع وتوي 
آمریکا براي پيوس��تن روسيه به سازمان تجارت جهاني و امتياز هایي از این 
قبيل. حدود چهل سال است كه ناظر این بوده ام كه عده اي مرتب به بدآموزي، 
مغلطه، ارائه اطالعات نا درست، وایجاد سردرگمي در مورد اندیشه و سياست 
اقتصادي مشغول بوده اند. آیا این شيوه ها از محل یا محل هاي خاصي هدایت 
یا تشویق مي شود؟ بنده نمي دانم اما اثر مشابهي و همسویي داشته اند. یعني 
كمك به ایجاد شرایطي سخت و خطيري كه امروزه كشور به آن مبتال است. 
نظر شخصي بنده این شده كه نباید در پشت محافظه كاري، در برابر چنين 
فرس��ایش مباني اندیشه اقتصادي و سياس��تگذاري اقتصادي سکوت كرد و 
منفعالنه به تداوم آن كمك كرد. صحبت و موضع من و امثال من چيزي جز 
نوعي اظهار ناراحتي از مشاهده سراشيبي كه اقتصاد كشور در آن گرفتار شده 
نيست، كه توسط اینگونه فضا سازي ها بستر سازي مي شود و یکي از پيامد هاي 

آن هم امتياز گيري روسيه، چين و جدیدا هند بوده است. 

روسيه خود را فربه می كند



مع��اون وزارت خزانه داري آمریکا مي گوی��د، آمریکا عمليات مالي ایران 
در امارات متحده عربي را مختل خواهد كرد تا تهران را تحت فش��ار قرار 
دهد. به گفته او، آمریکا و امارات یك »شبکه غيرقانوني« مرتبط با ایران را 
متالش��ي كرده اند. ایاالت متحده آمریکا و امارات متحده عربي یك شبکه 
انتقال غيرقانوني منابع مالي براي ایران را متالشي كرده اند. رویترز با درج 
گزارشي در این باره مي نویسد، این اقدام در راستاي تالش هاي آمریکا براي 
محدود كردن تجارت ایران و دسترس��ي هاي ارزي این كش��ور در منطقه 
انجام شده است. سيگال مندلکر، معاون وزارت خزانه داري آمریکا در امور 
تروریسم و اطالعات مالي گفته است: »ما مشتركا یك شبکه تبدیل ارزي 
كه ميليون ها دالر را به ایران انتقال مي داد مختل كرده ایم.« او گفت، این 
شبکه در ماه مه برچيده شد. به گفته او، این شبکه از سيستم مالي امارات 
براي مبادالت ارزي و انتقال پول از ایران و تبدیل آن به دالر آمریکا استفاده 
مي كرد تا مورد استفاده گروه هاي مورد حمایت ایران در منطقه قرار بگيرد. 
مندلکر گفت، این ش��بکه كه توسط مقام هاي بانك مركزي ایران هدایت 
مي شد اسناد را جعل مي كرد و معامالت خود را به صورت مبدل و پشت 
شركت هاي صوري و كاغذي )شركت هایي كه تنها روي كاغذ وجود خارجي 
دارند( پنهان مي كرد. او جزئيات بيشتري را از این عمليات اعالم نکرد. اما در 
اوایل ماه ژوئن بانك مركزي امارات اعالم كرد تبادالت مالي هفت صرافي را 
به دليل نقض مقررات و در مسير مبارزه عليه پولشویي محدود كرده است. 
ایران اقدامات آمریکا در رابطه با اقتصاد این كشور را دخالتي ناموجه خوانده 
و محکوم كرده است. رویترز مي نویسد، بانك مركزي امارات متحده عربي و 
دفتر رسانه اي دولت این كشور تاكنون به پرسش هاي این خبرگزاري در زمينه 
خبر منتشرشده توسط مندلکر و اینکه آیا اقدامات عليه ۷ صرافي نامبرده 
با این قضيه مرتبط بوده پاسخ نگفته اند. سيگال مندلکر براي جلب حمایت 
از تالش ها در جهت زیر فشار گذاشتن ایران به عربستان سعودي و كویت 
نيز سفر كرده است. این اقدام ها بعد از خروج دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
آمریکا از توافق اتمي با ایران )برجام( و تصميم به بازگردان تحریم ها عليه 

این كشور انجام مي شود. خانم مندلکر گفت، دولت ها و موسسات مالي در 
منطقه به این دليل كه قبول دارند نفوذ ایران در منطقه »شریرانه« است، 
با آمریکا در این زمينه همکاري تنگاتنگ دارند. معاون وزارت خزانه داري 
آمریکا عنوان كرد كه واش��نگتن تالش دارد عرصه تجارت ایران را نه تنها 
در حوزه فروش نفت و گاز كه بيش از نيمي از درآمد صادراتي كشور به آن 
متکي است بلکه بطور كلي محدود كند. رویترز مي نویسد، با این حال متقاعد 
كردن امارات به كاهش شدید مبادالت تجاري با ایران براي واشنگتن آسان 
نخواهد بود. دوبي كه بطور سنتي به عنوان واسطه اي براي صادرات به ایران 
به كار مي رود خود نيز متقابال از س��رمایه گذاري ایرانيان در تجارت و بازار 
امالک این كشور بهره مند مي شود. بنا بر داد ه هاي صندوق بين المللي پول، 
حجم صادرات امارات به ایران در س��ال ۲۰۱۷ معادل ۱9/9 ميليارد دالر 
بوده كه برابر با ۵درصد توليد ناخالص ملي این كشور مي شود. مندلکر در 
این باره به رویترز گفت، واشنگتن »شراكتي عالي« با امارات دارد. او شرح 
داد: »ما مي توانيم اقدام قابل توجهي ]عليه ایران[ انجام دهيم تا توانمندي 

آنها براي تامين بودجه شان را مختل سازیم.«

اعتراض هاي دوشنبه گذشته در مقابل ساختمان مجلس ایران به درگيري و 
خشونت گرایيد و در دیگر شهرهاي ایران نيز خبرهایي از درگيري منتشر شد. 
ناآرامي هاي هفته گذشته شدیدترین اعتراض هاي خياباني از سال هاي ۲۰۰9 
و ۲۰۱۲ و ادامه آشوب هاي زمستان گذشته محسوب مي شوند. یکي از دالیل 
اصلي این اعتراض ها فروپاشي ریال و افزایش شدید نرخ تورم است. ریال ایران 
در حدود شش ماه گذشته بيش از نيمي از ارزش خود را در برابر دالر از دست 
داده كه یکي از دالیل این اتفاق تصميم دونالد ترامپ، رئيس جمهوري آمریکا به 
خروج از برجام و اعمال تحریم عليه ایران است. تحریم ها در دو مرحله منتهي 

به ماه هاي اوت و نوامبر اعمال و عرصه را به ایران تنگ كرده اند.
سه شنبه گذشته هم وزارت امور خارجه آمریکا اعالم كرد از شركت هاي خریدار 
نفت ایران انتظار دارد همه معامالت خود را با جمهوري اسالمي تا مهلت نهایي 
ماه نوامبر متوقف كنند. این مساله با افزایش شدید تقاضا براي دالر آمریکا در 
داخل ایران همراه ش��ده چرا كه مردم به دنبال دستاویزي براي نجات خود از 
اقتصاد در حال فروپاشي هستند. دولت ایران در ماه آوریل سعي كرد با اعمال 
محدودیت هاي ارزي از سقوط بيشتر ریال جلوگيري كند، اما این مساله شرایط 
را وخيم تر كرد و معامالت را به بازار سياه كشاند. در همان برهه زماني دولت 
برنامه پيام رسان تلگرام را در راستاي افزایش كنترل بر محافل خصوصي، فيلتر 
كرد. این در حالي اس��ت كه بيش از نيمي از جمعيت ایران از تلگرام اس��تفاده 
مي كنند و این برنامه به عنوان ابزاري براي بانکداري، تجارت و معامالت خصوصي 

نقش اقتصادي مهمي ایفا مي كند. با این حال، فيلتر كردن چنين ابزار مهمي 
در رش��د رسمي و غيررسمي اقتصاد كشور فقط به بدتر شدن زندگي روزمره 
ایراني هایي منجر شده است كه سعي دارند با فشار ناشي از تحریم هاي جدید 
بين المللي كنار بيایند. معترضان همچنين از دولت مي خواستند از فعاليت ها در 
خارج از كشور دست بکشد، چرا كه معتقدند حمایت ایران از دولت بشار اسد 
در س��وریه و موارد دیگر سبب مي شود پول و منابعي كه باید در داخل كشور 
استفاده شوند، به بيرون انتقال یابند. اگرچه براي تغيير نظام به اتفاقاتي بيش از 
چند شعار و تجمع خياباني نياز است، اما ته رنگ هاي سياسي در اعتراض هاي 
اقتصادي را هم نمي توان نادیده گرفت. اگر نارضایتي ها ادامه پيدا كنند، آنچه 
به صورت اعتراض به افزایش قيمت ها آغاز شده مي تواند به اتفاقي گسترده تر 
و انتقادهاي انقالبي عليه نظام تبدیل شود. تجمعات و اعتراض هاي خياباني در 
ایران از سال ۲۰۰9 به بعد اميدها را به تغيير افزایش داده، اما هر مرتبه نظام 
جمهوري اس��المي بر اختالل ها غلبه كرده و به فعاليت عادي خود ادامه داده 
است. معلوم نيست كه نارضایتي هاي كنوني به نتيجه اي برسند یا خير. اما با ورود 
بيشتر ایران به امور كشورهاي منطقه در حالي كه تهران در جامعه بين المللي 
بيشتر و بيشتر منزوي مي شود و در شرایطي كه اقتصاد ایران روندي نزولي را 
طي مي كند، ایراني هاي بيشتري حقوق خود را مطالبه خواهند كرد و اگر پاسخ 
مناسبي به این مطالبه ها داده نشود، اتفاقات خوبي در انتظار دولت نخواهد بود.
جيمز رابينز- دیپلماسي ایراني

آمريكا: عمليات مالي ايران در امارات را مختل مي كنيم
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اگر قائل باشيم كه هنر سياست متوازن كردن 
منافع گوناگون براي تامين بيشترین ميزان رضایت 
در جامعه است، آنگاه باید در نظام هاي سياسي 
مدرن به غير از نهادهاي رسمي و احزاب، گروه ها 
و انجمن هاي سازمان یافته اي را جست وجو كنيم 
كه هدف از شکل گيري آنها تامين منافع اعضایشان 
است. این گروه ها بنا به ماهيتشان آشکارا چهره 
سياسي خود را نمایان نمي كنند، بلکه سعي دارند 
ب��ا ماندن در ميانه اي از فعاليت هاي سياس��ي و 
غيرسياسي نقش خود را در پشت پرده ایفا كنند. 
اندرو هي��وود در كتاب سياس��ت خود كه در 

ایران نيز توس��ط دكتر عبدالرحمان عالم استاد 
علوم سياسي دانشگاه تهران ترجمه شده است، 
 )Interest Group( گروه ه��اي ذي نف��وذ را
را انجمن هاي سازمان یافته اي مي داند كه هدف 
آنها تاثيرگذاري بر سياست ها یا اقدامات حکومت 
اس��ت. این گروه ها با احزاب از این نظر متفاوتند 
كه مي كوش��ند از بيرون حکوم��ت بر روندهاي 
آن تاثيرگذار باش��ند. ای��ن گروه ها همچنين با 
داش��تن موضوع كانوني محدود معموالً به هدف 
ی��ا منافع گروه ه��اي خاصي مربوط ب��وده و به 
ندرت به ویژگي هاي ایدئولوژیك وابسته هستند. 
آنها به س��بب باالتر بودن درجه سازمان دهي از 
جنبش هاي اجتماعي متمایز بوده و مانند احزاب 
سياسي در جوامع نوین یکي از پيوندهاي اصلي 

ميان مردم و حکومت را تشکيل مي دهند. 
به همين س��بب اس��ت ك��ه مي ت��وان آنها را 
فرزندان عصر جدید حکومت ها دانس��ت كه در 

ميان تقس��يمات و ش��کاف هاي پيچيده جوامع 
نوظهور صنعتي به وجود آمده اند. معرفي نخستين 
خاستگاه گروه هاي اینچنيني كاري دشوار است؛ 
شاید نخس��تين آنها انجمن لغو بردگي در سال 
۱۷8۷ در بریتانيا باشد، اما آنچه مشخص است 
یکي از قدیمي ترین نهادهاي ذي نفوذ در جهان 
مرب��وط به آمریکاس��ت كه قدم��ت آن به زمان 
استقالل این كش��ور باز مي گردد. این گروه ها و 
البي هاي پرشمار در ایاالت متحده اكنون آنچنان 
به ساختار قانون گذاري و تصميم گيري این كشور 
گره خورده اند كه یکي از اركان سياست خارجي 
كش��ورها برنامه ریزي براي همکاري و جلب نظر 
آنها اس��ت. در پرونده پيش رو سعي داشته ایم با 
بررس��ي این پدیده پيچيده، ابعاد پنهان و نحوه 
تاثيرگذاري آنها در سياس��ت را مشخص كرده و 
جایگاه ایران را براي بهره گيري از این ابزار سياسي 

مورد بررسي قرار دهيم. 

محمدرضا ستاری
عضو هيات تحریریه

نگاهي به گروه هاي ذي نفوذ و البي ها و تاثیر آنها در تعیین روندهاي سیاسي

فرزندان عصر جديد سياست و چهره پنهان قدرت
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گروه بین الملل|
سياست خارجي آمریکا هدایت كننده سمت و 
س��وي تحوالت سياسي در هر چهار گوشه عالم 
است. این مساله در خاورميانه بيش از سایر نقاط 
دنيا مطرح است. بي ثباتي هاي سياسي و اهميت 
اس��تراتژیك این منطقه باعث ش��ده درگيري و 
مشاركت آمریکا در رخدادهاي سياسي این منطقه 
بيشتر باشد. براي مثال در دوره ریاست جمهوري 
جرج دبليو بوش، رویکرد كلي نومحافظه كاران در 
كاخ سفيد و كنگره مبني بر تقویت دموكراسي 
در خاورميانه، كل نظم و نظام امنيتي خاورميانه 
را تحت تاثير قرار داد. س��اختار واپس گراي نهاد 
ق��درت در این منطقه، به جاي اینکه واكنش��ي 
فعال و اثرپذیر به رویکرد جدید آمریکا دهد، به 
سمت اقتدارگرایي بيشتر و انسداد سياسي حركت 
ك��رد. قيمت جهاني نفت در پ��ي این تحوالت 
گران ش��د و آشوب به عنوان یك پارادایم جدید 
وارد سياست جهاني ش��د. انفجارها و تحركات 
تروریس��تي در ش��هرهاي بين المللي همچون 
مادرید، لندن و امان گویاي بهم ریختگي امنيتي 
در آن دوره بود. ذكر این مس��ائل از آن روس��ت 
كه به خوبي متوجه تاثيرگذاري استراتژي كلي 
امنيتي آمریکا در سرتاس��ر كره خاكي باشيم و 
بي گمان در پس این استراتژي منافع البي هاي 
ب��زرگ قدرت و ث��روث قرار گرفته اس��ت. این 
البي ها با نفوذ در اركان اصلي قدرت، پيشبرنده 
اصلي سياست ها در كنگره و كاخ سفيد هستند. 
 در عرصه سياس��ت، آمریکا را بهشت گروه هاي 
ذي نفوذ سياسي و اقتصادي مي دانند. این كشور 
مح��ل برخورد منافع البي هاس��ت و ب��رون داد 
سياسي حاصل كشاكش و وزن كشي این البي هاي 

قدرتمند سياسي است. 
جالب اینجاس��ت كه در آمریکا از دوس��ت و 
دش��من گروه و البي وجود دارد. همه كش��ورها 
در آمریکا پایگاه حمایتي دارند و حال بس��ته به 
نفوذ و تاثيرگذاري این البي، تصميمات سياسي 
در آمریکا اتخاذ مي گردد. از همين رو بي جهت 
نيست كه طي دهه هاي اخير كشورهاي ثروتمند 
عربي همچون امارات متحده عربي و عربس��تان 
س��رمایه گذاري هاي كالن فکري و سياس��ي در 
دستگاه هاي مهم تصميم گيرنده آمریکا كرده اند. 
بنا به آخرین گزارش ها در سال گذشته ميالدي 
دولت س��عودي نزدیك ب��ه ۱۵۰ ميليون دالر 
صرف تبليغات و فضاسازي در حوزه هاي كانوني 
تصميم گيري در آمریکا كرده اس��ت. این ميزان 
سرمایه گذاري و انعکاس آن در رسانه هاي مهم 
خبري آمریکا، بي تردید فض��اي رواني و ذهني 
همسو تري نسبت به عربس��تان ایجاد مي كند. 
سعودي ها با نفوذ در همين رسانه ها و بنگاه هاي 
خبرپراكني دو هدف را همزمان دنبال مي كنند. 

نخس��ت واقعيت ه��ا و اتفاقات��ي ك��ه در داخل 
عربستان همچون نقض حقوق بشر و مشاركت 
ش��هروندان این كشور در شبکه هاي تروریستي 
مطرح اس��ت را به ش��کلي پوش��ش مي دهند و 
س��عي مي كنند ب��ا اعمال نف��وذ، خروجي این 
خبرگزاري ها را به س��مت منافع خودشان سوق 
دهند. هدف دیگر سعودي ها، قرار دادن ایران در 
نقطه مقابل سياست آمریکا در خاورميانه است. 
جمهوري اسالمي ایران با وجود اینکه به لحاظ 
ایدئولوژیك و مسائل كالن امنيتي و سياسي در 
تضاد با آمریکا به س��ر مي برد اما به اذعان خود 
تحليل گران و سناتورهاي ارشد كنگره بيشترین 
همسویي و اشتراک منافع را با آمریکا در منطقه 
مهم خاورميانه دارد. ایران تنها كشوري است كه 
از ثبات و عمق جعرافيایي باارزش در خاورميانه 
برخوردار است و حامي امنيت و صلح منطقه اي 
است. در برابر سعودي ها به سبب بستر جعرافيایي، 
فرهنگي و سياسي بيشترین نقش و تاثير را در 
تقویت ش��بکه هاي بزرگ تروریستي در منطقه 
دارن��د. این امر از س��ازمان القاع��ده گرفته كه 
رهبري و باني اصلي آن )بن الدن( كه س��عودي 
تب��ار بود تا امروز كه داعش بيش��ترین جذب را 
عربستان داشت، مطرح است. با عطف به این امر 
این دیدگاه در ميان نخبگان ارشد فکري آمریکا 
مطرح است كه برخالف تبليغات رسانه اي و نگاه 
جریان نومحافظه كار در آمریکا، عربستان بيشترین 
ضربه را به منافع آمریکا در خاورميانه زده است. 
ش��وربختانه با وجود چني��ن واقعيت هایي در 
آمریکا نه تنها شاهد فاصله گيري محور ریاض و 
واشنگتن نيستيم بلکه به انحاي مختلف شاهد 
هماهنگ��ي این محور عليه منافع و امنيت ملي 
كشورمان نيز هس��تيم. طبيعي است كه ریشه 
و علت بزرگ این امر در تالش ش��بکه اي دولت 
سعودي و حضور البي ها و عناصر قدرت این كشور 
در الی��ه الیه هاي بدنه سياس��ي و قانون گذاري 
آمریکا هس��تيم. بدی��ن رو باید ام��روزه با این 

واقعيت كنار آمد كه عنصر س��ازنده سياست در 
نظام بين الملل نه واقعيت ها بلکه برداشت و فهم 
از واقعيت اس��ت. دراین كارزار هر كشوري كه از 
تش��کيالت قوي تر، ثروت بيش��تر و روانشناسي 
ذهني كاراتري برخوردار باشد ظرفيت اثرگذاري 

بيشتر در قياس با رقباي خود خواهد داشت. 
از این رو ش��اید این پرسش در ذهن ما شکل 
بگي��رد كه چرا با وجود اینکه ایران كش��وري با 
زیبایي هاي فرهنگي، تمدن��ي و تاریخي متنوع 
اس��ت اینقدر ذهنيت ها و نگاه ها به سمت كشور 
ما منفي باشد. هميشه دیده شده كه یك مسافر 
خارجي بعد از سفر به ایران بالفاصله اولين نکته اي 
ك��ه مطرح مي كند اینکه ایران داراي جاذبه هاي 
بي نظير فرهنگي و تاریخي است و ما دچار سوء 
قضاوت نسبت به ایران بودیم. تفاوتي فاحش ميان 
برداشتاش از قبل و بعد از سفر نسبت به ایران پيدا 
مي كند. این نمونه نشان مي دهد كه كشورها به 
سمت ذهنيت سازي و تالش براي ارتقاي قدرت 
نرم شان حركت كرده اند. سعودي ها به وقوف به 
اینکه بخ��ش عمده ذهنيت ها در دنيا در آمریکا 
ساخته و پرداخته مي شوند با سرمایه گذاري هاي 
كالن رسانه اي و اقتصادي به دنبال تقویت موقعيت 
خودشان هستند. همانطور كه اشاره شد آمریکا 
به سبب دارا بودن امپراتوري رسانه اي و ظرفيت 
اقتصادي و نظامي باال، نظم دهنده اصلي به جریان 
سياست در دنيا است. از این رو سازنده ذهنيت هم 
در دنيا آمریکاست. سناي آمریکا كه تصویب كننده 
لوایح در آمریکاست، از یك منظري مصرف كننده 
این تفکرات اس��ت. جوس��ازي هاي رس��انه اي و 
تبلغياتي به تصميمات اعضاي این مجلس خط 
و ربط مي دهد. از همين رو بي جهت نيس��ت كه 
دولت س��عودي از همان روز شکل گيري توافق 
برجام دس��ت از برنامه ض��د ایراني اش در فضاي 
سياس��ي آمریکا نکشيد و سعي كرد با روش ها و 
فنون مختلف، دستگاه سياست خارجي در آمریکا 

را نسبت به كنترل ایران مجاب سازد.

آمريكا، جوالنگاه البيست ها
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البي هاي ارمني به همراه البي هاي یهودي جزء 
ذي نفوذ ترین البي هاي حاضر در جهان سياست 
هستند. شبکه گس��ترده ارمني ها و یهودي به 
خصوص در كش��ورهاي بزرگ اروپایي و غربي، 
جایگاه و نفوذ این البي ها را در س��پهر سياسي 
كشورهاي غربي بيش��تر كرده است. قابل ذكر 
است كه در كنگره آمریکا، البي هاي ارمني بعد 
از یهودي ها دومين البي قدرتمند هستند. در قاره 
سبز وضعيت ارمني ها به نسبت مساعد تر از آن 
سوي آتالنتيك است. در پارلمان اروپا البي هاي 
یهودي با شبکه سازي هاي گسترده توانسته اند 
حضور و نفوذي هوش��مندانه پيدا كنند. شبکه 
یهودي ها در پارلمان موسوم به مجمع پارلماني 
شوراي اروپا )PACE( حامي منافع ارمنستان 

در برابر جمهوري آذربایجان است. 
این ش��بکه همزمان از س��ه كشور جمهوري 
آذربایجان تركيه و روسيه انتقاد مي كند و سعي 
دارند در مصوبات اتحادیه اروپا، شرایط را به نفع 
ارمنس��تان و تقویت حضور اقتصادي و نظامي 
این كش��ور در جامعه بزرگ اروپا فراهم كنند. 
ای��ن تالش ها در صحنه عمل ه��م با توفيقاتي 
همراه بوده اس��ت. در پي فش��ارهاي البي هاي 
ارمني، پارلمان اروپا در س��ال ۱98۷ الیحه اي 
در جهت شناس��ایي نسل كشي ارمنه از سوي 
دولت عثماني در طي سال هاي ۱9۱۵- ۱9۱۷ 
به تصویب اعضا رس��يد. امروزه هم بس��ياري از 
پارلمان هاي داخلي اروپا به تاس��ي از این اقدام، 
مساله نسل كشي ارامنه را به رسميت شناخته اند. 
دولت هاي اروپایي یك گام فراتر گذاش��ته و از 
آنکارا خواسته اند كه مساله نسل كشي ارامنه را 
مورد شناس��ایي قرار داده و باب مراوده و تعامل 
را با این دولت كوچك در قفقاز جنوبي بگشاید. 
 در دسامبر ۲۰۰4 پارلمان اروپاطي درخواستي 
از رهبران سياس��ي تركيه خواست كه به سمت 
آش��تي و صلح با دولت ارمنستان حركت كنند 
و جالب اینجاست كه مساله شناسایي ارامنه از 
سوي آنکارا به عنوان یکي از پيش شرط هاي مهم 
تركيه جهت پيوستن به اتحادیه اروپا هم در نظر 
گرفته شده است. بدین رو سياست اصرار از سوي 
اروپ��ا و انکار از س��وي تركيه كماكان به عنوان 
حوزه هاي چالش زا در روابط محور بروكس��ل و 
آنکارا باقي مانده اس��ت. متعاقب با فعاليت این 
شبکه، دیاسپواري بزرگ ارمني در اروپا نيز حامي 
منافع دولت ارمنستان است. دیاسپواري ارمني 

در برنامه هاي تبليغي اش به دنبال برجسته سازي 
این تصور از دولت آذربایجان اس��ت كه در این 
كش��ور ارزش هاي دموكراسي و نهادهاي مدني 
رو به نزول اس��ت و در برابر ارمنستان كشوري 
با اس��تانداردهاي دموكراسي نزدیك به اتحادیه 

اروپاست. 
 در مرحل��ه بعدي البي هاي ارمني خواس��تار 
افزای��ش حمایت ه��اي اقتص��ادي قدرت هاي 
اقتصادي اروپا از دولت ارمنس��تان هستند. این 
البي ها با نفوذ در اركان تصميم گيري دولت هاي 
اروپایي همچون فرانسه، تالش دارند ضمن ایزوله 
ك��ردن جمهوري آذربایجان در ش��بکه اقتصاد 
جهان��ي، حمایت ها و مش��وق هاي اقتصادي در 
اروپا را به س��مت ایروان هدایت كنند. از جمله 
برنامه هاي البي هاي ارمني در پارلمان اروپا براي 
تضعيف موقعيت باكو، ت��الش براي برهم زدن 
پ��روژه خط لوله باكو- تفليس و جيهان بود كه 
به عنوان كریدور انتقال انرژي در قفقاز جنوبي 
به سمت اروپا محسوب مي ش��ود. این اتفاقات 
در حالي اس��ت كه بنا به گزارش بانك جهاني، 
رشد اقتصادي و صنعتي باكو به مراتب سریع تر 
و عملياتي تر از ایروان بوده و این كشور توانسته 
در زمينه مبارزه با تروریسم و چالش فقر گام هاي 
موثرتري بردارد. بنا به گزارش همين نهاد مالي 
بين المللي دولت جمهوري آذربایجان با در پيش 
گرفتن سياس��ت آزادس��ازي اقتصادي و عرضه 
گسترده منابع نفتي به بازارهاي جهاني تحولي 
عظيم در حوزه زیربنایي و صنعتي ایجاد كرده 
اس��ت. در نتيجه این سياست ها نرخ فقر در این 
كش��ور در طي بازه زماني ده ساله )۲۰۰۱ الي 
۲۰۱۱( از ۵۰ درصد به ۷/6 درصد رسيد. بيکاري 

هم به عدد 4/۲ درصد رسيده است. 
بدین رو با وجود اینکه جمهوري آذربایجان 
از موقعيت اقتصادي، ژئوپليتکي مساعدتري 
نس��بت به ارمنستان دارد اما حضور قدرتمند 
البي ه��اي ارمني در صحنه سياس��ت جهاني 

باعث ش��ده ك��ه كماكان ای��روان از موقعيت 
سياسي بهتري در نزد قدرت هاي جهاني داشته 
باشند. از همين رو بي جهت نيست كه با اینکه 
تاكنون چهار قطعنامه از سوي شوراي امنيت 
)8۲۲، 8۵3، 8۷4و 884( در خصوص اشغال 
سرزمين آذري و بي خانمان شدن ۱۰ درصد 
جمعيت آذري زبان در اثر حمله ارمني ها صادر 
شده اس��ت اما در عمل اتفاق خاصي متوجه 
ایروان نشده است و نزاع در این منطقه تداوم 
دارد. ش��اید یکي از علت هاي نزدیکي دولت 
جمهوري آذربایجان به سمت تل آویو در همين 
مساله باشد. دولتمردان جمهوري آذربایجان 
ب��ا تصور اینک��ه مي توان با اس��تفاده از كانال 
رژیم صهيونيستي حمایت البي هاي قدرتمند 
یه��ودي در كنگره آمریکا را در برابر البي هاي 
ارمني كسب كنند به سمت تقویت تعامالت 
اقتصادي و نظامي با رژیم صهيونيستي رفته اند. 
قابل ذكر اس��ت كه در آمریکا ارمني ها شبکه 
اقتصادي و رس��انه اي بسيار عظيم و گسترده 
در اختيار دارند. این جریان صاحب ۲3 رسانه 
اع��م از روزنامه، مجالت، رادیو و تلویزیون در 
آمریکاست. یکي از شبکه هاي ارمني در آمریکا 
با عنوان »تودي ایروان«۱ س��االنه دویس��ت 
ميلي��ون دالر از بودج��ه از ردیف بودجه هاي 

ملي آمریکا بهره مند مي شود. 
برژینسکي س��مپاتي خاصي نسبت به دولت 
ارمنستان داشت و معتقد بود البي ارمني ها در 
ایاالت متحده از نظر قومي موثرترین البي است. 
ب��ا عطف به این امر، دولت جمهوري آذربایجان 
ضمن ت��الش براي تقویت تعام��ل با البي هاي 
یه��ودي جهت خنثي س��ازي فعاليت البي هاي 
ارمني به دنبال حضور قدرتمند اقتصادي وحتي 
نظام��ي با اتحادیه اروپ��ا و ناتو جهت فعال نگه 
داشتن خودشان در عرصه سياسي و اقتصادي 

جهان هستند. 
1- Today Yerevan

دکتر محمدجواد سلطاني  
 پژوهشگر ارشد 

آسياي مركزي و قفقاز

نگاهي به دومين البي قدرتمند آمريكا و اروپا



گروه بین الملل|
توماس داي دانش��مند علوم سياسي بر این 
باور است كه دنياي سياست به معناي تالش 
بر سر منابع كمياب دولتي است. تالش براي 
اینکه چه كسي این منابع را دریافت كند، چه 
زماني از این منابع استفاده كند و چرا و چگونه 

از آنها بهره بگيرد.
از آنج��ا كه دولت در اقتصادهاي پيچيده اي 
مانند آمریکا وظيف��ه اداره اقتصاد را بر عهده 
دارد، منطقي اس��ت كه س��ازمان ها، كسب و 
كارها، افراد، موسسات غيرانتفاعي و گروه هاي 
تج��اري ومذهبي كه تحت تاثير قوانين وضع 
شده توس��ط دولت قرار مي گيرند تا آنجا كه 
مي توانند تالش كننده تا منافع خود را به نظام 
قانون گذاري گوشزد كنند و تالش كنند تا در 
قانوني كه در نهایت وضع مي شود منافع آنها 
در نظر گرفته شود. این همان كاري است كه 
البي ها در آمری��کا و اروپا انجام مي دهند و از 
نظر سياس��تگذاران و قانون گذاران در آمریکا 
اهميت و نقش زیادي در اقتصاد كشور دارند.

البي گ��ري بعض��ا ب��ا رش��وه دهي اش��تباه 
گرفته مي ش��ود ولي در كشورهاي صنعتي و 
توس��عه یافته البي گري یك امر كامال قانوني 
اس��ت كه براي وضع قوانين كارآمد در كشور 
بس��يار تاثيرگ��ذار اس��ت. بزرگ ترین البي ها 
در آمری��کا فعاليت مي كنند زیرا این كش��ور 
بزرگ ترین اقتصاد دنيا را دارد و تاثيرگذارترین 
كش��ور در عرصه سياس��ي جهان اس��ت. در 
آمری��کا البي گري را یك فعاليت��ي مي دانند 
ك��ه فرد در ازاي انجام آن دس��تمزد دریافت 

مي كن��د و گروه هاي حامي منافع خاص او را 
استخدام مي كنند تا با بدنه هاي تصميم گيري 
و سياستگذاري از جمله كنگره آمریکا مذاكره 
كنند و خواسته این گروه در تصميم گيري ها 
در نظر گرفته ش��ود. اغلب البي گرها وكالي 
برجسته یا افرادي هستند كه در زمينه حقوق 
تحصيل كرده اند و به عنوان البي گر استخدام 
مي شوند تا با اس��تناد به مفاد قانوني بتوانند 
سياستگذاران كشور را در جهت تحقق حقوق 
گروه هاي خاص ترغيب كنند. در شرایطي كه 
البي گري داراي قواعد بسيار پيچيده و وسيعي 
است، اگر البي گرها به این قواعد پایبند نباشند 
با مجازات هایي از قبيل زندان مواجه مي شوند. 
از ده��ه ۱9۷۰ ميالدي تاكنون البي گري در 
آمریکا با س��رعت زیادي رش��د كرده است و 
هم تعداد البي ها و هم بودجه البي ها افزایش 
یافته اس��ت ولي همچنان انتقادات زیادي به 

این سياست در آمریکا وارد است.

 البي دولت ه�اي خارجي در آمریكا 
قانوني است

كش��ورهاي خارج��ي مي توانن��د از طریق 
البي گري در سياس��ت خارجي آمریکا نقش 
داش��ته باش��ند. این البي گري ه��م مي تواند 
مستقيما از طرف كش��ورهاي خارجي انجام 
ش��ود یا از طری��ق حمایت آنه��ا از البي هاي 
خاص فعال در آمریکا كه منافعش��ان همسو 
با منافع آن كش��ور اس��ت، انجام مي شود. به 
عنوان مثال در س��ال ۲۰۱6، مقامات رسمي 
كش��ور تایوان یکي ازسناتورهاي آمریکایي را 

به عنوان البي گر استخدام كرده بودند تا زمينه 
براي برقراري تماس تلفني بين دونالد ترامپ و 
رئيس جمهوري تایوان را فراهم كند. همچنين 
گزارش هاي دیگر نشان مي دهد اتحادیه ملي 
سالح گرم در آمریکا كه یك گروه البي گر در 
داخل آمریکا اس��ت در تالش هستند تا حق 
مالکيت س��الح در آمری��کا را حفظ كند و در 
مقاب��ل تالش هایي كه گروه ه��اي دیگر براي 
نشان دادن خطرات حمل سالح در آمریکا به 
خصوص براي جوانان انجام مي دهد ایستادگي 
مي كند. مبلغ زیادي كه این البي براي حفظ 
منافع��ش در آمریکا صرف مي كند یك عامل 
بس��يار مهم در تحقق سياست هاي این گروه 
اس��ت. این البي تحت حمایت دولت كش��ور 
روس��يه و شخص والدیمير پوتين قرار دارد و 
در سال هاي اخير مبالغ كالني از طرف دولت 
روس��يه به این البي تزریق ش��ده است. این 
كمك هاي مالي براي اس��تفاده از این البي در 
حمایت از ترامپ در انتخابات ریاست جمهوري 
آمریکا بود كه هم فردي حامي استفاده از سالح 
گرم توس��ط مردم است و هم یکي از حاميان 
روسيه در آمریکا محسوب مي شود. رسانه اي 
شدن كمك مالي روسيه به البي حامي ترامپ 
در آمریکا باعث شد تا انتقادهاي زیادي به این 
مساله بشود ولي از انجا كه این كار در آمریکا 
كامال قانوني است، تالش رسانه ها براي تاثير 
بيگانگان در نتيجه انتخابات آمریکا بي تاثير بود.

  12 هزار البي در آمریكا
البي گري در تمامي رده هاي دولتي از جمله 
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دولت فدرال و دولت هاي محلي، شهرداري ها و 
دولت هاي ایالتي در آمریکا دیده مي ش��ود. در 
واش��نگتن، البي گرها اعضاي كنگره، مقام هاي 
اجرای��ي و دادگاه عال��ي آمری��کا را هدف قرار 
مي دهند. البي ها مي توانند روي سيستم سياسي 
كشور آمریکا تاثير زیادي داشته باشند به عنوان 
مثال مطالعات انجام شده در سال ۲۰۱4 نشان 
داد البي هاي حامي منافع خاص تالش كردند تا 
افراد رده باال یا اليت ها را تقویت كنند و نقش و 
تاثير گذاري شهروندان طبقه متوسط را درنظام 

سياسي این كشور كاهش دهند.
قانوني بودن البي گري در آمریکا باعث شده 
اس��ت تا ش��فافيت زیادي در عملک��رد آنها و 
دریافت هاي مالي آنها وجود داشته باشد و افکار 
عمومي اطالعات زیادي در مورد كار و گردش 
مالي البي ها داشته باشند. اما این باعث نمي شود 
تا اصالح این نظام در دس��تور كار آمریکا قرار 
نداشته باشد. الگوهاي كنوني البي گري پيشنهاد 
مي كنند كه البي گري توسط شركت ها، ائتالف ها 

و اتحادیه ها انجام شود.
در نهای��ت بای��د گفت البي گري ی��ا به صورت 
رایگان انجام مي شود یا در ازاي این كار به البي گر 
دستمزد پرداخت مي شود. در اغلب موارد موسسات 
و سازمان هاي بزرگ اقتصادي البي گرها را استخدام 
مي كنند و به آنها دستمزد مي پردازند ولي برخي 
موسس��ات غيرانتفاعي و خيریه ه��ا البي گرهایي 
را ب��ه كار مي گيرند ك��ه در ازاي كاري كه انجام 
مي دهند دستمزي طلب نمي كنند. از طرف دیگر 
گاهي البي گرها تنها روي یك هدف خاص تمركز 
مي كنند ولي در برخ��ي از موارد البي گرها براي 

تحقق چند هدف كار مي كنند.
آمارها نش��ان مي دهد بال��غ بر ۱۲ هزار البي در 

واشنگتن فعاليت مي كنند كه براي تاثير گذاري روي 
سياس��ت خارجي این كشور تالش مي كنند ولي 
تع��داد البي هایي كه مبالغ كالني را در این بخش 
صرف مي كنند تا اهداف خود را در كش��ور عملي 
كنند چندان زیاد نيس��ت. از طرف دیگر طي ۲۰ 
سال اخير شمار البي هاي فعال در آمریکا كاهش 
داشته است. آمارها حاكي از آن است كه در سال 
۲۰۱۰ ميالدي بالغ بر ۱۰۰ هزار البي در آمریکا كار 
مي كردند ولي هم اكنون ۱۲ هزار البي در این كشور 
فعاليت مي كنند كه منسجم تر و قانون مند تر از قبل 
هس��تند. اهميت البي گري در سياست و اقتصاد 
آمریکا موجب ش��د تا مراكزآموزشي و مطالعاتي 
راج��ع به قوانين البي گري، سياس��ت هاي دولتي 
در این زمين��ه و اقتصاد و گردش مالي البي گري 

مطالعات زیادي انجام دهند.

 بیزینس چند ده میلیون دالري
از ده��ه ۱9۷۰ تاكنون، صنع��ت البي گري 
در آمریکا با س��رعت زیادي رش��د كرده است 
و باالترین نرخ رش��د این صنعت در واشنگتن 
پایتخت سياسي آمریکا بود. اهميت این صنعت 
به اندازه اي است كه دولت هاي خارجي مشاركت 
زی��ادي در آن داش��ته اند و ميليارده��ا دالر از 
مجموع هزینه اي كه در این صنعت صرف شده 

است از دولت هاي خارجي تامين شد.
 تا س��ال ۲۰۱۱، یك برآورد رسمي دولتي 
حکای��ت از صرف حدود ب��ر 3۰ ميليارد دالر 
در صنعت البي كشور آمریکا داشت. این رقم 
براي طي ۱۲ سالي كه مطالعه انجام شده است، 
نشان از این دارد كه بطور متوسط ساالنه بالغ بر 
3/۵ ميليارد دالر در صنعت البي آمریکا هزینه 
مي شود در حالي كه در قرن گذشته متوسط 

هزینه صرف شده براي البي در هر سال برابر 
با ۱/4 ميليارد دالر بود.

جالب این جاست كه این صنعت هم مانند 
دیگ��ر صنایع فعال در آمریکا در جریان ركود 
اقتصادي با كاهش گردش مالي روبرو شد. به 
گزارش كنگره آمریکا با وارد شدن اقتصاد كشور 
به ركود، فعاليت هاي البي گري در این كشور 
و ميزان گردش مالي این صنعت متناس��ب با 
ش��رایط اقتصادي كاهش پيدا مي كند كه به 
گفته اعضاي كنگره باعث مي شود تا قوانيني 
یك جانبه نگر در كش��ور تصویب و اجرا شود. 
یک��ي از بنگاه هاي البي در آمریکا به نام پتون 
باك��س اعالم ك��رد در س��ال ۲۰۱۰ ميالدي 
درآم��دش ۱۲ ميليون دالر بود ولي در س��ال 
۲۰۱۱ به ۱۱ ميليون دالر كاهش یافت و این 
روند تا س��ال ۲۰۱3 ميالدي ادامه پيدا كرد. 
مس��اله اي كه در تمامي صنایع در س��ال هاي 
ركود مشاهده مي شود و صنعت البي گري هم 

ازاین قاعده مستثني نيست. 
 از ط��رف دیگر البي هاي فعال در آمریکا را 
مي توان بر مبناي حوزه كاریشان تقسيم بندي 
كرد. مثال البي فاینانس، بيمه و معامالت امالک 
كه در فاصله سال هاي ۱998 تا ۲۰۱۰ ميالدي 
۱۵ درصد از هزینه هاي صنعت البي را به خود 
اختصاص دادند. در این بازه زماني البي مذكور 
۲/۲۷ ميليارد دالر هزینه كرده اس��ت. در این 
بازه زماني ۱۲ س��اله، البي بخش سالمت در 
آمریکا 4/۲ ميلي��ارد دالر، البي بيزینس هاي 
كوچك 4/۱4 ميليارد دالر و البي شركت هاي 
مخابرات��ي و الکترونيک��ي 3/49 ميليارد دالر 
هزینه كرده است. سهم هزینه البي بخش منابع 
طبيعي و انرژي به كل هزینه البي ها ۱۱ درصد 
و سهم البي صنعت حمل و نقل برابر با 8 درصد 
بوده است. در این بازه زماني مجموع هزینه اي 
كه البي هاي مختلف در آمریکا انجام داده اند 
۲8/9۱9 ميليارد دالر بود كه نقش بزرگي در 
اقتصاد آمریکا داشته است. جالب است بدانيد 
در فاصله س��ال هاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۱8 ميالدي 
هزین��ه اي كه البي ها انجام مي دهند بيش��تر 
شده است و این مساله نشان از تحولي بسيار 
ب��زرگ در نظام قانوني آمری��کا دارد. افزایش 
هزینه البي ها در كنار كاهش شمار آنها نشان 
مي دهد كه ای��ن صنعت در حال قانون مند تر 

شدن و افزایش كارآمدي است.
 در پای��ان ب��ا توج��ه به هزین��ه كالني كه 
شركت ها و موسسات مختلف براي البي گري 
در آمریکا انجام مي دهند مي توان به این نکته 
مهم رس��يد كه صنعت مذك��ور در اقتصاد و 
فضاي سياسي در آمریکا اهميت زیادي دارد 
و نادی��ده گرفتن ق��درت آن به معناي نادیده 
گرفتن بخش��ي از حقایق سياسي و اقتصادي 

در دنيا است.

اصلي ترین البي هاي آمریكا در فاصله سال هاي 1998 تا 2010 از نظر میزان هزینه
درصد کل هزینه هزینه صرف شده البي رتبه

۱۵ درصد 4/۲۷4 ميليارد دالر فاینانس، بيمه و معامالت امالک ۱
۱۵ درصد 4/۲۲۲ ميليارد دالر سالمت ۲
۱4درصد 4/۱49 ميليارد دالر كسب و كارهاي كوچك 3
۱۲ درصد 3/49۷ ميليارد دالر شركت هاي مخابراتي و الکترونيکي 4
۱۱ درصد 3/۱۰4 ميليارد دالر انرژي و منابع طبيعي ۵
8 درصد ۲/۲4۵ ميليارد دالر حمل و نقل 6
۷ درصد ۲/۲۰۷ ميليارد دالر دیگر ۷
۵ درصد ۱/4۷۷ ميليارد دالر ایدیولوژي 8
4 درصد ۲8۰/۱ ميليارد دالر كشاورزي 9
4 درصد ۱/۲۱6 ميليارد دالر دفاعي ۱۰
۲درصد 48۰ ميليون دالر ساختماني ۱۱
۱درصد 4۲۷ ميليون دالر كارگري ۱۲
۱درصد 336 ميليون دالر وكال و البي گرها ۱3

99 درصد ۲8/9۱9 ميليارد دالر كل ۱4
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در گفت وگو با استاد ممتاز علوم سياسي دانشگاه آالباماي جنوبي بررسي شد 

البي گري جزو الينفک جامعه و سياست در آمريكا

پرفس�ور نادر انتصار اس�تاد ممتاز علوم سیاسي در دانش�گاه آالباماي جنوبي آمریكا است. ایشان در گفت وگوي پیش رو 
پیش�ینه البي گري در آمریكا را داراي قدمتي طوالني و از زمان اس�تقالل این کشور در 250 سال پیش مي داند. دکتر انتصار 
معتقد است در طول زمان البي گري به یک حرفه پیچیده و پر درآمد تبدیل و امروز جز الینفک جامعه و دولت آمریكا شده 
است. همچنین با توجه به فعالیت کشورهاي مختلف براي تعیین روندهاي سیاسي آمریكا از طریق البي گري اندک گروه هاي 
مختلف ایراني در آمریكا وجود دارند که به آنها لقب البي ایراني داده اند، اما هیچكدام از این گروه ها تاثیر چنداني در سیاست 
آمریكا ندارند؛ در سوي مقابل اما تنها دو کشور عربستان و امارات ساالنه میلیون ها دالر در آمریكا هزینه البي گري کرده و 

اکنون کمتر موسسه یا اتاق فكري در واشنگتن وجود دارد که از این دو کشور پول دریافت نكند. 

امروز كمتر موسسه یا اتاق فکري در واشنگتن پيدا مي كنيد كه در مورد خاورميانه كار كند و از 
عربستان و امارات پول نگيرد

 گفته مي شود که البي گري یک شغل 
و پیش�ه رسمي در ایاالت متحده بوده 
و ب�راي این منظور اف�رادي به صورت 
رسمي و به عنوان البیست در این کشور 
مشغول به کار هستند. پیشینه این امر 
در ایاالت متحده کجاس�ت و آیا آنطور 
که عنوان مي ش�ود این اف�راد قابلیت 
تاثیرگذاري در روندهاي سیاس�ي این 

کشور را دارا هستند؟
موض��وع البي و البي گ��ري تاریخچه اي 
قدیمي در آمریکا دارد و گفت وگو در این 
مورد ب��ه دوران قبل از تش��کيل و ایجاد 
ایاالت متحده آمریکا به عنوان كش��وري 
مس��تقل بازمي گ��ردد. قب��ل از تدوین و 
تصویب قانون اساسي آمریکا بين آنهایي 
كه پشتيبان یك دولت مركزي ضعيف و 
آنهایي كه پش��تيبان ی��ك دولت مركزي 
قوي بودند اختالفات زیادي وجود داشت. 
آنهایي كه پش��تيبان ی��ك دولت مركزي 
قوي بودند یك سلسله مقاالت تحت عنوان 
مقاالت فدراليست منتشر كردند كه از این 
طریق منفعت تشکيل دولتي قوي مركزي 
و تصویب قانون اساسي كه چنين دولتي را 

پشتيباني مي كند مطرح كردند.
در مقاله فدراليس��ت ش��ماره ۱۰ جيمز 
مادیسون, كه بعد چهارمين رئيس جمهوري 
آمریکا ش��د، به خط��رات آنچ��ه او از آن 
دس��ته گرایي نام برد اشاره كرد و گفت كه 
بدون یك دولت مركزي قوي دسته گرایي به 
سستي كشور و دولت آینده در آمریکا منجر 
خواهد شد. گرچه مادیسون كلمه البي را 
استفاده نکرد ولي دسته گرایي همان چيزي 
بود كه بعدها به آن البي گري گفتند. بطور 
خالصه ریشه البي گري در آمریکا به۲۵۰ 
س��ال قبل برمي گردد. البته در طول زمان 
البي گري به یك حرفه پيچيده و پردرآمد 
تبدیل ش��د و ام��روز جزالینفك جامعه و 

دولت آمریکا ش��ده اس��ت. البي ه��ا امروز 
تعدادشان بيش از هزار است. برخي از آنها 
كارهاي مفيدي براي جامعه انجام مي دهند 
و از منافع مردم عادي پشتيباني مي كنند، 
ولي تعداد بسياري از البي ها مانندیك غده 
سرطاني عمل مي كنند و فقط براي تضمين 
مناف��ع عده كم��ي از ش��هروندان كه پایه 
طبقه حاكم آمریکا را تشکيل مي دهند كار 
مي كنند. این نوع البي ها نفوذ سرسام آوري 
در سطح هاي مختلف دولت فدرال و ایالتي 

آمریکا دارند. 

 این البي ه�ا تا چه میزان در روند 
سیاس�ت خارج�ي آمری�كا و نح�وه 
قانون گ�ذاري در ای�ن کش�ور موث�ر 
هس�تند و آیا مي توان این جریان را 

جزء گروه هاي ذي نفوذ تلقي کرد؟
 مي��زان موثر ب��ودن البي ه��ا در روند 
نح��وه  و  آمری��کا  خارج��ي  سياس��ت 
قانون گ��ذاري در این كش��ور بس��تگي 
به نف��وذ و قدرت هر الب��ي دارد. برخي 
ازالبي ها نفوذ چنداني در سياست خارجي 
آمری��کا ندارند و برخي از آنها مانندالبي 
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اسرایيل نقش خط مقدم در روند سياست 
خارجي آمریکا و نحوه قانون گذاري در این 

كشور را دارند. 
 همان طور که اظهار داشتید، یكي 
از البي هاي مشهور در آمریكا مربوط 
ب�ه اس�راییلي ها اس�ت. در ص�ورت 
امكان در خصوص فعالیت آنها و نحوه 
اثرگذاري ش�ان در روندهاي سیاسي 

توضیح بفرمایید. 
آنچه به آن البي اسرایيل گفته مي شود 
قوي تری��ن و موثر ترین البي در سياس��ت 
خارج��ي آمری��کا اس��ت. گرچ��ه آیپك 
معروف تری��ن الب��ي اس��رایيل در آمریکا 
شناخته شده اس��ت، ليکن ساختار البي 
اسرایيل بسيار وسيع است و فقط به یك 
الب��ي محدود نمي ش��ود. گرچه این البي 
بيش��تر از طریق قوه مقننه و در سال هاي 
اخير در همکاري با كاخ سفيد نفوذ خود را 
اعمال كرده است، اما فعاليت البي اسرایيل 
فقط در سطح دولت فدرال محدود نيست 
و ابعاد گسترده اي در تمام سطوح دولتي، 
اجتماعي، فرهنگي و دانش��گاهي آمریکا 
دارد. نحوه كار البي اسرایيل را نمي توان در 
چند پاراگراف توضيح داد. بهترین منبعي 
كه در ای��ن مورد مي توانم ب��ه مخاطبان 
ش��ما پيش��نهاد می كنم كتابي اس��ت به 
نام »البي اس��رایيل« كه توسط دو استاد 
معروف علوم سياسي در آمریکا به نام هاي 
جان مرشي یمر )استاد دانشگاه شيکاگو( 
و استيون والت )اس��تاد دانشگاه هاروارد( 
منتش��ر و به فارس��ي هم ترجمه ش��ده و 
باید در ایران در دس��ترس باش��د. كساني 
كه مایلند بدانند كه چگونه البي اسرایيل 
در سياست خارجی آمریکا تاثير مي گذرد 

بایدحتما این كتاب را بخوانند. 

 آن طور که گفته مي شود کشورهاي 
عربي به خصوص عربستان و امارات 
نی�ز در آمری�كا از الب�ي پرنف�وذي 
برخوردار هس�تند. به طوري که گفته 
مي ش�ود عربس�تان س�االنه تا 300 
میلی�ون دالر در ای�ن زمین�ه هزینه 
مي کن�د و اماراتي ه�ا هم اکنون مقام 
نخس�ت را در میان کشورهاي عربي 
در خص�وص البي گري در آمریكا دارا 
هس�تند. ارزیابي خودت�ان را از این 

موضوع بفرمایید. 
این حرف شما كامال درست است. نه تنها 
عربس��تان و امارات مبالغ هنگفتي براي 
البي گري در آمریکا خرج مي كنند، بلکه 
این دو كشور ميليون ها دالر براي تشکيل 
اتاق هاي فک��ر و كمك به س��ازمان هاي 
مختلف براي تبلي��غ خود و بر ضد ایران 
ساالنه هزینه مي كنند. امروز كمتر موسسه 
یا اتاق فکري در واش��نگتن پيدا مي كنيد 
كه در م��ورد خاورميان��ه كار مي كنند و 
پول گيرعربس��تان و امارات باشند. نتيجه 
ای��ن اس��ت ك��ه در روز ده ه��ا مقاله در 
خط سياس��ت خارجي این دو كش��ور در 
روزنامه هاي معتبر و س��امانه هاي مجازي 
بر ضد ایران چاپ مي شوند. از این طریق 
عربستان و امارات یك فضاي كامال سمي 

در جامعه آمریکا ایجاد كرده اند. 
البته باید در نظر داشته باشيم كه البي 
عربس��تان و امارات هم��کاري نزدیکي با 
الب��ي اس��رایيل دارندیعن��ي وقتي كه ما 
راجع به البي عربس��تان و امارات صحبت 
مي كني��م در حقيقت م��ا در مورد مثلث 
اس��رایيل- عربس��تان- ام��ارات صحبت 
مي كنيم كه مهم ترین پایه این مثلث البي 

اسرایيل است. 

 جناب پرفس�ور انتص�ار، در مورد 
ای�ران، آیا البي خاص�ي وجود دارد و 
اینكه چ�ه میزان کش�ورمان در این 
فضا فعالی�ت مي کند؟ همچنین لزوم 
داش�تن یک البي پرقدرت ایراني در 
آمری�كا ی�ا بطور کلي در س�ایر نقاط 
مانن�د اروپا را ش�ما چگون�ه ارزیابي 
مي کنید؟ آیا به نظر شما چنین امري 
در دنیاي دیپلماسي براي ایران داراي 

ضرورت است؟
اندک گروهاي مختلف ایراني در آمریکا 
وج��ود دارند كه برخي به آنها البي ایراني 
لقب داده ان��د ولي هيچ كدام از این گروها 
نتوانسته اند كه در سياست آمریکا تاثيرگذار 
باش��ند. آنها یا از دور خارج هس��تند و یا 
در حاشيه جامعه سياسي آمریکا فعاليت 
دارن��د. در آمریکا البي های��ي كه در روند 
سياس��ت خارجي آمری��کا تاثيرگذار بوده 
آنهایي هستند كه یا آمریکا با كشور مورد 
نظرشان رابطه حسنه دارد یا جنبش هایي 
هس��تند كه آمریکا ب��ه دالیل مختلفي از 
آنها پش��تيباني مي كند. گرچه در دنياي 
دیپلماس��ي براي ایران ض��رورت دارد كه 
البي گري موثري در كش��ورهاي مختلف 
داشته باش��د تا بتواند از منافع ملي خود 
دفاع كند ولي در ش��رایط كنوني ایران به 
انجام چنين كاري نمي تواند دست بزند. در 
آمری��کا به توجه به رابطه بدي كه ایران و 
آمریکا سال ها است با هم دارند البي گري 
ایران��ي انجام پذی��ر نيس��ت. در برخي از 
كش��ورهاي اروپا شاید ایران بتواند شانس 
بيشتري داشته باشد ولي البي گري موثر 
احتياج به منابع قوي اجتماعي, سياسي و 
مالي دارد كه ایران در مقطع كنوني شرایط 

الزم آن را دارا نيست.  



چهار خاستگاه مهم البي یهودي در ایاالت متحده 

3 درصدي که در تمام مراکز حياتي آمريكا رخنه کرده اند

البي ها در آمریکا پيش��ينه تاریخي دارند و 
ش��اید هم بت��وان آن را به مس��اله تاریخي و 
مهاجرت قوميت هاي مختلف به این كش��ور 
مرتبط دانس��ت. این مهاجرت هاي مختلف به 
نقاط گوناگون ایاالت متحده باعث ش��ده در 
هر بخش��ي از این كشور یك قوميت بتواند با 
تشکيل یك كلوني در آمریکا در پيگيري منافع 

و خواسته هاي خود باشد. 
بر این اساس، بحث البي گري در گذر زمان 
ادامه و همچنين گس��ترش ني��ز یافت. البته 
بای��د به این نکته توجه كرد كه این امر كامال 
طبيعي اس��ت و در آمریکا به ش��کل نهادینه 
در آمده اس��ت. گروه هاي آلماني- آمریکایي، 
ایرلندي- آمریکایي، كوبای��ي- آمریکایي و... 
در این زمين��ه قابل ذكرند. به همين ترتيب، 
كش��ورهاي بزرگ و متوس��ط جه��ان تقریبا 
بدون اس��تثنا هریك گ��روه نفوذي با درجات 
متف��اوت از ق��درت در واش��نگتن ب��ه وجود 
آورده ی��ا مورد حمایت قرار مي دهند و تالش 
مستمري از سوي آنها به اشکال مختلف براي 
اثر گذاري بر افکار عمومي و س��طوح مختلف 
حکومتي در جریان اس��ت. اما در ميان تمام 
این كش��ورها اس��رایيلي  ها و یهودي ها بهتر 

توانستند البي قدرتمندي به وجود آورند.  در 
زمان ورود آنها به سرزمين آمریکا به خصوص 
از اوایل قرن بيستم، اسرایيلي ها به مرور زمان 
توانستند بر نفوذ خود افزوده و امروزه به یکي 
از قدرتمندترین البي ها در این كش��ور تبدیل 
ش��وند. آنه��ا از لح��اظ درجه نف��وذ در ميان 
نمایندگان كنگره آمریکا، در اختيار داش��تن 
رسانه هاي جمعي، كنترل شركت هاي بزرگ 
اقتصادي، نفوذ در دانش��گاه ها و اندیشکده ها 
كامال متفاوت با بقيه هس��تند. سازمان هایي 
كه در البي اس��رایيل وجود دارند مي كوشند 
افرادي كه به نوعي با اسرایيل یا با نگاه آنها به 
اسرایيل همدردي یا اشتراک دارند به مقام هاي 
دولتي یا پس��ت هاي كلي��دي در بخش هاي 
اجرایي گمارده شوند. آنها همچنين مي كوشند 
روس��اي جمهوري را مجاب كنند كه افرادي 
را كه آنها نس��بت به دیدگاه شان تردید دارند 
انتخاب نکرده و ب��ه مقامي نگمارند. بنابراین 
این گروه ها س��عي خواهند كرد بر مقام هایي 
كه دیدگاه هایي مش��ترک به آنها دارند تاثير 
بگذارند و با مس��ئوالن و مقام هاي دولتي كه 
ممکن اس��ت مالحظاتي نسبت به این رابطه 
خاص داش��ته باشند یا حتي مخالف این این 
رابطه باشند هيچ گونه تعاملي نداشته باشند. 
 ب��ا وج��ود اینک��ه یهودیان ۲ ت��ا 3 درصد 
جمعيت ایاالت متحده را تش��کيل مي دهند، 
ح��دود نيم��ي از ميلياردره��اي این كش��ور 
یهودي ان��د. همچني��ن مدی��ران عامل س��ه 
ش��بکه تلویزیوني و مدیران چهار استودیوي 

فيلمس��ازي اصلي یهودي هستند، همانطور 
كه مال��کان بزرگ تری��ن روزنامه هاي آمریکا 
و موثرتری��ن روزنامه هاي منفرد این كش��ور 
یعن��ي نيویورک تایمز یهودي هس��تند. آنان 
با اقلي��ت3 درصدي خود در جه��ت آمریکا، 
۱۱درصد نخبگان جامع��ه آمریکا، ۲۵درصد 
روزنامه نگاران صاحب نام و ناشران این كشور، 
۱۷درصد رهبران سازمان هاي عالم المنفعه و 
داوطلبان��ه اجتماعي ایاالت متحده و پيش از 
۱۵ درصد شركت هاي برجسته خدماتي را در 
اختي��ار دارند. دزموند توتو، اس��قف آفریقایي 
جنوبي و برنده جایزه صلح نوبل در سال ۱984 
دليل این امر را با س��ادگي تمام اینگونه بيان 
مي كند؛ »دولت اس��رایيل در كشور آمریکا از 
جایگاهي برخوردار اس��ت ك��ه آن را از انتقاد 
مصون مي سازد. مردم آمریکا به این دليل كه 
البي یهود بسيار قدرتمند است، جرات بدگویي 

از آن را ندارند.«
براي یك مث��ال ملموس تر از قدرت جامعه 
یهودیان مي توان به ميزان »كمك هاي خارجي 
س��االنه« آمریکا به اسرایيل اشاره كرد. در هر 
سال 3 ميليارد دالر كمك به اسرایيل از سوي 
آمریکا اختصاص داده مي ش��ود كه یك پنجم 
كمك هاي س��االنه آمریکا اس��ت و این كمك 
تنها به یك كشور پنج ميليون نفري اختصاص 
مي یابد كه یك دهم درصد از جمعيت جهان 
اس��ت. تحليل گران هم��واره اعتقاد دارند این 
ميزان كمك به اسرایيل با فعاليت هاي جامعه 
یهودیان و البي قدرتمند یهود محقق مي شود. 
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البي یهود با استفاده از اهرم هاي گوناگوني كه 
در داخل دستگاه حکومتي آمریکا و در رسانه ها 
و محافل اجتماعي آن در اختيار دارند تالش 
مي كنند تا سياس��ت هاي ایاالت متحده را با 

منافع اسرایيل همسو سازد. 

 فرآیند اثرگذاري البي یهودي آمریكا
اثر گذاري البي صهيونيستي در آمریکا از دو 
طریق صورت مي گيرد. نخس��ت تاثيرگذاري 
از طریق راه هاي مس��تقيم كه بر این اساس، 
تماس ها و نشست هایي با مسئوالن بلند پایه 
آمری��کا از جمله رئيس جمهوري، س��ناتورها، 
نمایندگان مجلس و كارمندان بلند پایه وزارت 

خارجه صورت مي گيرد. 
 دوم، اثر گذاري از طریق راه هاي غيرمستقيم 
است. البي صهيونيستي، مسائل مختلف را از 
طریق رسانه ها و مطبوعات و سمينارها، نامه ها 
و تبليغات فش��رده مطرح مي كند تا نظر افکار 
عمومي را جلب كند. آنها توانسته اند در تمام 
مراك��ز حياتي آمریکا – خواه رس��مي، خواه 
غيررس��مي – رخنه كنند. بيش��تر یهودیان 
آمریکایي براي دولت ملي خود، یعني اسرایيل 
كار مي كنند و در فکر منافع ملي خود هستند. 
پاسخ این سوال كه چرا جامعه یهودیان آمریکا 
در ني��م ق��رن اخي��ر توانس��ته اند از وضعيت 
استيصال ونااميدي، به قدرت چشمگير دولت 
دس��ت یابن��د و چرا در پایان قرن بيس��تم به 
یهودیان آمریکا در جهان به عنوان بازیگراني 
مهم در عرصه بازي سياست نگریسته مي شود 
و توانایي تاثير گذاري برحوادث، تعيين هدف، 
تحقق آن و تنبيه دش��منان و پاداش دوستان 
را دارن��د را باید در خواس��تگاه قدرت یهودي 
در آمریکا جس��ت وجو ك��رد. یهودیان آمریکا 
توانس��ته اند با به فعلي��ت در آوردن امکانات 
خود، خاس��تگاه هاي قدرت��ي را در آمریکا به 
وجود آورند كه موجب قدرتمند تر شدن بيشتر 

آنها شده است. 

 چهار خاس�تگاه قدرت یهودیان در 
آمریكا

 دری��ك چش��م انداز كل��ي مي ت��وان چهار 
خاس��تگاه قدرت یهودی��ان را ب��راي آمریکا 
مش��خص كرد. خاس��تگاه اول با ویژگي هاي 
جامع��ه یهودیان مرتبط اس��ت. ویژگي عمده 
جامعه یهود شامل انسجام، سازماندهي و سطح 
نخبگي و ویژگي هاي كيفي موجب گردیده اند 
كه جامعه یهود براي هر اقدامي پتانسيل هاي 

الزم را در اختيار داشته باشد. 
دومين خاس��تگاه قدرت یهودیان، رسانه ها 
هس��تند كه به عنوان ب��ازوي قدرتمند اقناع 
افکار عمومي در آمریکا در دست یهودیان قرار 
گرفته است. خاستگاه سوم قدرت یهودیان در 
آمری��کا مربوط به حضور آنان در قوه مقننه و 

مجریه آمریکا بوده و چهارمين قدرت یهودیان، 
موسسه آیپك )AIPC( در آمریکا است. 

 خاس�تگاه اول: ویژگي ه�اي جامعه 
یهودیان

اولي��ن و مهم ترین خاس��تگاه قدرت جامعه 
یهودیان آمریکا را بای��د ویژگي هاي یهودیان 
به حس��اب آورد. دی��ن منحصر به فرد جامعه 
یهودیان، زیر بناي عمل��ي قدرت یهودیان را 
در جامع��ه آمریکا به وج��ود آورد. مهم ترین 
ویژگي جامعه یهودیان آمریکا كه موجب هرچه 
قدرتمندتر ش��دن آنها شده است، »انسجام« 
جامعه یهودیان آمریکاست. این انسجام بيش 
از هرچيز داراي سرچشمه هاي تاریخي است 
كه پيامد آن ایجاد ذهنيت انسجام و همکاري 
ميان یهودیان بوده است. گذشته هاي سخت، 
پراضط��راب، محرومي��ت و طعم هميش��گي 
اقليت بودن، ش��رایط را براي یهودیان فراهم 
س��اخته است كه از نظر رواني نوعي احساس 

تعل��ق به یکدیگر مي��ان آنها به وجود آورده و 
در واقع گذش��ته هاي تلخ مشترک و ترس از 
آینده مبهم، شرایطي را براي یهودیان فراهم 
مي س��ازد كه از نظر رواني به یکدیگر نزدیك 
ش��وند. این نزدیکي مي توان��د مبناي فکري 
اقدامات مشترک را پایه ریزي كند. موضوعاتي 
مانند آوارگي و پراكندگي یهودیان، ضدیهود 
و آدم س��وزي هم��واره در كان��ون تبليغ��ات 
یهودیان آمریکا بوده اس��ت. براساس تحقيقي 
كه موسسه »روابط بين الملل« در سال ۲۰۰۲ 
ميالدي انجام داده است، دو موضوع عمده به 
همبس��تگي جامعه یهودیان و ارتقاع س��طح 
آگاهي سياس��ي و مشاركت آنان كمك كرده 
است. اولين موضوع مرتبط با كشتار یهودیان و 
خاطرات آن و ضدیت با یهود و دوم توجه بسيار 
زیاد افکار عمومي یهود به موضوعات روز است. 
دومين ویژگي بس��يار مهم جامعه یهودیان 
آمریکا، سازماندهي بسيار باالي جامعه یهودیان 
آمریکاس��ت. اگر ویژگي اول جامعه یهودیان 

یعني انس��جام، چارچوبي ذهني دارد و ریشه 
خ��ود را از محيط ذهن��ي یهودیان مي گيرد، 
دومين ویژگي یعني »سازماندهي«، چارچوبي 
عيني دارد و ریش��ه خود را از محيط عيني و 
واقعيت هاي موجود جامعه آمریکایي مي گيرد. 
در جامعه سرمایه داري و چند فرهنگي آمریکا، 
گروه كوچکي مانند یهودیان بدون سازماندهي 
و مدیری��ت مناب��ع در دس��ترس، هيچ��گاه 
نمي توانند خودي نشان دهند، چه رسد به آنکه 
خود را ب��ه عنوان یکي از مهم ترین گروه هاي 
نژادي مطرح كرده و داراي منافع قدرت بسيار 

باالیي در آمریکا باشند. 
س��ومين ویژگي بسيار مهم جامعه یهودیان 
آمری��کا كه نقش غير قاب��ل انکار در قدرتمند 
شدن یهودیان آمریکا دارد، »سطح نخبگي و 
ویژگي هاي كيفي «این جامعه است. با وجود 
مش��کالت اوليه، یهودیان آمریکا توانستند به 
ش��يوه هاي دموكراتي��ك و فرصت هایي كه از 
طریق سيس��تم سرمایه داري وجود دارد، وارد 

جریان هاي اصلي آمریکا ش��وند. دانشمندان، 
محقق��ان، هنرمن��دان و نویس��ندگاني چون 
آلبرت اینشتين، اوتواشترن، اریك فروم، اریك 
اریکس��ون، هانا آرنت، هرب��رت ماركوزه، پاول 
الزارفلد و هلن دویچ به آمریکا پناهنده شدند. 
در س��ال هاي پس از جنگ جهاني دوم، 
یهودیان در بخش ه��اي حقوقي، مدني و 
سياس��ت هاي ليبرالي بس��يار فعال بودند. 
ث��روت روز اف��زون آنها به هم��راه از ميان 
رفتن موانع اجتماعي و فرصت هاي بيشتر 
تحصيل��ي موج��ب گردیده ك��ه یهودیان 
در جریان ه��ای اصل��ي جامع��ه آمری��کا 
فع��ال گردن��د. در دهه 8۰ و9۰، هش��تاد 
و پن��ج درصد جمعيت یهودی��ان آمریکا، 
متخصصان، مدی��ران و بازرگانان بوده اند. 
در چارچوب شغل هاي مربوط به نخبگان، 
یهودیان در دانشگاه، رسانه ها و سرگرمي، 
بخش سرمایه گذاري و مالي و شركت هاي 
خصوصي فعال بوده اند. و این باعث گردیده 



تا تاثير قابل مالحظه اي بر فرهنگ و اقتصاد 
و سياست آمریکا داشته باشند. 

 دومین خاستگاه قدرت یهودیان: رسانه
دومين خاستگاه قدرت یهودیان در جامعه 
آمریکا، رسانه ها هستند. از آنجا كه رسانه ها در 
جهان، قدرت مضاعفي یافته اند و قابليت هاي 
اثر گذاري رسانه ها بر افکار عمومي و تصميم 
سازمان بيش از پيش افزایش یافته، در دست 
داش��تن رس��انه بر هر گروه یا حزب، قدرت 
عمل باالیي مي بخش��د. تاثير گذاري رسانه ها 
در ای��االت متحده بيش از دیگر كش��ورهاي 
جهان اس��ت، اما نکته حائز اهميت در مورد 
جامعه آمریکا این اس��ت كه وس��ایل ارتباط 
جمعي و بطور كلي رسانه هاي ارتباط جمعي 
بطور عم��ده تحت نفوذ و س��يطره بالمنازع 
صهيونيست ها قرار بگيرند. به جرات مي توان 
ادعا كرد كه یهودیان اولين مردمي هس��تند 

كه به نقش تعيين كننده رس��انه هاي جمعي 
 و ارتباط��ي در ش��کل دهي به اف��کار عمومي 
پي بردند. در بند دوازدهم پروتکل هاي زعماي 
صهيون كه در س��ال ۱89۷ در اولين كنگره 
جهاني صهيونيس��ت در ش��هر بال س��ویس 
به تصویب رس��يد آمده اس��ت كه »ادبيات و 
مطبوعات بزرگ ترین و مهم ترین ابزار آموزشي 
هس��تند. به همين دليل حکومت ما افس��ار 
بيش��تر مطبوعات را به دست خواهد گرفت و 
با این كار تاثيرات سو و زیانبخش روزنامه هاي 
مستقل را خنثي خواهد كرد. با این تدبير ما 
باالترین نيروي جهت دهنده به افکار عمومي 
را در اختيار خود گرفته ایم.« امروزه بر اساس 
آم��ار، و ارق��ام و اعترافات، بيش از 6۰ درصد 
مدیران رسانه هاي جمعي پرقدرت آمریکایي 
را صهونيس��ت ها تش��کيل مي دهن��د و یکي 
از دالیل��ي كه یهودی��ان و گروه هاي فش��ار 
یه��ودي، نقش تعيين كننده اي در سياس��ت 
خارجي آمریکا بازي مي كنند، همين اس��ت. 
در این كش��ور وسایل ارتباط جمعي همچون 

روزنامه ها، مجالت، سينما، رادیو، تلویزیون و 
اینترنت از عناصر كليدي در جهت پيشبرد و 

اهداف یهودیان هستند. 

 خاستگاه سوم: قوه مقننه و مجریه 
خاستگاه سوم قدرت یهودیان آمریکا مربوط 
به حض��ور آنان در دو ق��واي مقننه و مجریه 
آمریکا مي ش��ود. حضور یهودی��ان در این دو 
قوه آمریکا به دو شکل محقق مي شود. شکل 
اول حضور مس��تقيم و شکل دوم حضور غير 
مستقيم یهودیان در این دو قوه آمریکا و جامه 
عمل پوش��انيدن به اهداف و دستور كارهاي 
جامعه یهودیان آمریکاس��ت. نفوذ بر انتصاب 
دولتي یکي دیگر از اهرم هاي قدرت یهودیان 
در آمریکاس��ت. )هرچند كه ق��وه مجریه در 
آمریکا هميش��ه كمتر از كنگره و حتي افکار 
عمومي تحت تاثير البي طرفدار اسرایيل قرار 

داشته است(.

در این ميان سيا و وزارت خارجه بطور معمول 
به عنوان مراكزي كه در برابر نفوذ یهودیان مقاوم 
بوده اند، مطرح مي ش��وند. ق��وه مجریه آمریکا از 
ابتداي تش��کيل رژیم اس��رایيل تاكنون اهميت 
فراواني را براي حفظ روابط نزدیك با اس��رایيل، 
قائل بوده و یهود و یهودیان و كميته مش��ترک 
عمومي آمریکا و اس��رایيل )آیپك( نيز در ایجاد 
چنين موقعيتي، نقش حساس و كليدي را داشته 
است. دوران ریاست جمهوري بيل كلينتون، یکي 
از بهترین دوره هاي قاب��ل تصور براي البي هاي 
آیپ��ك و اس��رایيل بود؛ زیرا او بي��ش از هر فرد 
دیگري، اقليت یهود را در دولت نفوذ داد. در حالي 
ك��ه یهودیان آمریکا تنها 3/۲ درصد از جمعيت 
آمریکا را تش��کيل مي دهند، قریب 4۲/۲ درصد 
مناصب مختلف مربوط به كابينه كلينتون را به 
خود اختصاص داد ه بودند. فهرست و نام یهودیان 
البي گر، كه از مدیران برجسته آیپك هستند در 
مناصب مهم و كليدي دولت آمریکا بيانگر اهميت 
و گویاي قضایا اس��ت. با این حال نکته مهم در 
مورد قوه مجریه آمریکا این است كه بدنه حرفه اي 

و غيرسياسي آن چندان تحت تاثير البي طرفدار 
اسرایيل قرار ندارد. این البي مانند هرالبي دیگر 
كه به نفوذ بر مقامات منتخب از طریق روند های 
انتخاباتي از جمله ارائ��ه كمك هاي انتخاباتي و 
نهایتا انتصابات سياس��ي منبعث از آن وابس��ته 
اس��ت، اهرم هاي چنداني ب��راي تحت تاثير قرار 
دادن مسئوالن حرفه اي )كاربري( مانند مقامات 

نظامي، سياست خارجي و اطالعاتي ندارد. 

 (AIPAC) خاستگاه چهارم: آیپک 
 American Israel ایپ��ك مخف��ف  
Public Affairs Committeeبوده و به 
معني كميته روابط عمومي آمریکا و اسرایيل 
معروف ش��ده كه در سال ۱9۵۱تشکيل و 
در سال ۱9۵3رسما اعالم موجودیت كرده 
اس��ت. مقر آن در واشنگتن است اما عالوه 
بر دفترهاي اصلي خود، دفترهاي دیگر نيز 
در شهرهاي دیگر آمریکا دارد. این كميته با 
هدف افزایش كمك هاي اقتصادي آمریکا به 
اس��رایيل تشکيل شد و پيش از هر سازمان 
یهودي در آمریکا، مدافع سياست هاي رژیم 
اسرایيل است. »اشعياكنن« موسس آیپك 
مي گوید: هدف از تاسيس این كميته افزایش 
كمك هاي اقتصادي به اسرایيل بود. اسرایيل 
در س��ال ۱9۵۱- كه سه س��ال پس از آن 
آیپك تاس��يس ش��د – به كمك اقتصادي 
آمری��کا براي جذب مهاجران نياز داش��ت، 
ول��ي وزارت خارج��ه آمریکا از بيم خش��م 
اعراب ب��ا هرگونه كمك بالعوض اقتصادي 
به اس��رایيل مخالفت كرد. این امر، موجب 
ش��د كه از طریق البي صهيونيس��تي براي 
اعمال فشار، از كنگره كمك خواسته شود. 
در س��ال ۱94۷كنن، روزنامه ن��گار آژانس 
یهودي در نيویورک و در س��ال ۱948پس 
از تاسيس اسرایيل، سخنگوي هيات جدید 
اس��رایيل در مجمع عمومي س��ازمان ملل 
بود. وي در س��ال ۱9۵4، تاسيس آیپك را 
اعالم كرد. كن��ن در كتابش به نام خطوط 
دفاعي اس��رایيل و در مورد وضع اس��رایيل 
در س��ال ۱9۵۱ مي نویسد: »اس��رایيل به 
كمك اقتصادي آمریکا نياز داشت تا بتواند 
انب��وه مهاجران را جذب كند و در ضمن به 
اقتصاد خود نيز رونق ببخش��د«. در همين 
راستا است كه این كميته از سال ۱98۲ به 
بعد اولویت هاي ذیل را به عنوان خط مشي 

و سياست هاي خود پذیرفته است: 
۱- تامين كمك هاي خارجي بيشتر براي اسرایيل
۲- همکاري استراتژیك بين آمریکا و اسرایيل 

3- به رسميت شناختن اورشليم )بيت المقدس( 
به عنوان پایتخت اسرایيل از سوي آمریکا 

4- اتخاذ خط مشي هاي اقتصادي – بازرگاني 
در جهت تامين منافع بيشتر براي اسرایيل. 
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گروه بین الملل|
بارها در مورد قدرت البي ها در آمریکا و حتي 
در نظام تصميم گيري سياسي و اقتصادي این 
كشور اطالع رساني شده است ولي مساله مهم 
این است كه البي ها نه تنها در آمریکا بلکه در 
تمامي كشورهاي دنيا وجود دارند. در پارلمان 
اروپا البي ها نقش بسيار فعالي دارند و تالش 
مي كنند تا از طرق مختلف منافع خود را در 
جریان سياستگذاري هاي كشورهاي اروپایي 
تامين كنند. این البي ها ازابزارهاي مختلف 
ب��راي رس��يدن به نتيجه مطلوب اس��تفاده 
مي كنن��د ك��ه اصلي تری��ن آن را مي ت��وان 
فرهنگ س��ازي و صرف هزین��ه براي همراه 
كردن سياستگذاران كشور دانست. به عنوان 
مثال در جریان انتخابات ریاس��ت جمهوري 
در آمریکا البي فوالدسازان آمریکایي بسيار 
فعال بود و بخ��ش زیادي از بودجه كمپين 
ترام��پ را تامين كرد. در نتيجه بعد از روي 
كار آمدن ترامپ در آمریکا، قوانيني وضع كرد 
كه حامي فوالدسازان بود. یکي از آنها كه به 
بحث برانگيز ترین مساله دنياي امروز تبدیل 
شده اس��ت، افزایش تعرفه واردات فوالد به 
آمریکا اس��ت كه در ماه هاي اخير به جنگ 

تجاري انجاميد. 
 اما سوال این است كه البي ها در كشورهاي 
مختلف چگونه كار مي كنند و آیا سياست هایي 
كه به كار مي گيرند متفاوت است یا خير؟ در 
پاس��خ به این س��وال باید گفت در شرایطي 
كه البي ها از روش ه��اي مختلفي مي توانند 
اس��تفاده كنند ولي همه یك هدف را دنبال 
مي كنند و آن حصول نتيجه مطلوب خودشان 
است. نتيجه اي كه منافع آنها را تامين كند. 
همچنين اكثر البي ه��ا قصد اثر گذاري روي 
نظام سياستگذار و قانون گذار كشور را دارند 
زیرا این نظام است كه با وضع قوانين مي توانند 

منافع یك عده را تامين كنند. 
به دليل تفاوت نظام سياسي و سازماني در 
كشورهاي مختلف، مقياس و بزرگي اقتصاد 
یك كشور، فرهنگ سياسي در آن كشور و 
طراحي هاي س��ازماني، البي ها با روش هاي 
مختلف��ي كار مي كنن��د و ب��ه همين دليل 
البي گ��ري در كش��ورهاي مختلف متفاوت 
اس��ت. باید در نظر داش��ت كه هر كشوري 
داراي سيس��تم ارزیابي منافع ملي اس��ت و 
البي گ��ري با توجه به س��اختار منافع انجام 
مي ش��ود ولي تکنيك ه��ا و روش هاي مورد 
استفاده براي حصول نتيجه نهایي در جریان 
البي گ��ري در تمام��ي دني��ا و در نظام هاي 

قانون مند یا بي قانون تقریبا مشابه است. 

 مهم ترین روش هاي البي گري در دنیا
در هر جامعه یا گروه داراي منافع مشترک، 
براي حصول نتيجه مطلوب، البي گرها از طریق 
مذاكره مستقيم با سياستگذاران، وارد شدن 
در اتحادیه ه��ا و ایتالف ه��ا، مطالعات جامع 
در زمينه سياس��تگذاري و مسائل مرتبط با 
چارچوب سياس��ت هاي اجرا شده در كشور 
و همگاني كردن نتيج��ه این مطالعات و در 
نهایت اس��تفاده از رسانه براي فرهنگ سازي 
اس��تفاده مي كنند. در بيش��تر موارد مذاكره 
مستقيم به كار گرفته مي شود. روشي كه فرد 
البي گر با بيان منافع خود و خواسته اي كه از 
سياستگذار دارد، سعي مي كند بخشي از منافع 
سياس��تگذار و حزبش را هم تامين كند. در 
بسياري از رقابت هاي انتخاباتي البي ها نقش 
بسيار فعالي در همسو كردن راي دهندگان و 
تامين بودجه هاي رقابت انتخاباتي دارند. در 
جریان قانون گذاري در یك كشور و حتي در 
جریان نهایي شدن توافق هاي بين المللي هم 

البي ها اثر بسيار قدرتمندي دارند. 
 ای��ن روش ه��ا را مي ت��وان اصلي تری��ن و 
مهم ترین تکنيك هاي مورد اس��تفاده توسط 
البي گرها دانس��ت ولي مسال هاي كه در هر 
كشور یا جامعه متفاوت است فضاي سياسي، 
فرهنگي و س��ازماني اس��ت. ای��ن فضاهاي 
فرهنگي و سياس��ي و س��ازماني مي تواند در 
انتخاب روش��ي كه براي البي گري استفاده 
مي شود تاثير زیادي داشته باشد. مساله دیگر 
این است كه البي ها معموال گروهي هستند كه 
رابطه خوبي با كشور ميزبان دارند و به همين 
دليل منافع مشترک زیادي باهم دارند. همين 
منافع مشترک باعث مي شود تا البي گر بتواند 
سياستگذاران كشور دیگر را به همراه شدن با 
خود وا دارد. مثال اگر یك كشور هيچ رابطه اي 
با كشور دیگر نداشته باشد یا اینکه رابطه آنها 
تيره و تار باشد دیگر البي گري معنایي ندارد 
ولي زماني كه رابطه سياسي و اقتصادي خوبي 
با ه��م دارند و این همکاري اقتصادي منافع 
زیادي را نصيب هر دو كشور مي كند، البي گر 
مي تواند تاثير بيشتري روي نظام قانوني كشور 

دیگر داشته باشد. 
 از رایج ترین روش هاي البي گري در كشورهاي 
غربي مي توان از تامين هزینه هاي كمپين هاي 
انتخاباتي توس��ط گروه هاي مختلف نام برد. 
گروه هایي كه خواس��تار اجراي سياست هاي 
موف��ق منافع خ��ود در صورت برنده ش��دن 
كاندید دریافت كننده این كمك مالي هستند. 
اما مس��اله مهم قانون گذاري در البي گري در 
كشورهاي مختلف است زیرا اگر نظام قانوني 

قابل اتکایي در این زمينه وجود نداشته باشد، 
البي گري نمي تواند نتيجه مطلوب را به همراه 
داشته باش��د. به عنوان مثال مي توان از نظام 
البي گري در كش��ورهاي آمریکاي التين نام 
برد كه یك نظام بدون قانون است و در مقابل 
نظام البي گري در كشورهاي اروپایي از جمله 

بریتانيا بسيار قانون مند است. 

 چه عواملي در انتخاب روش البي گري 
تاثیر دارد

ایرینا ميکالویچ یک��ي از تحليلگران حوزه 
البي گ��ري در آمریکا مي گوی��د اینکه كدام 
روش براي البي گري استفاده مي شود بستگي 
به پروسه هاي سياستگذاري در یك كشور و 
طراحي هاي سازماني آن دارد. این شاخص ها 
نشان مي دهد كه البي گرها باید از چه ابزاري 
براي رس��يدن به هدفش��ان استفاده كنند و 
كداميك از منافع خود را براي حصول نتيجه 
مطل��وب نادیده بگيرند. ميکالویچ بر این باور 
است هرچه نظام سياسي یك كشور فعال تر 
باشد و در سطح بين المللي نقش پررنگ تري 
داش��ته باش��د و هر چه نظام سياسي براي 
شناسایي و پاسخ به نيازها و منافع گروه هاي 
مختلف فضاي بازتري را ایجاد كرده باش��د، 
خط��ر تاثير گذاري البي ه��اي مختلف روي 
سياستي كه در كشور وضع مي  شود بيشتر 
اس��ت. در واقع در یك فض��اي دموكراتيك 
سياس��ي اس��ت كه البي ها مي توانند فعاالنه 
حضور داش��ته باشند و فضاي بسته سياسي 
تنها گروه معدودي كه اداره كشور را بر عهده 
دارند از فرصت ها براي حصول نتيجه مطلوب 

خود بهره مي گيرند. 
ج��ان ه��وگان در مطالع��ه اي جداگانه به 
مقایس��ه عکس العمل البي گره��ا در مقابل 
تقویت قانون گذاري در این حوزه پرداخت و 
نوشت: در كشورهاي آمریکا و كانادا و آلمان 
و اتحادیه اروپا البي ها بسيار قانون مند عمل 
مي كنند ولي همچنان خواستار اصالح نظام 
قانوني هس��تند كه ب��ا آن كار مي كنند. این 
مساله نشان مي دهد كه قانون مند البي گري 
براي ای��ن افراد اهميت زیادي دارد و همين 
قانون مداري است كه بستر ساز حصول نتيجه 

مطلوب زودتر از موعد مي شود. 
 در پایان باید گفت البي گري روشي مورد 
تایيد و ش��ناخته ش��ده ب��راي تاثير گذاري 
كش��ورهاي دیگر روي نظام سياستگذاري و 
قانون گذاري كشور اس��ت و به همين دليل 
تالش مي شود تا این نظام هر چه قانون مند تر 

و اصولي تر كار كند. 

البي گري، اصلي پذيرفته شده درنظام سياستگذاري 



در گفت وگو با یك استاد دانشگاه تهران تشریح شد 

از البی ايرانی به البی ايران

آق�اي دکت�ر ایزدي بح�ث البي و 
البي گري در آمریكا با توجه به پیشینه 
و انس�جامي که دارد، اکن�ون به نظر 
بسیاري از کارشناسان به عنوان یک 
نهاد تاثیرگذار رسمي در این کشور در 
نظر گرفته مي شود. خاستگاه و حوزه 
فعالیت این پدی�ده در ایاالت متحده 

چیست؟
الب��ي و البي گ��ري در آمریکا با س��ابقه 
طوالني خود به س��اختار سياس��ي آمریکا 
بازمي گردد. ساختار سياسي آمریکا چيزي 
ش��بيه یك ش��ركِت تعاوني است، به این 
معني كه ش��ما هر چقدر س��رمایه گذاري 
كنيد س��ود مي برید. هم اكن��ون آمارهاي 
زی��ادي در بح��ث تاثير پول در س��اختار 
سياس��ي آمریکا وجود دارد، مثال در بين 
اف��رادي كه در انتخابات پيروز مي ش��وند، 
مش��خص ش��ده ك��ه 94 درص��د از افراد 
منتخب نسبت به رقيب شان بيشتر هزینه 

كرده اند. یعني اگر كس��ي نسبت به رقيِب 
انتخاباتي اش كمتر هزینه كند امکان پيروز 
 ش��دن در انتخاب��ات را دارد منتهي فقط

6 درصد؛ از این جهت نقش پول در ساختار 
سياس��ي آمریکا اهميت دارد و چون این 
حال��ت وج��ود دارد آن وق��ت روش هاي 
مختلفي طراحي مي ش��ود كه این پول به 
دس��ت آن سياستمدار برسد و افرادي هم 
كه هزینه مي كنند و پول مي دهند معموال 
چيزي در ازاي آن پول مي خواهند. از این 
جهت است كه ریشه و پيشينه البي گري 
در آمریکا مش��خص مي شود. یعني هزینه  
مي شود و در ازاي آن هزینه هم قدِم مثبتي 

بر داشته مي شود. 
پژوهش هاي انجام ش��ده نشان مي دهد 
ك��ه براي هر ی��ك دالري ك��ه در آمریکا 
در مباحث انتخاباتي هزینه مي ش��ود، آن 
فردي كه هزینه كرده است ۲۰۰ دالر سود 
مي كند. حال سوال اینجاست كه چرا یك 

دالر مي شود ۲۰۰ دالر؟ چون درنهایت آن 
فرد، مجموعه، نهاد یا س��ازمان به منافعي 
مي رسد، حركت هاي مثبتي براي او انجام 
مي شود و اگر بحث مالياتي در ميان باشد، 
كاهش مالياتي اس��ت كه محقق مي شود. 
به همي��ن جهت این بحث بس��يار بحث 
ریشه داري است. حركتي از ده ها سال پيش 
 Campaign Financing( به عن��وان
Form( یا اصالِح تامين مالي كمپين ها و 
رقابت هاي انتخاباتي در آمریکا وجود دارد، 
ولي چون سيستم، س��رمایه داري است و 
پول نقش مهم��ي در آن ایفا مي كند، هر 
قانوني هم وضع شده باشد در نهایت با پول 
به مخاطِب خود خواهد رس��يد. به همين 
جهت مي  بينيد گروه هایي كه به البي كردن 
مشهورند مانند البي اسرایيل یا البي اسلحه 

همواره در حال هزینه كردن هستند. 
 البته باید خاطرنش��ان كرد كه موفقيت 
یك البي در كنار هزینه كردن، بعضا تطميع 

دکتر فواد ایزدي استاد دانشگاه مطالعات جهان دانشگاه تهران است که مدرک دکتراي خود را در رشته ارتباطات جمعي 
از دانش�گاه ایالتي لوئیزیاناي آمریكا اخذ کرده اس�ت. این کارش�ناس ارشد مس�ائل آمریكا در گفت وگوي پیش رو ساختار 
سیاس�ي آمریكا را به یک ش�رکت تعاوني تش�بیه مي کند که به هر میزاني در آن س�رمایه گذاري شود، سود بیشتري نیز از 
طریق آن حاصل خواهد شد. دکتر ایزدي به سه بعد مختلف از قدرت و نفوذ البي ها در آمریكا اشاره کرده و معتقد است که 
هیچ کش�وري را در دنیا نمي توان یافت که به دنبال بهره برداري از کانال البي ها نباش�د؛ تنها اس�تثناء این قضیه ایران است 
که با توجه به نوع رابطه اش با آمریكا، تقریبا هیچ البي موثري در این کشور ندارد. این استاد دانشگاه تهران در ادامه به دو 
مش�كل عمده ایران در بحث البي گري اش�اره و تصریح مي کند که با توجه به روندهاي موجود، هر چقدر در این مسیر تعلل 

بیشتري صورت بگیرد، صدمات ناشي از آن نیز روز به روز براي ایران افزایش خواهد یافت. 
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و گاه��ي اوقات نيز حالت تهدید هم دارد. 
ب��ه این معنا اگ��ر نماینده اي برخالف نظر 
آنها عمل كند نه تنها به او پول نمي دهند، 
بلک��ه این پول به س��مت رقي��ب او روانه 
مي ش��ود.  نهادهاي البي گر در حوزه هاي 
رسانه اي هم حضور و نفوذ دارند و از بازوي 
رسانه اي  شان براي تاثيرگذاري در سيستم 
اس��تفاده مي كنند.  با آنکه تقریبا همگان 
اذعان دارند كه این سيس��تم، سيس��تمي 
مطلوب نبوده و در نهایت نيز به نفع مردم 
نيست، اما حاكميت آمریکا نتوانسته است 
آن را اصالح كند. نتيجه هم این است كه با 
وجود نارضایتي 8۰ الي 9۰ درصد مردم از 
قوانين حمل اسلحه، همچنان براي اصالح 
ای��ن قانون با توجه ب��ه البي قدرتمند آن، 
دولت اقدام خاصي نمي تواند انجام دهد. 

 ب�ا توجه به مطالب�ي که فرمودید، 
م�ا مي توانیم البي ها را جزء گروه هاي 
ذي نف�وذ تعری�ف کنی�م. ح�ال این 
گروه ها عالوه بر تاثیرگذاري در روند 
قانون گ�ذاري، در سیاس�ت خارج�ي 

آمریكا چگونه عمل مي کنند؟
در روند قانون گذاري، بحث البي س��نتي 
اس��ت. یعني نهادي پيدا مي ش��ود منابع 
مال��ي را از بان��ي  آن گرفت��ه و این پول را 
بين نمایندگان خ��رج مي كند. این روِش 
س��نتي اس��ت منتهي بعض��ي نمایندگان 
نگران هس��تند آرائ��ي را كه مي دهند این 
ش��بهه را ایجاد كند كه به خاطر پول این 
راي توسط نماینده داده شده است. از این 
جهت نهادهاي البي گر یك مقدار عميق تر 
برخورد مي كنند، به این معني كه مي آیند 
نهادهای��ي را ایجاد مي كنن��د براي موجه 
جلوه دادن آن هدفي كه دارند. یعني یك 
بُعد ظاهرا تخصصي، كارشناسي و پژوهشي 
ب��ه كارهایش��ان می دهند. خيل��ي از این 
نهادهاي پژوهش��ي كه ظاهر اندیشکده  اي 
دارن��د با توجه ب��ه عقبه مالي  ك��ه از آن 
برخوردار هستند، توجيه  كننده سياست ها 
و توليدكننده متوني هستند كه درنهایت 
در اختيار آن نماینده قرار گرفته در جهت 
اعمال سياست خاص به كار گرفته مي شود. 
به عنوان مثال البي اس��رایيل به نماینده 
به صورت مس��تقيم و غير مستقيم كمك 
مي كند؛ یعني افراد ثروتمندي را شناسایي 
مي كند كه آنها خودشان به صورت مستقيم 
به نماینده كمك مالي مي كنند. از س��وي 
دیگر اندیش��کده هایي را تاسيس مي كند 
مانند اندیش��کده سياست خاور نزدیك در 
واشنگتن كه به عنوان اندیشکده اسرایيلي 
كار ك��رده و توليد محتوا انجام مي دهد تا 
نماین��ده اي كه به ف��رض مي خواهد عليه 
ایران راي بدهد در ظاهر گزارش تخصصي 

فالن اندیشکده كارش توجيه داشته باشد. 
البته یك بُعد س��وم هم وجود دارد و آن 
رس��انه ها هس��تند كه درنهایت نياز دارند 
افکار عموم��ي را توجيح و هم��راه كنند. 
اینک��ه فقط یك توجيه كارشناس��ي براي 
راي وجود داش��ته باشد خوب نيست، آن 
نماینده دغدغه مردِم راي دهنده به خودش 
را هم دارد و احس��اس مي كند آنها باید از 
نظر فکري همراه باشند و بعد رسانه ها اینجا 
كارش��ان توجيه است. كارشناساني كه در 
رسانه ها حضور پيدا مي كنند قالبا از همين 

اندیشکده ها هستند. 
در اینجا اس��ت كه اف��کار عمومي توجيه 
مي ش��ود و حالت��ي پيش مي آی��د كه اگر 
نماینده اي قصد داش��ته باش��د راي منفي 
عليه ای��ران ندهد، در نخس��تين مرحله با 
مردم شهر خودش مشکل پيدا مي كند. زیرا 
آنچنان تبليغات منفي عليه ایران وجود دارد 
كه در نهایت نماینده مذكور باید پاسخگوي 
مردمي باشد كه به او راي داده اند.  پس یکي 
سيستِم نس��بتا پيچيده اي طراحي شده و 
وجود دارد كه سياس��تمداران را به سمت 

منویات نهادهاي البي گر هدایت مي كند.
 این موضوع در کشورهاي اروپایي 
ب�ه چه صورت اس�ت؟ آیا اصال چنین 
بحث س�اختاري در اروپ�ا وجود دارد 
و اینكه این کشورهاي اروپایي تا چه 
میزان براي تعیین روندهاي سیاس�ي 

در آمریكا فعال هستند؟ 
ما اصال هيچ كش��وري در دنيا را س��راغ 
نداری��م ك��ه در پي بهره ب��رداري از كانال 
البي گري نباش��د. شاید جمهوري اسالمي 
تقریبا تنها كش��وري در دنيا باش��د كه در 
حوزه البي و البي گ��ري در آمریکا حضور 
ندارد.  اكنون یك كشور ضعيف آفریقایي 
كه از آمریکا ساالنه ۱۰ ميليون دالر دریافت 
مي كند و به واسطه حضور قدرتمند البي ها 
یك ميليون دالر آن را براي البي گري كنار 
مي گذارد تا تالش كند س��ال بعد این ۱۰ 

ميليون افزایش یافته و كم نشود. 
 پس همه كش��ورها با توجه به وضعيتي كه 
در آمریکا وجود دارد، داراي نهادهاي تاثيرگذار 

خودشان در داخل این كشور هستند. 
در اینجا یك بخش تاثيرگذاري از طریق 
روش هاي سنتي دیپلماتيك و با توجه به 
رابطه اي كه ب��ا ایاالت متحده دارند انجام 
مي ش��ود. در كنار این تاثيرگذاري سنتي 
نهادهاي البي گر نيز دخيل مي شوند.  مثال 
چندي قبل یکي از نشریات معتبر آمریکا 
مطلبي نوش��ته بود در خصوص پول هاي 
خارجي كه وارد اندیشکده هاي آمریکایي 
مي شوند و در آنجا از اسرایيل، امارات و نروژ 
نام برده بود. حاال چرا نروژ؟ چون این كشور 

اقالم��ي را به آمریکا صادر مي كند كه باید 
اطمينان داش��ته باشد فالن تعرفه بر روي 

كاالهایش اعمال نشود. 
 شما به ایران اشاره کردید و اظهار 
داش�تید که ما تقریبا تنها کش�وري 
هستیم که در امر البي گري در آمریكا 
حضور و نفوذ چنداني نداریم. این امر 
ب�ا توجه به تاثیرگ�ذاري که دارد چرا 
تاکنون مغفول واقع ش�ده است؟ آیا 
ممكن است مانند عربستان که گفته 
مي شود ساالنه در حدود 300 میلیون 
دالر در زمینه البي گري هزینه مي کند، 
ایران ه�م در این زمینه حوزه نفوذي 

براي خود تعریف کند؟ 
 زماني كه بحث ایران مطرح مي  شود یك 
مقدار با كش��ورهاي دیگر متفاوت اس��ت. 
ش��ما با توجه به محدودیتي كه در آمریکا 
وج��ود دارد قادر نخواهيد بود یك دالر به 
این كشور منتقل كنيد.  در ایاالت متحده 
قانوني وجود دارد كه هر فرد، اندیشکده یا 
نهاد البي گ��ر اگر بخواهد پولي را از خارج 
دریافت كند، باید فرمي را پر كرده و در آن 
عالوه بر اطالعات و مبلغ اخذ شده، كاري 
كه مي خواه��د با دریافت آن پول از پيش 
ببرد را نيز مشخص سازد.  یعني یك روِش 
كنترل نفوِذ پول خارجي در سيستم آمریکا 
وجود دارد كه افراد را ملزم به خود اظهاري 
مي كند.  حال وقتي ما در مورد كش��وري 
مانند ایران بحث مي كنيم، دیگر در اینجا 
بحث متفاوت شده و محدود مي شود، چرا 
كه ایران در ليست گروه هاي تروریستي كه 
در ایاالت متحده توليد مي شود، رتبه یك را 
دارد. از سوي دیگر نمایندگي كردن ایران 
در آن سيستم، مخصوصا نمایندگي كردن 
رسمي مشکالِت حقوقي متعددي را براي 

آن فرد یا نهاد ایجاد مي كند. 
حاال كه چنين وضعيتي داریم و مشکالتي 
در روابط دو كش��ور وجود دارد، سوال این 
اس��ت كه آیا باید ذهن مان را از البي گري 
خالي بکنيم؟ جواب منفي اس��ت، منتهي 
اول نبای��د نام آن را به نظر بنده البي گري 
بگذاریم.  ما هم اكنون دو مشکل را در مورد 
بحث البي گري در آمریکا داریم. مشکل اول 
این است كه نخبگان سياسي ما این مهم 
را باور نداش��ته و احساس مي كنند كه اگر 
كسي صحبت از البي گري در آمریکا داشته 
باش��د، فردي ضد انق��الب و دالل روابط 
ایران و آمریکاس��ت. پ��س یك نوع حالت 
به شدت منفي نس��بت به تفکر البي گري 
در ذهن بخشي از نخبگان سياسي كشور 

ما وجود دارد. 
مشکل بعدي آن است كه هر چند بخشي 
وجود دارد كه آن نگاه منفي را نس��بت به 
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البي گري ندارد، اما در عمل نشان داده كه 
این كار را بلد نيست، زیرا هر كاري نياز به 
تخصص خاص خودش را دارد.  از س��وي 
دیگر اگر یك نهاد رسمي كشور مانند وزارت 
خارجه درگير مساله البي گري شود، این امر 
در نهایت یك مسيري جداگانه در كنار این 
وزارتخان��ه ایجاد مي كند كه بعد تبدیل به 
رقيب آن ش��ده و به حساسيت ها نيز دامن 
مي زند.  بنابراین الزم است خاطرنشان كنم 
كه گروه دومي در كشور ما وجود دارد كه 
به اهميت البي گري واقف است، اما در عمل 
در طول این سال ها نتوانسته آن طور كه باید 

در این حوزه عمل كند. 
ح��ال آیا با توج��ه به این ش��رایط باید 
ذهن  مان را از موضوع البي گري خالي كنيم؟
 نه، ولي به نظرم با توجه به حساسيتي كه 
نس��بت به این كلمه وجود دارد، نباید نامش 
را البي گري بگذاریم. ش��اید بهتر باشد براي 
مخاط��ب اینگون��ه توضيح داد ك��ه در طول 
س��اليان اخير در ایران همواره مطرح ش��ده 
است كه آمریکایي ها عالقه مند به نفوذ در ایران 
هس��تند. حال سوال این است كه با توجه به 
شرایط خاص موجود ميان دو كشور، اگر آنها 
قصد نفوذ در ایران را دارند، آیا ما حق نداریم 
كه متقابال در این كشور نفوذ داشته باشيم؟

به اعتقاد من زماني كه بحث ایران مطرح 
مي ش��ود، بهتر است به جاي البي گري نام 
آن را نف��وذ بگذاریم و بعد نهادهایي كه در 
ای��ن حوزه تخصص دارن��د را در جهت آن 
ب��ه كار بگيریم. البته یکي از مش��کالت ما 
اكنون عدم تخصص و آزمون و خطا در این 
زمينه است كه مشکالتي را هم برایمان در 

بر داشته است. 
مایل��م خاطرنش��ان كنم، سيس��تم ها و 
نهادهایي كه در این حوزه تخصص دارند، 
حتما الزم نيست كه دولتي باشند تا بتوانند 
در حوزه نف��وذ در آمریکا فعاليت كنند. از 
سوي دیگر نفوذ هم فقط پول دادن به فالن 
سياس��تمدار آمریکایي نيست. نفوذ فکري 
هم داریم. اكنون بخش قابل توجهي از مردم 
آمریکا منتقد وض��ع موجود و جنگ هایي 
هستند كه دولت این كشور در نقاط مختلف 
دنيا ایجاد كرده است. اینها همگي مي توانند 
به عنوان هم پيمانان ما در حوزه هاي فکري 
و عملي در نظر گرفته شوند. به عنوان مثال 
اگر روزي ترامپ بخواهد صحبت جنگ عليه 
ایران را مطرح كند، چه كسي باید عليه این 
مساله در خيابان هاي آمریکا اعتراض كند؟ 

طبيعتا همين افراد. 
از ای��ن جهت اس��ت كه شناس��ایي این 
جریان ها و ارتباط با آنها قطعا مي تواند براي 
ایران اهميت راهبردي داشته باشد. لذا باید 
تاكيد كنم آن سيس��تم و سبکي كه ایران 

مي خواهد در آمریکا حضور داشته باشد با 
سبك و سيستمي كه رژیم صهيونيستي یا 
س��عودي ها دارند متفاوت است. چون آن 
كشورها دوست آمریکا بوده و مانع قانوني 
ندارند، ولي ما باید سيس��تم و سبك خود 
را داشته باش��يم كه یکي از محورهاي آن 
ارتباط با نهادهاي مردمي و دانشگاهي است 
تا هم به نفع منافع ملي ما باش��د و هم به 
نفع مردم آمریکا. زماني كه آمریکا بخواهد 
در ایران نفوذ داشته باشد، این نفوذ از منظر 
منفي و ابزارهاي ضربه زننده به ایران خواهد 
بود، اما در س��وي مقاب��ل وقتي صحبت از 
نف��وذ ما در آمریکا مطرح مي ش��ود، هدف 
این اس��ت كه مردم ایران از سياس��ت هاي 
خصمانه دولت آمریکا كمتر صدمه ببينند 
و مردم آمریکا نيز از مضرات این سياست ها 

مصون بمانند. 
پس بحث البي ایران را باید بحث ایجاِد 
نفوذ در آمریکا بدانيم كه این روش و علم 
خ��ودش را دارد. بح��ث تاثيرگذاري روي 
اف��کار عمومي، بحث تاثيرگذاري در افکار 
نخبگان و ارتباط با نهادهاي دستورساز و 
تصميم گير، اكنون به صورت علم درآمده 
كه متاسفانه خيلي ها از این موضوع غافل 
هستند. در همين رابطه ممکن است فردي 
در حوزه آمریکا كار كرده باش��د، ولي در 
ح��وزه البي گري و نف��وذ تجربه چنداني 
نداش��ته باش��د. این بحث ني��از به دانش 
عميق��ي دارد كه در بس��ياري از موارد در 
كش��ور ما وجود نداش��ته و نتيجه آن هم 
عدم ورود به این حوزه است.  البته مدیران 
كش��ور ما خيلي محافظه كار هستند. اگر 
كاري انجام نش��ود كسي معموال ناراحت 
نيس��ت و اگ��ر كار انجام ش��د به هر حال 
ممکن اس��ت خطایي در این حركت  ها و 
كارها باش��د و بعد اگر اتفاقي بيفتد دیگر 

كل سيس��تم بهم مي ری��زد. از این جهت 
بدون شك یکي از دالیلي كه ما در قبل و 
بعد از برجام نتوانستيم منافع ملي كشور 
را تامي��ن بکني��م به خاطر ع��دم كاِر در 
داخل آمریکا اس��ت. ما این كار را نکردیم 
و دشمنان و رقباي ما كار كردند و از علم 
آن هم برخوردار بودند و درنهایت موفق هم 
ش��دند.  الزم است توجه داشته باشيم كه 
بودجه البي اصلي اسرایيل یعني آیپك در 
آمریکا چند ده ميليون دالر در سال بيشتر 
نيست؛ اما از سوي مقابل یك روز تحریم 
نفت ما چند برابر بودجه ساالنه همين البي 
اسرایيل براي ما هزینه در بر خواهد داشت. 
بنابراین بحث كار روي این زمينه ها بسيار 
مهم اس��ت و اگر هم براي ما هزینه داشته 
باش��د، باید بدانيم ك��ه در صورت مغفول 
ماندن چنين امري ممکن است صدها برابر 
هزینه سياس��ت هاي ضد ایراني را مجبور 
باش��يم پرداخت كنيم.  این مس��اله بحث 
مهمي است كه هم تخصص نياز دارد و هم 
طراحي منحصر به فرد خودش را مي طلبد. 
در اینجا البته لزوما الگوهاي موجود ممکن 

است براي ما كارایي نداشته باشد. 
 آق��اي روحاني هنگامي كه از س��فر اول 
خودشان به نيویورک بازگشت، در فرودگاه 
ته��ران تصریح كرد كه ما نياز به یك البي 
ایراني در آمریکا داریم. این صحبت از جهت 
آنکه ایشان متوجه چنين امر مهمي شدند، 
خوب بود ولي واقعيت این است كه ما نياز 
به البي ایران داریم نه البي ایراني!  این البي 
ایران با صحبت هایي كه مطرح ش��د، نباید 
نامش البي ایراني باشد، بلکه باید نام خاص 
خود را داش��ته باش��د. از این رهگذر است 
كه هر چقدر در این مس��ير تعلل بيشتري 
صورت بگي��رد، صدماتي كه براي ما ایجاد 

مي شود نيز افزایش خواهد یافت. 
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شرحي از روي نامرئي سکه سياست در روابط بين الملل

بازي با نقاب 

آنچه كه سياس��ت را از هزار و یك حرفه اي كه 
الفبایي دارند و قاعده و قانون مي شناس��ند جدا 
مي كن��د، چيزي جز نامرئي بودنش نيس��ت؛ هر 
تصميم كه گرفته و گامي كه برداش��ته مي شود، 
از هزارتویي طویل مي گذرد كه هر بار مس��يري 
جدید و چالشي جدید رونمایي مي كند. داالن ها 
م��دام مي ميرند و مدام زنده مي ش��وند و تقليد و 
مقایسه را باید با دایره اي قرمز در حصار كشيد و 

اصال انتظار چنين گزاره اي را نداشت. 
یك امضا، یك اسم و شاید یك مهر پاي برگه اي 
باشد؛ پاي الیحه، نامه، توافق و یا هر كدام از این 
ابزار داد و س��تد تصميم. آنچه پشت همين یك 
امضا مخفي ش��ده، شاید لشکریاني از انسان ها و 
تفکرات متفاوتي باشد كه چه بسا از بيخ و بن هم 
به سياس��ت ارتباطي نداشته باشند اما یك امضا 
آفریده اند! با دستي كه به جيب كرده اند یا قول و 
وعده اي كه داده اند و یا هزاران راهي كه حکایتش 
همان هزارتوي عجيب و غریب خط هاي آغاز است!

الب��ي یا به زبان اتوكش��يده خودم��ان رایزني، 
همه ماجراي ماس��ت؛ كارگاهي را فرض كنيد با 
چکش هایي كه باال و پایين مي رود و هزار ابزار دیگر 
و كارگراني كه مشغولند؛ نهایتا همان امضایي كه 
ش��رحش رفت، مثل كاالیي نهایي شده در بسته 
بندي لوكس و زیبا خارج مي شود و روبه روي من 
و شما یا به عبارت دقيق تر، در ویترین رسانه ها جا 

خوش مي كند تا خریداري شود. 
این تمثيل، هم رویکردي مثبت دارد و هم صد 
البت��ه رویه اي منفي؛ چه بس��يار تالش هایي كه 
انجام نمي شود یا به ادبيات همان مثال خودمان، 
چ��ه چکش هایي كه زده نمي ش��ود تا یك امضا 
روي كاغذ ننش��يند و تصميمي گرفته نشود. هر 
اقدام پش��ت پرده و غيررسمي )عمدتا در بازي با 
مهره هاي سياسي( كه براي ثبت شدن یا نشدن 
یك اتفاق سياس��ي انجام مي شود، زیرمجموعه 

رایزني یا البي خواهد بود. 
الب��ي، عموما دو بخش دارد؛ داخلي و خارجي: 
بخش داخلي البي ها، در غالب موارد مصرف هاي 
انتخابات��ي دارد و خصوصا در ایران، در برهه هاي 
انتخابات فعال مي شود؛ مذاكره براي جلب حمایت 
اف��راد و جریان هاي مطرح سياس��ي، جمع آوري 
حمایت هاي مالي براي برقراري كمپين، حركت 
در جه��ت حذف حاميان جبه��ه رقيب و نهایتا 

پرونده س��ازي ها و هدایت افکار عمومي در جهت 
مطلوب، از جمله ترفندهایي است كه در این مرحله 
 به كار گرفته مي شود. در ایران البته این ترفندها 
به تازگي قدري اهميت پيدا كرده كه آن هم بنا بر 
خصلت فردمحور سياست كشور، بشدت غيررسمي 
و پشت پرده دنبال مي شود و زمينه اي مذهبي دارد. 
در مورد مجلس شوراي اسالمي هم بعضا روابط و 
زد و بندهایي تعيين كنندگي دارند اما از محدوده 
قطب هاي اقتصادي كش��ور، فراتر نمي رود. البي 
كشورهاي غربي، در حالت فراگير و البته حرفه اي، 
از سمت شركت هاي رسمي و در قالب مشاوره هاي 
سياسي پيگيري مي شود. رواج این مشاوره هاي به 
حدي اس��ت كه حتي ارقام خرج شده براي یك 
كمپي��ن یا هر زد و بند دیگر، به راحتي منتش��ر 
مي ش��ود. این نمایش آشکار و گسترده، به مرور 
زمان در روحيات و مزاج سياسي كشورهاي دیگر 
اثر گذاش��ت. نفت و تنش هاي اجتماعي بي امان، 
دروازه هاي خاورميانه را روي این مهمان ناخوانده 
غربي بازگذاشت و رفته رفته )پس از خروج بریتانيا 
و حذف اقتدار انگليسي از خليج فارس( دولت ها را 
در نقش البي گران غول پيکر، چه ميان خودشان و 

چه با مغرب زمين، وارد بازي كرد. 
ای��ن، دومين گونه از پدی��ده البي خواهد بود؛ 
البي خارجي. این دسته از رایزني ها برخالف گروه 
قبلي اوال محدود به شرایط زماني ویژه اي نيستند 
و همواره در جریانند و ثانيا چنان وسعتي در عمق 
و گس��تره دارند كه در همه زمينه ها از سياسي و 
اقتصادي و نظامي گرفته تا موضوعات مذهبي ميان 

كشورها انجام مي شود. 
دس��ت ها براي خلق حيله و راهکار خالقانه، در 
مسير البي گري بسته نخواهد بود؛ برخالف تصور 
عمومي كه البي را حساب و كتاب هاي پولي و خرید 
راي و نظر دیگران مي دانند، دنياي گسترده اي از 
بازي ها وجود دارد كه به ذكاوت سياسي بستگي 
دارند. در سپتامبر ۲۰۱4، نيویورک تایمز گزارشي 
از شرایط جالب البي گري در آمریکا منتشر كرد. 
طبق این گزارش، دولت هاي خارجي، به بيش از ده 
اندیشکده آمریکایي، ميليون ها دالر پول پرداخت 
كرده اند تا با آمارسازي و دست بردن در پروژه هاي 
تحقيقاتي، دولتمردان آمریکا را به سمت تصميمات 
خاصي ترغيب كنند )متناسب با منفعتي كه در كار 
بود( این آمار عجيب نشان مي داد كه البي مي تواند 
غيرمستقيم باشد؛ در این جریان و اتفاقات مشابه، 
سياس��تمدار حتي خبر از زد و بندي كه ش��کل 
گرفته ندارد اما بازي اجرا مي ش��ود؛ به كار بستن 
ترفندهاي غيرمس��تقيم، عمدتا به مدل سيستم 
حکومتي دولت هدف و همچنين خودراي بودن 

یا نبودن سياستمداران بستگي دارد. 

مثال جالب و البته تازه تر البي خارجي، پيرامون 
توافق هسته اي ایران و ۱+۵ رخ داد. كميته امور 
 AIPAC( عمومي آمریکا و اس��رایيل )آیپك
ستون اصلي البي گري عليه توافق بود. موسسه اي 
كه آشکارا مامور حفظ منافع اسرایيل در آمریکا از 
هر كانال و روش ممکن است. كار تا جایي پيش 
رفته بود كه رئيس وقت آیپك، مایکل كاسن، در 
مصاحبه اي اعالم كرد كه از كنگره آمریکا براي 
تقویت تحریم ها عليه ایران، به شکل همه جانبه اي 
حمایت مي كند و تالشش را براي جلوگيري از 
این توافق، متوقف نخواهد كرد. این درس��ت در 
ش��رایطي بود كه باراک اوباما، رس��ما گفته بود 
تحریم هاي بيشتر براي ایران در این برهه نتيجه 
معکوس خواهد داشت. این تجربه نزدیك، دوئل 
رئيس جمهور یك كشور با البي گران خارجي بود. 
هيجاني كه به خرید راي شماري از نمایندگان 
كنگره از طریق آیپك و از آن طرف به تهدید اوباما 
به استفاده از وتو مقابل كنگره كشيد. سندي براي 
نمایش عمق نفوذ بي سر وصداي البي ها، حتي در 

اتاق هاي كاخ سفيد است!
نکت��ه دیگر اینکه، با گذش��ت زم��ان و اثبات 
كارآمدي تاثيرگذاري هاي پنهان، كشورها در حالتي 
از رقابت با یکدیگر قرار گرفتند؛ رقابت بر سر امکان 

نفوذ و توانایي رایزني پشت پرده. 
تقریبا دو س��ال گذشته مقامات رسمي كشور 
پاكس��تان اعالم كردند كه قصد تجدید رایزني با 
آمریکا را دارند. ترس از عقب ماندگي نس��بت به 
هندوس��تان )خصوصا در حوزه مراودات نظامي 
ب��ا آمریکا( و حتي معضالت اقتصادي، بي ش��ك 
كشش ها را به س��مت البي با مقامات واشنگتن 
بيش��تر كرده. از زمان ریاس��ت پرویز مش��رف، 
البي گري هاي پاكستان به دستور او با آمریکا قطع 
شده بود اما آنچنان كه گذشت، كشورها در شرایط 
فراگيري عظيم البي گري، به نوعي ناچار از برقراري 
این گونه روابط خصوصا با هدف سبقت از رقباي 
منطقه اي ش��ده اند كه اقتضاي جدید این پدیده 
سياس��ي است. مختصاتي كه امروز البي و روابط 
پشت پرده در دنيا دارند، در نقطه عطف جدیدي 
ایستاده. در گذشته ایاالت متحده بزرگ ترین قطب 
رایزني دنيا به حس��اب مي آمد اما پس از انفجار 
عظيم اقتصادي در چين و زایش قطب قدرتمند 
جدید در معادالت بين المللي، البي گري در شرق 
جوان��ه زد و مقصد بزرگ ت��ازه اي براي البي ها و 
بازي هاي نامرئي اقتصادي و سياسي متولد شد. 

ای��ن، اگر نوید آغاز پراكندگي البي ها )خروج از 
انحصار غرب( در عرصه جهاني باشد، موعد ساخت 
و ساز بنایي جدید از سياست خارجي جمهوري 

اسالمي خواهد بود. 

محمدعلي عبدو
پژوهشگر علوم سياسي



 نفوذ گسترده البي گران عربي 
در سياست آمريكا؛ اهداف و حوزه اثر

 نقش البي ها در نهادهاي سیاستگذاري 
ایاالت متحده 

   نقش البي ها در س��پهر سياس��ي ایاالت 
متحده بس��يار بحث برانگيز است؛ بطوري كه 
اغلب تداع��ي كننده جنبه تاریك سياس��ت 
اس��ت بطوري كه باراک اوباما هنگامي كه در 
سال ۲۰۰9 س��کاندار دستگاه اجرایي ایاالت 
متحده ش��د ب��ه حاميان خود وع��ده داد كه 
نه تنها از به كارگيري البي گرها در كاخ سفيد 
خ��ودداري خواهد كرد بلک��ه حتي حاضر به 
مالق��ات با آنها هم نخواهد ش��د؛ اما در واقع 
ام��ر البي گر ها در س��اختار سياس��تگذاري و 
تصميم سازي آمریکا از سوي گروه هاي نفوذ، 
شركت ها، موسسات غير انتفاعي و... به منظور 
اعم��ال نفوذ ب��ر مقامات منتخ��ب در تمامي 
س��طوح حکومتي به كار گرفته ش��ده و مورد 
تطميع قرار مي گيرند، البي گرها در س��طوح 
گوناگون فدرال، محلي و ایالتي در سياس��ت 
ایاالت متحده ایفاي نقش مي كنند كه در این 

مقال س��طح فدرال تحليل مطمح نظر است؛ 
در همين راس��تا البي گران مالقات هایي را با 
اعض��اي كنگره ترتي��ب مي دهند تا الیحه اي 
را ب��ه صحن ببرند ی��ا اینکه آنه��ا را ترغيب 
كنن��د تا ب��ه گونه اي راي بدهن��د كه به نفع 
موكالن البي گران باش��د. بر اس��اس گزارش 
 مركز ناظر به سياست مسئوالنه در واشنگتن
 the Center for Responsive Politics
in Washington حدود 9۵۰۰ البي گر ثبت 
ش��ده در س��طح فدرال وجود دارد؛ به عبارت 
دیگ��ر ب��ه ازاي هر عضو مجل��س نمایندگان 
و مجلس س��ناي ایاالت متح��ده ۱8 البي گر 
وج��ود دارد كه در مجموع س��االنه بيش از 3 
ميليارد دالر جهت نفوذ بر اعضاي كنگره هزینه 
مي كنند. البي گري در ایاالت متحده بر اساس 
قانون مصوب ۱99۵ به عنوان بخشي از فرآیند 
تصميم سازي در ایاالت متحده تحت شرایطي 
به رسميت شناخته شد و لذا نهادینه  گردید 

كه در اینجا مجال تفصيل آنها وجود ندارد. 

 شبكه هاي البي عربي در آمریكا
یکي از داغ ترین مباحث پيرامون البي گرها 
نقشي است كه آنها در شکل دادن به تدوین 
سياست خارجي ایاالت متحده و رویکرد آن 
كشور نسبت به سایر بازیگران و پدیده هاي 
بي��ن المللي بر عهده دارن��د. در ادامه نقش 
گروه ه��اي البي گ��ر وابس��ته به پادش��اهي 
عربس��تان س��عودي و امارات متحده عربي 
در جهت گيري سياس��ت خارجي آمریکا در 
قبال تحوالت مرتبط با دو بازیگر مزبور مورد 

بررسي قرار مي گيرد. 
عربس��تان س��عودي و امارات به همراه 
برخ��ي دیگر از كش��ورهاي عربي )مانند 
قطر(  به دليل س��اختار غيردموكراتيك، 
براي تثبي��ت و تقویت قدرت حاكمان و 
نيز افزایش س��طح رضایتمندي عمومي، 
نيازمن��د حمای��ت قدرت ه��اي خارجي 
مي باشند. به همين علت تالش مي كنند 
از راه البي حمایت آن كش��ورها را جلب 

مصطفي نجفي| کارشناس مسائل خاورمیانه|
در فرهنگ لغت کمبریج مفهوم البي تالش براي ترغیب یک سیاستمدار، حكومت یا یک حزب در جهت تحقق یک امر یا 
ممانعت از تحقق آن یا تالش جهت اعمال تغییر در یک قانون تعریف گردیده است؛ به عبارت دیگر البي گري متضمن تالشي 
از سوي  افراد یا گروه هاي ذي نفوذ به منظور تاثیرگذاري بر تصمیمات حكومت است؛ مفهوم مزبور در بدیع ترین معني خود 
بر کوش�ش جهت تاثیرگذاري بر آراء قانون گذاران داللت دارد، اهمیت نقش گروه هاي البي در س�اختارها و نهادهاي لیبرال 
دموکراسي غربي تا آنجاست که عده اي برآنند که البي گري در هر قالبي در تمام نظام هاي سیاسي پدیده اي اجتناب ناپذیر و 
در فرآیند تصمیم سازي هاي سیاسي امري متداول به شمار مي رود، در ادامه به نقش و جایگاه البي ها به ویژه البي هاي وابسته 
به کشورهاي خارجي در تدوین و صورت بندي سیاستگذاري ها در  ایاالت متحده به ویژه در حوزه سیاست خارجي مي پردازیم.
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كنن��د. تالش »بن س��لمان« براي جلب 
حمایت آمریکا، با هدف نمایش شخصيتي 
كاریزما و در پي پيشرفت و توسعه از خود 
در عربس��تان از مصادی��ق البي كردن به 
منظور كسب قدرت در سطح ملي است. 
 در همين راس��تا س��عودي ها و حاكمان 
شيخ نشين امارات مبالغي را ساالنه به این 
امر اختصاص مي دهند؛ بنا بر گزارش��اتي 
امارات متحده عربي و عربستان سعودي با 
به ترتيب ۱3/۵ ميليون و 9/۵ ميليون دالر 
هزینه، در سال ۲۰۱۵ در صدر البي گران 
خاورميانه اي در واشنگتن قرار داشته اند. 
نشریه المانيتور در مطلبي تحت عنوان 
»عربستان سعودي در سوداي فایق آمدن 
بر قطر« به برخي از اقدامات سعودي ها در 
این زمينه اش��اره مي كند؛ از جمله اینکه 
در بحبوحه مباحث پيرامون الیحه اي كه 
به بازماندگان قربانيان حادثه ۱۱ سپتامبر 
اجازه مي داد تا ازعربستان سعودي شکایت 
كنند. س��عودي ها مبالغ هنگفتي را براي 
به شکست كش��اندن این الیحه مصروف 
كردن��د؛ ری��اض تا آنجا بر سياس��ت هاي 
منطقه اي دولت آمری��کا نفوذ پيدا كرده 
كه دونالد ترامپ در جریان نخستين سفر 
خارجي رسمي خود به عربستان بر مدعاي 
سعودي ها در مورد نقش قطر در حمایت 
از تروریسم افراطي صحه گذاشت. ترامپ 
طي اظهارنظري دیگر با ستایش از پادشاه 
و وليعهد س��عودي آنه��ا را افرادي ناميد 
ك��ه دقيقا مي دانند ب��ه دنبال چه چيزي 
هس��تند. ترامپ همچنين ب��ا حمایت از 
اقدام وليعهد سعودي در بازداشت تعدادي 
از ش��اهزادگان، آنها را اف��رادي ناميد كه 
سال هاست در حال دوشيدن كشور خود 

هستند. 
الزم به ذكر اس��ت، »كميت��ه امور روابط 
 Saudi( عمومي عربس��تاني هاي آمریکایي
 American Public Relation
Affairs Committee( ك��ه به اختصار 
»س��اپراک« نام دارد، یگ گروه البي عربي 
است كه در واشنگتن با هدف بهبود تصویر 
سياس��ت خارجي عربستان در آمریکا و نيز 
افزایش روابط آمریکا و عربس��تان تاس��يس 
ش��ده  اس��ت و فعاليت مي كند. فعاليت هاي 
رسانه اي، ارتباطات فرهنگي و آموزشي براي 
ارتقاي روابط شهروندان سعودي و آمریکایي 
نيز از دیگر فعاليت هایي اس��ت كه این نهاد 
در آمریکا انج��ام مي دهد. البي این نهاد در 
آمریکا با پرداخت ۱38هزار دالر، یك پویش 
تلویزیوني تبليغاتي عليه قطر به راه انداخت 
كه ابتدا در ش��بکه NBC-4 پخش ش��د و 
قطر را متهم به حمایت از تروریسم و بي ثبات 

كردن متحدان آمریکا در منطقه كرد. 

 نق�ش ه�راس موهوم از ای�ران در 
توسل به البي ها 

از س��وي دیگر، یکي دیگ��ر از اهدافي كه 
كش��ورهاي عربي دنبال مي كنند، برقراري 
توازن قوا و برتري جویي منطقه اي نس��بت 
به ایران اس��ت؛ به همين دليل این كشورها 
سعي مي كنند در حوزه سياسي و نظامي با 
مس��ئوالن آمریکایي الب��ي كنند تا حمایت 
آنان را جلب كنند و ایران را در موضع ضعف 
قرار دهن��د. به عنوان نمونه، تصور غالب در 
كش��ورهاي عربي درباره برجام این بود كه 
با ای��ن توافق فاصله آمریکا با ایران در حال 
كاس��ته شدن اس��ت و این به تنزل جایگاه 
اعراب منجر خواهد ش��د، ب��ه همين علت 
كش��ورهاي عربي یک��ي از مخالفين توافق 
هس��ته اي ایران و كشورهاي ۱+۵ بودند كه 
تالش كردند این توافق را ملغي كنند. نشریه
در    the American conservative
مطلبي با عنوان »طرح البي عربستان براي 
انهدام توافق ایران« به البي مسکوت و پنهان 
این كشور براي به شکست كشاندن توافق ها 

با ایران پرداخته است. 
در  بازیگ��ران  از  بس��ياري  همچني��ن، 
گروه ه��اي البي عربي مس��تقيما توس��ط 
دولت ه��اي عرب��ي حمای��ت مي ش��وند. 
نيویوریك تایمز در گزارش��ي این افراد را 
عضو گروه ه��اي نخبگان، اعضاي س��ابق 
كنگره و برخي دیپلمات هاي سابق توصيف 
كرده كه تالش های��ي در زمينه معامالت 
اس��لحه، مبارزه با تروریسم، نفت و برخي 

محدودیت هاي تجاري انجام داده اند. 

 نفوذ البي هاي عربي در اندیشكده هاي 
آمریكایي 

از دیگر فعاليت هاي اعراب براي پيش��برد 
سياس��ت هاي خود، تاثير بر اندیشکده هاي 
آمریکایي است. این كشورها با تزریق پول 
به اندیش��کده هاي آمریکایي، سياست هاي 
خود را توس��ط این اندیش��کده ها تئوریزه 
مي كنن��د. از مصادیق��ي كه ب��راي این امر 
مي توان برش��مرد، اطالعاتي اس��ت كه از 
ایميل »یوسف العتيبه« سفير امارات متحده 
عربي در آمریکا استخراج شد. این اطالعات 
نشان دهنده اعطاي ۲۵۰ هزار دالر از سوي 
 center for new( امارات به اندیش��کده
American security( بود تا مطلبي را 
در حمایت از فروش سالح به كشور امارات 
منتش��ر كند. پایگاه اینترس��پت در همين 
راس��تا نوش��ت، امارات در اندیش��کده هاي 
آمریکایي كمتر م��ورد نقد قرار مي گيرد با 
وجود اینکه نظام این كش��ور دموكراس��ي 
نيس��ت و همچنين در جنگ یمن مرتکب 

جنایت بزرگي شده است. 

 البي گ�ري جه�ت تاثیر گ�ذاري بر 
انتخابات آمریكا

تالش اعراب براي اثرگذاري در انتخابات هاي 
آمری��کا نيز یکي دیگ��ر از اهداف و مصادیقي 
است كه البي هاي عربي در آمریکا آن را دنبال 
مي كنند. دكتر عبدالرحمن عمودي در نشستي 
كه فصلنامه »شؤون األوسط« در آمریکا درباره 
نقش البي هاي عربي- اس��المي در انتخابات 
س��ال ۲۰۰۰ آمریکا در رقاب��ت بين ال گور و 
جورج بوش، برگزار كرد گفت: »مشاركت فعال 
اعراب و مسلمانان در انتخابات سال ۲۰۰۰در 
خأل صورت نگرفت، بلکه ثمره اقدامات پيگير و 
مداوم برادران ما در ميان اقليت هاي عرب است 
كه همانند یك البي در زمينه سياست خارجي 

فعاليت دارند.« 
الب��ي عربي عالوه بر انتخاب��ات گاهي در 
تعيين یا تغيير مس��ئوالن نيز اثر گذاش��ته 
اس��ت. بركناري ركس تيلرس��ون از ِسمت 
وزارت خارجه ایاالت متحده از مواردي است 
كه گفته مي ش��ود الي��وت برویدي بازرگان 
وابس��ته به امارات متحده عربي و از حاميان 
مالي ترامپ در انتخابات، در آن نقش داشته 
است. به گزارش بي بي سي، متن ایميل هاي 
»برویدي« نشان مي دهد كه او با ترامپ دیدار 
داش��ته و از او اخراج تيلرس��ون را خواستار 
ش��ده است. در  تایيد این خبر، »عبدالخالق 
عبداهلل« استاد علوم سياسي دانشگاه »امارات 
متحده عربي« و مش��اور »محمد بن زایدآل 
نهيان« وليعهد امارات، در6 مارس در تویيتي 
نوش��ت: »رئيس جمهور آمریکا از عملکرد او 
]تيلرس��ون[ راضي نيس��ت؛ از طرفي اغلب 
كساني كه با او در وزارت خارجه كار مي كنند 
از او ناراضي هستند. پایتخت هاي جهان او را 
نادیده مي گيرند و حرف شنوي از او ندارند. او 
به دالیل مالي، اس��تعفا نمي دهد. او ساعاتي 
پ��س از بركناري تيلرس��ون، دوباره تویيت 
كرد: »تاریخ به یاد خواهد داشت كه كشوري 
خليجي ]اشاره به امارات[ در بيرون انداختن 
وزیر خارجه كشوري بزرگ نقش داشته؛ این 
مش��تي از خروار است«. الزم به ذكر است، 
بركناري تيلرس��ون و نقش امارات در آن به 
دليل تالش هایي بوده كه تيلرسون براي حل 

بحران قطر انجام مي داده است. 
در تحليل نهایي حاكمان كشورهاي عربي 
حوزه خليج فارس بطور كلي و به ویژه  عربستان 
و امارات از آنجا كه امنيت خود را در گرو كسب 
حمایت قدرت هاي خارج��ي از جمله ایاالت 
متحده مي دانند با درک پویش ها و فرآیندهاي 
سياسي در آمریکا و تعدد منابع قدرت و نفوذ 
در سياست آمریکا بر آنند تا با نفوذ و البي گري 
به اس��تراتژي ها و دس��تور كارهاي نهادهاي 
تصميم ساز در ساختار سياسي این كشور در 

جهت مطلوب خود شکل دهند. 
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قدرت گرفتن البي هاي مذهبي در واشنگتن 

البي يهوديان قدرتمندترين البي مذهبي در آمريكاست

با وجود اینکه بيش��تر در 
مورد البي هاي اقتصادي در 
آمریکا صحبت مي شود ولي 
بررسي ها نشان مي دهد كم 
نيس��تند البي هاي مذهبي 
ك��ه در س��ال هاي اخير پا 
گرفته اند و هم اكنون به قدرت بزرگي در صنعت البي گري در آمریکا 
تبدیل شده اند. طبق گزارش ارائه شده توسط موسسه مطالعاتي پيو 
در س��ال ۱9۷۰ ميالدي تنها 4۰ البي مذهبي در آمریکا فعاليت 
مي كرد در حالي كه هم اكنون ش��مار البي هاي مذهبي در آمریکا 
بيش از ۲۰۰ البي است. این البي ها در مجموع ۱۰۰۰ نفر نيروي 
كار در واشنگتن دارند و ساالنه 3۵۰ ميليون دالر براي تاثيرگذاري 
روي سياست هاي مالي هزینه مي كنند. در قرن گذشته این البي هاي 
مذهبي تنها روي مسائل داخلي در كشور آمریکا كار مي كردند ولي 
هم اكنون نيمي از آنها روي مسائل بين المللي كار مي كنند وتعداد 
زیادي هم هس��تند كه توجه به مس��ائل داخلي و بين المللي را به 

صورت همزمان در دستور كار خود دارند. 
 طبق مطالعات انجام ش��ده توس��ط موسسه پيو ۱9 درصد از 
البي هاي فعال در واشنگتن طرفدار دیدگاه كاتوليك هستندو ۱8 
درصد از آنها را هم پروتستان ها تشکيل مي دهند. در سال گذشته 
۱۲ درصد البي هاي مذهبي فعال در آمریکا را البي هاي یهودي 
تشکيل مي دادند ولي ميزان هزینه اي كه البي یهودي ها در آمریکا 
انجام مي دهد تا اهدافش را در سياستگذاري هاي آمریکا محقق 
كند بيش از دیگر البي هاي مذهبي است. مسلمانان هم البي هاي 
بزرگي در واش��ينگتن دارند. در سال گذشته ۱۷ البي مسلمان 
در این كشور فعاليت مي كرد ولي بالغ بر ۵۷ البي بين مذهبي، 
البي هایي كه به مذهب و مظاهر آن در زندگي اهميت مي دهند 

ولي طرفدار هيچ دین خاصي نيستند هم فعاليت مي كردند. 
 اما تنها البي هاي مذهبي نبودند كه در آمریکا رشد كردند. در سال هاي اخير 

ما شاهد افزایش شمار البي هاي تجاري و اقتصادي بودیم. آمار نشان مي دهد 
از سال ۱968 ميالدي تا اواسط دهه ۱99۰ ميالدي شمار البي هاي حرفه اي 
و اقتصادي فعال در این كشور از ۱۰ هزار البي به ۲۲ هزار البي رسيده است. 
این در حالي است كه تعداد دفاتر مشاغل و كسب و كارها در واشنگتن از سال 

۱998 تا ۲۰۰4 ميالدي سه برابر شد و از ۱۷۵ واحد به 6۰۰ واحد رسيد. 
8 البي از هر ده البي مذهبي فعال در آمریکا به صورت موسسات 
غير انتفاعي كار مي كنند و از پرداخت ماليات معاف هستند. با وجود 
اینکه س��ه چهارم جمعيت بزرگساالن آمریکا را مسيحيان تشکيل 
مي دهن��د ولي تنها نيم��ي از البي هاي مذهبي فع��ال در آمریکا را 
البي هاي مس��يحي تش��کيل مي دهند. طبق این گزارش البي هاي 
یهودي در آمریکا بسيار قدرتمند هستند و البي هاي مسلمان با وجود 
اینکه فعاليت گس��ترده اي انجام مي دهند ولي تا كنون نتوانسته اند 
تاثير چشمگيري روي سياستگذاري هاي آمریکا داشته باشند. گفته 
مي ش��ود اصلي ترین دليل این ضعف در كمبود نقدینگي آنها است. 
ضمن اینکه انسجام و اتحادي كه البي هاي یهودي و مسيحي دارند، 
در البي هاي مسلمان دیده نمي شود و همين مساله باعث شده است 
تا كمتر از دیگر البي هاي مذهبي در آمریکا دستاورد داشته باشند. 

 البي هاي مذهبي چقدر هزینه است
تالش گروه هاي مذهبي براي تاثيرگذاري روي سياست كشور 
آمریکا یك تالش چند صد ميليون دالري است. ميزان هزینه اي 
ك��ه البي هاي مذهبي در هر س��ال در آمریکا انجام مي دهند تا 
اهداف مذهبي خود را در نظام سياس��ي آمریکا وارد كنند بالغ 
بر 3۵۰ ميليون دالر اس��ت. در هر س��ال ۱۲9 البي مذهبي در 
آمری��کا اعالم كردند كه هر یك بطور متوس��ط 9۵۰ هزار دالر 
هزینه مي كنند و 34 درصد از البي ها كه معادل 44 البي مذهبي 
فعال در این كشور است ساالنه بين یك تا ۵ ميليون دالر هزینه 
مي كنن��د. اما ۱3 درصد از مجم��وع البي هاي مذهبي فعال در 
آمریکا كه معادل ۱۷ گروه اس��ت ساالنه بيش از ۵ ميليارد دالر 

 مونا مشهدی رجبی 
عضو هيأت تحریریه
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براي تحقق اهدافش��ان هزینه مي كنند ك��ه البي یهودي ها هم 
در دس��ته البي هایي قرار دارد كه باالترین ميزان هزینه را انجام 
مي دهند. در س��ال هاي ركود اقتصادي در آمریکا یعني در بازه 
۲۰۰۷ ت��ا ۲۰۰9 ميالدي، ميزان هزینه اي كه البي هاي مذهبي 
و تجاري در آمریکا انجام دادند روند كاهش داش��ت ولي بازهم 
در همان سال البي روابط دو جانبه اسرایيل و آمریکا بالغ بر 8۷ 
ميليون دالر براي حصول نتایج مطلوبش هزینه كرد. در این سال 
البي مذكور بيش��ترین ميزان هزینه را در ميان تمامي البي هاي 
فعال در آمریکا داش��ت. جالب اس��ت بدانيد كه كميته یهودیان 
آمریکا كه یکي دیگر از البي هاي مذهبي و طرفدار اس��رایيل در 
آمریکا است با صرف بالغ بر ۱3. 3 ميليون دالر در جایگاه سومين 

البي پر هزینه در آمریکا قرار داشت. 
 از ميان ۱۰۲ البي مورد مطالعه در آمریکا در سال هاي ۲۰۰8 
و ۲۰۰9 ميالدي، ۵۷ البي اعالم كردند كه ميزان هزینه آنها در 
سال ۲۰۰9 كمتر از سال ۲۰۰8 بوده است و هر یك از آنها در 
س��ال ۲۰۰9 بطور متوسط ۵۰۰ هزار دالر كمتر از سال قبل از 
آن هزینه كردند. اما 4۵ البي از مجموع ۱۰۲ البي مورد مطالعه 
اعالم كردند كه در سال ۲۰۰9 ميالدي بطور متوسط 3۰۰ هزار 
دالر بيش از س��ال ۲۰۰8 هزینه كردند و شرایط اقتصادي مانع 
از س��رمایه گذاري آنها براي حصول نتيجه مطلوبش��ان نشد. در 
همين بازه زماني مجموع هزینه اي كه البي هاي فعال در آمریکا 
انجام دادند ۱۷ ميليون دالر كمتر ش��ده بود كه این نش��ان از 
تاثير شرایط اقتصادي روي عملکرد اقتصادي البي هاي مذهبي 

فعال در آمریکا دارد. 
گاهي این سوال مهم ایجاد مي شود كه چرا برخي از البي هاي 
مذهبي یا البي هاي طرفدار كشورهاي مختلف در آمریکا قدرت 
زیادي دارند و مي توانند روي سياس��ت هاي كش��ور اثر بيشتري 
داشته باش��ند در حالي كه البي هاي دولت هاي دیگر این قدرت 
را ندارند. در پاسخ به این سوال موسسه پيو اعالم كرد البي هاي 
مي توانند در آمریکا قدرت باالتري داشته باشند كه طرفداران آنها 
رابطه بهتري با دولت داشته باشند. البته این در مورد البي هاي 
دولت هاي خارجي صدق مي كن��د. از طرف دیگر البي هایي كه 
هزینه هاي بيش��تري براي حصول نتایج مطلوبش��ان بکنند، یا 
البي های��ي كه بتوانند در كنگ��ره و اعضاي كنگره نفوذ كنند از 

دیگر البي هاي تاثيرگذار هستند. 

 البي هایي که در سال هاي 2008 یا 2009 میالدي
بالغ بر 10 میلیون دالر هزینه کردند

سال میزان هزینه البي

۲۰۰8 ۷8/899 ميليون دالر كميته روابط دولتي آمریکا- اسرایيل

۲۰۰8 ۱4/۲۵9 ميليون دالر كنسول مطالعات خانواده

۲۰۰8 ۱3/36۲ ميليون دالر كميته آمریکایي هاي یهودي

۲۰۰8 ۱۲/۵۵6 ميليون دال كمتيه زنان نگران براي آمریکا

۲۰۰9 ۱۱. 38۲ ميليون دالر البي نان براي تمامي دنيا

۲۰۰9 ۱۱/3۵6 ميليون دالر البي حق ملي براي زندگي

۲۰۰9 ۱۱/3۲۰ ميليون دالر اتحادیه دفاع قانوني از تحصيل در خانه

۲۰۰9 ۱۰/844 ميليون دالر البي حامي مسائل خانواده یا سيتيزن لينك

 تمرکز البي ها روي چیست؟
همان طور كه گفته ش��د البي هاي مذهبي در آمریکا در دو 
حوزه داخلي و بين المللي فعاليت مي كنند. در حوزه داخلي 
مس��ائلي از قبيل رابطه بين دولت و كليس��ا، دفاع از حقوق 

ش��هروندي و آزادي ه��اي مدني براي گروه ه��اي مذهبي به 
خصوص اقليت هاي مذهبي، مسائل زیستي و مسائل مرتبط 
با زندگي از قبيل س��قط جنين و مس��ائل مرتبط با ازدواج و 
طالق را مورد بررسي قرار مي دهند. اما بررسي ميزان خشونت 
در كشور و راه هاي مقابله با آن و قانون هایي كه براي مقابله با 
ترویج خشونت در كشور ضروري است هم از دیگر حوزه هایي 

است كه این البي هاي مذهبي در آن زمينه كار مي كنند. 
 در عرصه بين المللي، اصلي ترین و مهم ترین مس��اله مورد 
بحث در البي ها مس��ائل حقوق بش��ري است. از طرف دیگر 
مس��ائل اقتصادي به خصوص تالش براي كاهش بدهي هاي 
خانوارها و ترویج دموكراسي و صلح هم از دیگر مسائلي است 
كه توس��ط البي ها مورد بررسي قرار مي گيرد. از طرف دیگر 
البي ه��اي مذهبي در آمریکا ت��الش مي كنند تا با گروه هاي 
مذهبي فعال در كش��ورهاي دیگ��ر هم ارتباط موثري برقرار 
كنند تا از این طریق بتوانند در مورد مس��ائل انس��اني كاري 
جهاني انجام دهند. این سياست مي تواند در درازمدت قدرت 
البي هاي مذهبي را در تمامي دنيا افزایش دهد. به خصوص 
اگر این همکاري منجر به بيش��تر شدن سطح امنيت و رفاه 
و ارتقاي حقوق انساني در كشورهاي در حال توسعه شود. 

 سوال دیگري كه در مورد كاركرد البي هاي مذهبي وجود 
دارد این اس��ت كه این البي ه��ا چگونه اهداف خود را دنبال 
مي كنن��د و از چ��ه روش هایي براي تاثيرگ��ذاري بر فضاي 
سياستگذاري آمریکا استفاده مي كنند. مطالعات انجام شده 
توسط موسسه پيو نشان مي  دهد كه 4۱ درصد از البي ها از 
طریق افزایش سطح اطالعات مردم و اتحادیه ها اهدافشان را 
دنبال مي كنند. آنها گروه هاي آموزشي در بين سياستگذاران 
ایجاد مي كنند تا اطالعات دیني را در اختيار آنها قراردهند. 
از نظ��ر این البي ها در صورتي كه یك فرد از نظر مذهبي به 
درک و اعتقاد رس��يده باشد، مي تواند اهداف مذهبي آنها را 

نيز در جریان سياستگذاري پياده كند. 
۱۵ درص��د از البي هاي مذهبي فع��ال در آمریکا از طریق 
مذاكره مستقيم با مقامات رسمي اهدافشان را دنبال مي كنند. 
آنها بر این باورند براي رسيدن به هدف باید مذاكره مستقيم 
داش��ت و خواس��ته ها را بيان كرد. ده درصد از اتحادیه ها از 
طربق نوش��تن نامه یا ارس��ال ایميل به مقامات سياستگذار 
خواسته هایشان را مطرح مي كنند و در این زمينه بسيار مصر 
هس��تند. ۱۰ درصد هم مکاتبه با سياستگذاران را به عنوان 
هدف اصلي خود در نظر گرفته اند و مي گویند كه باید مکاتبات 
پيگير و مس��تمر باشد و رابطه اي فراتر از رابطه یك طرفه ها 
با سياس��تگذاران ایجاد شود. ۷ درصد از البي هاي مذهبي از 
طریق انتش��ار خبرنامه تالش مي كنند تحوالت مد نظر خود 
را به عنوان معضالتي كه باید با آنها مقابله شود معرفي كنند 
و ۵ درصد از طریق اثرگذاري روي افکار عمومي اهدافش��ان 

را دنبال مي كنند. 
 در پای��ان باید گفت كه قدرت گرفت��ن البي هاي مذهبي 
در آمریکا مي تواند روي سياس��ت هاي این كش��ور در عرصه 
بين المللي تاثير زیادي داش��ته باش��د به خصوص كه بخش 
زیادي از سياست هاي مورد استفاده توسط این البي ها، شامل 
آموزش و تاثيرگذاري روي افکار عمومي اس��ت كه مي تواند 
در دراز مدت روي تصميمات آمریکایي ها تاثير داشته باشد. 
به همين دليل اس��ت كه قدرت گرفتن البي هاي دولت هاي 
مختلف در این كش��ور یك عامل مهم و تاثيرگذار در حفظ 
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نقش و تاثيرگذاري البي ها در روند قانون گذاري آمريكا

سياس��ت عرصه نفوذ و رقابت جریان هاي 
سياس��ي براي كس��ب قدرت بيشتر است. 
در این كارزار گروه هاي سياس��ي با توس��ل 
به ابزارهاي مختلف مالي، حزبي و سياس��ي 
سعي در هدایت خط مشي هاي كالن سياسي 
قدرت هاي بزرگ هستند. طبيعي است كه 
گروهي كه از سازمان یافتگي بيشتر، امکانات 
مالي، شبکه اي و اطالعاتي بيشتر برخوردار 
باش��د به همان نس��بت تاثيرگذاري بيشتر 
در روندهاي سياس��ي و قانون گذاري كشور 
مورد نظر خواهد داشت. در جهان سياست 
هيچ گروهي اندازه البي هاي یهودي حضور 
و نفوذي تاثيرگ��ذار در نظام هاي تقنيني و 
اجرایي دولت ه��اي بزرگ ندارند. در همين 
خصوص اس��تفان وال��ت از متفکران بزرگ 
نظریه رئاليس��م ب��ر این باور اس��ت كه در 
دس��تگاه سياس��ت خارج��ي آمری��کا هيچ 
گروهي اندازه البي هاي صهيونيس��تي نفوذ 
س��ازماني و سياس��ي ندارد. در آمریکا نفوذ 
البي هاي اسرایيلي به دو شکل مطرح است. 
س��ازمان هاي رس��مي مثل كميت��ه روابط 
عمومي اسرایيلي- آمریکا موسوم )به ایپك(

)۱( بر این عقيده اس��ت كه نباید هيچ گونه 
اختالف و واگرایي ميان سياس��ت خارجي 
آمریکا با اس��رایيل وجود داش��ته باشد. در 
برابر سازمان هایي همچون جي استریت)۲( 
از رویکرد تعادلي در سياس��ت خاورميانه اي 

آمریکا حمایت مي كند. 
اگرچه در بس��ياري از محافل مطبوعاتي و 
سياس��ي آمریکا این دیدگاه مطرح است كه 
تف��اوت آنچناني ميان گروه جي اس��تریت با 
دیگر جریان هاي حامي اس��رایيل در آمریکا 
وجود ندارد اما در تاكتيك ها اختالف فاحش 
اس��ت. در این خصوص دایالن ویليامز رئيس 
مجموعه جي اس��تریت طي مصاحبه اي اعالم 
كرده است كه در حدود 8۵ درصد سياست ها 
و رویکرده��ا هماهنگي كامل ميان گروه هاي 
حامي اس��رایيل در آمریکا وجود دارد. تفاوت 
در ۱۵ درصد اس��ت و این مربوط به آنچه كه 
ت��الش آمریکا براي حل منازعه اس��رایيل و 
فلسطين است؛ است. بر فرض مثال این گروه 
معتقد به شناسایي حقوق فلسطينان و تشکيل 
دولت رس��مي اس��ت، امري كه سازمان هاي 

افراطي یهودي در آمریکا به ش��دت با مساله 
تش��کيل دولت فلس��طيني مخالف هستند. 
قابل ذكر اس��ت كه س��ازمان جي استریت با 
۱8۰ هزار حامي، ۵۰ شعبه محلي و 4۰گروه 
با بودجه اي در حدود ۷ ميليون دالر در حال 
فعاليت است. شعار و ارمان این گروه تاكيد بر 
مشاركت سياسي بدون نگاه هاي افراط گرایي 
اس��ت. از این منظر قدرت گيري این گروه در 
فض��اي قانون گذاري و اجرایي آمریکا بيش از 
هر چيز نش��انگر تغييرات عميق سياسي در 
البي هاي قدرتمند صهيونيستي در آمریکاست. 
گروه ه��اي افراطي بي��ش از هر زمان دیگري 
اعتبار و جایگاه خودشان را از دست داده اند. نخ 
نما شدن سياست ها و استراتژي جریان هایي 
چون ایپك كه توجه و نگرش صرف بر منافع 
اسرایيل بدون توجه به اهداف راهبردي آمریکا 
در منطقه مهم خاورميانه دارد، باعث تضعيف 
پایه هاي نفوذي این جریان در كنگره آمریکا 
شده است. این امر به عيني ترین شکل ممکن 
در جریان توافق موسوم به برجام در دوره اوباما 
اتف��اق افتاد. در بحبوحه ش��کل گيري توافق 
برجام، جریان هاي افراطي وابسته به اسرایيل 
بس��يار تالش داشتند با نفوذ بر كنگره و كاخ 
س��فيد مانع از به بار نشستن مذاكرات برجام 
شوند. بنيامين نتانياهو نخست وزیري اسرایيل 
در گرماگرم مذاكرات برجام به آمریکا س��فر 
ك��رد و در جمع كميته موس��وم به آیپك به 
ایراد س��خنراني پرداخت. نتانياهو همچنين 
در حضور اعضاي كنگره آمریکا، سعي داشت 
ب��ا معرفي ای��ران به عنوان منب��ع تهدید در 
خاورميانه، روند تواف��ق برجام را به مخاطره 
اندازد و س��مت و سوي مذاكره را تغيير دهد. 
برآین��د و نتيجه تالش ه��اي نتانياهو تاثيري 
جز ت��داوم مذاكره نداش��ت و ب��اراک اوباما 
رئيس جمه��وري وقت آمری��کا در اظهاراتي 
بي پرده اعالم داشت كه اظهارات نتانياهو هيچ 
حرف تازه اي نداشت و وي صرفا در تالش براي 
برهم زدن مذاكرات صلح برجام است. همسو با 
اظهارات اوباما، در كنگره آمریکا نيز، سخنان 
نخست وزیري اسرایيلي خواهاني پيدا نکرد و 
وي بدون كسب نتيجه اي ملموس، آمریکا را 
به مقص��د تل آویو ترک كرد. در كنار ناكامي 
دولت صهيونيس��تي دربره��م زدن برجام در 
دوره اوباما بایس��تي به تقابل محور واشنگتن 
و تل آویو در برنامه مربوط به شهرک س��ازي 
هم اشاره كرد. براي اولين بار در تاریخ روابط 
آمریکا با رژیم صهيونيستي شاهد این هستيم 
كه دولت آمریکا به صورت رسمي در شوراي 
امنيت س��ازمان ملل از حمایت از اس��رایيل 

دست مي كش��د و با دادن راي ممتنع زمينه 
محکومي��ت این رژیم را در خصوص توس��عه 
شهرک سازي ها فراهم مي كند. بروز اتفاقاتي 
از این دس��ت این تفکر را در ميان البي هاي 
قدرتمن��د یهودي در آمری��کا ایجاد كرده كه 
بایس��تي دس��ت به تغيير رویه و تاكتيك در 
سياست ها و استراتژي هاي نفوذ شان دهند. 
برنام��ه و رویکرد جدید ای��ن جریان ها امروز 
ب��ر این اصل اس��توار ش��ده كه ای��ن تلقي و 
تص��ور را ابتدا در محاف��ل مطبوعاتي و افکار 
عمومي آمریکا ج��اي دهند كه اوال تناقضي 
مي��ان رویک��رد و منافع راهب��ردي آمریکا و 
اس��رایيل در خاورميانه وجود ن��دارد و نکته 
مهم تر اینکه رویکرد و استراتژي اسرایيل در 
خاورميانه كامال با منافع كالن امنيتي آمریکا 
در بحران ها و تحوالت خاورميانه همخواني و 
همپوشاني كامل دارد. با عطف به این امر امروز 
سران صهيونيستي همسو با البي هاي حاضر 
در كنگره آمریکا بسيار تالش دارند؛ تهدیدات 
و بحران هاي موجود در خاورميانه را در درجه 
اول تهدید و خطري براي منافع آمریکا جلوه 
دهند. از منظري البي هاي یهودي ضمن تالش 
براي مجاب سازي دولت آمریکا به تقابل بيشتر 
با ایران و تشدید تحریم ها سعي دارند، پيرو و 
دنباله رو سياست هاي ترامپ باشد. این مساله 
چندین مزیت براي اس��رایيل دارد. نخس��ت 
اینکه با پيش��گامي دولت آمریکا در تحوالت 
خاورميان��ه، از جو منفي توام با س��وءظن در 
داخل آمریکا نسبت به البي هاي یهودي كاسته 
مي ش��ود و كليه اقدامات و سياست ها به پاي 
خود دولت آمریکا و ش��خص ترامپ نوش��ته 
مي ش��ود و نکته مهم دیگر اینکه اس��رایيلي 
با خيالي آس��وده تر به اهداف خود در منطقه 
دس��ت خواهند یافت. افزایش تقابل مستقيم 
ميان آمریکا و ای��ران، بيش از هر چيز باعث 
تقویت موضع اسرایيل در منطقه مي شود. در 
شرایطي كه خود آمریکایي ها آوانگارد مقابله 
با ایران هس��تند، سران صهيونيستي چه بسا 
با فضاي تنفس��ي بيشتر به اعمال برنامه هاي 

خود در منطقه خواهند پرداخت. 
در واق��ع البي یهودیان آمری��کا حتي در 
كانادا نخس��تين كس��اني بودند كه بر عليه 
برج��ام در برابر كاخ س��فيد و كنگره تجمع 
كردند. انحصار مالي در كنار نفوذ گس��ترده 
در ساختار سياسي آمریکا دو ویژگي بزرگ 
البي یهودیان اس��ت كه ت��وان قبضه عرصه 

سياسي آمریکا را به آنها داده است. 
1- AIPAC
2- Jstreet

دکتر نیكنام ببري
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باتالق ارزي
گروه اقتصاد کالن|

بازار ارز همچنان ملتهب است. با گذشت 
بي��ش از چند ماه از ناآرامي هاي بازار ارز، 
به نظر مي رس��د، راهکارهاي دولت براي 
كنترل این ب��ازار ناكام مانده اس��ت. در 
هفته هاي گذشته بسياري از فروشندگان 
تحت تاثير بي ثباتي هاي بازار س��ياه ارز، 
ن��ه كاالی��ي مي فروختند و ن��ه كاالیي 
مي خریدن��د. این بدترین ن��وع ركود در 
اقتصاد كالن است. فقدان چشم اندازهاي 
روش��ن و همچنين تش��دید ریسك هاي 
سياسي ناشي از دولت آمریکا، موجب شده 

تا همه بازیگران اقتصادي كشور به انتظار 
شرایط با ثبات و حداقل قابل پيش بيني 
بنشينند. در این مسير نيز دولت مي كوشد 
تا بازار متش��کله اي كه بتواند نظام عرضه 
و تقاض��اي ارزي را س��امان دهد، ایجاد 
كند. افسوس كه در این موقعيت خطير، 
اعتماد عمومي نيز به تدریج در حال رنگ 
باختن است. با این حال تغييرات قيمت 
ارز، كش��ش باالیي در ایجاد تورم داخلي 
و كاهش دستمزد واقعي در اقتصاد ایران 
دارد. متاس��فانه در روزهاي اخير قيمت 
بسياري از كاالها، به صورت نمایي افزایش 

یافته و از سوي دیگر توليدكنندگان نيز 
یاراي به دوش كشيدن هزینه هاي توليد 
را ندارند. در این پرونده با نگاهي دقيق به 
شرایط اقتصادي كشور، مجراهاي تغيير 
قيم��ت كاالهاي داخلي از طریق افزایش 
قيمت ارز بررس��ي مي ش��ود. با توجه به 
اینکه بيش از 8۰ درصد واردات ایران به 
كاالهاي واس��طه اي و نهاده هاي توليدي 
مربوط اس��ت، بس��يار حائز اهميت است 
كه روند تغييرات نرخ ارز را با هزینه هاي 
توليد تحليل كنيم. در ادامه مشروح این 

پرونده را مي خوانيد: 
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افزای��ش نرخ ارز و همچنين روند رو به 
رشد قيمت دالر در روزهاي اخير، موجب 
شد تا قيمت برخي كاالها بطور فزاینده اي 
افزایش یابد. البت��ه تغيير در قيمت ها با 
توجي��ه افزایش نرخ ارز چند دليل اصلي 
دارد كه در ادامه به آنها خواهيم پرداخت. 

 رشد نهاده هاي تولیدي
هرچند در سبد مصرفي یا شاخص هایي 
نظير CPI بيش��تر خدم��ات و كاالهاي 
نهای��ي م��ورد بررس��ي ق��رار مي گيرد و 
دولتم��ردان و سياس��تمداران مي توانند 
ب��ه راحتي س��بدهایي را در نظر بگيرند 
ك��ه كمتر تح��ت تاثير افزای��ش نرخ ارز 
است. بطور مثال برآوردها نشان مي دهد 
ك��ه ح��دود 3۰ درصد از س��بد مصرفي 
خانوارها، متاثر از رش��د نرخ ارز اس��ت. 
این در حالي اس��ت كه در سال گذشته 
و س��ال هاي قبل تر، نرخ تورم در اقتصاد 
ایران تك رقمي گزارش ش��د اما نرخ ارز، 
روند چندان با ثبات��ي را تجربه نکرد. بر 
اس��اس این مش��خصه مي توان ادعا كرد 
كه افزایش قيمت هاي كاالهایي كه جزء 
مصارف خانوارها محس��وب مي شوند اما 
در س��بد CPI ق��رار نمي گيرند، موجب 
ش��ده تا ميان نرخ تورم و نرخ ارز شکاف 

به وجود بياید. 
از سوي دیگر اثرگذاري نرخ ارز تنها از 

طریق افزایش واردات اعمال نمي ش��ود. 
براي مثال با رشد قيمت دالر در ماه هاي 
اخير، تورم لوازم یدكي كاميون داران، 3۰ 
درصد افزایش یافت. این افزایش موجب 
ش��د تا حاشيه س��ود بخش هاي حمل و 
نقلي كشور با كاهش روبه رو شود چراكه 
تعرفه ه��اي كرای��ه و حم��ل و نقل بنابر 
تشخيص مقامات مسئول ثابت ماند. هر 
چند این اقدام موجب اعتراض گس��ترده 
كاميون داران ش��د، اما دولت كوشيد تا با 
قطع كردن رشته افزایش قيمت ها كه قرار 
بود از بخش حمل و نقل به مصرف منتقل 
ش��ود و رشد هزینه هاي حمل و نقلي بر 
قيمت كاالي تمام شده سرشکن شود، از 
رون��د فزاینده نرخ تورم بکاهد. در نتيجه 
این اق��دام، كاميون داران و بدنه حمل و 

نقلي كشور، همراهي نکردند. 
صرفه هاي اقتصادي در افزایش قيمت 
ارز از بين مي رود. متاسفانه تخصيص ارز 
به بخش هاي متعدد بسيار ناكارآمد بوده 
و هم��واره رانت بس��ياري را براي برخي 
فراهم كرده است. بطور مثال شركت هاي 
واردكننده گوش��ي ك��ه رابطه نزدیکي با 
هس��ته هاي قدرت دارن��د، ارز دولتي را 
دریاف��ت كرده و به صورت آزاد به فروش 
مي رس��انند. براي مثال برخي بنگاه هاي 
تولي��دي كه براي واردات نهاده هاي خود 
نياز به ارز دولتي دارند، ناگزیرند كمتر از 

مقدار مورد نياز خود ارز دریافت كنند و 
مابقي تقاضاي خود را در بازارهاي سياه و 
آزاد با رقم هاي چند برابري، دنبال كنند. 
البت��ه ران��ت ارزي در ایران تنها به این 
مورد خالصه نمي ش��ود. دیوید ریکاردو 
اقتصاددان برجس��ته هلندي در توضيح 
ران��ت، با این مثال آغاز مي كند كه فرض 
كنيد دو كش��اورز در دو زمين مرغوب و 
نامرغوب توليد مي كنند. كش��اورزي كه 
در زمين نامرغوب توليد مي كند، طبيعتا 
با هزینه بيشتري توليد مي كند بنابراین 
زماني كه هر دو توليدكننده قرار اس��ت 
محصول خود را به فروش برس��انند، هر 
دو با یك قيمت مي فروشند. توليدكننده 
زمي��ن مرغوب با هزینه بس��يار كمتري 
توليد ك��رده اما به قيم��ت توليدكننده 
زمي��ن نامرغ��وب به فروش مي رس��اند، 
مابه التفاوت س��ودي كه مي كند را بهره 
مالکانه یا رانت عنوان مي كنند. در اقتصاد 
كش��ور نيز وضع به همين صورت است. 
برخ��ي واردكنندگان ب��ا ارز دولتي وارد 
مي كنند بط��ور مثال نهاده هاي توليدي، 
ام��ا به قيمت ارز آزاد محصول خود را به 
فروش مي رسانند. براي مثال هزینه هاي 
مرغداري در دوره هاي اخير دو برابر شده 
است. قيمت واكسن و نهاده هاي خوراكي 
به شدت افزایش یافته است. این در حالي 
است كه دولت به واردكنندگان نهاده هاي 

مجاري افزایش قیمت کاالها به تبعیت از رشد قیمت دالر
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اصلي، ارز تخصيص داده است. 
با این حال از دو روش یادشده قيمت 
محصوالت تمام  ش��ده اي ك��ه حتي ارز 
دولتي نيز به آنها تخصيص داده ش��ده، 
با رون��د فزاینده نرخ ارز در بازار س��ياه 
افزایش مي یابد. از س��وي دیگر افزایش 
كشش صادراتي نيز به نوبه خود موجب 
افزایش قيمت هاي داخلي مي شود. بطور 
مثال زماني كه نرخ ارز افزایش مي یابد، 
صادركنن��دگان تش��ویق به ص��ادرات 
مي ش��وند و س��همي كه بای��د در بازار 
داخل��ي عرض��ه كنن��د را ب��ا توجه به 
افزایش درآمد صادرات��ي خود، كاهش 
مي دهن��د و از ای��ن رو عرض��ه در بازار 
داخلي كمتر مي ش��ود یا در قيمتي كه 
با قيمت هاي صادراتي همراستا شود، به 
تعادل مي رس��د. نمونه بارز این افزایش 
در قيمت آب معدني كامال مشهود است. 
بط��ور مثال توليد كنن��ده آب معدني از 
صادرات یك ش��ل آب به عراق ۱۰ هزار 
توم��ان درآمد دارد ام��ا از فروش آن به 
بازار داخلي 6هزار تومان. از این رو براي 
اینکه انگي��زه اي براي عرضه داخلي نيز 
داشته باش��د، قيمت محصوالت خود را 

افزایش مي دهد. 

 تدابیر دولت براي کنترل نرخ ارز
در روزهاي اخبر بازار سرمایه درصدد 
ایج��اد بازار آتي ارز اس��ت. در این باره 
نيز معاون مرك��ز پژوهش هاي مجلس 
گفته است: »پيش��نهاد راه اندازي بازار 
آتي ارز كه مي تواند یك ثبات و اعتماد 
را در ب��ازار ایج��اد كند طي چند نوبت 
ارائه شده و اميدواریم این موضوع مورد 
توجه دولت قرار گيرد.« با این حال به 
اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي، 
مهم ترین عنصر تشکيل یك بازار، اعتماد 
عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان به آن 
بازار اس��ت. با این وجود تش��کيل بازار 
متشکله ارزي كه بتواند نقطه همگرایي 
تقاضاكنندگان  و  عرضه كنندگان  براي 
باش��د، حياتي تری��ن نياز ب��ازار ارز در 
برهه كنوني اس��ت. در دوره هاي اخير، 
برخي بدعهدي ه��اي بانك ها در قبال 
سپرده هاي ارزي موجب شده تا اعتماد 
عمومي نس��بت ب��ه چني��ن تدابيري 
كمرنگ ت��ر ش��ود. با این ح��ال انتظار 
م��ي رود در ماه ه��اي آت��ي، ه��م نظام 
تخصيص ارز و هم عرضه آن روندهاي 
اصالحي خود را از س��ر بگيرد و دست 
دولت به تدریج از این بازار كوتاه ش��ود 
هرچن��د با توج��ه به ش��رایط، چنين 

انتظاري بعيد به نظر مي رسد. 

کارشناس اقتصادي در گفت وگو با اتاق بازرگاني عنوان کرد: 

 سياست هاي پولي درست
براي کنترل لنگر ارزي

محمد صافي، کارشناس اقتصادي در گفت وگو با اتاق بازرگاني از تاثیرات 
نرخ ارز بر قیمت هاي داخلي س�خن گفت. به گفته این اقتصاددان، نرخ 
ارز از دو مجرا اثر خود را بر قیمت هاي داخلي تحمیل مي کند. نخس�ت 
افزایش قیمت هاي کاالهاي وارداتي تمام شده و واسطه اي و دوم از طریق 
افزایش نرخ هاي انتظاري و فقدان چشم انداز الزم براي عرضه کاال و حتي 
تبیین حاشیه س�ود مناسب. روند فزاینده نرخ ارز در سال هاي موجب 
شده تا بس�یاري از اقتصاددانان بر رابطه سیاست هاي پولي و تغییرات 
نرخ ارز تحقیقات مفصلي را به عمل آورند. نتایج این تحقیقات نش�ان 
مي دهد که هر چه سیاس�ت هاي پولي کشور کنترل شده تر و نرخ تورم 
پایین تر باش�د، تاثیر تغییرات نرخ ارز نیز به همان میزان کمتر خواهد 
بود. نكته اساسي آنجاست که کنترل نرخ نیز با چه شرایطي و از طریق 
چه ابزارهایي صورت گیرد. با این حال قرار گرفتن اقتصاد در یک محیط 
آرام تورمي مي تواند تا حدود زیادي از ش�دت تاثیر نرخ ارز بكاهد. در 

ادامه مشروح این مصاحبه را مي خوانید: 

 در اقتصاده�اي توس�عه یافت�ه، 
معضل تورم چقدر اهمیت دارد؟

رش��د اقتصادي، تورم و بيکاري همواره 
سه مساله اساس��ي در حوزه علم اقتصاد 
كالن بوده و به نوعي مي توان گفت عمده 
مطالعات این بخش از علم اقتصاد بر ارائه 
راهکارهایي در این سه حوزه متمركز بوده 
اس��ت. اگر چه در سال هاي اخير تورم به 
عنوان یك مساله حل شده در اقتصادهاي 
توس��عه یافته و حتي اقتصادهاي در حال 
توس��عه مطرح اس��ت و از اولویت اقتصاد 
كالن خارج ش��ده، اما متاسفانه كشور ما 
جزء معدود كشورهایي است كه همچنان 
ب��ا این پدیده رو به رو اس��ت. بر اس��اس 
گزارش س��ال ۲۰۱3 بانك جهاني، ایران 
از نظر داش��تن نرخ تورم دو رقمي پایدار 
و مس��تمر در بين سایر كشورهاي جهان 

متمایز است. 
 تشدید تورم و حتي استمرار آن 
در س�ال هاي گذش�ته به کدام عامل 

مربوط مي شود؟ 
بر اس��اس مطالعات انجام شده یکي از 
عوامل مهم تاثيرگ��ذار بر تورم در ایران، 
افزایش نرخ ارز اس��ت. در واقع با كاهش 
ارزش پول ملي، قيمت واردات و در نتيجه 
هزینه تامي��ن نهاده هاي وارداتي افزایش 
یافته و قيمت هاي داخلي تحت تاثير قرار 
مي گيرند. بنابراین افزایش قيمت واردات 
به دليل كاهش ارزش پول داخلي یکي از 
دالیل افزایش تورم و تضعيف رابطه مبادله 
است. تورم ایجاد شده در اثر كاهش ارزش 

پول ملي، از قدرت واحدهاي توليدي در 
حف��ظ ارزش واقع��ي منابع كاس��ته و به 
اس��تناد همين موضوع است كه سازوكار 
تاثير نوسان نرخ ارز و اثر آن بر متغيرهاي 
كالن اقتصادي همواره مي بایس��ت مورد 

توجه تصميم گيران اقتصادي باشد. 
 چرا؟

بطور كلي نرخ ارز و نوس��انات آن مامن 
تاثير گذر در اقتصادهاي مرتبط با دنياي 
خارج اس��ت. در این اقتصادها نرخ ارز بر 
قيمت كااله��ا و خدمات وارداتي در بازار 
داخ��ل و قيمت كاالهاي س��اخت داخل 
تاثير مي گ��ذارد. در صورتي كه به دالیل 
داخلي یا خارجي یا با اعمال سياست هاي 
اقتصادي نرخ ارز در كشور افزایش یابد، از 
آنجا كه حجم وسيعي از واردات را كاالهاي 
مصرفي و سرمایه اي و نيز مواد اوليه مورد 
نياز كارخانجات تشکيل مي شود، قيمت 
كاالها و خدمات در داخل تحت تاثير قرار 
گرفت��ه و موجب افزایش قيمت كاالهاي 
مصرف��ي واردات��ي و ني��ز افزایش قيمت 

تمام شده توليدات داخلي خواهد شد.  
 گ�ذر ن�رخ ارز را چط�ور تعریف 

مي کنید؟
گ��ذر ن��رخ ارز بط��ور خالص��ه درجه 
تغيي��رات نرخ ارز اس��ت ك��ه در قيمت 
كاالهاي تج��اري انعکاس مي یاید. گذر، 
ب��ه تغيي��رات قيمت كااله��اي وارداتي 
ناشي از شوک نرخ ارز مي گویند. بر این 
اساس اگر تاثير كاهش ارزش پول داخلي 
كامال به قيمت كاالهاي وارداتي انعکاس 



باید، آنگاه گذر كامل اس��ت اما اگر فقط 
بخشي از كاهش ارزش پول به قيمت هاي 
وارداتي منتقل شود، آنگاه گذر ناقص یا 

جزئي خواهد بود. 
  مكانی�زم این اثرگ�ذاري به چه 

صورت است؟
مي توان گفت س��ه دليل اصلي بررسي 
فرآین��د و مي��زان در تغييرات ن��رخ ارز 
ب��ه قيمت ه��ا پيش بيني ت��ورم و تنظيم 
سياس��ت پولي در واكن��ش به تکانه هاي 
تورمي، اثر انتقال تغيير نرخ ارز بر جریان 
تجارت خارجي و درک اثر انتقال تغييرات 
نرخ ارز در س��طح بخش��ي و كالن و ارائه 
چشم اندازهاي بين المللي برخي از صنایع 
خاص است. فرآیند گذار در دو مرحله به 

وقوع مي پيوندند. 
در مرحله اول نوسانات نرخ ارز به قيمت 
كااله��اي وارداتي منتقل مي ش��ود و در 
مرحله دوم تغيي��رات در قيمت كاالهاي 
واردات��ي، به قيمت هاي عمده فروش��ي و 
خرده فروش��ي انتقال پيدا مي كند. البته 
اندازه تغييرات منتقل ش��ده در شاخص 
قيمت مصرف كننده به س��هم واردات در 
س��بد مصرفي وابسته است و در شاخص 
قيمت عمده فروش��ي به سهم مواد اوليه 
واردات��ي و به كار گرفته ش��ده در فرآیند 
تولي��د بس��تگي دارد. ام��ا نح��وه انتقال 
تغيي��رات نرخ ارز ب��ه قيمت هاي داخلي 
ی��ا اثر كاهش ارزش پول ملي بر س��طح 
عمومي قيمت ها را مي توان به سه بخش 
اث��ر مس��تقيم، اثر غيرمس��تقيم و اثرات 

انتظاري تقسيم بندي كرد. 
 این تغییرات از چه منابعي نشات 

مي گیرد؟
تغييرات نرخ ارز با رقابت پذیري كاالها در 
بازارهاي بين المللي ارتباط دارد. تضعيف 
ارزش پ��ول داخل��ي باعث ارزان ش��دن 
كااله��اي داخلي براي خریداران خارجي 
ش��ده كه منجر ب��ه افزایش ص��ادرات و 
تقاضاي كل مي شود و به علت وجود مازاد 
تقاضا در بازار داخلي، س��طح قيمت هاي 
داخل��ي افزایش مي یاب��د. از آنجا كه در 
قراردادها، در كوتاه مدت س��طح دستمزد 
اس��مي ثابت است، سطح دستمزد واقعي 
در نتيجه این تحوالت س��ير نزولي یافته 
و توليد نيز افزایش مي یابد. اما با گذشت 
زمان كه دس��تمزدها تعدیل ش��وند و به 
سطح اوليه خود برسند با افزایش هزینه 
توليد، سطح قيمت ها افزایش و در نتيجه 
تولي��د كاهش مي یاب��د. بنابراین كاهش 
ارزش پ��ول، موجب افزای��ش دائمي در 
سطح قيمت ها و افزایش موقتي در توليد 

مي شود. 

 اثرات انتظاري از طرف تولیدکننده 
و مصرف کنن�ده در ای�ن فرآیند چه 

نقشي دارد؟
انتظارات مردم در مورد نوسانات نرخ ارز 
نيز بر ميزان گذر موثر است. زماني انتقال 
تغييرات نرخ ارز بر قيمت هاي داخلي زیاد 
اس��ت كه تغييرات ن��رخ ارزي كه از قبل 
م��ورد انتظار بود تداوم یابد و قيمت ها به 

علت انتظارات عمومي تعدیل شوند. 
 قبال به اثر مستقیم نرخ ارز اشاره 
داشتید. اثر مستقیم تغییر نرخ ارز بر 

قیمت ها به چه صورتي است؟
اثر مستقيم نش��ان دهنده انتقال تغيير 
نرخ ارز به قيمت واردات از طریق تجارت 
خارجي اس��ت. اگر قيمت كاالي وارداتي 
بر حسب واحد پول خارجي ثابت باشد و 
پول داخلي تضعيف ش��ود، قيمت كاالي 
وارداتي برحس��ب پول داخل��ي افزایش 
مي یاید. با توجه به اینکه كاالهاي وارداتي 
عموما كاالي تمام شده یا كاالي واسطه اي 
است، اولي بطور مستقيم و دومي از طریق 
افزایش هزینه توليد و افزایش قيمت تمام 
ش��ده كااله��اي داخلي موج��ب افزایش 

قيمت مصرف كننده مي شوند. 
و اثر غیرمستقیم چطور؟

در مورد اثر غيرمس��تقيم باید گفت كه 
در بررس��ي این موضوع نکته مهم ميزان 
اثرگ��ذاري تغيير نرخ ارز ب��ر قيمت هاي 
داخلي اس��ت كه هم��واره م��ورد عالقه 
اقتصاددان��ان و ب��ه ویژه سياس��تگذاران 
پولي كشورها بوده است. موضوع فوق در 
دهه ۱9۷۰به دليل وجود تورم فزاینده و 
روي آوردن بس��ياري از كشورها به ویژه 
كشورهاي توسعه یافته به نظام هاي ارزي 
انعطاف پذیرت��ر، بيش از پيش مورد توجه 
ق��رار گرفت. در آن زمان تورم بس��يار باال 
موجب شد تا بسياري از بانك هاي مركزي 
در م��ورد نتایج احتمال��ي كاهش ارزش 
پول هاي ملي بر تورم بسيار حساس شوند. 
چراكه این نتایج مي توانست چرخه معيوبي 
از كاه��ش ارزش پول ملي و افزایش تورم 
را در كش��ورها ایجاد كند. تضعيف شدید 
ارزش پول ملي مي تواند منجر به تورم شده 
و س��پس انتظارات تورم��ي را نيز افزایش 
مي دهد. اما اگر سياس��تگذاران اقتصادي 
بطور جدي اقدام به كاهش و تثبيت تورم 
كنند، این احتمال كه تضعيف ارزش پول 
بتواند به مارپيچ تورمي بينجامد، كاهش 
خواه��د یاف��ت. اگر چه عوام��ل مختلفي 
مي تواند باعث ایجاد روند كاهشي و تثبيتي 
تورم ش��ود، در این ميان انتقال به سوي 
نظام هاي پولي قاب��ل اعتمادتر از اهميت 

بسيار زیادي برخوردار است. 

 این تغییرات عموما با چه سرعتي 
روي مي دهد؟

بطور كلي اندازه و سرعت گذر به عوامل 
مختلف��ي از جمله انتظارات تورمي مردم 
در ط��ول دوران كاه��ش ارزش، هزین��ه 
تعدیل قيمت ها، قيمت كاالهاي وارداتي 
و ش��رایط تقاضا بس��تگي دارد. در سال 
۱99۵ با بررسي ۲3 مطالعه تجربي انجام 
ش��ده در مورد انتقال تغييرات نرخ ارز در 
كشورهاي مختلف، اقتصاددانان دریافتند 
ك��ه تقریبا در همه این كش��ورها انتقال 
تغييرات نرخ ارز ناقص بوده است و ميزان 
انتقال نرخ ارز در بين كشورهاي مختلف 
با توجه ب��ه درجه باز بودن اقتصاد آنها و 
اندازه اقتصادي كش��ورها متفاوت است. 
مطالع��ه دیگري اثر ن��رخ ارز را براي ۷۱ 
كش��ور مورد بررسي قرار داد. این مطالعه 
نشان مي دهد كه در دوره ۱98۰ تا ۱998 
اثرگذار ب��ر قيمت مصرف كننده در طول 
زمان افزایش مي یابد و بعد از یك س��ال 
به حداكثر مقدار خود مي رسد. همچنين 
با توجه به بررس��ي هاي دیگر، اثر انتقال 
تغييرات نرخ ارز بط��ور قابل مالحظه اي 
در كشورهاي توس��عه یافته در مقایسه با 

اقتصادهاي نوظهور كمتر است. 
 به انتقال ناقص گذر ارزي اش�اره 
کردی�د. این نوع اثرگ�ذاري چه نوع 

ویژگي هایي دارد؟
انتقال ناقص تغيي��رات نرخ ارز مربوط 
به حالتي اس��ت كه تعدی��ل قيمت براي 
توليد كنندگان به نوعي پرهزینه اس��ت و 
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بط��ور كلي آنها در م��ورد اینکه تغييرات 
قيم��ت واردات دائم��ي یا ادواري اس��ت 
مطمئن نيستند. بنابراین تاخير در تعدیل 
قيمت ها تا زماني كه توليد كنندگان نسبت 
به ت��داوم تکانه ها اطمينان حاصل نکنند 
و به دنبال آن ميزان تغيير حاش��يه سود 
خود را تعيين نکنند، وجود خواهد داشت. 
 در این بین چه سیاس�ت هایي را 
براي جلوگیري از آن توصیه مي کنند؟

در خصوص عوامل موثر بر نرخ ارز در ميان 
اقتصاددان��ان دو دیدگاه عمده وجود دارد كه 
دی��دگاه اول ب��ر نقش عوامل��ي مانند قدرت 
بازاري و تبعيض قيمت در بازارهاي بين المللي 
تاكيد مي ورزد. بر اساس این دیدگاه، نرخ ارز 
توسط متغيرهایي نظير كشش قيمتي تقاضا 
و س��اختار بازار تعيين مي شود كه مستقل از 

نظام هاي پولي كشورهاست. 
دیدگاه مقابل كه توس��ط تيلور در سال 
۲۰۰۰ مطرح شده است، نرخ ارز را وابسته 
به ش��رایط تورمي كشورها مي داند. تيلور 
براي تبيين ارتباط بين درجه ظهور نرخ 
ارز و محيط ه��اي تورم��ي عنوان مي كند 
ك��ه با افزایش واكنش قيمت، نس��بت به 
افزایش هزینه ها در نتيجه افزایش نرخ ارز، 
كشورهایي كه از تورم باالتري برخوردارند، 
همواره داراي درجه عبور نرخ ارز بيشتري 
بوده اند. لذا بر اس��اس این دیدگاه، درجه 
عبور نرخ ارز بستگي به نظام هاي پولي و 
ارزي كشورها دارد و در كشورهاي با نظام 
پولي معتبر و نرخ تورم پایين تر، درجه نرخ 

ارز نسبتا پایين است. 

با توجه به دیدگاه تيلور مالحظه مي شود، 
ارتب��اط بي��ن نظام هاي پول��ي و نرخ ارز 
عمدتا وابسته به محيط هاي تورمي است. 
مطالعات تجربي صورت گرفته در زمينه 
بررسي تاثير متغير نظام پولي و متغيرهاي 
كالن اقتص��ادي در درجه عب��ور نرخ ارز 
نظير مطالعات تيلور )۲۰۰۰(، دور و كس 
و یتمن در س��ال ۲۰۰۲، یينيچي و كاررا 
در س��ال ۲۰۰6، ميشکين و همکاران در 
سال ۲۰۰۷، آنيلي و سوا در سال ۲۰۰9، 
خياون در سال ۲۰۱۰ و وینکلرید در سال 
۲۰۱۱ نشان مي دهد كه با اتخاذ نظام پولي 
مبتني بر هدف گذاري تومي و قرار گرفتن 
در محي��ط تورمي پایين، درجه عبور نرخ 

ارز كاهش یافته است. 
 در هر حال شدت این انتقال وابسته 

به چه پارامترهاي دیگري است؟
مي��زان انتق��ال تغيي��رات ن��رخ ارز به 
قيمت ها، به ميزان زیادي به سهم واردات 
بس��تگي دارد. هرچ��ه س��هم واردات در 
كاالهاي مصرفي باالتر باشد، ميزان انتقال 
تغييرات نرخ ارز بيش��تر است. با افزایش 
س��هم واردات در مخ��ارج مصرفي انتظار 
مي رود ك��ه روند قيمت واردات به خوبي 
تورم داخلي را توضيح دهد در این صورت 
تغيي��ر قيمت ه��اي واردات موجب تغيير 

قيمت مصرف كننده مي شود. 
قيم��ت  ش��اخص  ان��دک  واكن��ش 
مصرف كننده در برابر تغييرات نرخ ارز در 
كوتاه مدت لزوما دليل چسبندگي قيمت 
اس��مي بر حسب پول مصرف كننده یا اثر 
كوچك انتقال مخارج نيست. هزینه هاي 
حم��ل و نقل و توزی��ع و بازاریابي كاالها، 
هزینه كاالهاي وارداتي را افزایش مي دهد و 
حتي اگر كاالهاي وارداتي جانشين نزدیك 
كاالهاي توليد داخلي باشند، ممکن است 
به علت هزینه باالتر به مقدار زیاد مصرف 
شوند. در این حالت، تغييرات نرخ ارز اثر 
كوچکي بر ش��اخص قيمت مصرف كننده 
 دارد. ب��ه عالوه، تفاوت بين قيمت گذاري 
عمده فروش��ان خارجي و خرده فروشان 
داخلي كاالها، موجب انتقال كمتر تغييرات 
نرخ ارز به ش��اخص قيمت مصرف كننده 
مي ش��ود. در واقع اگر فروش��نده خارجي 
كاالرا بر اس��اس قيمت رایج توليد كننده 
عرضه كند و فروش��نده داخلي بر اساس 
قيمت هاي نس��بي و با قيمت رایج محلي 
عرض��ه كند انتق��ال به ش��اخص قيمت 
مصرف كنن��ده كمتر از ش��اخص قيمت 
واردات خواهد ب��ود. از دیگر عوامل موثر 
بر انتق��ال تغيي��رات ن��رخ ارز، برخي از 
متغيرهاي كالن اقتصادي نظير نوسانات 
ن��رخ ارز و توليد ناخالص داخلي اس��ت. 

وارد كنندگان در ش��رایطي ك��ه نرخ ارز 
نوس��ان زیادي دارد، نگران تغيير قيمت 
كاالها هستند و با تغيير حاشيه سودشان 
مایل به كاهش ميزان انتقال تغييرات نرخ 
ارز به قيمت ها مي ش��وند. نوس��ان توليد 
ناخال��ص داخلي و عدم اطمينان در مورد 
تقاضاي كل، حاشيه سود واردكنندگان را 
تغيير مي دهد. مان در سال ۱986 اشاره 
مي كند ك��ه انتقال تابع تقاض��ا همراه با 
نوسانات نرخ ارز است و در یك بازار رقابت 
ناقص با تغيير حاش��يه سود ميزان انتقال 
كاه��ش مي یابد. در ش��رایط تورم پایين 
ميزان اعتماد به نفس سياست پولي بيشتر 
بوده و تغييرات قيمت هاي نس��بي كمتر 
اس��ت و در نتيجه ميزان انتقال تغييرات 

نرخ ارز به قيمت ها كم خواهد بود. 
 مطالعاتي که در خصوص ش�رایط 
ایران انجام ش�ده، بیانگر چه نكاتي 

است؟
در ایران مطالعاتي در خصوص بررسي اثر 
كاهش ارزش پول ملي بر س��طح عمومي 
قيمت ه��ا بطور عام و گذر نرخ ارز بر تورم 
بطور خاص انجام شده است. در مطالعه اي 
با هدف تعيي��ن وضعيت گذر نرخ ارز در 
ایران، نش��ان داده اند كه عبور نرخ ارز در 
ایران ناقص است و نوسانات نرخ ارز واقعي 
بر ش��اخص قيمت واردات تاثير مثبت و 
كمت��ر از یك دارد. این مطالعه همچنين 
نشان مي دهد كه شوک هاي نرخ ارز واقعي 
بيش��ترین اثر را بر شاخص قيمت واردات 
نسبت به سایر شوک ها داشته است. اما در 
بلندمدت ميزان عبور نرخ ارز و تاثير گذاري 
ب��ر قيمت ها افزای��ش مي یاب��د. بنابراین 
نوس��انات نرخ ارز همراه با گذشت زمان، 
آثار بيش��تري بر ش��اخص قيمت واردات 
داشته و این براي سياستگذاري هاي ارزي 
در كش��ور به ویژه از نگاه تورم موجود در 

اقتصاد بسيار با اهميت است. 
از سوي دیگر انتقال تغييرات نرخ ارز بر 
ش��اخص قيمت واردات بيشتر از شاخص 
قيمت مصرف كننده اس��ت. این نتيجه با 
سهم نسبتا بيش��تر كاالهاي قابل مبادله 
در ش��اخص قيم��ت واردات نس��بت به 
ش��اخص قيمت مصرف كننده همخواني 
دارد. از طرف دیگر ميزان انتقال تغييرات 
عرضه پول بر شاخص قيمت مصرف كننده 
سریع تر و بيشتر از شاخص قيمت واردات 
اس��ت. ای��ن موضوع ح��اوي نکته مهمي 
براي سياس��تگذار پولي است. بطوري كه 
اثر انتقال پایين نرخ ارز آزادي بيش��تري 
را براي تعقيب سياست پولي مستقل، به 
ویژه از طریق نظ��ام هدف گذاري تورمي 

فراهم مي آورد. 



در وضعيت كنوني و با وابستگي اقتصادها به 
یکدیگر، مساله تراز پرداخت ها در كشورهاي در 
حال توسعه یکي از مسائل جدي است. بطوري 
ك��ه قيم��ت واردات و حج��م آن یك موضوع 
اساسي در افزایش قيمت هاي داخلي است. نرخ 
ارز مي تواند قيمت هاي داخلي را از طریق تغير 
در قيمت كاالهاي نهایي وارداتي با نهاده هاي 
وارداتي تحت تاثير قرار دهد. با توجه به اینکه با 
افزایش نرخ ارز و به دنبال آن كاهش ارزش پول 
ملي، قيمت واردات و در نتيجه هزینه نهاده هاي 
وارداتي افزایش مي یابد، افزایش قيمت واردات 
به واسطه كاهش ارزش پول ملي مي تواند یکي 
از عوامل ایجاد تورم داخلي باش��د، یعني تورم 
ناشي از افزایش ارزش واردات، كه شدت و ضعف 
آن ني��ز به مي��زان واردات كاالها و خدمات در 

جامعه نسبت داده مي شود. 
تورم ایجاد ش��ده در اث��ر كاهش ارزش پول 
ملي، ت��وان واحد هاي توليدي در حفظ ارزش 
واقعي منابع را كاهش مي دهد، به همين دليل 
نوسان هاي نرخ ارز و اثر آن بر متغيرهاي كالن 
اقتص��ادي از جمله تورم، هم��واره مورد توجه 
سياس��تگذاران اقتصادي بوده اس��ت. اقتصاد 
ایران هم مرتبط با اقتصاد جهاني است و سطح 
قيمت هاي داخلي نمي تواند نسبت به تکانه هاي 
خارجي كه ش��امل نوس��ان هاي قيمت نفت، 

افزایش یا كاهش نرخ ارز و تغيير نس��بت هاي 
واردات اس��ت، مصون بماند. یادداش��ت حاضر 
مي كوشد تا اثر نوسان هاي نرخ ارز یا به عبارت 
دیگ��ر عبور ن��رخ ارز را ب��ر قيمت هاي داخلي 
ب��ه صورت انتق��ال تغيرات ن��رخ ارز به قيمت 
واردات و س��پس انتقال این تغييرات به قيمت 
مصرف كننده و توليد كننده بررسي كند. مطالعه 
حاضر به دنبال پاس��خ به این سوال خواهد بود 
كه با توجه به نوسان هاي نرخ ارز و افزایش آن 
در س��ال هاي اخير، آیا مي ت��وان آن را یکي از 

عوامل تورم این سال ها دانست یا نه؟ 
ادبي��ات مربوط به عبور ن��رخ ارز معموال 
به س��ه دسته تقس��يم بندي مي شود دسته 
اول مطالع��ات مرب��وط به عبور ن��رخ ارز به 
قيمت هاي وارداتي براي صنایع خاص است. 
دسته دوم مطالعات مربوط به عبور نرخ ارز 
ب��ه كل قيمت ه��اي وارداتي بوده و دس��ته 
س��وم مطالعاتي اس��ت كه عبور نرخ ارز به 
قيمت هاي عمده فروشي و مصرف كننده را 
مورد بررسي قرار مي دهد. مطالعات مربوط 
به عبور نرخ ارز در سطح كالن نشان مي دهد 
كه عبور نرخ ارز از دیدگاهي كه اثر تغييرات 
نرخ ارز بر شاخص هاي مختلف قيمت نظير 
شاخص قيمت واردات، شاخص هاي قيمت 
توليد كننده و مصرف كننده را دربرمي گيرد، 
مورد بررس��ي قرار مي دهد. عبور نرخ ارز به 
كاالهاي وارداتي ب��ه صورت درصد افزایش 
قيمت كاالهاي وارداتي بر حسب پول داخلي 
در اثر یك درصد افزایش نرخ ارز و عبور نرخ 
ارز ب��ه قيمت كااله��اي صادراتي به صورت 
درص��د كاه��ش قيمت كااله��اي صادراتي 

برحسب پول خارجي در نتيجه یك درصد 
افزایش نرخ ارز تعریف مي شود، بنابراین عبور 
ن��رخ ارز رابطه بين تغييرات ارزش پول یك 
كش��ور و رابطه مبادله آن كش��ور را بررسي 
مي كن��د. ميزان كم عبور ن��رخ ارز مي تواند 
توضيحي ب��راي عدم حمایت حجم تجارت 
به تغييرات ارزش پول ملي را فراهم آورد. 

عموما درجه عبور نرخ ارز بين صفر و یك 
اس��ت و تحليل عبور نرخ ارز مي تواند در دو 
دوره زمان��ي كوتاه م��دت و بلندمدت مورد 
تجزی��ه و تحليل قرار گي��رد. این دوره هاي 
زماني مي تواند در قالب حاالت مختلف عبور 
نرخ ارز تحليل شود. تغييرات نرخ ارز مي تواند 
از طریق واردات و ص��ادرات بر تراز تجاري 
تاثير داشته باش��د. این تاثير با تغيراتي كه 
نرخ ارز بر شاخص قيمت واردات و صادرات 
مي گذارد، در اقتصاد كشور نمایان مي شود. 
مطالعات جهاني نشان داده اند براي كشورهاي 
كوچ��ك و تك محصولي كه بخش عمده اي از 
صادرات شان را یك محصول تشکيل مي دهد، 
عبور نرخ ارز تنها از طریق واردات قابل بررسي 
است. از این رو زماني كه صحبت از عبور نرخ 
ارز مي ش��ود، منظور تغيير در س��طح عمومي 
قيمت هاست كه از طریق واردات به بخش هاي 

اقتصادي تحميل مي شود. 

 نرخ ارز و قیمت ها
ن��رخ ارز و قيمت ه��ا در ارتب��اط با نحوه 
انتقال تغييرات نرخ ارز به شاخص قيمت ها، 
نخس��تين بار در سال ۱98۷ بطور دقيق به 
این موضوع پرداخته شده است. این مطالعه، 

مكانيزم هاي اثرگذاري نرخ ارز بر اقتصاد
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پای��ه گذار س��ایر مطالعات مرب��وط به این 
موضوع بوده اس��ت. در این مطالعه، تعدیل 
در قيمت هاي نس��بي، نس��بت به تحركات 
و نوس��ان هاي نرخ ارز را براي یك س��اختار 

صنعتي تشریح كرده است. 
دی��دگاه وي بر اس��اس روش هاي مبتني 
بر مباحث خرد و تعادل جزئي اس��توار بوده 
است و پارامترهایي نظير ميزان تمركز بازار، 
درجه همگي محصول و قابليت جانش��يني 
آن، ميزان س��هم نسبي بنگاه هاي داخلي و 
خارجي و ساختار بازار در تشریح تعدیل هاي 
نامبرده به كار گرفته شده اند. نکته قابل توجه 
در بح��ث دورتي��وش وارد ك��ردن مباحث 
اقتصاد خرد در تحليل هاي ارزي اس��ت. دو 
اقتصاددان بزرگ نيز یعني گلدیري و كنتر 
در سال ۱99۷ درصد تغير قيمت واردات در 
نتيجه یك درصد تغيير در نرخ ارز بين كشور 
صادر كنن��ده و وارد كننده را عب��ور نرخ ارز 
ناميده اند. اگر ميزان تغيير در نرخ ارز بطور 
یك به یك به قيمت واردات منتقل ش��ود، 
عبور نرخ ارز كامل و اگر به صورت كمتر از 

یك باشد عبور نرخ ارز ناقص خواهد بود. 
نحوه انتقال تغييرات نرخ ارز به قيمت هاي 
داخلي در قالب اثرات مستقيم و غيرمستقيم 
دسته بندي مي ش��ود. نخست اثر مستقيم 
اس��ت كه این اثر نشان دهنده انتقال تغيير 
ن��رخ ارز به قيم��ت واردات از طریق بخش 
خارجي یك كش��ور است. حال اگر قيمت 
ثاب��ت باش��د و پول داخلي تضعيف ش��ود، 
قيمت كاالي وارداتي بر حسب پول داخلي 
افزای��ش خواه��د یافت. با توج��ه به اینکه 
كاالي واردات��ي نوعا كاالي تمام ش��ده یا 
كاالي واسطه اي اس��ت، اما بطور مستقيم 
و دوم��ي بط��ور غيرمس��تقيم و از طری��ق 
افزایش هزینه توليد و افزایش قيمت تمام 
شده كاالي داخلي، موجب افزایش قيمت 
مصرف كننده مي ش��ود. بطور كلي این امر 
نشان دهنده انتقال تغييرات نرخ ارز به قيمت 
كاالهاي وارداتي اس��ت، یعن��ي با افزایش 
نرخ ارز با تضيف پ��ول ملي، قيمت كاالي 
وارداتي افزایش مي یابد. این دو اقتصاددان 
ادعا كردند كه این اثر، زماني بطور كامل با 
صد درصد است كه اضافه بها و هزینه نهایي 
ثابت باش��د. بر این اساس، توليد كنندگان 
هيچ نوع تبعيض نس��بي را اعمال نمي كند 
و قيمت واردات متناس��ب با تغيير نرخ ارز 
تغيي��ر مي كند، یعني اگر توليد كنندگان با 
تغير قيمت، اضافه بها را تغيير دهند و تبعيد 
قيمت ثبتي را اعمال كنند، انتقال تغييرات 

نرخ ارز به قيمت ها كامل نخواهد بود. 
 اث��ر غيرمس��تقيم نيز ب��ه صورتي عنوان 
مي ش��ود كه اثر انتق��ال تغييرات نرخ ارز به 
رقابت پذیري كاالها در بازارهاي بين المللي 

نيز مربوط مي شود. افزایش نرخ ارز و كاهش 
ارزش پ��ول داخل��ي موج��ب ارزان ش��دن 
كااله��اي داخلي براي خری��داران خارجي 
شده كه منجر به افزایش صادرات و تقاضاي 
كل مي ش��ود و با وجود مازاد تقاضا در بازار 
داخلي، س��طح قيمت ه��اي داخلي افزایش 
مي یابد.، تيلور در سال ۲۰۰۰ ميالدي براي 

نخستين بار به اثر انتظاري اشاره كرد. 
بر اساس دیدگاه وي، زماني انتقال تغييرات 
نرخ ارز زیاد است كه تغييرات نرخ ارز كه از 
قبل مورد انتظار بود، تداوم باید و قيمت ها به 

علت انتظارات عمومي تعدیل شوند. 
از سوي دیگر س��اكس نيز در سال۱98۵ 
ميالدي ادعا كرده بود كه اثرات غيرمستقيم 
تغيرات نرخ ارز بر قيمت هاي داخلي، به دو 
دسته اثرات رقابتي و تورم دستمزدي قابل 
تقسيم بندي است. اثر رقابتي هنگامي روي 
مي دهد كه در اث��ر تغييرات نرخ ارز، تقاضا 
براي محصول داخلي تغير مي كند. وي معتقد 
ب��ود كه كاه��ش نرخ ارز منجر ب��ه افزایش 
قيمت ه��اي صادرات و كاه��ش قيمت هاي 
واردات مي ش��ود. با ثابت ب��ودن هزینه هاي 
داخل��ي، توليد كنن��دگان داخلي با توجه به 
پایين تر بودن قيمت هاي رقباي خود از طریق 
كاهش قيمت و با حاشيه سود خود نسبت به 
پایين تر بودن قيمت هاي واردات عکس العمل 
نش��ان مي دهند. همچنين افزایش نرخ ارز 
و ب��ه دنبال آن افزای��ش قيمت هاي واردات 
منته��ي به افزایش تقاضاي كاالهاي داخلي 
مي ش��ود. از این رو یك فش��ار رو به باال بر 
قيمت چنين كاالهایي، قيمت مصرف كننده 

را افزایش مي دهد.
به عقيده س��اكس، بطور همزمان كاهش 
ارزش پ��ول داخل��ي مي تواند ب��ه رقابتي تر 
شدن صادرات در بازارهاي جهاني بينجامد. 
همچني��ن باال رفتن تقاضاي صادرات منجر 
به فش��اري رو به باال بر قيمت كاالهاي قابل 
مبادل��ه داخلي ش��ده و ب��ه افزایش قيمت 

مصرف كننده كمك مي كند. 
آخری��ن اثر تغييرات ن��رخ ارز، اثر تورم بر 
دس��تمزد اس��ت؛ این اثر از طری��ق تعدیل 
دس��تمزدهاي اسمي كه تاثير مستقيمي بر 
هزینه هاي توليد دارند، عمل مي كند، به این 
صورت ك��ه افزایش نرخ ارز و كاهش ارزش 
پول ملي، قيمت كاالهاي مصرفي وارداتي را 
افزایش مي دهد كه در پي آن كاهش قدرت 
خرید كارگران را به همراه دارد. براي جبران 
این كاهش، كارفرمایان دستمزدهاي اسمي 
را افزای��ش مي دهند كه ای��ن خود موجب 
افزایش هزینه هاي توليد و در نتيجه افزایش 
قيمت محصوالت مي ش��ود. شاخص قيمت 
توليد كننده، قيمت هاي دریافتي به وس��يله 
توليد كنندگان داخلي را منعکس مي كند، از 

این رو هر عاملي كه قيمت هاي دریافتي این 
توليد كنندگان را تحت تاثير قرار دهد موجب 
تغيير شاخص قيمت توليد كننده مي شوند. 
بط��ور كلي ای��ن انتقال هزینه اس��ت كه 
موج��ب انتق��ال قيمت مي ش��ود، از این رو 
مي توان تغييرات نرخ ارز را با توجه به تاثير 
آن ب��ر هزینه واردات به عنوان یکي از منابع 
تغير هزین��ه در نظر گرفت، نرخ ارز، قيمت 
كاالهاي واردات��ي را تحت تاثير قرار داده و 
هزینه هاي توليد را به ویژه براي صنایعي كه 
توليد آنها به مواد اوليه وارداتي وابسته است، 
باال مي برد. زماني كه ثبت كاالها و خدمات 
نهایي به مصرف كنندگان انتقال مي دهند تا 
سطح س��ود قبلي خود را حفظ كنند. البته 
معموال این انتقال قيمت با وقفه همراه است 
و قيم��ت مصرف كنن��ده در فواص��ل زماني 
مختلف بسته به استراتژي هاي قيمت گذاري 
بنگاه و شرایط بازار تعدیل مي شود. بنابراین 
ارتباط بين ش��اخص قيم��ت توليد كننده و 
شاخص قيمت مصرف كننده به رفتار تعيين 
اضافه بهاي توليد كننده و درجه رقابت بازار 

بستگي دارد. 
ميزان انتقال تغييرات نرخ ارز به ش��اخص 
قيم��ت مصرف كننده، وابس��تگي زیادي به 
س��ه كاالي وارداتي در سبد مصرفي خانوار 
دارد. ه��ر چ��ه واردات در كاالهاي مصرفي 
باالتر باش��د، مي��زان انتقال تغيي��رات نرخ ارز 
باالت��ر ب��وده و عبور ن��رخ ارز اثر بيش��تري بر 
ش��اخص قيمت مصرف كنن��ده دارد، بطوري 
 ك��ه ب��ا افزای��ش س��هم واردات در مخ��ارج 
مصرف��ي، انتظار مي رود رون��د قيمت واردات، 
سهم باالیي در توضيح تورم داخلي داشته باشد. 
در زنجيره توزیع تکانه هاي نرخ ارز، شاخص 
قيم��ت واردات بع��د از نرخ ارز ق��رار دارد و 
به دنبال آن ش��اخص قيمت توليد كننده و 
مصرف كنن��ده قرار مي گيرند. به این صورت 
كه تغييرات نرخ ارز، موجب تغيير در شاخص 
قيمت واردات شده و شاخص قيمت واردات 
از طریق تغيير هزینه هاي توليد موجب تغيير 
ش��اخص قيمت توليد كننده مي شود. تغيير 
شاخص قيمت توليد كننده نيز موجب تغيير 
قيمت كاالهاي مصرفي شده و شاخص قيمت 

مصرف كننده را دستخوش تغيير مي كند. 
در ایران نيز از س��ال ۱3۷۲ به بعد و با به 
اجرا گذاشته شدن نظام ارزي شناور مدیریت 
ش��ده در كشور، نوسان هاي نرخ ارز افزایش 
یافته و نرخ ارز افزایش محسوسي یافته است. 
روند تغييرات ساالنه شاخص قيمت واردات 
و تورم داخلي ني��ز همواره روند صعودي را 
تجربه كرده است. از این رو، مي توان با توجه 
به روند تغييرات هر سه نمودار، ميان تغييرات 
نرخ ارز، شاخص قيمت واردات و تورم داخلي 

در كشور ارتباط نزدیکي متصور بود. 



  سناریوي اول؛ فرار از مسئولیت
ب��ا تش��دید رون��د فزاینده ن��رخ ارز، ب��ه تدریج 
س��رمایه هاي سرگردان آزاد شده از منابع بانکي به 
سوي بازار ارز روانه شدند. این بار گویا نقشه كنترل 
سيالب نقدینگي، توسط دولتي ها به آدرس غلطي 
رهنمود شده است. در اواخر پایيز سال گذشته و با 
كاهش نرخ س��ود بانکي، برخي اقتصاددانان گمان 
مي كردند كه دارایي هاي آزاد شده از منابع بانکي به 
سوي بازار مسکن هدایت مي شود. راه دیگر نيز بازار 
سرمایه بود به گونه اي كه در این مدت بورس اوراق 
به��ادار برآورد كرده كه 3۰ درصد معامالت خود را 
افزایش دهد. از سوي دیگر، انبوه سازان مسکن نيز 
خيز بلندي براي افزایش س��رمایه گذاري هاي خود 
گرفته بودند. اما به ناگاه همه نقشه ها زماني نقش 
بر آب ش��د كه دالر در آذرماه سال گذشته از رقم 
4هزار و ۲۰۰ تومان فراتر رفت. مقامات پولي در آن 
روزها چنين توضيح دادند كه افزایش قيمت ارز به 
دليل نزدیکي به پایان س��ال ميالدي است و وعده 
داده شد كه تا انتهاي سال قيمت ارز متعادل خواهد 
شد. وزیر اقتصاد هم ثبات دالر در عدد 4۵۰۰ تومان 
را قویا رد كرده بود، گفته بود كه خود را موظف به 
حفظ ارزش پولي مي داند. اما دالر بي توجه به گفته 
مسئوالن و حتي رئيس بانك مركزي، روند فزاینده 
خود را ادامه داد تا اینکه در اوایل سال جاري، بازار 

ارز آزاد را پر التهاب كرد. 
در چنين شرایطي دولت براي رها كردن مسئوليت 
حفظ قيمت ارز آزاد، بازار آزاد ارز را به كلي مخدوش 
كرد و در اقدامي ضربتي، همه صرافي هاي كش��ور 
را تعطيل كرد. بس��ته اصالحي دولت براي تنظيم 
بازار ارز بطور كلي سه اشتباه نابخشودني را متوجه 
اقتصاد ایران كرد. نخست اینکه در حالي نرخ ارز را 
به صورت تك نرخي اعالم كرد كه نرخ تعيين شده 
و اساسا نحوه تك نرخي كردن خود تناقضی بارزي 
است. تك نرخي كردن باید بر اساس نرخ تعادلي بازار 
انجام ش��ود نه به صورت دستوري. بنابراین اگر ارز 
تك نرخي است، بازار باید نرخ تعادلي آن را تعيين 
كند و دولت در تعيين نرخ ارز هيچ عامليتي ندارد 
و از سوي دیگر كشش بازار ارز، بيشتر از نرخ 4هزار 

۲۰۰ توماني است. 
از سوي دیگر در اقتصاد ایران ميان دیگر بازارهاي 

ارز، آربيتراژ وجود دارد. بر همين اس��اس زماني كه 
نرخ دالر را 4هزار و ۲۰۰ تومان به صورت ميخکوب 
تعيين مي شود این موضوع موجب نمي شود كه دیگر 
ارزها نيز خود را با این نرخ متعادل كنند و اتفاقا با 
همان نسبتي كه از بازارهاي جهاني با دالر دارند به كار 
خود ادامه مي دهند. در این ميان زماني كه دولت به 
برخي ارز 4 هزار و ۲۰۰ توماني مي دهد به مثابه این 
است كه دارد به آنها سوبسيد مي دهد و از طرف دیگر 
نياز بخشي از متقاضيان را به دليل محدودیت هاي 
ارز نادیده مي گيرد و مجموع این دو عامل، اس��اس 
ایجاد تشکيل بازار سياه را به وجود مي آورد و موجب 
مي شود بخشي از تقاضاي ارز كه توسط دولت پاسخ 
داده نمي شود به سوي این بازار رهنمود شود كه البته 

نرخ بازار سياه نيز بسيار بيشتر خواهد بود. 

 سناریوي دوم؛ افزایش درآمد
بيش از 8۰ درصد ارز كشور در اختيار دولت است. 
به این دليل كه عمدتا ارز از محل فروش نفت و گاز، 
ميعانات یا محصوالت پتروشيمي به دست مي آید در 
بخش صادرات غيرنفتي هم بخش بزرگي از ميعانات 
و محصوالت پتروشيمي توسط بخش عمومي اداره 
مي ش��ود كه دولت مي تواند بر آن نظارت كند و در 
نتيجه كارشناس��ان افزایش یا كاهش قيمت ارز را 

مستقيما در اراده دولت مي دانند. 
براي افزایش نرخ از دالیل بسياري ذكر مي شود. 
هم از این سو كه پيش بيني ها درباره مبادالت دالري 
دقيق نبوده و دولت اكنون با محدودیت منابع ارزي 
رو به روس��ت و هم از این س��و كه دولت به قصد 
افزایش صادرات و كاهش واردات و... عامدانه دست 
به افزایش نرخ ارز برده است. به هر دليلي كه افزایش 
نرخ ارز اتفاق افتاده باشد دولت از محل افزایش نرخ 
ارز درآمد دارد و همين س��بب شده كه بسياري از 
كارشناسان معتقد باشند كه قصد دولت از باال بردن 

نرخ ارز صرفا افزایش درآمد خود است. 
در ای��ن زمينه حي��در مستخدمين حس��يني، 
اقتصاددان مي گوید: دول��ت درآمدهاي محدودي 
دارد ك��ه یکي از آنها درآمد نفتي اس��ت كه اوپك 
براي آن سقف تعيين كرده است و فروش روزانه 3 
ميليون و 8۰۰ هزار بشکه سهم ایران است و دولت 
از این بيش��تر نمي تواند نفت بفروشد. محل دیگر 

درآمد دولت ماليات است. با توجه به اوضاع اقتصادي 
كه چندان تعریفي ندارد و هنوز اقتصاد ما از ركود 
خارج نشده است دولت نمي تواند از اندازه اي بيشتر 
ماليات بگيرد. در حال حاضر در تنها جایي كه دولت 
مي تواند درآمد خود را باال ببرد همين افزایش نرخ 
ارز است. ارز اهرمي است كه در دولت هاي مختلف 
مورد اس��تفاده قرار گرفته و در دولت یازدهم نيز از 
آن استفاده شد. با افزایش ارز كسري بودجه خود را 
جبران كرده و منابع تازه اي براي خود ایجاد مي كنند. 

  سناریوي سوم؛ فرار سرمایه 
تشدید ریسك هاي سياسي در دوره هاي اخير و 
همچنين بازگشت تحریم هاي آمریکا، موجب شد 
تا برخي س��رمایه گذاران، ف��رار را بر ماندن ترجيح 
دهند. در آمار غيررسمي، بيش از 6۰ ميليارد دالر 
ارز ار كشور خارج شده است كه این موضوع موجب 
كاهش دالر در بازار و به س��بب آن، افزایش قيمت 
و تش��دید تقاضاهاي سوداگرانه شود. البته افزایش 
قاچ��اق طال در دوره هاي اخي��ر نيز به نوعي موید 
فرار سرمایه در كشور است. این در حالي است كه 
چندي پيش روزنامه تایمز از فرار سرمایه در ایران به 
وسيله بيت كوین و ارزهاي رمز گذاري شده خبر داده 
بودند. در هر حال تحميل ریسك سياسي در كشور 
و فقدان برخي چشم اندازهاي روشن، موجب شده 
تا به گفته كينز روح شریر حيواني در سرمایه گذاران 
حلول كند و بسياري از آنها در برهه كنوني، از هر 
گونه س��رمایه گذاري اجتناب كرده و حفظ ارزش 
دارایي هاي خود را توسط دالر محفوظ نگه مي دارند. 
نکته اساس��ي در ب��ازار پرالتهاب اقتص��اد ایران، 
ریسك هاي سياسي و اقتصادي است كه بر پيکره آن 
تحميل مي شود. تا زماني كه دولت و بدنه حاكميت 
نتواند هراس برخي سرمایه گذاران را بر طرف كند و 
از سوي دیگر نویدبخش چشم اندازي جدید در آینده 
نباشد، بازار ارز چنان لجام گسيخته خواهد بود كه 
هيچ نيرویي توان مهار آن را نخواهد داش��ت. نظير 
آن روند فزاینده نرخ ارز در بازار س��ياه بود )همان 
بازاري كه قاچاق عنوان مي شود( كه افکار عمومي را 
به شدت تحت تاثير قرار داد و مهم تر از افکار عمومي، 
حاشيه سود توليدكنندگان و چشم اندازهاي آنها را 

با خطر مواجه كرد. 

سه سناریوي ارز لجام گسیخته

ريسک سياسي؛ فرار دالري
با تعطیل ش�دن بازار ثانویه ارزي و همچنین بس�ته شدن صرافي ها، روند خرید و فروش ارز آزاد وارد شرایط تازه اي شد. در برهه اي که 
بازار متشكله وجود ندارد که تقاضا، عرضه خود را پیدا کند و در نقطه مناسبي به تعادل برسد، بازار ارز و به عبارت دیگر نرخ آزاد ارز، روند 
فزاینده اي را آغاز کرد. این در حالي بود که دولت عرضه کنندگان ارز آزاد را قاچاقچي عنوان کرده بود. شرایط به مرحله تازه اي وارد شد و 
این بارعالوه بر بار سنگین رواني جهش هاي ارزي، افزایش قیمت کاالها نیز اضافه شده بود. رقم ها تا حدود 10 هزار تومان نیز افزایش یافته 

بود تا اینكه التهابات دوباره با زد و بندهاي حكومتي کاسته شد اما بازار همچنان همان بازار است و تعیین نرخ بر دست اندکي از دالالن. 
مشكل اساسي ارز در ایران کجاست؟ و چرا همچنان بخش عرضه با مشكالت زیادي روبه روست؟ براي پاسخ به این سوال مي توان سه 
سناریو تعریف کرد. نخست اینكه دولت ارز آزاد را از حیطه مسئولیت خود رها کرد. دوم اینكه دولت در پي افزایش درآمدهاي خود است 

و سوم اینكه فرار سرمایه در کشور به قدري فزوني یافته که دیگر دولت یاراي کنترل نرخ ارز را ندارد. 
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جنگ با چاشني تعرفه

پایان جنگ جهان��ي دوم، آغاز دوره 
همگرایي جهاني بود. اتحاد كش��ورها 
براي نابودي دیکتاتوري هيتلر، این بار 
چه��ره دیگري ب��ر خود گرف��ت و از 
قام��ت ژنرال ها به جام��ه اقتصاددانان 
هج��رت ك��رد. كنفرانس برت��ون وودز 
نخس��تين ميعادگاه آنان براي تدوین 
ميثاقنام��ه اي جدید بود. هرچند برتن 
وودز ن��اكام ماند، ام��ا گات كه بعدها 
به سازمان تجارت جهاني تبدیل شد، 
عم��ر طوالني تري را س��پري كرد. به 

عبارت دیگر كشورهاي اروپاي به ویژه 
متحدین جنگ جهاني دوم، منشوري 
تدوین كردند كه اساس تجارت خارجي 

را تشکيل مي داد. 
تج��ارت بين الملل این بار ق��رار بود 
با كمترین محدودیت ها برقرار ش��ود 
و موان��ع اصلي آنک��ه همان تعرفه ها و 
محدودیت ه��اي گمركي بود، به نقطه 
پایان برسد. جهاني شدن تعبيري بود 
كه واقعيت هاي این اقدام را مشروعيت 

مي بخشيد. 
هرچن��د س��ازمان تج��ارت جهاني 
منتقدان پ��رآوازه اي داش��ت اما تنها 
گزینه بدیل براي كنترل و تقویت روابط 

بين كشورها تلقي مي شد. 
دن��ي ردریك، پل كروگم��ن، جوزف 
استيگليتز، ارنست دیگریت و اقتصادداناني 

نظير آنها، با وجود آنکه بر طبل انتقاد از 
سازمان تجارت جهاني مي كوبيدند و اما 
در عين حال نيز آلترناتيو دیگري براي 

جایگزیني نداشتند.
 از ای��ن رو س��ازمان تج��ارت جهاني، 
پرقدرت به راه خ��ود ادامه داد. هرچند 
تحکيم این س��ازمان در عرصه تجارت 
جهاني، با مش��کالت زیادي همراه بود و 
دوره هاي متعددي نظير دوره اروگوئه و 
حوادث سياتل تا دوره دبي و غيره پرفراز 
و نشيب تجربه شد و كشورهاي درحال 
توس��عه به س��ختي و با زحمت زیادي 
توانستند الزامات كشورهاي توسعه یافته 
را بپذیرند. تجارت جهاني داشت به یك 
نظم باثبات و به قواعدي الزام آور و مورد 

تایيد همگان مي رسيد. 
ادامه در صفحه 54
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جنگ جهاني این بار به شكل تجارت

تعرفه؛ سالح مقابله با کشورها
جن��گ تج��اري زماني اس��ت كه یك 
كشور تعرفه ها یا مقررات وارداتي اعمال 
مي كند و كشورهاي خارجي با شيوه هاي 
مش��ابه حمایت گرای��ي تج��اري، تالفي 
مي كنن��د. همان ط��ور كه ای��ن جنگ 
افزای��ش مي یاب��د، تج��ارت بين المللي 
ني��ز كاه��ش مي یاب��د. جن��گ تجاري 
زماني آغاز مي ش��ود كه یك ملت تالش 
مي كن��د از صنع��ت داخل��ي حمایت و 
ش��غل ایجاد كند. در كوتاه مدت، ممکن 
 اس��ت این سياس��ت نتيجه دهد. اما در 
دراز مدت، جنگ تجاري موجب افزایش 
هزینه هاي شغل و كاهش رشد اقتصادي 
هم��ه كش��ورهاي درگي��ر مي ش��ود. از 
س��وي دیگر همچني��ن مجموعه اثرات 
این سياس��ت، موجب ایجاد تورم لجام 
گسيخته خواهد شد، زماني كه تعرفه ها، 
قيم��ت كااله��اي واردات��ي را افزایش 

مي دهد. 

 جنگ تجاري ترامپ
در تاریخ 8 مارس ۲۰۱8، رئيس جمهور 
ترام��پ اعالم ك��رد ۲۵ درص��د تعرفه بر 
واردات فوالد و ۱۰ درصد تعرفه بر واردات 
آلومينيوم وضع خواهد كرد. ترامپ گفت، 
»جنگ هاي تجاري خوب و برنده شدن در 
آن آسان است.« اما بازارها موافق این جمله 
نبودند. بازارهاي س��هام سراسر جهان در 
اثر ترس از جنگ تجاري ميان سه اقتصاد 

بزرگ جهان، فرو ریختند. 
كنگره ایاالت متحده تنها سيستم مجاز 
به اعمال تعرفه اس��ت. اما ترامپ از قدرت 
ویژه اي كه كنگره در سال ۱96۲ اعطا كرد، 
اس��تفاده كرد. این قانون اجازه مي دهد تا 
رئيس جمهور از واردات��ي كه امنيت ملي 
را تهدی��د مي كند جلوگي��ري كند. اداره 
بازرگاني گزارش داد كه وابستگي به فلزات 
واردات��ي آمریکا، توانایي توليد س��الح را 
محدود خواهد كرد. شوراي صنعت هوافضا 
گفت كه تعرفه هاي ترامپ موجب افزایش 
هزینه ه��اي نظامي و ص��ادرات تجهيزات 

نظامي و هوافضایي خواهد شد. 
هشت كش��ور به سازمان تجارت جهاني 
ش��کایت رسمي داده اند. بس��ياري از این 
كش��ورها مانند كانادا، هند و اتحادیه اروپا 
متحد، ش��ركاي تج��اري یکدیگرند. آاین 
كشورها برا ین باورند كه ترامپ نمي تواند 
تعرفه ه��ا را بر اس��اس امنيت ملي توجيه 

كند. پنج كش��ور دیگر نيز یعني مکزیك، 
نروژ، سوئيس، چين و روسيه به این اتحاد 

پيوسته اند. 
آمریکا بزرگ تری��ن وارد كننده فوالد در 
جهان است. ترامپ معتقد است كه تعرفه ها 
از ۱4۷ ه��زار كارگ��ر در صنع��ت فوالد و 
آلومينيوم ایاالت متحده محافظت مي كند. 
ام��ا آنها مي توانند ب��ه 6/۵ ميليون كارگر 
در صنای��ع ایاالت متحده كه فوالد را وارد 
مي كنند آسيب برس��انند. جنگ تجاري، 
هزینه هاي مصرف فوالد مانند خودروسازي 
را افزایش مي دهد. آنها این هزینه ها را به 

مصرف كنندگان منتقل مي كنند. 
این تعرفه در صنایع چين، ژاپن و روسيه 
اثر مي گذارد. وزیر تجارت ژاپن گفت: »من 
معتقدم ك��ه امنيت ملي آمریکا از واردات 
فوالد و آلومينيوم از ژاپن، كه ملت متحد 

آمریکا است، هيچ تاثيري نمي پذیرد.«
در تاری��خ ۲6 مارس ۲۰۱8، ترامپ كره 
جنوبي را از تعرفه فوالد معاف كرد. متحد 
ایاالت متحده سومين تامين كننده خارجي 
فوالد است. در عوض، كره جنوبي موافقت 
كرد تا توافقنام��ه تجارت دوجانبه ۲۰۱۲ 
را اصالح كند. ای��االت متحده ۲۵ درصد 
تعرفه خود را براي كاميون هاي وانت در ۲۰ 
سال آینده حفظ خواهد كرد. طبق توافق 
اوليه، تعرفه ها در سال ۲۰۲۱ منقضي شده 
است. كره جنوبي موافقت كرد كه سهميه 
واردات ماش��ين هاي آمریکای��ي را دوبرابر 
كند. آرژانتين، استراليا و برزیل نيز معاف 
شدند. ایاالت متحده در تجارت با استراليا 

مازاد تجاري دارد. 
در ابتدا، ترامپ گفت: كانادا و مکزیك تا 
زماني كه موافقتنامه تجارت آزاد آمریکاي 
شمالي را بازنگري كند، معاف خواهد شد. 
كانادا بزرگ ترین منبع صادر كننده فوالد 
به ایاالت متحده است و مکزیك چهارمين 
صادركننده بزرگ این محصول به آمریکا. 
ترامپ در ابتدا، تعرفه را عليه اتحادیه اروپا 
تا ماه ژوئن ۲۰۱8 به تعویق انداخت. او در 
نظر داشت، این متحد بزرگ آمریکا، تعرفه 
وارداتي خ��ودرو از آمریکا را تا ۱۰ درصد 
كاه��ش دهد. او همچنين از اتحادیه اروپا 
خواست كه سهميه صادرات فوالد خود را 

تعيين كند. 
ام��ا در 3۱ مه ۲۰۱8، ترامپ اعالم كرد 
تعرف��ه به كانادا، مکزی��ك و اتحادیه اروپا 
اعم��ال خواهد ش��د. اتحادی��ه آلومينيوم 
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ظهور ترامپ و س��ردادن ش��عارهاي 
خوشبينانه نقطه التهاب داستان تجارت 
جهاني است. كاخ سفيد آمریکا، ميزبان 
رئيس جمهوري بود كه به مانند مشاوران 
خود نظير اس��تيو بنن بط��ور جدي با 

قوانين جهاني شدن مخالف بود.
بره��م زدن نظم مهاجرتي در آمریکا، 
تعرفه ه��ا،  افزای��ش  ب��ه  آوردن  روي 
بي تفاوت��ي به برخي متح��دان كليدي 
و بي قيد و بندي نس��بت ب��ه تعهدات و 
توافقات قبلي از جمله سر نخ هایي است 
كه نشان مي دهد دونالد ترامپ چندان 
از واژه جهاني شدن خوشش نمي آید. 

این بار ن��زاع ترامپ و نظم جهاني، به 
ش��کل جنگ تجاري ظهور یافته است. 
س��ازمان تجارت جهان��ي كه مهم ترین 
كاركرد خ��ود را در حف��ظ تعرفه هاي 
پایي��ن تعری��ف مي كن��د و بزرگ ترین 
دادگاه بين المللي براي نزاع هاي تجاري 
و شکایت كشورهاست، این بار به حاشيه 
رانده شد و به ناظري بي توان در مقابل 
رجزخواني هاي ترامپ تبدیل شده است. 
جنگ تجاري به مانند دومينویي است 
كه زنجي��روار از كن��ش و واكنش هاي 
كش��ورها ش��کل پي��دا مي كن��د و این 
رفتاره��اي متقاب��ل در قال��ب افزایش 
پلکان��ي تعرفه ه��ا، ظه��ور مي یاب��د. با 
ای��ن حال دونالد ترام��پ در این راه، از 
پش��تيباني اقتصاددانان محروم است و 
بس��ياري از بزرگان اقتص��ادي آمریکا، 
چنين رفتارهای��ي را تایيد نمي كنند و 
معتقدند كه در دراز مدت دوباره مانند 
دهه ۱93۰، ركود سنگيني را بر اقتصاد 
آنها تحميل خواهد شد. برخي دیگر نيز 
ب��ر این باورند كه اژدهاي خفته ش��رق 
آسيا در حال بيدار شدن است و چنين 
اقداماتي كه منتهي به كاهش وابستگي 
اقتص��اد چين ب��ه صادرات مي ش��ود، 
مي تواند آتش این اژدها را داغ تر كند. با 
این حال به نظر مي رسد چيني ها بسيار 
حساب شده و در برخي موارد پيش بيني 
شده رفتارهاي ترامپ را پاسخ مي دهند. 
تقویت بازارهاي سرمایه در این كشور، 
سرمایه گذاري در نوآوري ها تکنولوژي، 
هج��رت به آمری��کاي جنوبي و تقویت 
روابط تجاري با دیگر كشورها، از جمله 
اقداماتي بوده ك��ه آنها براي دفع خطر 
ترامپ ت��دارک دیده اند. در این پرونده 
مروري گذارا بر جنگ تجاري آمریکا و 
چرایي اعمال تعرفه ها خواهيم داشت. 
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ایاالت متحده اع��الم كرد كه این حركت 
»زنجيره هاي عرض��ه اي را متوقف خواهد 
ك��رد ك��ه بي��ش از 9۷ درص��د از ام��ور 
صنعت��ي آلومينيوم در ای��االت متحده به 
آن متک��ي اس��ت«. در ۲۲ ژوئن، اتحادیه 
اروپا تعرفه هایي به مبلغ 3. ۲ ميليارد دالر 
به محصوالت آمریکای��ي اعمال كرد. این 
واردات مانند بوربن، موتور س��يکلت و آب 
پرتق��ال را هدف قرار مي دهد كه بر بنيان 
سياست هاي ترامپ تاثيرگذار خواهد بود. 
در تاری��خ ۲۱ ژوئن، آلم��ان براي واردات 
خ��ودكار از ای��االت متح��ده، ماليات ۱۰ 
درصدي را به اتحادیه اروپا پيش��نهاد داد. 
در عوض، ترامپ باید تحميل ۲۵ درصدي 
ماليات مرزي به واردات خودروهاي اروپایي 
را فراموش كند. هر دو حركت پس از ۲۱ 
آوریل ۲۰۱8، اتحادیه اروپا، توافقات تجاري 
خود با مکزی��ك را ارتقا داد. پس از امضا، 
تقریب��ا همه تجارت بين دو منطقه، خالي 

از هر گونه تعرفه شد. 
مکزیك ني��ز تعرفه هایي را براي واردات 
از ایاالت متحده اعم��ال خواهد كرد. این 
تعرفه ه��ا، صنای��ع مناطق��ي را كه ترامپ 
پش��تيباني مي كند، هدف ق��رار مي دهد. 
این صنایع ش��امل فوالد تخت، المپ ها و 
محصوالت گوش��ت خوک اس��ت. پس از 
۱۱ ژوئن ۲۰۱8، جلس��ه G۷، جاس��تين 
ترودا، نخست وزیري كانادا گفت كه كانادا 
ب��ا تعرفه ه��ا مقابله مي كن��د. رئيس اتاق 
بازرگان��ي ایاالت متحده نيز در س��خناني 
ادعا كرد كه جنگ تجارت ترامپ مي تواند 
هزینه ۲/6 ميليون شغل در ایاالت متحده 
باشد كه سرباز زدن از پيمان نفتا نيز جزء 

این هزینه ها عنوان شد. 

 جنگ تجاري ایاالت متحده با چین
در تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۱8، رئيس جمهور 
ترام��پ، تعرفه ها و س��هميه هاي وارداتي 
را ب��ه پنل خورش��يدي واردات��ي چيني 
و ماش��ين هاي لباسش��ویي اعم��ال كرد. 
چين، كش��ور پيش��رو در توليد تجهيزات 
خورش��يدي است. سازمان تجارت جهاني 
تصریح كرد كه ای��االت متحده هيچگونه 
مالياتي ب��ر تعرفه ها اعمال نکرده اس��ت. 
در تاری��خ 8 مارس ۲۰۱8، ترامپ از چين 
خواس��ت تا برنامه اي براي كاهش كسري 
تج��اري 3۷۵ ميلي��ارد دالري آمریکا را با 
۱۰۰ ميليارد دالر آغاز كند. چين نس��بت 
به این ایده متمایل اس��ت چراكه بخش��ي 
از برنام��ه اصالحات اقتصادي چين بر این 
پایه اس��توار اس��ت كه وابس��تگي خود به 
صادرات را كاهش دهد. اما چين هش��دار 
مي ده��د كه براي تحقق ای��ن هدف، كار 
چنداني نمي تواند انجام دهد، چراكه كسري 
تجاري آمریکا به دليل زیاد بودن تقاضاي 
ای��االت متحده براي محصوالت كم هزینه 

چيني است. 
در ۲۲ مارس سال ۲۰۱8، دولت ترامپ، 
پيش قدم شد. دولت آمریکا اعالم كرد كه 
تعرفه هاي واردات از چين 6۰ ميليارد دالر 
افزایش خواهد داشت. دولت همچنين ادعا 
كرد كه انتقال تکنول��وژي ایاالت متحده 
را به ش��ركت هاي چيني محدود مي كند. 
چين نيازمند ش��ركت هاي خارجي است 
كه مي خواهند محصوالت خود را در چين 
به فروش برس��انند تا اسرار تجاري خود را 
با ش��ركت هاي چيني به اشتراک بگذارند. 
چين با اعالم تعرفه هاي 3 ميليارد دالري 
در ميوه، گوشت خوک، آلومينيوم بازیافت 

شده و لوله هاي فوالدي مقابل به مثل كرد. 
در تاریخ ۲6 مارس ۲۰۱8، دولت ترامپ، 
با مقامات تج��اري چين به آرامي مذاكره 
كرد. دولت آمریکا س��ه درخواس��ت اصلي 
داشت. چين تعرفه هاي وارداتي خودروهاي 
ای��االت متح��ده را كاهش ده��د. واردات 
نيمه هادي ه��اي ش��ركت هاي آمریکای��ي 
افزای��ش یاب��د و همچنين ش��ركت هاي 
آمریکایي دسترس��ي بيشتري به بازارهاي 

مالي چين داشته باشند. 
در تاری��خ 3 آوریل ۲۰۱8، دولت ترامپ 
۲۵ درصد تعرفه بر واردات الکترونيکي ۵۰ 
ميلي��ارد دالري، هوا فضا و ماش��ين آالت 
چين��ي وارد كرد. چين چند س��اعت بعد 
دوب��اره تالفي كرد. این كش��ور ۲۵ درصد 
تعرف��ه بر ۵۰ ميليارد دالر صادرات ایاالت 
متح��ده به چي��ن اعمال ك��رد. تاثير این 
سياست ها بالفاصله قابل مشاهده نخواهد 
بود. تعرفه هاي چين بطور استراتژیك ۱۰6 
محص��ول را هدف قرار داده اس��ت. چين 
همچنين دو صادرات دیگر ایاالت متحده 
را جریمه كرد: سورگوم و هواپيما بوئينگ. 
این صنایع چين صنایعي را در این جنگ 
تج��اري هدف ق��رار داد كه حاميان اصلي 
ترامپ در انتخابات ۲۰۱6 ميالدي بودند. 
اندكي پس از آن، چين همه قراردادهاي 
واردات سویا را لغو كرد. چين ۱۲ ميليارد 
دالر س��ویا از ایاالت متح��ده آمریکا وارد 
مي كند. این كشور براي تغذیه خوک، كه 
گوش��ت آن در رده كاالهاي اساس��ي قرار 
دارد، ني��از زیادي به س��ویا دارد. اما چين 
مي توان��د واردات این نه��اده توليدي را از 
آمری��کا به برزیل تغيير دهد. این در حالي 
55است كه كش��اورزان ایاالت متحده نيمي 
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از محصوالت خود را به چين مي فروشند. 
اگ��ر این بازار از بين ب��رود، ایاالت متحده 
بيش از چين آسيب خواهد دید. در تاریخ 
6 آوری��ل ۲۰۱8، ترامپ گفت كه ممکن 
اس��ت تعرفه هاي خود را به بيش از ۱۰۰ 
ميلي��ارد دالر واردات چيني تحميل كند. 
این تنها یك سوم واردات ایاالت متحده از 
چين را پوشش مي دهد. اگر چين بخواهد 
دوباره اقدام تالفي جویانه اي داشته باشد، 
این بار بر همه صادرات آمریکا تعرفه وضع 

خواهد كرد. 
در ۱۰ آوری��ل ۲۰۱8، چي��ن اعالم كرد 
كه مذاك��رات تج��اري شکس��ت خورده 
اس��ت. ای��االت متحده از چين خواس��ت 
 ك��ه یاران��ه دهي ۱۰ صنای��ع را در برنامه 
»Made in China 2025« اولویت بندي 
كند. این برنامه ها شامل رباتيك، هوا فضا و 
نرم افزار مي شود. چين همچنين قصد دارد تا 

سال ۲۰3۰ مركز اصلي هوش مصنوعي جهان 
 باش��د. بعد آن روز، رئيس جمهوري چين، 
ش��ي جين پينگ اعالم كرد ك��ه تعرفه ها 
را در خودروه��اي وارداتي كاهش مي دهد. 
اگرچه ترامپ توانس��ت، تبعات وحشتناک 
این جنگ تجاري را كاهش دهد اما تجارت 
آمری��کا و چين بس��يار زی��اد نخواهد بود. 
بيش��تر خودروس��ازان دریافته اند توليد در 
چين ارزان تر اس��ت، صرف نظر از تعرفه ها. 
وعده هاي دیگر، مانند كاهش محدودیت هاي 
س��رمایه گذاري مستقيم خارجي، آنها را به 
سرمایه گذاري در این كشور مشتاق مي كند. 
در تاری��خ 4 مه  ۲۰۱8، دولت ترامپ چين 
را با پنج درخواست خواند. از چين خواسته 
ش��د تا: پایان دادن به یارانه به شركت هاي 
فناوري، توقف سرقت مالکيت معنوي ایاالت 
متحده، كاهش تعرفه هاي كاالهاي آمریکا تا 
سال ۲۰۲۰، سرمایه گذاري بيشتر چين در 

ایاالت متحده و كاهش كس��ري تجاري به 
۲۰۰ ميليارد دالر تا سال ۲۰۲۰. 

بعي��د به نظر مي رس��د كه چي��ن با دو 
درخواست اول موافقت كند. این دو كشور 
براي تبدیل ش��دن به رهب��ر تکنولوژیکي 
جهان با یکدیگر در رقابت هستند. از سوي 
دیگر، چين مي خواهد كسري تجاري خود 
را كاهش دهد. برنامه اصالحات اقتصادي 
چين در نظر دارد كه اقتصاد خود را از بند 
وابستگي به صادرات برهاند در ۱۰ ماه مه 
چين موافقت كرد تا محصوالت بيشتري از 
ایاالت متحده وارد كند. در ۱۵ ماه مه چين 
موافقت كرد كه تعرفه هاي واردات گوشت 
خ��وک در ایاالت متحده را حذف كند. در 
عوض، ایاالت متحده تعرفه ها بر ش��ركت 
مخابراتي چيني ZTE حذف خواهد كرد. 
این توافقنامه، فلس��فه ماركانتليستي را 
پشتيباني مي كند. صنایع خاصي كه براي 

اه��داف سياس��ي رهبران اهمي��ت دارند، 
توس��عه مي یابند. توليد كنندگان گوش��ت 
خوک مایل به راي دادن به جمهوري خواه 
هس��تند، به همين دليل اس��ت كه چين 
ص��ادرات این محص��ول را هدف قرار داده 
است. صنعت مخابرات بخشي از استراتژي 
رشد چين است و یکي از دالیلي است كه 
ترامپ تعرفه ها را بر آنها اعمال مي كند. از 
سوي دیگر، این شركت تحریم هاي ایاالت 
متحده عليه ایران و كره ش��مالي را نقض 
ك��رده اس��ت. در ۱۲ ژوئن، مجلس س��نا 

قرارداد ترامپ را مسدود كرد. 
بس��ياري از كش��ورها ح��ذف تعرفه هاي 
ZTE به عنوان ی��ك ضعف ترامپ قلمداد 
مي كنند و سعي دارند تا از این ضعف به نحو 
س��ودجویانه اي بهره برداري كنند. از این رو 
آنها تالش هاي خود را براي كشف استثناهاي 
تعرفه ه��اي ترامپ دو براب��ر خواهند كرد. 

بسياري از كش��ورهاي اروپایي مي خواهند 
تحریم ه��اي آمریکا عليه ایران را دور بزنند. 
آنها ممکن است تعرفه واردات ایاالت متحده 
را به عنوان یك ابزار چانه زني تهدید كنند. 
در روز ۲9 م��اه مه، دولت ترامپ اعالم كرد 
ك��ه تا ۱۵ ژوئ��ن ليس��تي از محصوالت را 
ب��راي دریافت تعرفه اعالم خواهد كرد. این 
نخس��تين بار اس��ت كه دولت آمریکا بر ۵۰ 
ميلي��ارد دالر واردات از چي��ن تعرفه وضع 
مي كن��د. تا 3۰ ژوئن ني��ز، محدودیت هاي 
س��رمایه گذاري براي سرمایه گذاران چيني 
در تکنولوژي ایاالت متحده، اعالم ش��د. در 
تاریخ 6 ژوئيه، ترامپ براي 34 ميليارد دالر 
واردات از چين تعرفه اعمال كرد. چين 4۰ 
درصد تعرفه برخودروه��اي ایاالت متحده 
اعم��ال كرد. ای��ن اقدام مي توان��د صادرات 
اتومبيل هاي آمریکایي را كه هزاران كارگر 
جنوب��ي در آنها فع��ال هس��تند را به یك 
تهدید مبدل كند. تسال اعالم كرد كه براي 
جلوگي��ري از جنگ تعرفه، یك كارخانه در 
شانگهاي ساخته خواهد شد. چين همچنين 
صادرات محصوالت كشاورزي ایاالت متحده 
را ماليات بست. كشاورزان متوسط با مازاد 
توليد و دامداري بيش از حد درگير مي شوند. 
در تاری��خ ۱۰ ژوئي��ه ۲۰۱8، دولت ترامپ 
اعالم كرد كه تعرفه هاي دیگري را براي ۲۰۰ 
ميليارد دالر واردات چين وارد خواهد كرد. 

 علل جنگ تجاري ایاالت متحده با چین
سياستمداران ایاالت متحده مدت زمان 
طوالني است كه جنگ تجاري با بزرگ ترین 
شركاي تجاري آمریکا را تهدید مي كنند. 
كس��ري تجاري زماني اتف��اق مي افتد كه 
صادرات كمتر از واردات باش��د. در س��ال 
۲۰۱۷، ایاالت متحده ۱3۰ ميليارد دالر به 
چين صادر كرد. س��ه گروه بزرگ صادرات 
عبارتن��د از: هواپيما ب��ا ۱6 ميليارد دالر؛ 
س��ویا، ۱۲ ميلي��ارد دالر؛ و ماش��ين، ۱۱ 
ميليارد دالر. واردات ایاالت متحده از چين 
۵۰6 ميليارد دالر بود. اكثر آن الکترونيك، 
لباس و ماش��ين آالت بود. اما بس��ياري از 
واردات از آمریکا، مربوط به مواد خام اوليه 
اس��ت كه به دليل هزینه اندک مونتاژ، به 
چين صادر مي ش��ود. پس از بازگش��ت به 
ایاالت متحده، دولت آنها را واردات در نظر 
گرفته مي گيرد. در نتيجه، تعرفه ها موجب 
آسيب رساندن به شركت هاي آمریکایي و 

خارجي مي شود. 
چين صادر كننده شماره یك جهان است. 
مزیت نس��بي آن این اس��ت كه مي تواند 
كااله��اي مصرف��ي را ب��راي هزینه ه��اي 
پایين ت��ر از س��ایر كش��ورها تولي��د كند. 
چين داراي س��طح پایين زندگي اس��ت، 
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ترامپ بر سر دوراهي تعیین استراتژي اقتصادي

افزايش استانداردهاي 
زندگي يا توليد 

بي تردی��د ایاالت متحده آمریکا یکي از رهبران اقتصادي جهان 
است. بارها و بارها ركود اقتصادي در این كشور، دامن دیگر كشورها 
را نيز فراگرفته و اقتصاد آنها را نيز به قعر سقوط فرو برده است اما 
نکته اساسي آنجاست كه پيوند اصلي اقتصاد آمریکا با اقتصادهاي 
دیگر در چيست؟ شاید پاسخ این سوال را بتوان از ميزان واردات 
این كش��ور و حجم تجارتي كه با دیگر كشورها دارد، جواب داد. 
در ای��ن گزارش تحلي��ل كوتاهي بر تجارت آمریکا مي ش��ود كه 
نشان مي دهد حجم این تجارت، چقدر در عمق تاثيرگذاري هاي 

اقتصادي، اهميت دارد. 
ایاالت متحده، 9/۲ تریليون دالر در سال ۲۰۱۷ واردات داشت 
كه ش��امل ۲/4 تریليون دالر كاال و همچنين واردات خدمات به 
رقم ۵34 ميلي��ارد دالر بود. آمریکا بزرگ ترین وارد كننده جهان 
اس��ت. واردات آن به ميزان قابل توجهي از چين بوده كه رقمي 
براب��ر با ۱/۷3۱ تریليون دالر و س��پس از اتحادیه اروپا به مقدار 
۱/۷۲۷ تریليون دالر برآورد مي ش��ود. در مجموع، این كش��ورها 
واردات ۵/8 تریليون دالري آمریکا كه رقمي معادل با یك س��وم 
كل رقم واردات ۱۵/34 جهان است، تامين مي كنند. این دو كشور 

بزرگ ترین مشتریان آمریکا هستند. 

  بیشترین واردات ایاالت متحده
بزرگ ترین واردات ایاالت متحده، مربوط به كاالهاي سرمایه اي با 
قيمت 64۱ ميليارد دالر است. بنگاه ها رقمي برابر با ۱۲8 ميليارد 
دالر در ارتباط��ات مخابرات��ي و نيمه هادي ها، وارد مي كنند. آنها 
همچني��ن ۱۲8 ميليارد دالر در رایانه و تجهيزات مربوطه به آن 
واردات دارند. واردات كاالهاي مصرفي تقریبا برابر با 6۰۲ ميليارد 
دالر است. بيشتر این كاالها شامل تلفن هاي همراه و تلویزیون ها 
)۱3۲ ميليارد دالر(، لباس و كفش )۱۲4 ميليارد دالر( و داروهاي 
دارویي )۱۱۰ ميليارد دالر( اس��ت. توليد كنندگان ایاالت متحده 

۵۰8 ميليارد دالر از منابع صنعتي خود را وارد مي كنند. 
از این تعداد، ۱83 ميليارد دالر، نفت و فرآورده هاي نفتي است. 
ایاالت متحده همچنين 3۵9 ميليارد دالر خودرو و ۱38 ميليارد 

ك��ه اج��ازه مي دهد ش��ركت هاي خ��ود، دس��تمزد پایين تري 
پرداخت كنند. ش��ركت هاي آمریکایي نمي توانند با هزینه هاي 
تولي��د در چي��ن رقاب��ت كنند، بنابرای��ن كار تولي��دي ایاالت 
متحده از دس��ت مي رود. البته، آمریکایي ها، این كاالها را براي 
 كمترین قيمت ها مي خواهند. اكثر حاضر نيس��تند بيشتر براي 

»Made in America« یرداخت كنند. 

  تاثیر جنگ تجاري بر مردم
جنگ تجاري به س��رعت قيمت كااله��اي وارداتي را افزایش 
مي ده��د. هزینه ها با همان مبلغي كه تعرفه هاي اعمال ش��ده، 
افزایش مي یاب��د. این مزیت رقابتي براي توليد كنندگان داخلي 
این محصول را به ارمغان مي آورد. قيمت آنها با واردات مقایسه 
مي شود. در نتيجه، آنها سفارشات بيشتري را از مشتریان محلي 
دریافت مي كنند. با افزایش كس��ب و كارهاي آنها، ش��غل هاي 

بيشتر ایجاد مي شود. 
در ط��رف مقاب��ل، توليد كنندگان داخلي كه ب��ه مواد خام یا 
قطعات وارداتي متکي هس��تند، متحمل هزینه هاي بيش��تري 
خواهند بود. این موضوع س��ودآوري آنها را كاهش مي دهد. آنها 
همچنين باید قيمت ها را افزایش دهند یا شغل ها را كم كنند یا 
هر دو. اتحاد سازندگان خودرو هشدار داد كه حتي فوالد توليد 
شده در ایاالت متحده یك بار ارزان تر هزینه مي شود. این حركت 
»تهدید رقابت جهاني صنعت و افزایش هزینه هاي وسایل نقليه 

براي مشتریان ما است«. 
بسياري از ش��ركت هاي آمریکایي پس از اعمال تعرفه هاي 
ترامپ، تحت تاثير قرار گرفتند. بسياري از صنایع آمریکا در 
ميس��وري اخراج شدند چراكه قيمت فوالد كنوني براي آنها 
بسيار سودآور است. هارلي دیویدسون اعالم كرد كه برخي از 
توليدات براي جلوگي��ري از تعرفه هاي مجدد اتحادیه اروپا، 
خارج از كش��ور ص��ورت مي گيرد. صنای��ع خرچنگ مين از 
تعرفه ه��اي مقابل��ه جویانه چين در غذاه��اي دریایي ایاالت 
متح��ده، رنج مي برد. توليدكنن��دگان پنير كاليفرنيا در حال 
حاضر شاهد از دست دادن بازارهاي خود در چين و مکزیك 
هستند چراكه بر محصوالت آنها نيز تعرفه اعمال شده است. 
توليد كنندگان قطعات خودرو ویسکانس��ين و صنعت بوربن 
ایاالت متحده صنایع دیگري هستند كه در این برهه مجازات 

مي شوند. 
تعرفه هاي خارجي صادرات ایاالت متحده را گران تر خواهد 
ك��رد. صادركنندگان ایاالت متحده ممکن اس��ت مجبور به 
كاهش هزینه ها و اخراج كارگران شوند تا قيمت رقابتي باقي 
بماند. اگر آنها شکست بخورند، ممکن است هزینه ها را كاهش 
دهن��د یا حتي از كس��ب و كار بيرون بياین��د. در دراز مدت 
جنگ هاي تجاري رشد اقتصادي آهسته دارند. آنها به تنهایي، 
به عنوان كشورهاي خارجي، اقدام به اخراج بيشتر مي كنند، نه 
كمتر. ۱۲ ميليون كارگران ایاالت متحده كه مشاغل خود را به 
صادرات مي دهند، مي توانند از كار افتاده باشند. مشاور اقتصاد 
آكسفورد پيش بيني كرد كه تجارت مي تواند به اقتصاد جهاني 
8۰۰ ميليارد دالر در تجارت كاهش یابد. این مي تواند رش��د 
را با ۰/4 درصد كاهش دهد. این در همان زمان رخ مي دهد 

كه قيمت هاي نفت و نرخ بهره افزایش مي یابد. 
با گذشت زمان، جنگ هاي تجاري صنعت صنعت محافظت 
ش��ده را ضعيف مي كند. بدون رقابت خارجي، ش��ركت هاي 
موجود در صنعت نيازي به نوآوري ندارند. در نهایت، محصول 

محلي در مقایسه با كاالهاي خارجي كاهش یافته است.



دالر غ��ذا وارد مي كند. بخش خدمات در 
آمریکا در حال توسعه و پيشرفت است.

 در سال ۲۰۱۷، واردات خدمات ایاالت 
متحده به ۵34 ميليارد دالر رسيد. تقریبا 
نيمي از خدمات مسافرتي و حمل و نقل، 
با ۲36 ميلي��ارد دالر واردات همراه بود. 
پ��س از آن خدمات كامپيوتري و س��ایر 
خدمات كسب و كار به مبلغ ۱4۱ ميليارد 
دالر، است كه در این ميان خدمات مالي 
و بيمه اي ۷6 ميليارد دالر برآورد شده و 
خدمات دولتي ۲۱ ميليارد دالر به ثبت 
رس��يده اس��ت. بيش از نيمي از واردات 
ایاالت متحده از پنج كشور از جمله چين، 

كانادا، مکزیك، ژاپن و آلمان است. 

 مالمتي به نام تراز تجاري منفي
ایاالت متحده همواره از كس��ري تجاري 
خ��ود رنج مي برد. این در حالي اس��ت كه 
این كشور سومين صادر كننده بزرگ دنيا 
به شمار می آید. بزرگ ترین صادركنندگان 
ب��ه آمریکا اتحادیه اروپا و چين هس��تند. 
این موضوع موجب شده تا در تراز تجاري 
آمریکا، كس��ري ۵66 ميلي��ارد دالري به 
ثبت برسد. با وجود اینکه آمریکا ميلياردها 
دالر از ص��ادرات نفت، كاالهاي مصرفي و 

محصوالت خودرویي درآمد دارد.

 واردات کم هزینه براي ایجاد شغل
هر كاالي وارد ش��ده قطع��ا در آمریکا 
س��اخته نشده است. به همين دليل، این 
موضوع موج��ب ایجاد بيکاري در ایاالت 
متحده مي ش��ود. بزرگ تری��ن تغييرات 
در اث��ر رش��د واردات از چي��ن رخ داده 
اس��ت. در س��ال ۲۰۰۷، ۲8 درصد كل 

واردات آمریکا از چين و سایر كشورهاي 
كم درآمد بود. این افزایش از سال ۲۰۰۰ 
ميالدي چش��مگير بود، زماني كه ارزش 
آن تنها ۱۵ درص��د بود. در همان زمان، 
ایاالت متحده با توج��ه به مطالعاتي كه 
در »بررسي اقتصادي آمریکا« انجام شد، 
مشاغل توليدي خود را از دست داد. این 
تحقيق نش��ان داد كه در س��ال ۲۰۰۰، 
بيش از ۱۰ درص��د از نيروي كار آمریکا 
در مشاغل توليدي فعال بودند. این آمار تا 
سال ۲۰۰۷، به 8/۷ درصد كاهش یافت. 
همه این زیان ها از برون سپاري توليد نبود 
بلکه برخي از آن ناشي از افزایش روباتيك 
و ماش��يني ش��دن توليد بوده است. این 
مطالعه همچنين نش��ان داد كه از دست 
دادن ش��غل در برخي كشورها سخت تر 
از كش��ورهاي دیگر است. كالن شهرها و 
ش��هرهایي كه به رقابت با چين رفته اند، 
نيز هزینه هاي بيش��تري را براي جبران 
بيکاري، پرداخت هزینه هاي س��المندي، 
مراقبت هاي بهداشتي و بازنشستگي هاي 

زودهنگام تجربه كرده اند. 
ایلين��وي  دانش��گاه  مطالع��ه  ی��ك 
Wesleyan نش��ان داد كه یك ميليارد 
دالر در واردات از چي��ن، توليد آمریکا را 
۰/48 درصد كاه��ش داد. در عين حال، 
واردات موج��ب ایجاد ش��غل نيز ش��ده 
اس��ت بطور مثال در حمل و نقل، توزیع 
و بازاریابي مش��اغلي ایجاد شده است كه 
ب��ه عنوان مثال، بنياد ميراث برآورد كرد 
كه واردات از چين ۵۰۰ هزار شغل فراهم 
كرده است. اما بعيد به نظر مي رسد كه این 
ميزان شغل ایجاد شده از پس مشاغل از 
دست رفته در گذشته، موفق بيرون بياید. 

  واردات زیاد متولد هزینه هاي باال
اگرچ��ه آمریکا مي تواند هم��ه نيازهاي خود را 
فراهم كند، چين، مکزیك و دیگر كشورهاي در 
حال توسعه، مي توانند آن را با هزینه كمتر توليد 
كنند. هزینه زندگي در این كشورها پایين تر است، 
از این رو به آنها اجازه مي دهد كه كمتر به كارگران 
خود پرداخت كنند. این عامل موجب مي شود تا 
آنها در توليد آنچه كه مصرف كنندگان آمریکایي 
از شركت هاي آمریکایي مي خواهند، بهتر باشد. 

این نظریه مزیت نسبي است. 
به عنوان مثال، ش��ركت هاي تکنولوژي هند 
مي توانند فقط ۷۰۰۰ دالر در سال به كارگران شان 
پرداخ��ت كنند كه بس��يار پایين ت��ر از حداقل 
دس��تمزد آمریکا است. به عبارت دیگر، مشاغل 
زیادي در ایاالت متحده و محصوالت كم هزینه 
وجود دارد. این تنها یکي از راه هاي برون سپاري 
فناوري اطالعات در اقتصاد مقياس است. بسياري 
از م��ردم بر این باورند كه بای��د فقط اقالمي را 
كه »س��اخته ش��ده در آمریکا« است خریداري 
 كنند. این مساله تنها زماني حل خواهد شد كه 
هركس، به پرداخ��ت هزینه هاي باالتر متمایل 
باش��د. رئيس جمهوري آمریکا در تالش است تا 
مردم خود را مجبور كند، كاالهاي توليد ش��ده 
در كش��ور خود را مصرف كنند. از این رو چين 
و مکزی��ك را با تعرفه هاي باالتر واردات، تهدید 
مي كند. ترامپ از توافق دریاي بالتيك بيرون رفت 
و تهدید كرده است كه با توافقنامه تجارت آزاد 
آمریکاي شمالي همکاري نخواهد كرد. اگر ترامپ 
از NAFTA بيرون بياید، ممکن است مشاغل 
توليدي بيش��تري در ایاالت متحده ایجاد شود 
اما قيمت بسياري از واردات را افزایش مي دهد. 
این هزینه هاي سنگين ممکن است به نوبه خود 
بسياري از شركت هاي ایاالت متحده را از كسب 

و كار بيرون كند.
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این روزها ش�اهد قانون گذاری های پی درپی از س�وی دولت هستیم که در شكل دستورالعمل، بخشنامه و مقررات 
بانك�ی، پول�ی، ارزی، تج�اری خودنمایی می کند. دو نه�اد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بان�ک مرکزی با صدور 
بخشنامه ها یک هدف را دنبال می کنند: محدودیت برای واردات و یک نام روی این کار می گذارند: حمایت از تولیدات 
داخل�ی. اما این کار دولت دوازدهم راه تازه ای نیس�ت و رخدادی اس�ت که پی�ش از آن در اروپای قرن نوزدهم نیز 
جریان داشته است. فردریک باستیا، نماینده مجلس فرانسه و آزادیخواهی که با همه نیرویش علیه تدوین کنندگان 
قانون های بازدارنده سخن می گفت و می نوشت در کتاب ارزشمند خود بخشی را به این موضوع اختصاص داده است. 

این نوشته انگار برای همین روزهای ایران تهیه شده است و به همین دلیل آن را یادآور می شویم:
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کارخانه قانون سازی پاريس و خيابان سميه

آق��اي حمایتگر )این نام را من به وي نداده ام؛ 
آقاي شارل دوپن این نام را جعل كرده است( عمر و 
سرمایه خود را در این راه صرف كرد كه سنگ هاي 
معدن واقع در زمين خود را اس��تخراج و به آهن 
تبدی��ل كند. این در حالي اس��ت كه طبيعت با 
بلژیکي ها مهربان تر بوده است و شرایط مناسب تري 
را براي آنان فراهم كرده است؛ از این رو، در مقایسه 
با آقاي حمایتگر، بلژیکي ها مي توانستند آهن خود 
را با قيمت بهتري به فرانسوي ها بفروشند. این امر 
به این مفهوم اس��ت كه فرانسوي ها قادر بودند از 
طریق خرید از مردم خوب سواحل شمالي فرانسه 
و بلژیك، با كار كمتر، آهن بيشتري را به دست 
آورند. بنابراین با توجه به منافع شخصي ناشي از 
این امر، آنان بهره برداري كامل را از این وضعيت 
نموده و آقاي حمایت گر هر روز شاهِد گروه كثيري 
از ميخ س��ازان، كارگران معادن آهن، ارابه سازان، 
مکانيك ها، آهنگران و شخم زنان بود كه شخصا یا 
از طریق واسطه هاي خود به دنبال تامين آهن مورد 
نياز خود از بلژیك بودند؛ و البته آقاي حمایتگر از 

این وضعيت خرسند نبود. 
در ابت��دا، وي در پ��ي آن بود تا با این وضعيت 
مقابله كرده و از طریق فيزیکي )با توسل به زور( 
ای��ن تجاوز به خود را متوقف س��ازد و در واقع با 
توجه به صدماتي ك��ه تنها متوجه وي بود، این 
كمترین اقدامي بود كه مي توانس��ت انجام دهد. 
لذا با خود گف��ت كه خود را مجهز خواهم كرد، 
هفت تير و فش��نگ هایم را برخواهم داشت و در 
صورت مواجهه با اولين كارگر آهنگري، ميخ ساز، 
ارابه ساز، مکانيك... او را خواهم كشت چرا كه آنان 
بيش از هر چيز به فکر سود و منافع خود هستند 

و این كار من، درسي خوب به آنان خواهد داد. 
هنگام��ي كه در حال آماده س��ازي خود بود، 
ناگهان فکري به ذهنش خطور كرد و لحظاتي 
تام��ل كرد كه ای��ن امکان نيز وج��ود دارد كه 
هموطنان وي و همچنين دشمنان او نيز در مقام 
دفاع از خود برآمده و نه تنها اجازه ندهند تا من 
آنان را بکشم بلکه ممکن است قضيه معکوس 
شده و آنان مرا بکشند. عالوه بر آن، اگر من همه 
مستخدمان خود را هم به كار گيرم، ما نمي توانيم 
از تمامي مرزها دفاع كنيم و باالخره اینکه تمامي 

مراحل مذكور، هزینه هاي زیادي را بر من تحميل 
خواهد كرد كه بهاي آن بيش از ارزشي است كه 

این كار براي من خواهد داشت. 
آقاي حمایتگر مي رفت كه خود را مس��تعفي 
نم��وده و همانند دیگ��ران آزاد گردد كه ناگهان 
ایده اي درخشان در ذهنش خطور كرد. او به خاطر 
آورد كه یك كارخانه بزرگ قانون سازي در پاریس 
وجود دارد. او از خود پرس��يد كه قانون چيست؟ 
معياري است كه هرگاه به اطالع عموم برسد، اعم 
از خوب یا بد، همه افراد ملزم به اطاعت و تبعيت 
از آن هستند. براي اجراي این قانون یك نيروي 
پليس سازمان یافته است كه براي ایجاد آن نيرو، 
از مردم پول و نيروي انساني دریافت شده است. 
وي در ای��ن اندیش��ه بود كه از ای��ن كارخانه 
قانون س��ازي در پاریس مصوب��ه اي دریافت كند 
مبني بر اینکه )ورود و خروج( آهن بلژیك ممنوع 
اعالم گردد. این اقدام وي مي توانست نتایج ذیل 

را براي او در پي داشته باشد: 
- دولت جایگزین تعداد اندک مس��تخدماني 
خواهد ش��د كه من قصد داش��تم به سرحدات 
بفرس��تم. با س��پاهي متش��کل از هزاران تن از 
فرزنداِن آهنگران، ميخ سازان، مکانيك ها و... كه 
از م��ن نافرماني مي كردند. س��پس جهت حفظ 
ش��رایط روحي و بهداش��ت این ۲۰ هزار افس��ر 
گمرک، ۲۵ ميلي��ون فرانك از همين آهنگران، 
شخم زنان و... دریافت خواهد شد. بر این اساس، 

 حمای��ت بهتري ني��ز صورت خواه��د گرفت و 
هيچ گونه هزینه اي نيز براي من نخواهد داشت. 

- من در معرض خطر ناش��ي از وحش��ي گري 
كارگران معدن قرار نخواهم گرفت. 

- م��ن آهن خود را به قيم��ت موردنظر خود 
خواهم فروخت. 

- من از اینکه شمار زیادي از مردم اینگونه فریب 
خورده اند، ل��ذت خواهم برد. این به آنان خواهد 
آموخت كه همواره خود را منادیان، پيش��روان و 
مشوقان توسعه در اروپا قلمداد كنند. گرچه این 
حركت دش��واري است ليکن به زحمت امتحان 

آن مي ارزد. 
لذا آقاي حمایتگر به كارخانه قانون سازي رفت. 
)ش��اید من یك بار دیگر هم این داستان تاریك 
و معام��الت مخفيانه را بازگو كرده باش��م ليکن 
این ب��ار مي خواهم گام هایي را كه او برداش��ت را 
بطور آشکار براي همگان بيان كنم( وي بحث زیر 
را با عاليجنابان، نمایندگان مجلس قانون گذاري 
مط��رح كرد: »آهن بلژیك در فرانس��ه به قيمت 
۱۰ فرانك فروخته مي ش��ود و همين امر سبب 
مي گردد تا م��ن نيز مجبور به فروش آهن خود 
به همين قيمت ش��وم. ترجيح من این است كه 
آهن خود را به قيمت ۱۵ فرانك بفروشم، ليکن 
به دليل وجود آهن لعنتي بلژیکي نمي توانم. لذا 
خواستار ایجاد قانوني هستم كه از این پس اجازه 
ورود آهن بلژیکي را به فرانسه ندهد. در این صورت 

ايجاد مانع در تجارت
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بالفاصل��ه من قيمت كاالي خ��ود را به ميزان ۵ 
فرانك افزایش خواهم داد و این امر نتایج ذیل را 

در بر خواهد داشت: 
- در ازاي ه��ر یکصد كيلوگرم آهني كه براي 
فروش به عموم عرضه نمایم، به جاي ۱۰ فرانك 

مبلغ ۱۵ فرانك دریافت خواهم كرد. 
- من به زودي ثروت بيشتري كسب خواهم كرد. 
- ميزان اس��تخراج از معادن خ��ود را افزایش 

خواهم داد. 
- من و كاركنانم ميزان بيشتري هزینه خواهيم 
كرد. )خرج كردن پول بيشتر( كه این امر امتياز 
ویژه اي براي عرضه كنندگاِن كاالها و خدماِت تا 
ش��عاع چندین مایل از محِل اقامِت ما محسوب 
خواهد ش��د. به تبع آن، این عرضه كنندگان بازار 
بزرگ تري خواهند داشت و سفارشات بيشتري را 
به صنایع خواهند داد و به تدریج این فعاليت در 
سراسر كشور گسترده خواهد شد. این مسکوكاتي 
كه شما به داخل صندوق من خواهيد انداخت، به 
مثابه سنگي است كه به درون یك دریاچه انداخته 
مي شود و دوایر بي شمار متمركزي را ایجاد خواهد 
كرد كه فواصل زیادي را از جهات مختلف متاثر و 

روشن خواهد كرد.«
سازندگان قانون، مسحور از این سخنراني مهيج 
و مش��عوف از اینکه مي توان ث��روِت یك ملت را 
به س��ادگي با وضِع یك قانون افزایش داد، به نفع 
ای��ن محدودیت راي دادند. آنان اعالم كردند این 
همه بحث پيرامون كار و پس انداز براي چيست؟ 
چه مزیتي اینگونه شيوه هاي دردآور براي ثروت 
ملي دارد در حالي كه یك فرمان یا مصوبه مي تواند 

همان كار را انجام دهد؟ 
و در واقع قانون تمامي عواقبي كه آقاي حمایتگر 
پيش بيني كرده بود را عملي كرد و در عين حال 
پيامدهاي دیگري نيز داشت. اگر بخواهيم عادالنه 
قضاوت كنيم گر چه وي دالیل نادرستي ارائه نکرده 
ولي دالیل وي كامل هم نيست. او براي درخواست 
یك امتياز، به آثاري كه قابل ش��هود است، اشاره 
كرده و به سایه هاي پنهاني كه قابل رویت نيستند، 
توجهي نکرده است. او تنها به دو فرد اشاره دارد، 
در حال��ي كه در واقع س��ه ف��رد در موضوع قرار 
دارند. بر ماست كه خواه به طور غيرارادي و خواه 
به صورت از پيش طراحي شده نسبت به تصحيح 

آن اقدام كنيم. 
بل��ه، ۵ فرانکي كه به موجب قانون به صندوق 
آقاي حمایت گر انداخته شده، مزیتي را براي او و 
افرادي كه براي شان ایجاد اشتغال نموده، ایجاد 
كرده است. اگر فرمان یا قانون موجب مي شد كه 
۵ فران��ك ثروِت جدید از ماه فرود اید، آثار خوب 
آن با هرگونه آثار بد خنثي نمي شد. بدبختانه این 
صدها مسکوک اسرارآميز از ماه پایين نيامده اند 
بلکه از جيب یك كارگر آهن، ميخ س��از، آهنگر، 
ارابه س��از و... یك سازنده و در یك كالم از جيب 
جيمز نيك سيرت در آمده كه امروزه آن را بدون 
آنکه حتي یك ميلي گرم از آهن بيشتر نصيبش 

شود، این پول ها را از دست مي دهد. با آشکار شدِن 
این جنبه موضوع مس��اله دچارِ تغييرات اساسي 
مي شود؛ اگر سود آقاي حمایت گر با ميزان ضرر 
جيمز نيك س��يرت برابري مي كند آنگاه هر آن 
كاري كه آقاي حمایتگر مي تواند با آن ۵ فرانك 
در جهت ترغيب صنایع داخلي انجام دهد، جيمز 
نيك سيرت نيز مي توانست چنان اثري بگذارد. در 
واقع سنگي در یك نقطه از دریاچه انداخته شده 
و آثاري هم در گوشه اي از دریاچه گذاشته است؛ 
ولي ای��ن امر تنها از آن جهت صورت گرفته كه 
انداختن سنگ در آن سوي دیگرِ دریاچه به موجب 

قانون ممنوع بوده است. 
از این رو زیاني كه قابل رویت نيست، با سودي 
كه قابل رویت است، برابري مي كند. بنابراین نتيجه 
كل این روند غيرعادالنه است، اما رقت آورتر آنکه 
این اقدامات از طریق قانون ارتکاب یافته و مبناي 

قانوني دارد. 
ام��ا این همه موضوع نيس��ت. من گفته ام كه 
سومين فرد همواره در سایه پنهان بوده است كه 
باید آن را در اینجا ظاهر كنم بطوري كه فرد سوم 
مي تواند دومين ضرر ۵ فرانکي را براي ما آشکار 
سازد. سپس ما نتایج حاصله از كليت موضوع را 

به صورت یك مجموعه خواهيم دید. 
جيمز نيك سيرت ۱۵ فرانك به عنوان محصول 
كار خود به دس��ت آورده است. )ما بازمي گردیم 
ب��ه زماني كه هنوز آزاد بود(. او با این ۱۵ فرانك 
خ��ود چه مي كند؟ او یك كاله زنانه را به قيمت 
۱۰ فرانك خریداري مي كند؛ این پول بخشي از 
پول هایي است كه مستقيما یا به واسطه دالالن 
نهایتا صرف واردات صدها كيلوگرم آهن بلژیکي 
مي ش��ود. او هنوز هم ۵ فرانك در اختيار دارد. او 
۵ فرانك باقي مانده را در درون رودخانه نخواهد 
انداخت ليکن )و این آن چيزي است كه مشهود 
نيست( او این مبلغ را به برخي توليد كنندگان یا 
سایرین در ازاي رضایتمندي خود اعطاء خواهد 
كرد. به عنوان مثال به یك انتش��اراتي براي یك 

نسخه از »گفتاري بر تاریخ جهان« اثر بوسو. 
بنابراین او صنایع داخلي را به ميزان ۱۵ فرانك 

ترغيب كرده است. یعني: 
- ۱۰ فرانك به كاله فروِش پاریسي 

- ۵ فرانك به موسسه انتشاراتي 
جيمِز نيك س��يرت در ازاي این ۱۵ فرانك دو 
چيز به دست آورده است كه مایه رضایت مندي 

او است. یعني: 
- یکصد كيلوگرم آهن 

- یك كتاب 
حاال فرمان صادر مي شود. 

چه اتفاقي براي جيمزِ نيك سيرت روي مي دهد؟ 
براي صنایع داخلي چه اتفاقي مي افتد؟ 

جيمِز نيك سيرت، در ازاي دادن ۱۵ فرانك به 
آقاي حمایت گر براي خرید یکصد كيلوگرم آهن، 
در واقع به جز بهره اي كه از این آهن مدنظر است، 
در حال حاضر هيچ چيز اضافه اي نصيب نمي برد. او 

بهره استفاده از یك كتاب یا هر هدف مشابهي را 
از دست مي دهد. او ۵ فرانك را از دست مي دهد. 
ش��ما با این ایده موافق هستيد؛ نمي توانيد با آن 
موافقت نکنيد. شما مجبور هستيد موافقت خود را 
ابراز دارید كه هنگامي كه ممانعت از تجارت سبب 
افزایش قيمت ها مي شود، در واقع مصرف كننده، 
ميزان تف��اوت را پرداخت خواهد كرد، در حالي 
كه گفته مي ش��ود ميزان تف��اوت نصيب صنایع 

داخلي مي شود. 
ن��ه، صنایع داخلي این تفاوت را به دس��ت 
نخواهند آورد زیرا از زمان صدور حکم قانوني 
تنها به ميزاني ترغيب خواهند شد كه پيش 
از آن ني��ز صورت مي گرفت��ه یعني به ميزان 

۱۵ فرانك. 
تنها از زمان صدور حکم قانوني، ۱۵ فرانك 
جيمِز نيك سيرت به استخراج و ذوب فلزات 
تخصيص خواهد یاف��ت در حالي كه قبل از 
آن ميان كاله فروش زنانه و انتشاراتي تقسيم 

مي شد. 
ممکن اس��ت تصور ش��ود كه اق��داِم آقاي 
حمایتگ��ر در اعماِل زور در مرز در ممانعت از 
وارداِت آه��ِن بلژیکي و اقدامي كه به موجِب 
قانون به چنين ممانعتي منتهي مي ش��ود، از 
نقطه نظر اخالقي مي باید متفاوت مورد قضاوت 
قرار گيرند. برخي مردم بر این باورند كه دزدي 
و غارت به محض اینکه صورت قانوني به خود 
مي گيرد، جنبه غيراخالقي خود را از دس��ت 
مي دهد. من شخصا وضعيت هشدار دهنده تري 
از این وضعيت را نمي توانم تصور كنم. در عين 
حال یك چيز قطعي اس��ت و آن اینکه نتایج 

اقتصادي آن یکسان خواهد بود. 
ش��ما ممکن اس��ت ب��ه این مس��اله از هر 
دیدگاهي كه عالقه داشته باشيد، نگاه كنيد 
ولي اگر بخواهيد آن دیدگاه را بيطرفانه مورد 
ارزیابي قرار دهيد، درخواهيد یافت هيچ مزیتي 
ب��ر دزدي و غارت چه به صورت قانوني و چه 
غيرقانوني وجود ندارد. ما منکر این نيس��تيم 
كه به هرحال س��وِد ۵ فرانک��ي نصيِب آقاي 
حمایت گر و صنایِع او، یا به بياِن شما صنایع 
داخلي شده است. اما مجددا تصدیق مي كنيم 
كه این امر س��بب دو ضرر نيز خواهد ش��د: 
یکي براي جيمِز نيك س��يرت كه ۱۵ فرانك 
را براي چيزي مي پردازند كه پيش از این ۱۰ 
فرانك براي آن مي پرداخته اس��ت و دیگري 
براي صنایع داخلي اس��ت كه از این پس این 
تفاوت ها را دریافت نمي كنند. شما انتخاب خود 
را انج��ام دهيد كه كدام یك از این ضررهاي 
مذكور جبران كننده خسارت ناشي از سودي 

است كه ما مي پذیریم. 
 )نتيج��ه( اخالقي: به كارگي��ري زور، مولد 
نخواهد بود ليکن مخرب خواهد بود. اگر قرار 
بود، زور مولد باشد، فرانسه مي بایست بسيار 

ثروتمندتر از آنچه كه هست، مي بود.
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دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمریکا، اخيرا اعالم 
كرده اس��ت كه تعرفه هاي واردات بر روي فوالد، 
آلوميني��وم و 6۰ ميليارد دالر دیگر كاالهایي كه 
آمریکا هر سال از چين وارد مي شود، با ركوردي 
كه در اقتصاد آمریکا در حال ظهور است، مطابقت 
دارد و هر سال بر ميزان تعرفه ها افزوده خواهد شد. 
متاسفانه، در حالي ترامپ همه توجهات جهاني را 
به سوي خود معطوف كرده است كه گویا راه حل او 
براي حل مشکالت اقتصادي آمریکا، بيراهه است. 
 جنگ تجاري مي��ان ایاالت متحده و چين 
در خص��وص فوالد، آلومينيوم و س��ایر كاالها، 
محصولي است كه دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
آمریکا، تسهيالت تجارت چند جانبه و سازمان 
تجارت جهاني را به اس��تهزا گرفته اس��ت، در 
حالي اینکه این سازمان ها، موسسه هایي براي 

حل اختالفات تجاري هستند. 

 دموکراتیک آمریكا در قعر سقوط
در ماه ۲9 ژوئيه ميالدي۲۰۱8 جوزف استيگليتز 
ادعا كرد، دادگاه عالي ایاالت متحده دیگر در مورد 
مجازات هاي قانوني، اجرایي و شركتي، فاقد قدرت 
كافي براي بررسي است. پيش از اعالم تعرفه هاي 
واردات براي بيش از هزار و 3۰۰ نوع كاالهاي ساخته 
شده، چيني كه تقریبا رقمي برابر با 6۰ ميليارد دالر 
در سال داشت. در اوایل ماه مارس، ترامپ اعالم كرد 
كه تعرفه هاي فراواني را به ميزان ۲۵ درصد براي 
 فوالد و ۱۰ درصد براي آلومينيوم اعمال مي كند كه 
بر اساس امنيت ملي توجيه مي شود. ترامپ اصرار 
دارد كه تعرفه شامل مقادیر اندكي از فوالد وارداتي 
اس��ت كه قيمت آن در سطح جهاني تعيين شده 
و در بررس��ي ها به یك تهدید استراتژیك مبدل 

شده است. 
ب��ا این ح��ال، بيش��تر كارشناس��ان به این 
 منط��ق مش��کوک هس��تند. ترامپ خ��ود را 
در حال حاضر تحت تاثير ادعاي امنيت ملي خود، 
معافيت هاي واردات عمده ترین صادر كنندگان 
ف��والد به ایاالت متحده لغو كرده اس��ت. براي 
مثال، كانادا، به شرطي كه مجددا مذاكره تجاري، 
موافقتنامه تجارت آزاد آمریکاي ش��مالي را به 
عه��ده بگيرد، از اعمال تعرفه ها بر صادرات این 

كشور صرف نظر مي كند. 
اما در این موضوع، مس��ائل زیادي وجود دارد كه 
شامل، چوب، شير و اتومبيل ها مي شود. آیا ترامپ 
واقعا پيشنهاد مي كند كه آمریکا امنيت ملي خود را 

براي توافق بهتر در مورد این تحریك كنندگان جزئي 
در تجارت ایاالت متحده و كانادا قرباني كند؟ یا شاید 
ادعاي امنيت ملي، اساسا جعلي است و همان طور كه 
دبيركل دفاعي ترامپ حدس زده كه ترامپ در بيشتر 
مسائل، اغراق مي كند، سرانجام شخص رئيس جمهور 

هم متوجه این موضوع مي شود؟
همان طور كه در اغلب موارد ثابت شده است، به 
نظر مي رسد ترامپ در خصوص یك مشکل جزئي 
بيش از حد متمركز شده است. به یاد بياورید كه 
با گذش��ت زمان ترامپ ش��روع به سخنراني در 
خصوص دیوار مرزي بين همسایه جنوبي كرد، 
مهاج��رت از مکزیك تا ب��ه حال نزدیك به صفر 
كاهش یافته اس��ت. در آن زمان، او در مورد نرخ 
ارز چين شروع به شکایت كرد كه چرا چين نرخ 
ارز خود را كاه��ش مي دهد، در حالي كه دولت 
چين در واقع از پول رسمي خود حمایت مي كرد. 
ب��ه همين ترتي��ب، ترامپ زمان��ي از تعرفه هاي 
فوالدي خود پرده برداشت كه قيمت فوالد حدود 
۱3۰ درص��د افزایش یافته بود كه البته این ميزان 
افزایش تا حدودي به تالش هاي چين براي كاهش 
ظرفي��ت بيش از حد خود، مرب��وط بود. اما ترامپ 
تنها به مس��اله دیگري نمي پ��ردازد. او همچنين 
احساسات و روابط ایاالت متحده با متحدان كليدي 
خود را تحریك مي كند. بدتر از همه، اقدامات او از 
سياست هاي آشکار انگيزه مي گيرد. او مشتاق است 
كه در چش��م انداز انتخابات خود قوي ظاهر شود و 
با رقباي قدرمتند خود به خوبي مقابله كند. حتي 
اگر هيچ اقتصادداني به ترامپ توصيه اي نکند، باید 
بداند كه مهم است كسري تجاري چندجانبه باشد، 
نه كس��ري تجاري دوجانبه با هر كشوري. كاهش 
واردات از چين، موجب ایجاد شغلي در ایاالت متحده 
نمي ش��ود. در عوض، قيمت ها را براي مردم عادي 
افزایش مي دهد و در بنگالدش، ویتنام یا هر كشور 
دیگري كه گزینه هاي جایگزیني صادركننده به چين 
باشند، مشاغل زیادي ایجاد مي شود. به عنوان مثال، 
صنایعي به ایاالت متحده بازمي گردد، كه احتماال با 

وجود زیرساخت هاي فرسوده كنوني آمریکا، فاقد 
توان الزم براي ایجاد ش��غل هستند. در عوض، این 
محصوالت احتماال توسط روبات هایي توليد مي شوند 

كه در مراكز پيشرفته هر جایي قرار دارند. 
ترامپ از چين مي خواه��د ۱۰۰ ميليارد دالر 
تجارت دوجانبه خود را با ایاالت متحده كاهش 
دهد، تجارتي كه مي تواند با خرید ۱۰۰ ميليارد 
دالر نفت و گاز ایاالت متحده همراه باشد. اما آیا 
چي��ن با خرید این محصوالت، توان فروش نفت 
ی��ا گاز ایاالت متحده به مکان هاي دیگر را دارد، 
اگر این سياست تاثيري بر اقتصاد آمریکا یا جهان 
داش��ته باشد، كم است. تمركز ترامپ بر كسري 
تجاري دو جانبه اگر بخواهيم صریح توصيف كنيم، 
احمقانه اس��ت. بطور پيش بيني شده اي، چين 
تعرفه هاي ترامپ را با تهدید به اعمال تعرفه هاي 
خود بر محصوالت وارداتي از آمریکا پاسخ داد. این 
تعرفه ها كاالهاي ساخته شده در ایاالت متحده 
را در طيف وس��يعي از بخش ها، تحت تاثير قرار 
مي دهد اما در بخش هایي كه پشتيباني بانان اصلي 

ترامپ هستند، شاید این تاثيرات اندک باشد. 
واكن��ش چين منطقي و حس��اب ش��ده بوده 
اس��ت و هدف آنها تنها اجتناب از تشدید رعب 
و وحش��ت است، به مانند برخورد با یك تبهکار 
خشن كه هيچ چيز جز تجاوز به حریم شخصي 
افراد نمي داند. اميدي كه وجود دارد این اس��ت 
كه دادگاه هاي ایاالت متحده یا جمهوري خواهان 
كنگ��ره، ترامپ را كنترل كنند. ام��ا پس از آن، 
حزب جمهوري خواه، با اتحاد نامعلومي با ترامپ، 
به نظر مي رسد، بطور ناگهاني، تعهد دیرینه خود 
به تجارت آزاد را فراموش كرده اند، همانند چند 
ماه پيش كه تعهد دیرینه خود را در مورد افزایش 

انضباط مالي از یاد برده بودند. 
بط��ور كلي، حمایت از چين در ایاالت متحده 
و اتحادی��ه اروپا ب��ه دالیل مختلف كاهش یافته 
اس��ت. به دنب��ال فراتر از راي دهن��دگان ایاالت 
متح��ده و اروپایي كه از این صنعتي ش��دن رنج 

جوزف استیگلیتز
اقتصاددان



در روزهاي پایاني هفته گذش��ته برگزاري دو 
نشس��ت بزرگ جهاني در دو نقطه بس��يار دور 
از هم، یک��ي در »ایالت كبك« كانادا و دیگري 
در »چينگ دائو« در كش��ور چين گرایش هاي 
متف��اوت و متناقض��ي را درب��اره آینده تجارت 
جهاني ترسيم كردند. در حالي كه سران هفت 
كشور پيشرفته صنعتي جهان موسوم به »جي۷« 
در كبك درگيري و تنش هاي فراوان ميان خود 
را به نمایش گذاش��تند، در نشس��ت همکاري 
شانگهاي در »چينگ دائو«، سران شركت كننده، 
هم��کاري مبتني بر احت��رام و تعهد به موازین 
»تج��ارت آزاد« و »چندجانبه گرایي« در جهان 
را به معرض نمایش گذاش��تند. در حالي كه در 
كبك مردم جهان ش��کاف عميق در برداشت ها 
از سياست تجارت آزاد و تنش هاي فزاینده ميان 
دونالد ترامپ، رئيس جمه��وري آمریکا با دیگر 
رهبران كش��ورهاي غربي را مشاهده كردند، در 
»چينگ دائو« شاهد فرآیند همگرایي و جذب 
كشورهاي بزرگ نوخاسته صنعتي از جمله هند 
به پيم��ان فرامنطقه اي اقتص��ادي، فرهنگي و 

امنيتي شانگهاي بودند. 
ش��ي جين پين��گ، رئيس جمه��وري چين، 
روز یکش��نبه در پایان نشست س��ران سازمان 
همکاري شانگهاي در سخنان خود از سياست 
»تجارت آزاد« دفاع كرد و »سياست هاي بسته« 
را ش��دیدا م��ورد انتقاد ق��رار داد.  او گفت: »ما 
 باید از سياس��ت هاي خودخواهانه و كوته نظرانه

دوري كني��م. ما باید مقررات س��ازمان تجارت 
جهاني را حفظ كنيم، از نظام چند جانبه تجاري 
حمای��ت كنيم و در كنار یکدیگر تالش نمایيم 
ت��ا یك اقتصاد بازار بنياد و باز جهاني در جهان 

توسعه یابد.«
ش��ي جين پينگ، به عنوان ميزبان نشس��ت 
سازمان ش��انگهاي از حضور اعضاي جدید این 
سازمان، هند و پاكستان، ابراز خشنودي كرد و 
شركت نارندرا مودي، نخست وزیر هند، و ممنون 
حسين، رئيس جمهوري پاكس��تان، در جلسه 
امسال را داراي »اهميت تاریخي بزرگ« خواند. 
ی��ادآور مي ش��ویم ك��ه س��ازمان هم��کاري 
ش��انگهاي بزرگ ترین پيم��ان فرامنطقه اي به 
حساب مي آید كه عمدتا با هدف همکاري هاي 
اقتص��ادي، فرهنگي و امنيتي در س��ال ۲۰۱۱ 
 توس��ط رهب��ران روس��يه و چين، ب��ه همراه

4 كشور آسياي مركزي قزاقستان، قرقيزستان، 
تاجيکستان و ازبکستان تشکيل شد. ایران هم از 
سال ۲۰۰۵ به عنوان كشور ناظر در نشست هاي 

این سازمان شركت مي كند. 
نشس��ت ش��انگهاي از نقطه نظ��ر اقتصادي 

از  بس��ياري  دارد.  زی��ادي  بس��يار   اهمي��ت 
اقتصاددانان متقاعد شدند كه مركز ثقل اقتصاد 
جهاني دیگر نه اروپا بوده و نه آمریکا و این مركز 
از سال هاي گذشته به سوي آسيا، خصوصا شرق 
این قاره چرخش كرده است. آسيا هم اكنون بيش 
از 4۵ در صد كل توليد ناخالص اقتصادي جهان 
را دارد و قاره هاي دیگر، از جمله اروپا و آمریکا را 
با فاصله نسبتا زیادي پشت سر گذاشته است. دو 
كشور بزرگ نوخاسته صنعتي جهان، یعني چين 
و هند با پویایي اقتصادي خود و رش��د شتابان 
اقتصادي ۷ و 6 در صدي، آینده درخش��اني را 

براي قاره آسيا رقم مي زنند. 
با وجود نشس��ت ش��انگهاي ك��ه ویتریني از 
همبس��تگي و یکپارچگ��ي در زمين��ه رویکرد 
تج��ارت خارجي و تعامالت چند جانبه تجاري 
و همکاري هاي اقتص��ادي را در معرض نگرش 
جهانيان قرار داد، نشست كشورهاي گروه هفت 
موسوم به »جي۷« به لحاظ رویکرد محافظه كارانه 
دونال��د ترامپ و رفتارهاي متاقض او نمایش��ي 

مأیوس كننده بود. 
هر چند آمریکا و سایر كشورهاي شركت كننده 
در بيانيه هشت صفحه اي پایاني اجالس كشورهاي 
صنعتي گروه ۷ با وجود اختالف نظرهاي فراوان، 
مشتركا در آخرین دقایق از بازرگاني آزاد و عادالنه 
دفاع كردند، اما پس از ترک نشست، دونالد ترامپ 

امضاي خود را پس گرفت. 
دونالد ترامپ پ��س از ترک گردهمایي گروه 
هفت، با ارس��ال دو تویيت نارضایتي خود را نه 
تنها از آن كنفرانس، بلکه از جاس��تين تورودو 

نخست وزیر كانادا نيز اعالم كرد. 
رئيس جمهوري آمریکا شنبه شب ۱9 خرداد 
در تویيتر خود نوشت: بر اساس اظهارات اشتباه 
جاس��تين در كنفرانس خبري اش، و از آنجا كه 
كانادا تعرفه س��نگيني بر توليدات كشاورزان و 
شركت هاي آمریکایي وضع كرده، به نمایندگان 
آمریکا در گردهمایي گروه ۷ دستور دادم بيانيه 
پایان��ي را امضا نکنند تا در م��ورد وضع تعرفه 
بر س��يل اتومبيل هاي وارداتي ب��ه بازار آمریکا 

تصميم گيري كنيم. 
جاس��تين ترودو، نخس��ت وزیر كانادا، ميزبان 
گردهمایي گ��روه ۷، در كنفرانس خبري اش از 
برقراري تعرفه ه��اي ۱۰ و ۲۵ درصدي آمریکا 
به ترتيب بر فوالد و آلومينيوم وارداتي آمریکا از 

كانادا به تلخي گله كرده بود. 
جاس��تين ترودو گفته بود: »م��ن صریحا به 
پرزیدن��ت ترام��پ گفتم كه ب��راي كانادایي ها 
برق��راري تعرفه هاي هنگفت آمریکا بر توليدات 
ف��والد و آلوميني��وم كانادا چن��دان قابل هضم 

شكست نشست »جي۷« در کبک و نشانه هاي 
آغاز يک جنگ تمام عيار تجاري در جهان
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مي برن��د. واقعيت این اس��ت كه چي��ن معادن 
طالیي نبود كه شركت هاي آمریکایي زماني این 
كش��ور را به مثابه آن مي دانستند. همان طور كه 
ش��ركت هاي چيني رقابتي تر شده اند، دستمزد 
و استانداردهاي زیس��ت محيطي در این كشور 
افزایش یافته است. در عين حال، چين به بازارهاي 
مال��ي خود روي مي آورد، به ویژه این رویه در اثر 
 نارضایتي سرمایه گذاران وال استریت، تشدید شد.
به طرز هولناك��ي، در حالي ترامپ ادعا مي كند 
ك��ه كارگران صنعت��ي ایاالت متح��ده را دوباره 
ب��از مي گردان��د، كه برن��ده واقع��ي از مذاكرات 
»موفقيت آميز« - كه موجب تحریك چين براي 
باز كردن بازارهاي خود به س��وي بيمه و س��ایر 

فعاليت هاي مالي، احتماال وال استریت است. 
درگيري تجاري امروز نشان مي دهد كه آمریکا 
موقعيت جهاني گذشته خود را از دست داده است. 
هنگامي كه یك كش��ور فقير مانند چين، شروع 
ب��ه افزایش تجارت خود را با غ��رب در این مدت 
یك چهارم قرن كرده كه تصور مي ش��ود در حال 
حاضر غول صنعتي صنعتي جهان است. چين در 
ح��ال حاضر از توليدات ایاالت متحده، پس انداز، 
تج��ارت و حتي از توليد ناخال��ص داخلي ایاالت 
متحده فراتر رفته است. حتي احتمال بيشتري براي 
بسياري از كشورهاي پيشرفته نيز وجود دارد كه 
احتماال كندتر از چين به توانایي هاي تکنولوژیکي 
خود دست یابند. چين در واقع مي تواند رهبر یکي 
از صنایع مهم آینده قرار گيرد مانند هوش مصنوعي. 
هوش مصنوعي بر اساس داده هاي بسيار به وجود 
مي آید كه دسترسي به داده ها اساسا یك موضوع 
سياسي است و مسائلي مانند حفظ حریم خصوصي، 
شفافيت، امنيت و قوانيني را كه رقابت اقتصادي را 

شکل مي دهد، با خود درگير مي كند. 
از س��وي دیگر اتحادی��ه اروپا به ش��دت نگران 
محافظ��ت از حریم خصوصي اطالعات اس��ت، در 
حالي كه چين این كار را نکرده اس��ت. متاسفانه، 
این امر مي تواند به چين در زمينه توس��عه هوش 
مصنوع��ي كمك كند و مزایاي AI به خوبي فراتر 
از بخ��ش فناوري خواهد بود به گونه اي كه تقریبا 
هر بخش از اقتصاد گسترش خواهد یافت. باید یك 
توافق جهاني براي تعيين استانداردهاي توسعه و 
اعمال AI و فناوري هاي مرتبط وجود داشته باشد. 
اروپایي ها نيز نباید به دليل نگراني هاي واقعي خود 
در خص��وص حفظ حریم خصوص��ي، از این قافله 
عقب بمانند چراكه ارتقاء تجارت، براي رسيدن به 

استانداردهاي زندگي باالتر اهميت دارد. 
در س��ال هاي آینده، ما بای��د چگونگي ایجاد 
یك رژیم تجاري منصفانه را در ميان كشورهاي 
مختلف با سيستم هاي اقتصادي، تاریخ، فرهنگ ها 
و ترجيح��ات اجتماعي ایجاد كنيم. خطر دوران 
ترامپ این است در حالي جهان خوراک تویيتري 
رئيس جمه��ور ایاالت متحده مص��رف مي كند، 

چالش هاي واقعي و دشوارتري در راه است.



نيست، به ویژه آنکه این كار به بهانه حفظ امنيت 
ملي آمریکا انجام شده است. براي كانادایي هایي 
كه در یکصد س��ال اخير، خود، یا یکي بستگان 
و نزدیکانش��ان ش��انه به ش��انه آمریکایي ها در 
جنگ ه��ا و نبردها ش��ركت كرده اند، این حرف 
به نوعي توهين آميز اس��ت. من تصریح مي كنم 
كه متاس��فانه باید این تصمي��م را اتخاذ كنيم. 
اگر رئيس جمهوري آمریکا به اعمال تعرفه هاي 
غير منصفانه بر ص��ادرات فوالد و آلومينيوم ما 
اصرار بورزد، رویک��ردي كه به كاركنان صنایع 
فوالد و آلومينيوم ما آسيب فراوان مي رساند، ما 
پاسخ قاطعي به این رویکرد مي دهيم. درچنين 
شرایطي و بدون هيچ تردیدي كانادا تعرفه هاي 
متقابلي عليه توليدات صادرتي آمریکا به كانادا 
وضع خواهد كرد. تعرفه هایي كه از اول ماه ژوئيه 

آینده به مرحله اجرا در خواهد آمد.«
در همين حال، ترزا مي  نخس��ت وزیر بریتانيا 
نيز گفت كه كش��ورش با تعرفه هاي وضع شده 
آمریکایي مقابله به مثل مي كند. ترزا مي  گفت: 
»... برقراري تعرفه هاي آمریکایي بر توليدات فوالد 
و آلوميني��وم بریتانيا و اتحادیه اروپا غيرعادالنه 
اس��ت.« او گفت ك��ه خواس��تارمقابله به مثل 
نيست، اما در این مورد چاره دیگري جز برقراري 

تعرفه هاي مشابه بر توليدات آمریکایي ندارد. 
امانوئل ماكرون، رئيس جمهوري فرانسه نيز در 
یك نشست خبري در حالي كه در برابر رفتارهاي 
متناقض دونالد ترامپ گيج ش��ده بود، خواهان 
انسجام بيشتر در رفتار رئيس جمهوري آمریکا 
ش��د:  »اگر با خود انسجام و یکپارچگي نداشته 
باش��يم، هيچگاه نمي توانيم به طرز مستحکم و 
استواري دركشوري حکومت و رهبري نمایيم.  
نخستين نکته آنکه ایاالت متحد آمریکا همواره 
متعهد به رعایت مقررات تجارت جهاني بوده و 
از گرایش هاي جمعي در این باره دفاع كرده و در 
برابر ایجاد هرگونه موانع گمركي غير قابل توجيه 
ایستادگي كرده است.  دوم اینکه در این نشست 
من ش��نيدم كه دونالد ترامپ، رئيس جمهوري 
آمریکا صریحا گفت كه خواستار حداكثر تعامل 
و حداقل موانع در زمينه تجاري ميان كشورهاي 
عضو گروه هفت است.  اگر این موضوع خواست 
واقعي رئيس جمهوري آمریکاس��ت، نياز است 
اولين گام در این باره از سوي وي برداشته شود 

كه پيش تر یك گام به عقب برداشته است.«
از سوي دیگر، آنگال مركل، صدر اعظم آلمان، 
روز یکش��نبه در یك برنام��ه تلویزیوني از رفتار 
دونالد ترامپ، رئيس جمهوري آمریکا در نشست 
ج��ي۷ به ش��دت انتقاد كرد. او گف��ت كه رفتار 
رئيس جمهوري آمریکا وضعيت را ساده تر نخواهد 
كرد و تویيت هاي او »مأیوس كننده« اس��ت. او 
گفت كه دالیل خوبي براي مبارزه در راه حفظ 

شراكت ميان قاره اي موجود است. 
مركل همچنين گفت كه تصميم ترامپ باعث 
تقویت این خواست در او شده كه بيش از پيش 

براي اتحادیه اروپایي متحد و قوي تالش كند. اما 
نباید فراموش كرد كه دونالد ترامپ تنها شخصي 
نيست كه در دولت خود با لحن تهدید با دیگران 
سخن مي گوید. بسياري از اعضاي كابينه او در این 
راه با او همراه هستند و او را در اینگونه رفتارهاي 

متناقض و تهاجمي تشویق مي كنند. 
در چنين ش��رایطي اس��ت كه »پيتر ناوارو« 
مشاور تجاري و صنعتي كاخ سفيد به خود اجازه 
مي دهد كه به نخست وزیر كانادا توهين كند. او 
در گفت وگو با شبکه فاكس گفت: »جاي ویژه اي 
در جهنم براي رهبراني تدارک دیده شده است 
كه با دیپلماسي بد و فاقد صداقت خود با دونالد 
ترامپ، رئيس جمهوري آمریکا برخورد مي كنند 
و موقع خروج از پشت به او خنجر مي زنند. این 
همان كاري است كه جاستين ترودو به نحو غير 
صادقانه اي انجام داد؛ این كاري است كه ترودو 

ضعيف و متقلب انجام داد.«
با وجود لحن بسيار تند و زننده »پيتر ناوارو« 
مشاور تجاري و صنعتي كاخ سفيد، »كریستيا 
فریلن��د« وزیر تج��ارت خارجي كان��ادا، تمدن 
سياس��مداران كش��ورش را به معرض نمایش 
مي گ��ذارد. او طي س��خناني گف��ت: »كانادا به 
دیپلماس��ي همراه با توهين و حمالت شخصي 
اعتق��اد ندارد و هيچگاه آن را ب��ه كار نمي برد. 
م��ا براي تعام��ل و تبادل این روش را س��ازنده 
نمي دانيم و هنگامي كه این حمالت از س��وي 
یکي از متحدان ما انجام ش��ود، بيش��تر ترجيح 
مي دهيم كه در برابر آن سکوت پيشه نمایيم.«

اما مخالف با اینگونه رفتارهاي ترامپ و اعضاي 
كابين��ه اش تنها به كش��ور هاي اروپایي و غربي 
محدود نمي شود، بسياري از اشخاص برجسته 
سياسي آمریکا در اردوگاه جمهوري خواهان در 

این ماجرا با مخالفان ترامپ همراه هستند. 
جان مك كين، سناتور معروف جمهوریخواه 
در تویيتي ضمن انتقاد شدید از رفتار ترامپ 
اعالم مي كند كه اكثریت اعضاي كنگره آمریکا 
از ه��ر دو حزب جمهوریخ��واه و دموكرات از 
سياس��ت تجارت آزاد و جهاني شدن حمایت 
مي كنن��د. او مي گوی��د: »اكثری��ت بزرگي از 
آمریکایي ه��ا در این راه با ما همراه هس��تند، 

حتي اگر رئيس جمهوري با ما همراه نباشد.«  
با این وجود، ناظران سياسي بر این باورند كه 
سياس��ت هاي محافظه كارانه دونالد ترامپ و 
موضوع »جنگ تجاري« چيزي نيست كه فقط 
در انحصار دونالد ترامپ باشد. بلکه در آمریکا 
تعداد بسياري از كارشناسان و سياستمداران 
ش��عار “»نخس��ت، آمریکا« را همواره زمزمه 

مي كنند و آن را تکرار مي كنند. 
اما كشورهاي اروپایي چه راهکاري براي مقابله 
با رویکردهاي محافظه كارانه و س��اختار شکنانه 
دونالد ترامپ دارند. »ميشل ساپن« وزیر پيشين 
دارایي فرانسه در این باره مي گوید: »همکاري با 
دونالد ترامپ، رئيس جمهوري بزرگ ترین قدرت 
اقتصادي، نظامي و سياسي جهان نه تنها الزم و 
مشروع است، بلکه ضرورت دارد. این روند باید با 
قدرت و اقتدار و در جهت جست وجوي راه حل 
انجام شود. این كار با مالحظه هنجارهاي رفتاري 
و شخصيتي ترامپ باید به هر نحوي انجام بگيرد. 
اما در برابر دونالد ترامپ چه واكنش مناسبي باید 
نشان داد. به نظر من باید ضمن ادامه گفت وگوها، 
موازین قانون��ي را عليه رویکرد وي انجام. عليه 
آمریکا مي توان به سازمان تجارت جهاني شکایت 
ك��رد و در همان حال اقدامات متقابل تجاري را 
پيش برد. در چنين ش��رایطي اقدامات متقابل 
تجاري كامال مش��روع و قانوني هستند. به نظر 
من اتحادیه اروپا در شرایط كنوني باید با اتفاق 
آرا و همبستگي كامل عليه تصميم هاي یکجانبه 
دونالد ترامپ جبهه گرفته و موازین متقابلي را به 
مورد اجرا بگذارد. رویکرد اروپا باید به نحوي باشد 

كه تعادل قدرت به نفع او تغيير كند.«
در این روزها و با مشاهده رویکرد اخير ترامپ 
در نشست جي۷ در كانادا این موضوع به شدت 
در اذهان تقویت مي ش��ود كه آمریکا واقعا یك 
جنگ تج��اري را نه تنها با رقب��اي خود، بلکه 
با اكثری��ت متحدان خود آغاز كرده اس��ت. در 
هفته ها و ماه ه��اي آینده باید در انتظار مراحل 
بسيار ش��دید تري از جنگ تجاري ترامپ عليه 
كشورهاي جهان باشيم. رویکردي كه در صورت 
تداوم ریاست جمهوري ترامپ، آمریکا را در جهان 

به انزوا خواهد كشانيد.
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ش��روع جنگ تجاري آمری��کا و اعمال 
تعرفه ه��اي باالتر ب��راي واردات كاالها، 
موجب ش��د تا افکار عموم��ي آمریکا در 
وضعيتي ناش��ناخته و مبهم قرارگيرد. از 
این رو نيویورک تایمز در اقدامي بخشي 
از س��واالت خوانندگان و مردم عادي را 
كه به این روزنامه ارس��ال مي كردند، به 
پ��ل كروگمن، برنده نوب��ل اقتصاد داد تا 
برخي از آنها را پاسخ دهد. كروگمن مانند 
هميشه بر طبل مخالفت با سياست هاي 
تجاري آمریکا كوبيد و در برخي پاسخ ها، 
صراحتا سياست هاي رئيس جمهور آمریکا 
را زیر سوال برد. شاید محوریت سواالت 
منتشر شده بر دو ركن اصلي استوار بود. 
موافق��ان و مخالفان تج��ارت آزاد از این 
اقتصاددان سوال هاي متعددي را پرسيدند 
كه وجهه مش��ترک همه آنها، نگراني از 

آینده آمریکا بود. 
در پاسخ به این سواالت كروگمن چند 
نکته اساسي را رعایت كرد. نخست اینکه 
با وجود نقدهاي بس��ياري كه بر تجارت 
آزاد و توافقنامه هاي چند جانبه داشت، 
باز هم از آن دفاع كرد چراكه تنها، نظم 
كنوني را ب��ر بي نظمي كلي ترجيح داد. 
دوم اینک��ه كروگمن جن��گ تجاري را 
موقعيتي مناسب براي چين ارزیابي كرد 
تا در این وهله پر التهاب، سياس��ت هاي 
خود را به سوي گسترش توان داخلي و 

تمركز بر نوآوري هاي تکنولوژیك بيشتر 
كند. این در حالي است كه در بخشي از 
گفته ه��اي كروگمن، این نکته به خوبي 
دیده مي شود كه بسياري از شركت هاي 
آمریکایي حاضر در چين، حاضر نيستند 
از چي��ن به آمریکا نقل مکان كنند و در 
صورت اجبار، ش��عب دیگري را در چين 
ایجاد خواهند كرد. باید به انتظار نشست 
و دید آی��ا پيش بيني ها رنگ واقعيت به 

خود خواهد دید؟
 1- ب�ه معن�اي واقع�ي کلمه، هر 
وسیله کوچک مصرفي که خریدم، در 
چین ساخته شده است. لطفا توضیح 
دهید ک�ه چگونه این اتف�اق افتاده 
است؟ (و اینكه آیا شما فكر مي کنید 

مي توانیم اقدام به تغییر آن کنیم).
تولی�دي  آی�ا هم�ه مش�اغل   -2
ب�دون در نظر گرفتن ش�رایط کار یا 
اث�رات زیس�ت محیطي مي توانند به 
پایین ترین هزین�ه و کمترین اثرات 
زیس�ت محیط�ي برس�ند؟ اگ�ر نه، 
چگونه سیستم تجارت آزاد مي تواند 

از این کار جلوگیري کند؟
3-دول�ت چین با ارائ�ه یارانه هاي 
یک س�وم  (ح�دود  مهم�ي  بس�یار 
هزینه ها) به مصرف کنندگان، به رشد 
صنعت ماشین الكتریكي خود یارانه 
مي دهد. این یارانه ها به صنعت اجازه 

مي دهد که با سرعت بیشتري تولید 
الكتریكي ارزان تري  و ماش�ین هاي 
نس�بت به س�ایر رقبا تولید کند. در 
تج�ارت آزاد، این ی�ک برنامه ریزي 
خوب اس�ت ی�ا تقل�ب؟ - نیک ون 

کالک، توسان، آریزیا
پ�ل کروگمن: براي پاس��خ به س��وال 
اول مي ت��وان گفت این موضوع تا حدي 
نوعي توهم است. چين به لطف تركيبي 
از دس��تمزد هاي پایي��ن و حمایت هاي 
بي چون و چرا از بنگاه ها، توانسته سلطه 
قابل توجهي بر مونتاژ كاالها داشته باشد 
اما بيشتر ارزش كاالهاي چيني در واقع 
از جاي دیگري است. به عنوان مثال، اپل 
در چين ساخته مي شوند، اما چين فقط 
كمت��ر از 4 درصد از قيم��ت آن را براي 

سود خود دارد
در مورد سوال دوم نيز باید گفت بطور 
كامل - برخ��ي از نيروها اصرار بر بهبود 
ش��رایط كار اساس��ي و قوانين زیس��ت 
محيطي دارند اما نه خيلي زیاد. بنگالدش 
را در نظ��ر بگيرید: همه این كش��ور یك 
نيروي كار بزرگ است، با بهره وري نسبتا 
كم. دستمزد كم، تنها راه فروش آنها در 
بازارهاي جهاني است. اگر ما اصرار داریم 
كه آنها قوانين كار كشورهاي توسعه یافته 
را دنبال كنند، ما اساسا آنها را به گرسنگي 

دعوت مي كنيم. 

کروگمن در پاسخ به سواالت افكار عمومي آمریكا

واهمه از آينده جنگ تجاري 

یادداشت
گزارش ماه

گفت وگوی ماه
انتخاب سردبیر

البی گری
داستان ارز

جنگ تجاری
ایمیدرو

تیر 1397
دوره جدید
شماره 114
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براي پاس��خ به س��وال س��وم نيز، این 
روي حيل��ه و تزوی��ر اس��ت. تخصي��ص 
یارانه به مصرف زماني قابل قبول اس��ت 
كه یاران��ه اي براي توليد كننده نباش��د. 
اگر ایاالت متح��ده كاهش مالياتي براي 
اتومبيل ه��اي الکتریکي ارائه دهد، تحت 
قانون W.T.O. به مشکل برخواهد خورد. 
مشکل اینجاس��ت كه با واقعيت چيني، 
ش��ما نمي خواهيد به دیدن بس��ياري از 
اتومبيل ه��اي خارجي الکتریکي فروخته 
شده در آنجا بروید. اما زماني كه مقوالتي 
اینچنين��ي روي مي ده��د، نمون��ه ویژه 

رفتارهاي جسورانه است. 
 م�ن ب�ه ی�اد دارم در مدرس�ه 
کارشناسي، قانون گسترش بازرگاني 
رئیس جمهور کندي در سال 1962 را 
مطالع�ه مي کردیم. این قانون به یک 
طبقه اقتصاد سیاس�ي مرب�وط بود. 
اهمیت این عمل چه بود؟ - مورگان 

راوچ، هوستون، تگزاس. 
آن قانون یك روند فرآیند آزاد س��ازي 
تج��ارت متقابل بود كه در س��ال ۱934 
تحت نام F.D.R. آغاز ش��د. آنچه كه در 
»دوره كندي« تغيير كرد این بود زماني 
كه اهداف آسان براي معامالت تجاري از 
بين رفت، ما به فرمول هاي توافق ش��ده 
در س��طح بين المللي تغيير كردیم: همه 
تعرفه ه��ا را با X درص��د كاهش دادیم، 
سپس براي معافيت ها مذاكره كردیم. اما 
بيشترین كاهش تعرفه، قبل از آن اتفاق 

افتاده بود. 
 ب�راي کارگران فوالد آمریكا پس 
از نتیجه اعم�ال از این تعرفه ها، چه 
اتفاقي روي مي دهد؟ من شنیدم که 
سرپرست اتحادیه کارگران فوالد در 
NPR از این تعرفه استقبال کرده و 
گفته به نظر مي رسد که دعاهاي آنها 
پاسخ داده شده است! - جیمز سي، 

بروکلین. 
چند ش��غل در فوالد به دست خواهيم 
آورد. ام��ا ما در بس��ياري از دیگر صنایع 
»پایين دس��ت« مانند خودروها مش��اغل 
را از دس��ت مي دهي��م. اغل��ب مطالعات 
مربوط به تعرفه هاي فوالدي سال ۲۰۰۲ 
مي گویند كه صنعت فوالد هزینه خالص 
است. بنابراین بله، كارگران فوالد اندكي 
از نظر ش��غلي بهبود پيدا مي كنند، اما با 

چه هزینه اي نسبت به دیگر كارگران؟
 من در نزدیكي یک کارخانه فوالد 
 Steel Bethlehem ،بسیار فرسوده
 Steelton، PA در  واق�ع   Steel
زندگي مي کنم. من 44 سال پیش به 
آنجا آمده ام و این کارخانه قبل از آن 

شروع به کار کرده بود و در آن زمان 
نیز فرسوده بود. Trumpراه اندازي 
ای�ن کارخان�ه را در برنامه هاي خود 
شرح داده بود. در آن زمان، کارگران 
اتحادی�ه در م�ورد کاه�ش تولی�د 
ب�ه 20 درصد از رش�د تولی�د فوالد 
داخل�ي صحبت کردن�د. کدام منبع 
مال�ي احتماال مي تواند وارد ش�ود و 
مي خواه�د این ردی�ف 3. 5 مایل را 
در اط�راف زن�گ زده را بچرخان�د؟ 
میلیاردها دالر سرمایه گذاري ضروري 
اس�ت. ب�ه نظ�ر مي رس�د ایده هاي 
»بازس�ازي بزرگ آمریكا« مربوط به 
بازس�ازي اقتصاد دهه هاي 50، 60 و 
70 است. این و بازگشت زغال سنگ 
به صنایع باالدستي پنسیلوانیا بیشتر 

ش�بیه ش�عارهاي دهه هاي گذشته 
اس�ت. آیا احیاي این صنایع قدیمي 

امكان پذیر است؟ 
هيچ راهي براي بازگرداندن همه این 
كارخانه هاي فوالد و مش��اغل فوالدي 
وجود ن��دارد، حتي اگر هم��ه واردات 
را متوقف كنيم. بخش��ي از این ناتواني 
به دليل این اس��ت كه اقتصاد مدرن از 
فوالد زیاد اس��تفاده نمي كند، از سوي 
دیگر ما مي توانيم فوالد را با استفاده از 
كارگ��ران كمتري توليد كنيم، به ویژه 
اینکه با تکنولوژي هاي جدید، دیگر الزم 
نيست كارخانه هاي توليد انبوه قدیمي 
دوباره احيا ش��وند بلکه با دستگاه هاي 
mini-mill در ه��ر جای��ي مي توان 
بازیافت ه��ا و حتي توليد فوالد را انجام 
داد. بنابراین شعارهاي اینچنيني فانتزي 

بيش نيست. 

 انتقاد شما از استدالل ضد تجارت 
حزب وارن-سندرز حزب دموکرات 
که گفته بودند تجارت آزاد براي کارگر 
آمریكایي بد بوده است و اثرات قابل 
توجهي در افزایش درآمد و نابرابري 
ثروت آمریكا داشته است، چیست؟ 
آیا پاس�خ به س�ادگي این اس�ت که 
مزای�اي تج�ارت آزاد - قیمت ه�اي 
پایین تر بطور کلي – نفوذ کرده اند و 
بنابراین نامناس�ب هستند، در حالي 
که هزینه ها - جابه جایي کارگران در 
بخش هاي خاص - متمرکز مي شوند 
و در نتیجه بهتر است؟ شما چقدر از 
افزایش نابرابري درآمد در طول نیم 
قرن گذش�ته را متاثر ازتجارت آزاد 

مي دانید؟

حقایقي براي این استدالل وجود دارد كه 
رشد تجارت به افزایش نابرابري ها كمك 
كرده است؛ اگر واردات توليد كنندگان از 
كش��ورهاي در حال توس��عه همچنان به 
همان اندازه پایين بود، مي گویند، در سال 
۱9۷۰، دستمزد واقعي كارگران كشورهاي 
توسعه یافته، احتماال چند درصد بيشتر از 
دس��تمزد كارگران كش��ورهاي در حال 
توسعه است. اما سطح محافظتي كه براي 
بازگش��تن به همان چند درصد اختالف 
ایجاد ش��د، عواقب جانب��ي زیادي دارد. 
اگر م��ا مي خواهيم به كارگ��ران صنایع 
آلومينيوم��ي كمك كني��م راه هاي بهتر 

وجود دارد. 
شما ممکن اس��ت به یاد داشته باشيد 
برني س��ندرز از مثال دانمارک اس��تفاده 
كرد. این خوب اس��ت اگر دستمزد بسيار 
بيش��تر، امنيت ش��بکه اجتماعي بسيار 
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قوي ت��ر، تش��کيل اتحادی��ه اي قدرتمند 
كارگري وجود داشت باشد. اما دانمارک 
زماني براي تجارت جهاني، درهاي خود را 
گشود كه ما نيز همان كار را انجام دادیم. 
این سياست هاي داخلي است - از پرداخت 
ماليات ت��ا تصميم گيري هاي هزینه هاي 
مربوط به سياس��ت هاي طرف��دار كار در 
بخش خدمات – كه این تفاوت ها را ایجاد 
مي كند. مراقبت هاي بهداش��ت جهاني و 
حق تش��کيل كار براي كارگران بيش��تر 
از سياس��ت تجاري براي بهبود ش��رایط 

كارگران مفيد است. 
 چ�را رئیس جمهور ایاالت متحده 
داراي اختی�ار تصمیم گی�ري (مانند 
اعمال تعرفه ها) اس�ت که تاثیر قابل 
توجهي در اقتصاد، تجارت، روابط با 
متحدان و غیره دارد - بدون مجازات 
و بدون هیچ گونه مجوزي از کنگره؟ 
کنگره چگون�ه باید این اختیارات را 
محدود کند؟ ریكي، سنت پل، مین. 
در واق��ع، كنگ��ره بط��ور داوطلبان��ه 
نق��ش خود را محدود كرد ت��ا خود را از 
سياس��ت هاي منافع خاص محفوظ نگه 
دارد: گنگره افزایش یا كاهش توافق هاي 
تجاري بزرگ را ب��ا رأي انتخاب مي كند 
و س��پس خود را از نظ��ارت بر آن معاف 
مي كند. اما با توجه به واقعيات تنش هاي 
تجاري، سيس��تم به »دریچه هاي فرار« 
نياز دارد كه راه هایي براي تسکين موقت 
در موارد س��خت اس��ت. به همين دليل 
است كه رئيس جمهور روش هاي خاصي 
دارد كه مي تواند تعرفه ها را تحميل كند: 
مثال اگر سياس��تمداران متوجه شوند كه 
صنعت��ي با افزای��ش واردات صدمه دیده 
یا اگر امنيت ملي در معرض خطر باش��د 
یا خارجي ها اقدام��ات ناعادالنه را دنبال 
كنند، دس��ت رئيس جمهور براي افزایش 

تعرفه ها بازاست. 
ب��ا این حال، ای��ن ق��درت نباید بطور 
خودس��رانه مورد اس��تفاده ق��رار گيرد: 
ف��رض مي ش��ود به ص��ورت مس��تقل، 
موض��وع افزایش تعرفه هاي مورد مطالعه 
ق��رار گرفت��ه و رئيس جمهور بر اس��اس 
این مطالع��ه عمل مي كن��د. آنچه كه با 
Trump اتفاق مي افتد سوءاس��تفاده از 
این روند است: اداره بازرگاني با یك منطق 
منطقي امنيتي مبهم خواس��تار افزایش 

تعرفه هاست و ترامپ به دالیل دیگر. 
بنابرای��ن م��ا یك پروس��ه داریم كه به 
رئيس جمهور راهکارهایي را ارائه مي دهد 
اما این فرضيه اي است كه رئيس جمهور ها 
صادقان��ه و مس��ئوالنه عم��ل مي كنند. 
ام��ا هنگامي ك��ه با كس��ي مانند ترامپ 

معامله مي كنيد، این قانون از هم پاشيده 
مي شوید. 

آیا مي توانیم ای�ن را پس از آنكه 
این اداره راي گیري ش�د، لغو کنیم؟ 
یا آی�ا این تا به ح�ال اثرات طوالني 
مدت زیادي دارد؟ - اس�تفاني وزیر، 

Hingham
رئيس جمهور اپ��را وینفري، یا هركس، 
مي توان��د این تعرفه ه��ا را با یك قلم لغو 
كن��د. با این وجود، ممکن اس��ت قبل از 
این اتفاق به یك جنگ تجاري تمام عيار 
تبدیل شود و در هر صورت ایاالت متحده 
قبال شهرت خود را به عنوان یك شریك 
مذاكره قابل اعتماد از دست داده است. 

 ارزش�ي ک�ه تج�ارت آزاد ایجاد 
مي کند متمرکز نیست. یقینا، کارگران 
خرده فروش�ي هاي  از  آمریكای�ي 
پوشاک Walmart با پارچه هاي کم 
هزینه چیني لذت مي برند، اما بعضي 
از کارگ�ران در ی�ک کارخانه تولید 
نساجي آمریكا 25 دالر در ساعت کار 
 Walmart مي کنن�د و صرفه جویي
را جب�ران  کار  15 دالر در س�اعت 
نمي کن�د و موجب جابه جایي نیروي 
کار مي شود. خطرات ناشي از تجارت 
آزاد ب�ر یک گروه نس�بتا کوچک از 
مردم متمرکز است. من همچنین بر 
این باورم که سرمایه گذاران و سطح 
س�رمایه، بخش بزرگي از پس انداز را 
هنگامي که مشاغل ایاالت متحده به 
خارج از کشور منتقل مي شوند، حفظ 
مي کنند و کارگران مستقل که داراي 
جغرافیایي محدود هس�تند، هزینه 
مي کنند. براي من س�وال این نیست 
ک�ه آیا تجارت، ثروت ایجاد مي کند، 
بلكه این اس�ت که ثروت ایجاد شده 
براي چه کساني است. - تام استولتز، 

دیترویت
ب��راي پاس��خ به ای��ن س��وال در طول 
س��ال ها كار زیادي انجام ش��ده است. در 
سال ۱99۵ من برآورد كردم كه تجارت 
3 درصد شکاف بين كارگران كالج و غير 
كال��ج را افزایش داد و ای��ن ميزان قطعا 
افزایش یافته اس��ت، گرچه ممکن است 
این موضوع امتيازاتي داشته باشد. به هر 
حال، روند نزولي بر تعداد زیادي از مردم 
تاثير مي گذارد، نه فقط یك گروه كوچك. 
ما همچنين فک��ر مي كنيم كه افزایش 
واردات بي��ن س��ال هاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ 
چيزي شبيه یك ميليون كارگر را جابه جا 
كرد. اكثر این كارگران در نهایت مشاغل 
دیگر را پيدا كردند، اما بسياري از آنها با 
كاهش دس��تمزد مواجه بودند و برخي از 

جوامع به شدت آسيب دیدند. بنابراین این 
یك اقتصاددان موضوع نيست كه نادیده 
گرفته ش��ده است. شما فقط مي خواهيد 
بپرس��يد كه بهترین راه ب��راي كمك به 
كارگران چيس��ت، و تعرفه ه��ا به ندرت 

جواب مي دهند. 
آیا کس�ري تجاري مداوم (و رو به 
افزایش) از نظ�ر اقتصادي مطلوب و 
حتي درازمدت پایدار اس�ت؟ بخش 
عم�ده اي از بدهي ه�اي م�ا در حال 
حاض�ر متعل�ق به کش�ورهاي دیگر 
است (مثال چین و ژاپن) . آیا مالكیت 
ثروت ملي خود را به شرکاي تجاري 
تنفی�ذ نمي کنیم؟ من مدافع تجارت 
آزاد هستم، اما از کمبود تجاري دهه 
گذشته، بسیار آشفته شدم. به عنوان 
مثال، آلمان، دموکراسي غربي، موفق 
به کس�ب مازاد تجاري شد (البته با 
کمک ی�ورو، اما آنها هن�وز کاالهاي 
مورد نی�از مردم، حت�ي در خارج از 
منطق�ه یورو را تامین مي کنند) . من 
توضیحات�ي را خوانده ام ک�ه امتیاز 
داشتن یک ارز ذخیره شده، قیمتي 
دارد ک�ه موجب حفظ م�ازاد تجاري 
مي ش�ود و این به نوب�ه خود، کاهش 
نرخ بهره و رش�د بیشتر را به همراه 
دارد. ب�ه نظر جالب اس�ت، اما هنوز 
مي توانیم نمونه اي باشیم که با رشد 
بدهي هاي خ�ود را در طوالني مدت 
پایدار نگه دارد؟ نظر ش�ما چیست؟ 

- کاستا گالرتا
اساس��ا، ما كمبود هاي تج��اري پایدار 
داریم؛ زی��را ما صرفه جویي هاي كمتري 
داری��م و همچنان یك مکان جذاب براي 
س��رمایه گذاري خارج��ي هس��تيم. و در 
نتيجه، ایاالت متحده آمریکا، كه پيش از 
شروع كسري مداوم ساالنه از سال ۱98۰، 
كشور بدهکار بود، اكنون به بدهکار خالص 

تبدیل شده است. 
اما شما مي خواهيد برخي از دیدگاه ها 
را حفظ كنيد. »موقعيت سرمایه گذاري 
خال��ص بين المللي« م��ا - دارایي هاي 
خارجي كمتر از بدهي ها است - حدود 
4۵ درص��د از G.D.P، كه تعداد زیادي 
نيس��ت، همه چيز در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت. به عنوان مثال، این كمتر از ۱۰ 
درصد از ثروت ملي ما است. و این ایده 
كه این باعث مي ش��ود خارجيان قدرت 
بيشتري نسبت به آمریکا داشته باشند، 
منسوخ ش��ده اس��ت. برعکس، در این 
دی��دگاه به نحوي آنه��ا گروگان هاي ما 
هس��تند: چين پول زی��ادي در آمریکا 
دارد. فرض كنيد آنها س��عي كنند این 
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حج��م از پ��ول را از آمریکا خارج كنند: 
بدترین اتفاقي كه ممکن است روي دهد، 
كاهش دالر اس��ت كه این موضوع براي 
توليد ایاالت متحده مفيد خواهد بود و 
موجب كاهش سرمایه طلبکاران خارجي 
ما مي شود. بسياري چيزهاي دیگر من را 
نگران مي كند اما بدهي خارجي ما خيلي 

زیاد نيست.
ش�اید اتف�اق دیگ�ري در ح�ال 
وقوع اس�ت. به عن�وان مثال، فوالد 
در  کلی�دي  صنای�ع  آلومینی�وم  و 
پیتس�بورگ هس�تند. آیا نیاز است 
دموکراتی�ک  پیروزي ه�اي  می�ان 
وقف�ه اي ایجاد ش�ود ت�ا زمان بندي 
و انتخ�اب اهداف تعرفه ه�ا بازبیني 

شود؟ - پیتر، سان ماتئو، کالیفرنیا
كامال ممکن است. ما مي دانيم كه چرا 
بوش در س��ال ۲۰۰۲ تعرفه هاي فوالدي 
را تحمي��ل كرد. اما فکر مي كنم اقدامات 
كنوني بيشتر ناش��ي از تفکرات شخصي 

ترامپ است. 
  واض�ح اس�ت ک�ه درک تجارت 
جهان�ي ب�راي دونالد ترامپ بس�یار 
پیچیده اس�ت. اما براي پل کروگمن 
خیلي پیچیده نیست بنابراین تصور 
کنی�د که ب�ا دانش و بین�ش کنوني 
خ�ود، در موقعیت ترامپ هس�تید. 
شما در مورد تجارت چه کاري انجام 

مي دادید؟ جک، نشویل
اساسا، سياس��ت تجاري ایاالت متحده 
مناسب اس��ت. مشاغل توليدي در مدت 
زمان طوالني، به آنچه كه ما مي خواستيم 
نرسيدند، و تالش براي نجات چند تن از 
آنه��ا از طریق برداش��تن قوانين تجاري، 
عوارض جانبي وحش��تناكي را به همراه 

خواهد داشت. 
من مخالف TPP ب��ودم، اما نه به این 
دليل كه من مي خواستم به سياست هاي 
حمایت گرایي بازگردم، بلکه مش��کلم با 
TPP این ب��ود كه اصال در مورد تجارت 
نبود، بيشتر در مورد مالکيت معنوي )به 
عن��وان مثال پتنت ه��اي دارویي( و حل 
و فصل اختالف )به وس��يله شركت هاي 

قدرتمند( بود. 
آنچ��ه م��ا ني��از داری��م، تعه��دي تازه 
جهان��ي،  بهداش��ت  مراقبت ه��اي  ب��ه 
س��رمایه گذاري بيش��تر در زیرساخت ها، 
سياس��ت هایي براي كمك به خانواده ها 
و بازگشت به تصميماتي است كه قدرت 
اتحادیه ه��ا، به وی��ژه در بخش خدمات 
را افزای��ش مي دهد. تعری��ف تجارت به 
عنوان یك مش��کل تنها راه، براي فرار از 

راه حل هاي واقعي است. 

 بدترین پیامدهاي تالفي شرکاي 
تج�اري آمریكا با افزایش تعرفه هاي 

وارداتي چیست؟- دونالد فروزي
در كوتاه مدت، اختالالت زیادي به وجود 
مي آی��د: در نهایت م��ا در صنایع وارداتي-

رقابتي مش��اغلي را داش��تيم، اما بسياري 
مش��اغل را در بخش ه��اي صادرات��ي )از 
جمله كشاورزي( و در صنایعي كه در حال 
حاضر بخشي از زنجيره هاي عرضه جهاني 
مانند خ��ودرو و الکترونيك هس��تند را از 
دست دادیم. بنابراین ما مي توانيم در مورد 
ميليون ها نفر بازنده صحبت كنيم، حتي اگر 
برخي در نهایت نتایجي كسب كرده باشند. 
در بلندم��دت، اقتص��اد فق��ط كمت��ر 
كارآمدتر خواهد ب��ود: به جاي تمركز بر 
مواردي كه ما در آنها خوب هستيم، باید 
كاره��اي به مراتب س��خت تر را متحمل 

بشویم كه در آنها هيچگونه مزیت رقابتي 
نداری��م. من برآورد خوبي از اینکه چقدر 
فقيرتر خواهيم شد، ندارم، اما قطعا بدتر 
از Brexit خوهيم شد به گونه اي كه در 
برآورده مي شود،  پيش بيني هاي معمول 
انگلس��تان ح��دود ۲ درص��د ضعيف تر 
خواهد ش��د. م��ا در مورد پای��ان جهان 
ی��ا حتي یك افس��ردگي فراگير صحبت 
نمي كنيم. فقط یك آشفتگي وحشتناک 
كوتاه م��دت و كاه��ش رش��د اقتصادي 

درازمدت چشم اندازهاي آینده ماست. 
 اگر دستمزد و مزایا را که از سوي 
کشورهاي مختلف تجاري به کارگران 
پرداخت مي ش�ود، در سیاست هاي 
 A تج�ارت در نظر بگیرید و کش�ور
به علت دس�تمزد ک�م، محصولي را 
ب�ه نصف ی�ا کمت�ر از نص�ف هزینه 

کشور B تولید کند، چگونه مي تواند 
بدون تعرفه، در یک تجارت عادالنه، 
 محصوالت خود را به فروش برساند؟

 . abigail، Ga
چيزي كه شما باید بپرسيد این است كه 
چرا در بعضي از كشورها دستمزد بسيار 
پایين تر ازاینجاس��ت. پاسخ این است كه 
آنه��ا بهره وري كلي پایين ت��ر دارند - در 
س��طح جهاني، رابطه بين به��ره وري و 
متوسط دستمزد بسيار نزدیك و حدودا 
ی��ك به یك اس��ت. بنابرای��ن زماني كه 
كشورهاي كم درآمد را بررسي مي كنيد، 
مزایاي زیادي در بخش هایي مانند پوشاک 
دارند چراكه در این نوع صنایع بهره وري 
آنها خيلي كمتر از ما نيست اما در صنایع 
ب��ا تکنولوژي ب��اال، فاقد مزی��ت رقابتي 
هستند. به یاد داشته باشيد كه آلمان در 

زماني كه قصد داش��ت به تجارت جهاني 
بازگردد، در واقع دس��تمزدهاي بيشتر از 
ما پرداخت ك��رد تا بهره وري كنوني آنها 

بيشتر از ما باشد. 
 ،Lowe و   Home Depot در 
اب�زار دس�تي فوالدي (چك�ش، اره، 
چاقو، پیچ گوشتي و غیره) و ابزارهاي 
الكتریك�ي، همه در چی�ن، تایوان یا 
مكزیک ساخته شده است. عالوه بر 
این، کیفیت ف�والد خارجي به علت 
اکسیداسیون سریع (زنگ زدگي) یا 
شكس�ت واقعي، به وض�وح پایین تر 
اس�ت. اگر چه ابزارهاي ساخته شده 
آمریكایي در دس�ترس اس�ت اما تا 
حدودي زیادي گران هستند و در این 
شرایط برخي از ما مي خواهند آخرین 
تولیدات آمریكایي را خریداري کنیم 
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(اگر شما مي توانید آن را پیدا کنید.) 
ای�ن وضعی�ت غم انگیزي اس�ت که 
نمي توانیم با واردات رقابت کنیم، هر 
چند که کیفیت تولید ما بسیار بهتر 
از فوالد خارجي است. آیا تعرفه ها این 
 LJM، - مشكل را حل خواهند کرد؟

 .Cape Cod، Mass
اگر مردم محصوالت خارج از كش��ور را 
مي خرند، به انتخاب آنها نيس��ت؟ شاید 
آنها قيمت ه��اي پایين ت��ر را به كيفيت 
باالت��ر ترجيح دهند. ای��ن موضوع مانند 
خرید محصوالت تازه و گران قيمت محلي 
است، من آن را ترجيح مي دهم، اما من به 
اندازه كافي به این انتخاب مي اندیشم اما 

بسياري از مردم این گونه نيستند. 
 من به تجزی�ه و تحلیل مكانیزم 
چنین تصمیماتي در سراس�ر جهان 

عالقه من�دم، ب�ه ویژه ب�راي اقتصاد 
کش�ورهاي جهان س�وم، تا توجه به 
درگیري ه�اي مه�م سیاس�ي میان 
ملت ها که ش�ما در مقال�ه خود ذکر 

کرده اید
این بس��تگي ب��ه این دارد ك��ه چگونه 
اختالفات تجاري گس��ترده مي شود. من 
اغلب به بنگالدش فکر مي كنم كه در آن 
مردم به پيش بيني مرگ و مير ناش��ي از 
گرس��نگي به علت جمعيت بيش از حد، 
عادت كرده اند، اما در حال حاضر سر خود 
را از آب باال برده اند و حتي به رش��دهاي 
چش��مگير اقتصادي دس��ت یافته اند كه 
این رش��د به لطف بازار آزادي اس��ت كه 
به آنها اجازه صادرات لباس داده اس��ت. 
اگر یك جنگ تجارت تمام عيار داش��ته 
باشيم، تاثيرش بر كشورهایي هایي مانند 

بن��گالدش خواهد بود اگ��ر از قحطي به 
كام مرگ فرو نروند بي تردید خس��ارات 

جبران ناپذیري بر آنها تحميل مي شود. 
چقدر باید انتظار داش�ت که این 
تعرفه ه�ا ب�ه اقتصاد و بازار آس�یب 
بزن�د؟ آیا آنه�ا بر برخ�ي از مناطق 
ایاالت متحده بیشتر از دیگر مناطق 
تاثی�ر مي گ�ذارد؟ من ی�ک کارمند 
دولتي هس�تم و از سیاست دریافت 
مالیات هاي دولتي متعجبم - والدین 

UCB، کالیفرنیا
آلوميني��وم،  و  ف��والدي  تعرفه ه��اي 
حمایت هاي چش��مگيري از این صنعت 
نمي توانند داشته باشند. مصرف كنندگان، 
اینچنين موضوعاتي را خيلي خوب متوجه 
نمي شوند؛ برخي از كارخانه هاي اتومبيل 
و غيره، كه در گذشته راه اندازي شده اند، 

ممکن است لغو شوند، اما من انتظار ندارم 
كه همه صنایع بسته شوند. اثرات درآمد 
نيز كوچ��ك خواهد بود. ام��ا اگر چنين 
تعرفه اي به صورت رفت و برگشتي تکرار 
ش��ود و پس از اقدام��ات تالفات جویانه 
اروپا، ترامپ هم بخواهد دوباره تالفي كند، 

كسي نمي داند چه اتفاقي خواهد افتاد. 
 1- تعرفه ها چگونه بر کشورهاي 
اروپاي تاثیرگذار است؟ آیا اتحاد ناتو 

تضعیف خواهد شد؟
2- چه پیامدهاي بر نظام تعرفه اي 

انگلیس پس از برگزیت پدید آمد؟
 3- آیا کشورهاي TPP براي توافق 
جدید تجاري خود، بهتر عمل خواهند 
ک�رد؟ 4- کدام کش�ورها احتماال به 
دلیل تعرفه هاي جدید ترامپ شرایط 

بهتري خواهند داشت؟

اتحادیه اروپا، مانند آمریکا یك اقتصاد 
بزرگ اس��ت. من فکر نمي كنم بر اساس 
محاس��باتم، بر برگزیت تاثيري داش��ته 
باش��د. اگر كانادا از یك معافيت طوالني 
مدت آسوده خاطر نشود، شرایط كنوني 
تا حدود زیادي پيچيده خواهد شد چراكه 
آنها اقتصاد نس��بتا كوچکي هس��تند كه 
بيشتر واردات آلومينيوم آمریکا را تامين 

مي كنند. 
در حال حاضر، بيشتري پيامد بر روابط 
خارج��ي اس��ت. اكنون هيچک��س به ما 
اعتماد ندارد و چين و روس��يه برنده هاي 

بزرگ این بي اعتمادي هستند. 
 لطفا به نقطه اي از نقطه نظر دانیل 
مک کارتي پاسخ دهید. استدالل هاي 
او بس�یار متقاعد کننده اس�ت اما با 
ش�ما مخالف است. کس�ي در اینجا 
نوش�یدني خوبي مي نوشد اما بدون 
یک بحث دقیق نمي توانیم تشخیص 
دهیم که ادعاي او درس�ت اس�ت یا 

نه - مایكل، شیكاگو
بس��ياري از خوانندگان این سوال را از 
 McCarthy من پرس��يدند. همه مقاله
بر این فرض اس��توار اس��ت كه حمایت 
گرای��ي مي تواند اقتصاد توليدي را دوباره 
ب��ه جایگاه مركزي خود بازگرداند. با این 
حال من نمي توانم سندي درباره تجارت 
در مقاله او پيدا كنم، حتي تعدادي عدد. 
اگر شما واقعا به اعداد نگاه كنيد، بالفاصله 
متوجه خواهيد ش��د كه هم��ه فرض او 
اشتباه است: ما مي توانيم تجارت را كامال 
متوق��ف كنيم اما تولي��د هنوز هم كمتر 
از ۱۰ درص��د از نيروي كار را اس��تخدام 
مي كند. بنابراین من مطمئن نيس��تم كه 
با چه چيزي ب��ا او بحث كنم. او تکاليف 

خود را خوب انجام نداد. 
 دکت�ر کروگم�ن، اگ�ر بخواهی�د 
منصفانه و منطقي بگویید، توافقنامه 
آزاد تجاري در سراسر جهان براي همه 
انسان ها سود داشت؟ اتحادیه اروپا در 
حال پیش�رفت با TTP است. آیا این 
موضوع تجارت ایاالت متحده در آسیا 

را فلج مي کند؟ - استیو، سیاتل
TTP تف��اوت زیادي ب��راي تجارت 
ن��دارد، زیرا بيش��تر در م��ورد تجارت 
نيس��ت. )این توافقنامه بيشتر در مورد 
اهداف انتزاعي و توافقنامه هاي بنگاهي 
ب��ود( من در خص��وص آمری��کا كمتر 
نگ��ران هس��تم. كمتر ش��دن تجارت 
م��ا یعن��ي از دس��ت دادن تاثيري كه 
بر جه��ان داش��تيم. ما براي ش��ركاي 
تجاري خود، مذاكره كننده اي ضعيف و 

ضعيف ترخواهيم شد. 
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داستان تاسيس ايميدرو

با توجه به اینکه مجالت و مطبوعات متعدد و 
زیادي به در زمينه اقتصاد به چاپ مي رسد مجله 
اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و كشاورزي ایران 
ع��الوه بر پرداختن به موضوعات و دغدغه هاي 
مختلف اقتصادي و اقتصاد سياس��ي كش��ور، 
ماموریت متفاوتي را نس��بت به بقيه نش��ریات 
دارد ك��ه یکي از ای��ن ماموریت ها، پرداختن و 
شفاف سازي عملکرد و پرونده یك نهاد اقتصادي 
است تا نقاط ضعف و قوت آن به خوبي تبيين 
گردد و یکي از اهداف این ماموریت، چابك سازي 
دول��ت و اقتصاد دولتي اس��ت تا س��هم بخش 
خصوص��ي را در اقتصاد ایران ارتقا دهد. پرونده 
پيشرو را كه به سازمان توسعه و نوسازي معادن 
و صنای��ع معدني ایران )ایمي��درو( اختصاص 
داده ایم، با خالصه اي از وضعيت صنعت و معدن و 
همچنين با ارائه مشکالتي كه با عنوان مشکالت 

كالن هميش��ه در صنعت و معدن شناس��ایي 
مي شود، مورد بررسي قرار مي دهيم تا جایگاه 
سازمان ایميدرو در توسعه این بخش از اقتصاد 
مشخص شود. بخش صنعت و معدن در جوامع 
پيشرفته كنوني محور رشد اقتصادي كشورها 
قرار دارد و رش��د همين بخش موجب تحرک 
و رشد بخش كشاورزي نيز مي شود. همچنين 
امروزه بيشترین تراكم نيروي كار )بيش از ۷۰ 
درصد( كشورهاي پيشرفته در بخش خدمات 
و كمتری��ن آن )كمت��ر از ۵ درصد( در بخش 
كشاورزي مشغول به كار هستند. درواقع، سهم 
نيروي كار از ش��اغالن كش��ور و س��هم ارزش 
افزوده از توليد ملي بخش هاي اقتصادي، امروز 
یکي از مالک هاي تش��خيص توسعه یافتگي یا 
عقب ماندگي صنعتي كشورهاس��ت. مقایس��ه 
شاخص مقدار توليد بخش صنعت و معدن نشان 
مي دهد این شاخص در زمستان سال ۱39۵ به 
رقم ش��اخص در سال ۱39۰ رسيده است. این 
موضوع نش��ان مي دهد توليد بخش صنعت و 
معدن پس از سپري شدن دوره ركود پنج ساله به 
سطح قبلي خود در سال ۱39۵ رسيده است. در 
ادامه بطور خالصه مشکالت كالني را كه صنعت 

و معدن با آن مواجه هستند را مطرح مي كنيم 
تا در ادامه با بيان ماموریت، چشم انداز، اهداف 
و استراتژي هاي سازمان ایميدرو، گفت وگوهاي 
انجام ش��ده با متوليان سازمان، فعاالن بخش 
صنعت و معدن و همچنين كارشناسان مربوطه 
عملکرد آن را تبيي��ن نمایيم تا نقاط ضعف و 
قوت این س��ازمان و نقش آن در اقتصاد ایران 
به روشني تشریح گردد. مشکالت كالن صنعت 
و معدن عبارتند از؛ فقدان س��ند جامع توسعه 
صنعتي مشابه كشورهاي توسعه یافته، فقدان 
ن��گاه صادرات مح��ور در واحده��اي توليدي، 
دخالت و دس��تکاري دول��ت در قيمت گذاري 
كاالها و خدمات، عدم توجه به صادرات و نگاه 
به داخل براي عرضه محصول، بهره وري پایين در 
واحدهاي توليدي كه به افزایش قيمت تمام شده 
و كاهش كيفيت منجر ش��ده است، نرخ باالي 
سود بانکي، نوس��انات نرخ ارز و لزوم دستيابي 
به ارز تك نرخي، عدم سياس��ت هاي حمایتي 
از صادرات، مش��کالت قيمت گذاري و كنترل 
قيمت ها، مش��کالت ورود مواد اوليه خارجي و 
كمبود سرمایه در گردش و نقدینگي. حال در 

ادامه به ارائه پرونده پيشرو مي پردازیم. 

حمید باقریان
عضو هيأت تحریریه
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ایمیدرو



 سازمان ایمیدرو در 5 سال اخیر به لحاظ کمي و کیفي 
چه تفاوتي با دوره دولت دهم دارد؟ 

ایميدرو به همراه شركت هاي تابعه و وابسته، از سال ۱393 الي 
۱396 موفق به راه اندازي 63 طرح معدني و صنایع معدني با رقم 
سرمایه گذاري ۵ ميليارد دالر شدند. بيش از 3 ميليارد دالر از این 
رقم مربوط به سال هاي 93 تا 9۵ و ۲. 3 ميليارد دالر نيز مربوط 
به س��ال 96 است. سرمایه گذاري هاي س��ال هاي اخير بر مبناي 
اس��تراتژي ایميدرو مبني بر جلب س��رمایه هاي بخش خصوصي 
ص��ورت گرفته، افتتاح این طرح ها در ش��رایطي رقم خورده كه 
این س��ازمان به سبب واگذاري هاي عمدتا غيرتخصصي در دهه 
گذش��ته به ارزش ۲۱ هزار ميلي��ارد تومان، منابع محدودي در 

اختيار داشته است. 
این افتتاح ها موجب ایجاد اش��تغال مس��تقيم براي ۱۱ هزار 

نفر و اش��تغال غيرمس��تقيم براي 3۰ هزار نفر شده است كه 
از آنها مي توان به سرمایه گذاري براي اشتغال 

پایدار، رشد و توسعه بخش هاي متعددي از 
كشورمان یاد كرد. 

و طرح هاي  بررس��ي س��رمایه گذاري 
افتتاح ش��ده در دولت یازدهم و س��ال 
نخس��ت دولت دوازدهم و مقایس��ه آن 
با دوره هاي گذش��ته، مي��زان عملکرد 
در  مي كن��د.  منعک��س  را  ایمي��درو 
س��ال هاي 84 ت��ا 9۱ تعداد ۱۲طرح 
ب��ا س��رمایه گذاري ۵ ه��زار ميليارد 
تومان توسط این سازمان راه اندازي 
ش��د. در حالي كه سال 9۲ به سبب 
چالش هایي كه طي سال هاي پيش 
از آن در مسير اجراي پروژه ها ایجاد 
شده بود، طرحي افتتاح نشد. اما طي 
سال هاي 93 تا 96 بيش از ۵ ميليارد 

دالر طرح راه اندازي شد. 
یکي از نکات بارز در ۵ س��ال 
اخي��ر، جلب مش��اركت بخش 
خصوصي است. اس��تراتژي كه 
ایمي��درو از نيمه دوم س��ال 9۲ 
اجرایي ك��رد بر این مبنا اجرایي 

ش��د ب��ه گون��ه اي كه ب��ا حداقل 
سرمایه دولتي، پروژه ها با مشاركت 

بخ��ش خصوص��ي اجرای��ي و افتتاح 
ش��دند. در ابتداي دولت یازدهم ارزش 

طرح ه��اي نيمه تمام به ۲4ه��زار ميليارد 
تومان مي رس��يد با اینحال ایميدرو توانست 
با واگذاري س��هام این طرح ها به شركت هاي 
خصوص��ي حدود 8۵درصد از ای��ن رقم را از 
منابع شركت هاي داخلي تامين كند نمونه هایي 
از ای��ن اقدام را مي توان در پروژه هاي فرآوري 
س��نگ آهن در س��نگان، فوالدهاي استاني، 
آلومينيوم جنوب و روي مهدي آباد و... یافت. 

 طرح هاي بزرگ اجرایي در حال پیگیري کدامند؟
برخ��ي طرح هاي بخش معدن و صنای��ع معدني كه ایميدرو با 
مشاركت بخش خصوصي در دست اجرا دارد به عنوان پروژه هاي 

بزرگ محسوب مي شوند. 
 در سال ۱396، چهار طرح بزرگ آغاز شد كه منجر به اشتغال 
۲۵۰۰ نفر شده است. در این ميان طرح احداث كارخانه كنسانتره 
روي مهدي آباد از اهميت خاصي برخوردار است. همچنين پروژه 
تيتاني��وم كهنوج و بندر منطقه ویژه پارس��يان نيز 
ج��زء طرح هاي اولویت دار ایميدرو محس��وب 
مي ش��وند. مجموع این چهار طرح از ارزش 
۷6۰ ميلي��ون دالري برخوردارن��د. پ��روژه 
روي مهدي آباد با هدف توليد 8۰۰هزار تن 
كنسانتره روي )و 8۰هزار تن كنسانتره نقره( 
در دس��ت اجرا اس��ت. پي��ش از آن نيز طرح  
آلومينيوم جنوب – به عنوان بزرگ ترین پروژه 
توليد شمش آلومينيوم در ایران- با 
هدف تولي��د س��االنه 3۰۰هزار 
تن ش��مش در فاز نخست )یك 
ميليون تن در سه فاز( فعال شد. 
ه��ر كدام از این دو طرح روي و 
آلومينيوم سرمایه گذاري بيش از 

یك ميليارد دالري دارند. 
 تناسبات خارجي سازمان 

چیست؟
ایميدرو از س��ال 9۲ توس��عه 
همکاري هاي بين المللي را نيز در 
دستور كار قرارداد. این همکاري ها 
در بخش هاي مشاوره اي، آموزش، 
اكتشاف، مش��اركت در پروژه ها، 
تامين تجهي��زات و بخش تجاري 
بوده اس��ت. تنها در طرح هاي فوالد 
اس��تاني ۱/6 ميليارد یورو از فاینانس 
خارجي اس��تفاده ش��د. از سوي دیگر 
شركت هایي كه تا سال 9۲ از همکاري 
با ایران س��رباز مي زدند طي س��ال هاي 
اخير قدم هایي براي همکاري هاي جدید 
برداش��ته اند. در ای��ن ميان ش��ركت هاي 
اروپاي غربي و حتي ژاپني و اس��تراليایي 
جایگاه برجس��ته اي داشتند. یکي از اثرات 
توسعه همکاري هاي بين المللي، استفاده از 
تجهيزات مدرن در پروژه هاي فوالدي، مس، 
آلومينيوم و معدني است. بطور نمونه در حالي 
كه تا از نيمه دهه 8۰ تا ابتداي سال 9۲ عمده 
تجهيزات از چين تامين مي شد، طي سال هاي 
اخي��ر توانس��تيم در طرح هاي در دس��ت اجرا، 
تجهيزات با كيفيت تري را از كش��ورهاي اروپایي 
تامين كنيم. امروزه كمتر پروژه اي را مي توان یافت 
كه بدون همکاري با شركت هاي خارجي فعاليت 
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داشته باشند. این امر در بخش اكتشاف نيز كمك 
شایاني به شناسایي ذخایر جدید كرد. 

در ش��رایط فعلي هر چند دول��ت فعلي آمریکا 
تالش هایي براي محدود ساختن روابط اقتصادي 
انجام مي دهد و این امر تنگناهایي را ایجاد مي كند، 
اما این سازمان نيز به تبعيت از دولت، همت خود 
را در جهت بهره بردن از مناسبات خارجي به كار 

گرفته است. 
الزم به یادآوري است كه در سال گذشته توليدات 
بخش فوالد ایران به 4۰ كش��ور صادر شده است 
و این تنها با توس��عه روابط خارجي ميس��ر شده 
اس��ت. اميدواریم با بسته اي كه اتحادیه اروپا براي 
همکاري با ایران ارائه كرده، اقداماتي موثر در فعال 

نگه داشتن روابط با دنياي خارج صورت گيرد. 
 گفت�ه مي ش�ود بخ�ش مع�دن مي تواند 
جانش�ین نفت باش�د در این م�ورد توضیح 

دهید. 
مع��دن نمونه بارز اقتصاد مقاومتي اس��ت. این 
بخش ریش��ه در خ��اک همين س��رزمين دارد. 
پيش تر اع��الم كرده ام كه ه��دف بخش معدن، 
جایگزیني با نفت نيست،  نکته بخش معدن این 
اس��ت كه توانمندي هاي آن هرچه بيشتر براي 
توس��عه كشور، ش��ناخته ش��ود. باید توجه كرد 
كه اثرگذاري این بخش بس��يار قابل توجه است 
اگرچه عنوان مي ش��ود مع��دن و صنایع معدني 
سهم 6درصدي در توليد ناخالص داخلي دارند. اما 
تقریبا فعاليت هيچ یك از صنایع را نمي توان بدون 
توليد معدني تصور كرد. در بخش صادرات نيز به 
گواه آمار گمرک جمهوري اسالمي، بخش معدن 
و صنایع معدني سهم ۲۲درصدي در صادرات كل 
كش��ور داشته اند. سال 96 ارزش صدور كاالهاي 
این بخ��ش از ۱۰/۷ ميليارد دالر نيز عبور كرد. 
توليد براي صادرات نيز به مفهوم توسعه اشتغال 

و درآمدزایي است. 
 سخن آخر شما در مورد سازمان چیست؟

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدني 
ایران، از نيمه دوم سال 9۲ برنامه هاي خود را در دو 
حوزه توسعه و توانمندسازي، با استراتژي جدیدي 
مبني بر مش��اركت فعال بخ��ش خصوصي انجام 
مي دهد. این سازمان طبق اعالم مجلس، عملکرد 
مطلوب��ي در اجراي سياس��ت هاي اصل 44 قانون 
اساسي داشته است. بر همين اساس فاصله گرفتن 
از بنگاه داري و تمركز بر سياستگذاري و هدایت این 
بخش را سرلوحه برنامه هاي خود قرار داده است. 
واگذاري سهام طرح ها و شركت ها یکي از اقداماتي 
بود كه توانست ضمن حركت دادن به پروژه هایي 
كه س��ال ها معطل بودند، بخش��ي از سرمایه هاي 
بخش خصوص��ي را نيز وارد حوزه توليد و به تبع 
 آن ص��ادرات كند. نتيجه چنين نگرش��ي، افتتاح
۵ ميليارد دالر طرح در این بخش از اقتصاد است 
كه هيچ گاه دولت به تنهایي قادر به تامين چنين 
حجمي از سرمایه گذاري نبود اما ورود سهامداران 

غيردولتي، چنين امري را ميسر ساخت.

 نقش نهادي مثل س�ازمان ایمیدرو در صنعت کشور را چطور 
ارزیابي مي کنید؟

ایميدرو در اس��اس یك سازمان توسعه گستر است كه رسالت اصلي آن 
فراهم نمودن زمينه تامين زیر س��اخت هاي مورد نياز توس��عه معادن و 
صنایع معدني است. این سازمان براي انجام رسالت خود نيازمند ابزارهاي 
تصميم گيري و تصميم سازي است كه متاسفانه در دولت هاي گذشته ابزار 
از س��ازمان مذكور گرفته شده است. در ش��رایط فعلي كشور الزم است 
ایميدرو روي چالش هاي مربوط به این رس��الت متمركز شود كه در این 
راستا مي بایست بنگاه هاي مربوطه واگذار و سرمایه گذاري هاي این سازمان 

در موضوع فوق انجام شود. 
 ش�ما به عنوان یكي از فعاالن بخش خصوصي و صنایع کشور 
موافق وجود یا گسترش سازماني مانند سازمان ایمیدرو هستید یا 
خیر؟ آیا ضرورت دارد که با وجود سازمان ایدرو همچین سازماني 

هم وجود داشته باشد؟
چنانچه دو مجموعه مذكور به وظایف سازماني و فلسفه وجودي خویش 
عمل نمایند، مي توانند به صنعت كش��ور خدمت نموده و موثر در توسعه 

صنعتي كشور باشند. 
 به نظر شما آیا نباید سازمان ایمیدرو با ایدرو ادغام گردد؟ یا 
مي توان گفت که؛ جهت چابک س�ازي دولت این ادغام باید باشد 

یا خیر؟
چابك س��ازي به تعداد س��ازمان ها معطوف نمي شود، به وزن و كميت و 
كيفي��ت یك مجموعه برمي گ��ردد. بنابراین با توجه به وظایف مختلف در 
س��ازمان هاي مذكور ادغام به صالح نيس��ت. بایستي هركدام از سازمان ها 
ب��ا كاهش تصدي گري در امر بنگاه داري توجه خود را به طرح هاي جدید 

و حل چالش هاي مربوطه در حوزه رسالت هاي خویش متمركز سازند.
 سخن آخر شما در ارتباط با سازمان ایمیدرو چیست؟

ایميدرو به عنوان یك سازمان توسعه اي مي بایست از بنگاه داري خارج 
شده و توان كارشناسي و مالي خود را صرف توسعه زیرساخت هاي مورد 

نياز صنعت و معدن كشور كند.

محمود اسالميان:

ايميدرو  بنگاه داري نكند



در س��ال هاي اخير ب��ا توجه به محدودیت 
مناب��ع عمومي دولت ب��راي اتمام پروژه هاي 
ناتم��ام و جدید، روش مش��اركت عمومي- 
خصوصي رویکرد مناس��بي جهت پيش��برد 
ای��ن پروژه ها در كش��ور خواه��د بود. هدف 
دول��ت از ای��ن رویکرد ك��ه در قال��ب انواع 
مش��اركت یا واگذاري ها ص��ورت مي پذیرد، 
عموماً كسب درآمد نيست، بلکه هدف غایي 
تکميل پروژه هاي ناتمام، برداش��ته شدن بار 
مالي قابل توجهي از دوش دولت، استفاده از 
منابع حاصل از این مشاركت ها یا واگذاري ها 
در تکميل سایر طرح ها و درنهایت مشاركت 
هرچه بيش��تر بخش خصوص��ي و تعاوني  در 
رشد اقتصادي كشور است. در واقع بسياري 
از پروژه ه��اي دولت در عي��ن حال كه بطور 
مستقيم باعث تقویت بنيه توليدي در جامعه 
مي شود به صورت غيرمستقيم فعاليت سایر 
حوزه هاي اقتصاد را نيز بهبود مي بخشد، حال 
با توجه به آنک��ه طرح ها و پروژه هاي دولتي 
اغل��ب با طوالني ش��دن دوره احداث مواجه 
هستند، بيم آن مي رود كه این تاخير، بر سایر 
پروژه هاي مرتبط نيز آسيب رساند. بطور مثال 
صنایع سرب و روي كشور به دليل عدم تامين 
خ��وراک كافي، درحال حاضر تنها با 4۰% از 
ظرفيت خود فعال هستند و این درحالي است 
كه كشور از موهبت یکي از بزرگ ترین ذخایر 
س��رب و روي در سطح جهان، یعني ذخيره 
سرب و روي مهدي آباد با ذخيره قطعي ۱۵4 
ميليون تن سرب و روي برخوردار بوده است. 
درواق��ع با بهره ب��رداري از ذخيره مهدي آباد 
مي توان عالوه بر تامين خوراک كارخانه هاي 
داخل كشور، ارزش افزوده و اشتغال باالیي را 
ایجاد كرد، لذا با فرخوان واگذاري این معدن 
توس��ط ایميدرو جهت احداث و بهره برداري 
از كارخانجات فرآوري با ظرفيت توليد 8۰۰ 
هزار تن كنسانتره روي با عيار حداقل 3۵ % 
ی��ا معادل آن، توليد 8۰ هزار تن كنس��انتره 
س��رب- نق��ره با عيار 6۰% س��رب به عنوان 
محص��والت جانب��ي و نيز تامي��ن و انتقال 
زیرس��اخت هاي مورد نياز این معدن، نه تنها 
نيازهاي داخلي س��رب و روي كش��ور تامين 
مي گردد، بلکه نق��ش تاثيرگذار و مهمي در 
جایگاه بين المللي ایران در حوزه سرب و روي 

خواهد داشت. تا جایي كه ذخيره روي ایران 
كه تا سال ۲۰۱۷، جزو ۱۰ كشور برتر جهان 
قرار نداشت، با اتمام اكتشافات تکميلي معدن 
مهدي آباد، ذخيره 9/۲ ميليون تن محتوي فلز 
روي این معدن، در رتبه هشتم ذخایر جهاني 
روي قرار مي گيرد. بدون ش��ك راه اندازي و 
بهره برداري از این ذخيره، نه تنها مي تواند به 
عنوان جایگزین مناسبي براي معدن انگوران و 
تامين تقاضاي ایران باشد، بلکه مي تواند نقش 
پررنگي در تامين تقاضاي جهاني ایفا كند. 

باید در نظر داش��ت كه روش ه��اي انجام 
پروژه مشاركت عمومي- خصوصي مي تواند 
در طيف وس��يعي از انواع الگوها )بس��ته به 
وضعيت مالکيت و نحوه تقسيم مسئوليت و 
ریسك ها( قرار گيرد. بنابراین با توجه به آنکه 
در بخش خصوصي، انگيزه ها با درآمد بيشتر 
گره خورده است، این عامل موجب استفاده 
بهتر از منابع مي شود تا جایي كه یك پروژه 
با حداقل هزینه، زمان و بروكراس��ي اداري با 
بهترین كيفيت به سرانجام مي رسد. درنتيجه 
در طيف مشاركت عمومي- خصوصي، هرچه 
بيش��تر به سمت كوچك نمودن سهم دولت 
در مدیری��ت پي��ش رویم، منافع بيش��تري 
نصيب پروژه و كش��ور خواهد ش��د. در واقع 
بخ��ش خصوصي با كوتاه نمودن زمان انجام 
پروژه، تاثيرات تورم در هزینه تمام شده را به 
حداقل مي رساند. بطور مثال در پروژه معدن 
س��رب و روي مهدي آباد كه پيشتر با وجود 
گذشت بيش از 3 دهه، عمليات اجرایي در آن 
صورت نگرفت��ه بود، با واگذاري مدیریت آن 
به بخش خصوصي، تنها با گذشت ۱3 ماه از 
زمان افتتاح آن توسط بخش خصوصي، 33 
ميليون تن باطله برداري در آن صورت گرفت. 
همچنين توليد 4۰۰ هزار تن كنسانتره سرب 
و روي در دولت دوازدهم، در دستور كار این 
معدن قرار گرفته است، در صورتيکه اگر این 
پروژه به بخش خصوصي واگذار نمي گردید، 
همچن��ان نافرج��ام باقي مي ماند و كش��ور 
مي بایست از بخش قابل توجهي از منابع سرب 
و روي خود چشم پوشي مي نمود. درحالي كه 
اكنون بر اساس پيش بيني هاي انجام گرفته 
توسط ILZSG، طرح معدن مهدي آباد ایران 
یکي از بزرگ ترین پروژه هاي توليد كنسانتره 

روي جهان در ۱۰ سال آینده خواهد بود. 
در انجام موفق پروژه هاي مشاركت عمومي-
خصوصي، ارائه تس��هيالت و مشوق هایي از 
قبي��ل معافيت ماليات��ي، مي تواند دریچه اي 
براي ورود س��رمایه گذاران خصوصي و اتمام 
طرح هاي نيمه تمام دولتي محسوب شود. به 

عنوان مثال دولت سوئد براي سرمایه گذاران 
پروژه هاي مبنایي مانند معدن و كش��اورزي، 
اولویت در معافيت هاي مالياتي و بخشودگي 
بدهي ه��اي بانک��ي در نظ��ر گرفته اس��ت. 
همچنين این كشور توانست با حفظ مالکيت 
پروژه ها و صرفا انتق��ال مدیریت پروژه ها به 
بخش خصوصي، در اجراي پروژه هاي عمراني 
كيفيت و اثربخش��ي را افزایش و قيمت تمام 
شده را كاهش دهد. در نتيجه بخش خصوصي 
به جاي پرداخ��ت هزینه هاي گزاف در ازاي 
تصاح��ب و مالکي��ت پروژه ، وق��ت و هزینه 
خود را صرف مدیریت بهتر سيستم مي كند 
و بدین ترتي��ب، در اداره ام��ور نيز موفق تر از 
دولت عمل مي نمایند. در پروژه معدني سرب 
و روي مهدي آب��اد نيز الگو انتقال مدیریت و 
حفظ مالکيت براي دولت به كار گرفته ش��د 
كه بر اس��اس آن، مدیریت و سرمایه گذاري 
در معدن س��رب و روي مهدي آباد به همت 
دول��ت یازدهم و پس از انجام مراحل قانوني 
فراخوان بين المللي، طي قراردادي در تاریخ 
۱396/۰۱/۲6 بطور رسمي به بخش خصوصي 
واقع��ي واگذار گردید كه م��دت قرارداد این 
س��رمایه گذاري ۲4 س��ال به ش��رح 4 سال 
دوره آماده سازي معدن، ساخت كارخانجات 
فرآوري، تامين و انتقال زیرساخت هاي مورد 
ني��از و ۲۰ س��ال دوره بهره برداري ش��امل 
اس��تخراج معدن، توليد و ف��روش محصول 

پروژه است. 
نکت��ه دیگ��ري كه در رابطه ب��ا پروژه هاي 
مش��اركتي مطرح مي ش��ود، این اس��ت كه 
قراردادهاي مربوطه، براي پيشنهاددهندگان 
بخش خصوصي فرصت رسيدن به راه حل هاي 
گوناگون یا به عبارتي نوآوري را فراهم مي آورد 
چراكه طرف بخش عمومي، معموالً به هنگام 
درخواست از بخش خصوصي جهت شركت 
در مناقصه ها، تنه��ا خروجي هاي مورد نظر 
خ��ود از پ��روژه را مش��خص مي كند و نحوه 
رس��يدن به این خروجي هاي م��ورد نظر را 
ب��ه اختيار بخ��ش خصوصي مي گ��ذارد. به 
عبارتي بخش عمومي تنها مشخص مي كند 
چ��ه چيز را مي خواه��د نه اینکه چگونه و به 
چ��ه طریقي این خدمات ارائه ش��وند. بطور 
مثال شركت پيشگامان صنعت سرب و روي 
مهدي آب��اد پس از واگ��ذاري معدن، اهداف 
تعيين ش��ده ایميدرو را ب��ا اقدامات نوآورانه 
از قبيل كوچك كردن مقياس پروژه به س��ه 
مقياس و مرحله؛ جمع آوري و دس��ته بندي 
اطالع��ات در كوتاه ترین زمان؛ اس��تفاده از 
ش��ركت هاي تراز اول دني��ا در امر طراحي، 

مهدی آباد يک تجربه موفق

بهرام شكوری
رئيس كميسيون معادن و 

صنایع معدنی اتاق ایران

یادداشت
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 H&SC، Core( مشاوره و تامين تجهيزات
 Resources، TR Group، Glencore،
ATC(؛ سفارش به موقع تجهيزات كارخانه 
بالفاصله بعد از اتمام آناليز؛ انتخاب یك مدیر 
از استراليا با دانش فني باال و سابقه همکاري 
با ش��ركت هاي بزرگ معدن��ي ایران و دنيا و 
نهایتا مسئوليت هاي اجتماعي از قبيل تامين 
آب و علوف��ه حيوانات منطقه و اس��تفاده از 
تکنولوژي هاي روز دنيا و بهينه سازي انفجارها 
در جهت حفظ حيات وحش منطقه، پيگيري 

مي نماید. 
در پایان دول��ت مي تواند از طریق حذف 
موان��ع مقررات��ي ك��ه موج��ب محدودیت 

ش��ركت هاي خصوص��ي در ارائ��ه خدمات 
مي ش��ود، موجبات رشد خصوصي سازي را 
فراهم آورده و همچنين با كاهش هزینه هاي 
ارائه خدمات )مثال كاهش ماليات ها(، منجر 
به تش��ویق بخش خصوصي براي حضور در 
یك بازار خاص و پيشبرد اهداف خرد و كالن 
اقتصادي كشور و تحقق منافع تك تك اعضا 
جامعه گردد. بطور مثال با واگذاري تنها یك 
پروژه مانند معدن سرب و روي مهدي آباد، 
ب��ا برآورد اوليه س��رمایه گذاري بالغ بر یك 
ميلي��ارد دالر، ۱۰۰۰ نفر بطور مس��تقيم و 
3 تا ۵ هزار نفر بطور غيرمس��تقيم مشغول 
به كار خواهند ش��د كه نه تنها منافع بخش 

خصوصي و دولتي كشور را پوشش مي دهد 
بلک��ه از طریق ایجاد اش��تغال بخش قابل 
مالحظه اي از مش��کالت معيشتي مردم را 

برطرف خواهد نمود. 
در نهایت با عنایت به تجربه موفق واگذاري 
پ��روژه مهدي آباد به عنوان نخس��تين تجلي 
اعتم��اد دولت به توان بخ��ش خصوصي كه 
توسط ایميدرو به اجرا درآمد، انتظار مي ر ود 
این مدل با همکاري بيش��تر دولت، در سایر 
پروژه هاي بزرگ معدني و صنعتي كشور نيز به 
كار گرفته شود تا بيش از گذشته شاهد رشد 
و بالندگي كشور در تمام عرصه هاي صنعتي 

و معدني كشور باشيم.

شناسنامه سازمان ایمیدرو

سازمان ایمیدرو در یک نگاه

س��ازمان توسعه و نوس��ازي معادن و صنایع معدني ایران براي رفع نياز كشور به محصوالت 
و فراورده هاي معدني با تاكيد بر بهينه س��ازي نظام اقتصادي كش��ور در بخش معادن و صنایع 
وابسته و همچنين اعمال نظارت بر استفاده از ذخایر معدني و بهره برداري صحيح و موثر از آنها 
به موجب ماده 6 قانون تاس��يس وزارت صنایع و معادن مصوب ۱3۷9/۱۰/۰6 مجلس شوراي 
اسالمي و تبصره ذیل ماده مذكور براي بررسي، تهيه و اجراي طرح هاي احداث، توسعه، تجهيز 
و نوسازي صنایع توليدي متالوژي، استخراج و فرآوري مواد معدني و اجراي كارهاي اكتشافي 
تشکيل گردیده است. سازمان به موجب قانون مذكور، طبق قانون تاسيس سازمان گسترش و 

نوسازي صنایع ایران مصوب ۱346/۰4/۲6 و اساسنامه و مقررات آن اداره خواهد شد. 
ماده 6 - براي بررسي، تهيه و اجراي طرح هاي احداث، توسعه، تجهيز و نوسازي صنایع توليدي 
متالورژي، استخراج فرآوري مواد معدني و اجراي طرح هاي اكتشافي »سازمان توسعه و نوسازي 
معادن و صنایع معدني ایران« تش��کيل مي گردد. این سازمان طبق قانون تاسيس گسترش و 

نوسازي صنایع ایران مصوب ۱346/۰4/۲6 و اساسنامه و مقررات آن اداره خواهد شد. 

خط مشي کیفیت ایمیدرو

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدني ایران در راستاي انجام هر چه بهتر »مدیریت 
طرح ها«، »سياستگذاري كالن« و انجام »نظارت اثربخش« و استقرار سيستم مدیریت كيفيت 
بر اساس استاندارد ISO9۰۰۱: ۲۰۰8 خط مشي كيفيت خود را براي یك سال از تاریخ ابالغ 

در سه محور منابع، مصارف و مشاركت به شرح زیر تعریف نموده است. 
منابع: یکي از اولویت ها در وظایف كليه كاركنان در مدت عمر این س��ند، اقدام در راس��تاي 

موارد ذیل است. 
 -توسعه و تنوع سبد تامين منابع طرح هاي سازمان

- استفاده بهينه و بهره ور از منابع
 -توس��عه س��رمایه گذاري در بخش معدن و صنایع معدني با اولویت س��رمایه گذاران بخش 

خصوصي داخلي و خارجي
- تقویت و توانمند سازي منابع انساني در راستاي اجراي ماموریت و اهداف بلندمدت سازمان
مصارف: یکي از مهم ترین اولویت هاي ایميدرو، صرفه جویي و هدفمند كردن هزینه ها با توجه 

به نقاط بحراني سازمان و بدون ایجاد عارضه به ماموریت و اهداف كالن سازمان از طریق: 
 - اولویت بندي مصارف

- عدم پذیرش مصارف جدید خارج از سياست ها و اولویت هاي سازمان
مشاركت: افزایش مشاركت ذینفعان در راستاي اتخاذ سياست هاي اثربخش تر در بخش معدن، 

صنایع معدني و صنایع پایين دستي
مدیریت ارشد سازمان به همراه همه كاركنان، خود را متعهد به رعایت كليه قوانين و مقررات 
كشور، قوانين و مقررات بين المللي پذیرفته شده، پایبندي به متن خط مشي كيفيت و بهبود 
مستمر سيستم مدیریت كيفيت مي داند و از كليه دست اندركاران سازمان انتظار دارد در راستاي 
اجراي این بيانيه از تمام توان خود براي افزایش كيفيت در عملکرد و رسيدن به اهداف سازمان 

استفاده نمایند. 
 جهت اطمينان از ميزان اثربخشي خط مشي كيفيت این بيانيه بصورت ساالنه در جلسات 

بازنگري مدیریت و با همراهي كليه مدیران مورد بررسي و به روزرساني قرار خواهد گرفت. 



ایميدرو متولي راهبري توسعه، توانمندسازي و رقابت پذیري بخش معدن و صنایع معدني و تبدیل ماموریت
منابع و محصوالت این بخش به ثروت پایدار كشور است. 

رهبر و پيشتاز در تحول و توسعه پایدار بخش معدن و صنایع معدني و رقابت پذیر در زنجيره هاي چشم انداز
ارزش جهاني

محورهاي اصلي سند 
چشم انداز تا افق 1404

ایران كشوري توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هویت 
اسالمي و انقالبي، الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل 

محسوب مي شود.
كشوري توسعه یافته در سال ۱4۰4 ه. ش

جایگاه اول اقتصادي - علمي و فناوري در سطح منطقه
برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري

فعال، مسئوليت پذیر، داراي روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقالب و نظام اسالمي
امن، مستقل، مقتدر با سازمان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حکومت

الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسالم با تحکيم الگوي مردم ساالري دیني
برخوردار از سالمت، رفاه و تامين اجتماعي، فرصت هاي برابر و بهره مند از محيط زیست مطلوب

داراي تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت
 كارآفرین و داراي اشتغال پایدار

 چشم انداز کلي 
 بخش صنعت و معدن

در سند چشم انداز 20 ساله

كسب جایگاه نخست اقتصادي و صنعتي با ویژگي هاي زیر: 
توسعه یافته بر پایه فناوري پيشرفته و نوآور و بالنده، آینده نگر و خودكفا در تامين كاالهاي راهبردي

صادرات گرا و تامين كننده بخش قابل توجهي از نياز ارزي كشور
متوازن در مناطق مختلف كشور بر پایه قابليت ها و مزیت هاي منطقه اي

بهره ور در حد مطلوب از منابع در اختيار
هم افزا در قالب شبکه ها، خوشه ها و زنجيره ها

منطبق با استانداردهاي بازار منطقه اي و بين المللي

اهداف کمي بخش معدن و 
صنایع معدني در چشم انداز 

20 ساله

فوالد: ۵۵ ميليون تن
مس: 44۰ هزار تن

آلومينيوم: ۱/۵ ميليون تن

 استراتژي هاي کالن 
ایمیدرو

توسعه فعاليت هاي معدني و صنایع معدني داراي مزیت رقابتي در مناطق كمتر توسعه یافته
رشد سرمایه گذاري در ایجاد واحدهاي زنجيره معدن و صنایع معدني داراي فناوري نوین و پرریسك

توسعه فعاليت هاي معدني و صنایع معدني برون مرزي با هدف تکميل زنجيره ارزش
توسعه روش هاي نوین تامين منابع مالي در اجراي طرح هاي توسعه

ارتقاي بهره وري، هم افزایي و رقابت پذیري بخش معدن و صنایع معدني
توسعه دانش، پژوهش هاي كاربردي و فناوري هاي مورد نياز بخش معدن و صنایع معدني

توسعه سرمایه گذاري بخش خصوصي در فعاليت هاي معدني، صنایع معدني و زیرساخت هاي مربوطه
توسعه منابع انساني بخش معدن و صنایع معدني

بازاریابي استراتژیك و توسعه صادرات محصوالت و خدمات فني- مهندسي
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سياست گذاري عمومی زيرذره بين نخبگان

مطالعه و دستاوردهای پژوهشی مركز تحقيقات 
استراتژیك ریاست جمهوری اسالمی ایرانی و دقت 
در گفت وگوهای راهبردی انجام شده در این نهاد 
به لحاظ ماهيت و مضمون سخنرانی ها و ميزگردها 
و البته نيروهای دعوت ش��ده برای این كار نشان 
می دهد كه نهاد یادشده شهامت و شجاعت را در 
دستور كار قرار داده است. برخی از دستاوردهای 
پژوهشی مركز به دليل اینکه تبليغات كافی درباره 
آنها انجام نمی شود متاسفانه در نزد افکار عمومی 
و در ميان عالقمندان چندان به چش��م نمی آید. 

این مركز در سال های ۱394 و ۱39۵ نشست های 
تخصصی در حوزه های متعدد سياس��تی برگزار 
كرد. این نشس��ت ها با شناسایی تعيين فهرستی 
از مس��ائل دارای اولویت كش��ور و با هدف اجماع 
نخبگان بر س��ر همان مس��ائل برگزار شده است. 
 آنچه در صفحه های بعدی می خوانيد گزیده نشریه 
نام��ه اتاق بازرگان��ي از چندین نوش��ته در ذیل 
سياست گذاري عمومی است كه با هدف روشنگری 
آورده اس��ت. موضوع های انتخاب ش��ده از سوی 
اتاق مس��ائل عام و تقریبا غيراقتصادی اس��ت كه 
البت��ه هر كدام از آنها به طور غيرمس��تقيم آثار و 
پيامدهای ژرف بر كس��ب و كار بخش خصوصی 
بر ج��ای می گذارد. البته و ب��ا توجه به اینکه هر 
كدام از نوشته های یادشده در ذیل عنوان یادشده 
پژوهش های بزرگی بوده اند تالش شده است كه 
خالصه ای از بخش های مهم تر آورده شود. توليد 

انبوه قانون حتی با نيت خير و برای منافع ملی از 
س��وی دولت و به ویژه مجلس یك عرف و عادت 
شده است كه راه رفتن شتابان و چابك را از فعاالن 
اقتصادی می گيرد. در این نوش��ته می خوانيم كه 
توليد انبوه و متورم قانون گذاری به شهروندان و به 
دولت چه آسيب هایی می زند. انتخاب بعدی مربوط 
به مسائل سياسی داخلی و موضوع امنيت است كه 
باز هم در س��طح كالن و در بلندمدت روش های 
كسب و كار ایرانيان را با دگرگونی بازدارنده مواجه 
كرده است. در یکی دیگر از مسائل این پرونده مساله 
سياست خارجی را به عنوان یك داستان عجيب و 
بسيار موثر بر اقتصاد ایران انتخاب كرده ایم. به نظر 
می رس��د رفتار مدرن این مركز می تواند از سوی 
سایر نهادهای پژوهشی در دستور كار قرار گيرد و 
شهامت پژوهش داشته باشند و پژوهش های خود 

را به گرد و خاک قفسه ها نسپارند.

منصوره نصرتی کردکندی
عضو هيأت تحریریه

یادداشت
گزارش ماه

گفت وگوی ماه
انتخاب سردبیر

البی گری

سیاست گذاري عمومی

تجربه جهانی

داستان ارز
جنگ تجاری

ایمیدرو



پيروزي انقالب اسالمي در بهمن ۱3۵۷ 
ش��رایط ای��ران را بطور بنيادی��ن و در هر 
عرصه اي ب��ا دوره پيش��ين دگرگون كرد. 
یک��ي از ای��ن دگرگوني هاي بني��ادي این 
ب��ود كه قانون هاي پيش��ين ب��ا آموزه هاي 
اسالم س��ازگاري نداشت یا از نظر مدیران 
اداره كنن��ده جامع��ه باید قانون ه��ا بر پایه 
آموزه ها و دس��تورات اسالم نوشته مي شد. 
مجلس شوراي اسالمي كه یکي از نهادهاي 
برخاسته از نظام سياسي ایران عصر پس از 
انقالب بود در دوره جدید و با جدیت تمام 
توليد انبوه قانون را در دستور كار قرار داده 
است. عالوه بر این در دوره قبل از پيروزي 
انقالب نيز نوش��تن قانون ی��ك كار اصلي 
مجلس بوده است. این وضعيت موجب شده 
است كه سياستگذاري عمومي در این باره 
بازتاب بازدارنده داشته باشد. نوشته حاضر 
یك گوش��ه كوچك از آس��يب هاي توليد 
انبوه قانون را بررسي كرده است. اصل این 
نوش��ته در همایش سياستگذاري عمومي 
كه از س��وي مركز بررسي هاي استراتژیك 
ریاس��ت جمهوري موجود اس��ت و مسائل 
بيشتري را درباره »مس��ائل و اولویت هاي 
سياستي در حوزه سياستگذاري حقوقي و 

قضایي« طرح كرده است. 
در ایران با گذشت نزدیك به یك قرن از 
آغاز قانون گذاري و تصویب انبوهي از قوانين 
مختلف، وقت آن رسيده است كه ساختاري 
مناسب و پيشرفته براي نظام قانون گذاري 
و تصویب قوانين آین��ده پي ریزي كرد. در 

این مقطع تاریخي، به گواهي بس��ياري از 
متخصصان حقوق��ي، اجتماعي، اقتصادي 
و سياسي كشور، اصالح نظام قانون گذاري 
در ایران و حركت به س��مت قانون گذاري 
مطلوب، یکي از نيازهاي اساس��ي حقوقي 
و سياسي جمهوري اسالمي ایران است كه 
مهم ترین دالیل این نياز را مي توان به شرح 

زیر برشمرد: 
۱- فق��دان یك برنامه جامع براي ارتقاي 
كيفي��ت نظ��ام قانون گ��ذاري و ضعف در 
معيارها و قواعد روشن قانون گذاري مطلوب: 
نظ��ام قانون گ��ذاري ایران از هم��ان آغاز 
بدون اتکاي بر یك برنامه روش��ن و جامع 
قانون گذاري و با تاسي ناقص از آموزه هاي 
قانون گذاري نظام فرانسه و بلژیك و اوضاع 
و احوال آش��فته سياس��ي وقت كشور آغاز 
ش��د و تا به ام��روز همچنان برنامه جامعي 
ب��راي قانون گذاري و اص��ول و قواعد نوین 
قانون نویس��ي مانند نحوه تهي��ه و تدوین 
مناس��ب قوانين و مقررات، نحوه شناسایي 
قواني��ن ضروري و نحوه اطمينان از اجراي 

مناسب قوانين وجود ندارد. 
۲-  عادت به توسل بي رویه به وضع قوانين 
و مقررات، تورم شدید در قوانين و مقررات و 
آثار منفي ناشي از آن مانند بروز هزینه هاي 
سنگين، تطویل امور عمومي و تضعيف روند 
رشد كشور، افزایش دیوان ساالري دولت و 
كاهش كارآمدي آن را به همراه داشته است. 
3- اس��تفاده از روش هاي جایگزین براي 
وضع مصوبات الزام آور در اداره امور عمومي 

كش��ور، مانند اصالح رویه ها و پيشگيري، 
اعمال تش��ویقات و تنبيهات اداري و مالي 
و تروی��ج فرهنگ خود تنظيمي، به منظور 
پيش��گيري از تورم قوانين و مقررات مورد 
توجه جدي مقامات تصميم گير نبوده است. 
4- معيارهاي ماهوي و شکلي قانون گذاري 
مطلوب مانند كارآمدي، تناسب هزینه ها با 
منافع حاصل از قانون، شفافيت،  زمان مندي، 
داش��تن قابليت اصالح و جبران خسارات و 
مفي��د بودن در تصوی��ب قوانين و مقررات 

كمتر مورد توجه واقع شده است. 
۵- نوشتار حقوقي در قانون نویسي دچار 
آش��فتگي و ابهامات علمي و اجرایي بوده و 
نبود وحدت رویه در فرآیند تهيه و تنظيم 

متن قوانين آشکار است. 
6- بررس��ي و ارزیابي دقيق و جامع آثار 
مختلف و وسيع قوانين براي نهاد قانون گذار 
الزامي نش��ده و س��ازوكاري مناسب براي 
انج��ام این ارزیابي هاي فن��ي دقيق تعبيه 

نشده است. 
۷- سازوكارهاي مشخص قانوني و اجرایي 
براي بررسي نحوه اجراي قوانين و مقررات و 
اطمينان از ميزان تحقق اهداف قانون گذاري 

تدبير نشده است. 
8- اص��ول نوین تنقي��ح و تدوین قوانين 
در فرآیند قانون گ��ذاري مورد توجه نبوده 
و زمينه س��از دش��واري در فهم و استفاده 
آس��ان از قوانين و مقررات، وجود قوانين و 
مق��ررات متعارض و متروک و پيچيدگي و 
عدم شفافيت در متون مقررات شده است. 

تورم قانون نويسي و آسيب هاي آن
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9- نبود دسترسي سریع به متون قوانين 
و مقررات جدیدالتصویب و نامناسب بودن 
كيفيت چاپ و نشر این اسناد و نيز مجموعه 
قوانين و مقررات نيز از جمله مشکالت حوزه 
انتشار قوانين و مقررات محسوب مي شود. 
۱۰- اطالع رساني بهتر و فراگير از قوانين 
و مق��ررات و ارائه آموزش ه��اي عمومي و 
تخصص��ي كمتر مورد توج��ه بوده و به جز 
چند پایگاه اینترنتي معدود، س��ازوكارهاي 
مناسبي براي این منظور ایجاد نشده است. 
با بررسي وضعيت كنوني نظام قانونگذاري 
ایران مي توان مالحظه كرد كه در درجه اول 
هي��چ برنامه جامعي براي آغاز اصالح نظام 
قانون گذاري تهيه نشده و در درجه دوم در 
زمينه اعمال اصول و ضوابط حقوقي مناسب 
و پيش��رفته ناظر بر تدوین لوایح و طرح ها، 
ارزیابي آثار قوانين، تنقيح و تدوین قوانين 
و اطالع رساني و آموزش در خصوص قوانين 
خأل حقوقي وجود دارد. بدین ترتيب بدون 
تهيه و تدوین یك برنامه جامع براي اصالح 
نظام قانون گذاري ایران نمي توان به صورت 
منسجم و نظام مند اقدام به اصالح اساسي 
نظام كنوني قانون گذاري كرد. در این برنامه، 

توجه به نکات زیر ضروري است: 
هزینه ها و آثار منفي تورم قوانين و براي 
شهروندان را می توان به شرح زیر در كانون 

توجه قرار داد.
1- هزینه هاي اداري گزاف

شهروندان بطور طبيعي باید براي شناخت، 
فهم و استفاده از قوانين و مقررات هزینه هایي 
را متحمل شوند. براي مثال،  زمان و پولي را 
در این راه صرف نمایند. پيچيدگي قوانين و 
مقررات سبب مي شود زمان و پول مضاعفي 

براي انجام امور اداري هزینه شود. 
2- دش�وار ش�دن تصمیم گی�ري در 

مسائل زندگي
هر یك از شهروندان ممکن است در برخي 
از برهه هاي زماني نيازمند اتخاذ تصميمات 
سرنوشت ساز و مهم باشد.  پيچيدگي قوانين 
باعث سردرگمي در اتخاذ چنين تصميماتي 
مي شود. برخي همانند ماكس وبر معتقدند 
كه ابهام و پيچيدگي قوانين حتي مانعي است 
در برابر برنامه هاي دولت. ابهام و پيچيدگي 
قوانين افراد جامعه را نسبت به استحقاقات 
خ��ود نامطمئن مي س��ازد و در عين حال، 
اختي��ار بي حد و حصري ب��ه تصميم گيران 
رس��مي مي دهد. هر چ��ه ابهام و پيچيدگي 
قاعدهاي بيش��تر باش��د،  به هم��ان اندازه 
برنامه ریزي اش��خاص براي فعاليت در پرتو 
آن قاعده دشوار مي ش��ود. چنانچه فعاليت 
مبتني بر آن قاعده محل مناقشه قرار گيرد 
و به دادگاه برده ش��ود خوانده و خواهان هر 
دو به یك اندازه انتظار دارند كه رأي به نفع 

او صادر شود. همين طور دادرسان نيز ممکن 
اس��ت در معرض تاثي��رات فراحقوقي نظير 
تبعيض، پيش داوري و فس��اد قرار گيرند و 
محاكم عالي در نقض تصميمات دادگاه هاي 
تالي، تابع قوانين نباشند و آن گونه كه خود 

مي خواهند عمل كنند. 
3- دامن زدن به نابرابري

با توجه به اینکه هزینه ها و دشواري هاي 
مذك��ور در بن��د ۱ و ۲، بط��ور یکس��ان بر 
شهروندان تحميل نمي شوند سبب مي شوند 
محيط طبقات��ي در جامعه ایجاد ش��ده و 
نابرابري ها ظاهر شود. توضيح بيشتر آنکه، 
از یك س��و، همواره اش��خاصي وجود دارند 
ك��ه از نظر م��ادي و اطالعاتي از بقيه افراد 
جامع��ه مجهزتر هس��تند. در نتيجه، اینان 
اوال حداكثر س��ود و منافع ناش��ي از عرضه 
خدمات عمومي )نظير بهداشت و آموزش( 
را ب��ه خود اختص��اص مي دهن��د. ثانيا در 
وضعيت��ي هس��تند كه از قواني��ن پيچيده 
بيش��ترین نفع را عاید خود مي س��ازند. از 
س��وي دیگر، اش��خاص زیادي در وضعيت 
عادي و متوسط قرار دارند و در نتيجه اوال 
در دسترسي به قوانين و مقررات، فهم آنها 
و استفاده از آنها با دشواري مواجه هستند. 
ثانيا در بسياري از موارد، حقوقي كه به نفع 
آنها ایجاد شده و تعهداتي كه برعهده طرف 
آنها قرار گرفته است آن چنان متغير مي باشد 
كه اجازه استفاده از این حقوق و مطالبه آن 

تعهدات را به آنها نمي دهد. 
4- لطمه زدن به امنیت حقوقي

یک��ي از كاركرده��اي هر نظ��ام حقوقي 
ایجاد امنيت و ثبات حقوقي اس��ت. منظور 
از امنيت حقوقي آن اس��ت كه افراد جامعه 
اطمينان خاطر داشته باشند كه اگر اعمال 
و گفتار خود را به گونه اي كه مجموع قوانين 
و مقررات نظام حقوقي مشخص كرده است 
تنظيم كنند نه تنها تعرضي به آنها نخواهد 
شد بلکه در صورت هر گونه تعرض، قانون 
از آنها حمایت خواهد كرد. امنيت حقوقي 
ب��ه اف��راد جامعه امکان مي ده��د با درنظر 
گرفت��ن قوانين و مقررات ب��ه برنامه ریزي 
بپردازن��د و نتایج برنامه هاي خود را به نحو 
معقولي پيش بيني كنند. اهميت این ارزش 
حقوقي به اندازه اي اس��ت كه به گفته یکي 
از اندیش��مندان، امنيت حقوقي مقدمه هر 
تم��دن محس��وب مي ش��ود و از همين رو 
بر بس��ياري از ارزش ه��اي حقوقي ترجيح 
دارد. امنيت حقوقي تضمين كننده اعتماد 
اشخاص به طرح ها و برنامه ریزی هاي خود 
مي باشد و به اشخاص جامعه این آسودگي 
خاط��ر را مي دهد كه ب��ا اطمينان الزم و با 

اعتماد به دیگران فعاليت كنند. 
ابهام و پيچيدگي قوانين و مقررات سبب 

مي ش��ود ش��هروندان نه در كوتاه مدت به 
حقوق خود اطمينان داشته باشند و نه در 
ميان م��دت به ثب��ات وضعيت هاي حقوقي 
اميدوار باشند. بر این اساس، هرچه ميزان 
ابهام قوانين بيشتر باشد جامعه از حاكميت 
قان��ون فاصل��ه خواهد گرفت و به س��مت 
حاكميت مام��وران حکومت پيش خواهد 
رف��ت. زی��را قوانين مبه��م نمي توانند این 
ماموران را پایبند سازند و در نتيجه، اینان 
به جاي قانون، ترجيحات ش��خصي خود را 

در تمشيت امور دخالت خواهند داد. 

 هزینه ها و آثار براي مقامات حكومتي
تورم و پيچيدگي قوانين دو نوع هزینه بر 
 مقامات عمومي تحميل مي كند كه عبارتند از:
هزینه هاي مدیریتي،  هزینه هاي سياسي. 

5- هزینه هاي مدیریتي
در صورتي كه قوانين و مقررات از وضوح 
و س��ادگي مناسب برخوردار باشند مدیران 
و كاركنان دس��تگاه هاي دولتي با مراجعه 
ب��ه آنه��ا به آس��اني و به موق��ع مي توانند 
در خص��وص موضوع��ات و مس��ائل اداري 
خود تصميم گيري كنن��د. در این صورت، 
این��ان مي دانن��د كه تصميم یا اق��دام آنها 
ب��ر طبق موازی��ن قانوني بوده اس��ت و در 
نتيجه مسئوليتي اعم از مدني یا كيفري یا 
اداري متوجه آنها نخواهد ش��د. اما چنانچه 
قواني��ن و مقررات مبهم و پيچيده باش��ند 
مدیران و كاركنان دس��تگاه هاي دولتي در 
تصميم گيري ها و اقدامات خود دچار تعلل 
و كاغذبازي خواهند شد. زیرا اینان تصميم 
یا اقدام خود را به اخذ نظر موافق مقام مافوق 
منوط مي كنند تا اطمينان حاصل كنند كه 

مسئوليتي متوجه آنها نخواهد شد. 
6- هزینه هاي سیاسي

حکومت هاي امروز امور مردم را از طریق 
قواني��ن تمش��يت مي كنند و م��ردم نيز از 
تصميمات آنها به این دليل تمکين مي كنند 
كه معتقدند باید به قانون احترام گذاشت. 
اگر قوانين و مقررات پيچيده و مبهم باشند، 
اف��راد از تکاليف قانوني خود آگاه نخواهند 
ش��د و آنها را به جا نخواهن��د آورد. در این 
ص��ورت، اگر دولت بخواهد ضمانت اجرایي 
متوجه آنها كند، براي مثال آنها را مجازات 
كند یا به جریمه محکوم سازد، قاعده قبح 
عقاب بالبيان مانع از این امر خواهد ش��د. 
در این صورت، چون ضمانت اجرا به موجب 
قانون )قابل فهم( تجویز نشده است، اعمال 
قوه قهریه دولتي ناموجه و برابر با زور تلقي 
خواهد ش��د و مردم خواهند پرسيد: دولت 
طبق چه منط��ق و ضابطه و قاعده اي آنها 
را مج��ازات مي كند یا ب��ه جریمه محکوم 

مي سازد، منطق قانون یا منطق زور؟
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»مسائل امنیتي« در ایران همواره 
ب�ا راز و رم�ز هم�راه بوده اس�ت و 
درب�اره آنه�ا کمتر بح�ث و مجادله 
آشكار انجام شده است. این رازگونه 
بودن مسائل امنیتي در ایران سابقه 
طوالن�ي دارد و در تاری�خ معاصر به 
وی�ژه پس از اینك�ه دنیا وارد جنگ 
س�رد ش�د و اتفاقا ایران همس�ایه 
یك�ي از کش�ورهاي اصل�ي جن�گ 
ش�د تش�دید و به مرحله اي عجیب 
رسیده است. درباره مسائل امنیتي 
و سیاس�ي داخل�ي ای�ران تاکنون 
پژوهش ه�اي اندکي مجال انتش�ار 
پیدا کرده اند، نوشته حاضر بخشي از 
یک پژوهش انجام شده در چارچوب 
»سیاس�تگذاري عمومي« است که 
مطالب آن از سوي مرکز بررسي هاي 
استراتژیک ریاست جمهوري منتشر 
شده است. در نوشته حاضر به مسائل 
بااهمیتي درباره موضوع مورد بحث 

اشاره شده است که مي خوانید: 
در یك نظام سياسي دموكراتيك وظيفه 
دولت تامين امنيت ملي اس��ت. در واقع، 
برآین��د تمام��ي وظای��ف و كاركردهاي 
دولت در یك نظ��ام دموكراتيك، تامين 
امنيت ملي به مفهوم امنيت تمامي افراد 
جامعه اس��ت؛ بنابراین مي توان گفت كه 
دولت، كارخانه اي است كه محصول آن، 
امنيت اس��ت و همه ابزارها، اختيارات و 
قدرتي كه در اختيار نهاد دولت قرار دارد، 

به منظور حصول این هدف اصلي اس��ت. 
دولت هاي مختلف ب��راي تامين امنيت 
ملي بر اس��اس برداشت و تعریفي كه از 
آن دارند، سياست ها و راهبردهاي خاصي 
را تدوین مي كنن��د؛ بنابراین، اتخاذ یك 
سياست امنيتي، مبتني بر پيش فرض ها 
و انتظاراتي است كه نخبگان سياسي یك 
كش��ور در مورد امنيت ملي و موضوع و 
مصداق آن دارند. اینجاس��ت كه اهميت 
ن��وع نظام سياس��ي در تعيين موضوع و 
مصداق امنيت ملي مش��خص مي شود. 
به طوركلي، ساخت نظام سياسي حاكم، 
مهم تری��ن نقش را در تعيين سياس��ت 
امنيتي و تعریف امنيت و تفسير تهدیدها 
ایفا مي كند. بر همين اس��اس، چه بس��ا 
ممکن است تعریف یك نظام سياسي از 
امنيت ملي،  زمينه س��از بروز تهدیدهاي 
مختلفي نس��بت به امنيت عمومي افراد 
جامع��ه از س��وي دولت باش��د. از لحاظ 
تاریخي، نظام ها و س��اخت هاي سياسي 
مختلفي حاكم بوده است كه بخش عمده 
این نظام هاي سياسي، نه تنها تامين كننده 
امني��ت مل��ي نبوده ان��د؛ بلکه خ��ود از 
تهدی��دات جدي امنيتي بوده اند. تعریف 
ارائه شده از امنيت در نظام هاي سياسي 
گوناگون مي توان��د امنيت را نرم افزارانه، 
همه جانب��ه یا تنها وجه��ي از وجوه آن 
را م��الک عم��ل قرار ده��د. در كنار آن 
مقتضيات محيطي حاكم بر یك نظام اعم 
از داخلي و خارجي نظير مسائل اقتصادي، 

سياسي، ارزشي و... تاثير بدون انکاري بر 
تعيين اولویت ه��اي امنيتي و تعریف از 
تهدید دارند. به طوركلي در تدوین راهبرد 
امنيتي، عوامل گوناگوني دخيل هستند 
كه آنها را مي توان بدین ترتيب ذكر كرد: 
* اندیش��ه و ادراک ذهن��ي نخبگان و 

تصميم گيرندگان سياسي
* شرایط سياسي، اقتصادي و فرهنگي 

حاكم بر جامعه
* نظ��ام بين الملل و تحميالت ناش��ي 

از آن
* موقعيت ژئوپليتيکي كشور

* اهداف ملي كوتاه مدت و بلندمدت
البته ميزان دخالت هر كدام از متغيرهاي 
ف��وق در كش��ورهاي مختل��ف، متفاوت 
اس��ت. در برخ��ي از جوامع ك��ه داراي 
قدرت شخصي هستند، تنها اندیشه هاي 
رهبران، تعيين كننده خط مشي هاي آن 
مي باش��د؛ ولي در كشورهایي كه قدرت 
و اهداف ملي،  نهادینه ش��ده اند، افکار و 
دیدگاه هاي شخصي رهبران تاثير كمي 
بر سياست هاي امنيتي مي گذارد. با وجود 
این، ادراک ذهني نخبگان از امنيت، حائز 
اهميت زیادي اس��ت. نخبگان سياس��ي 
همان گون��ه كه امنيت را درک مي كنند، 
درباره آن تصميم مي گيرند و بر اس��اس 
آن، سياس��ت هاي امنيت��ي را تدوی��ن 
مي كنن��د. به همين دلي��ل درک آنها از 
امنيت و مناب��ع اطالعاتي تحليل آنها از 
این مفهوم، اهميت بسياري دارد. نوشتار 

چالش هاي سياست داخلي و امنيتي

یادداشت
گزارش ماه

گفت وگوی ماه
انتخاب سردبیر

البی گری
داستان ارز

جنگ تجاری
ایمیدرو
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دوره جدید
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حاضر نيز بر همين اساس یعني با تکيه 
بر آرا و نظ��رات نخبگان و دانش پژوهان 
علوم سياس��ي و روابط بين الملل در باب 
امني��ت و سياس��تگذاري امنيت��ي نضج 
گرفته است. نکته اي كه در اینجا اهميت 
دارد، ميزان انطباق محيط روانشناس��ي 
و محي��ط عملياتي اس��ت. هر چه ميزان 
س��ازگاري تعریف غال��ب از امنيت ملي، 
با واقعيت امر بيشتر باشد، امکان توفيق 
سياست هاي امنيتي مبتني بر آن تعریف، 

بيشتر خواهد بود

 سیاست هاي امنیتي ایران
بررسي روندهاي سياستگذاري امنيت 
مل��ي، هرچند بحثي جذاب و روش��نگر 
اس��ت، اما نباید از ذهن دور داش��ت كه 
ای��ن مهم ب��دون عنایت به مس��ير طي 
ش��ده در دهه هاي قبل عبث خواهد بود. 
سياستگذاري امنيتي در هر دوره با عنایت 
به نگاه نخبگان سياسي و سياستگذاران به 
مقوله امنيت بوده است. بر اساس مطالب 
فوق مهم ترین هدف هر كش��وري تامين 
امنيت ملي است كه براي رسيدن بدان، 
به اقدامات مختلفي متوس��ل مي شوند. 
ه��دف نهای��ي در سياس��ت هاي داخلي 
و خارج��ي جمهوري اس��المي ایران نيز 
تامين امنيت ملي است. بدون تردید در 
شکل گيري سياست هاي امنيتي داخلي 
و خارجي ای��ران هم متغيرهاي مختلف 
موث��ر بوده كه ت��ا حد زی��ادي متاثر از 
پيروزي انقالب اسالمي است. سوال این 
است كه سياست هاي امنيتي جمهوري 
اس��المي ایران را چگونه مي توان بررسي 
ك��رد و تح��والت آن را دریافت؟ یکي از 
مهم ترین نظراتي كه در بررسي تحوالت 
سياس��ت هاي امنيتي جمهوري اسالمي 
ایران عرضه ش��ده، این سياست ها را بعد 
از انقالب اس��المي به چهار دوره »بسط 
رش��د«، »حفظ محور«، »بسط محور«  و 

دوره نوین تقسيم بندي كرده است.
تقسيم س��ه گانه نخس��ت، اولين بار به 
صورت نظري توس��ط سعيد حجاریان و 
محمدرضا تاجيك در س��مينار توسعه و 
محمدج��واد الریجاني هم در این زمينه 
مطالبي را مطرح كرده اس��ت. بر اساس 
ای��ن نظریه، جمهوري اس��المي ایران از 
آغاز پيروزي انقالب اسالمي در سياست 
خارجي خود، س��ه مرحله را پش��ت سر 
گذاشته اس��ت. در مرحله اول، گفتمان 
بسط محور بر جهت گيري هاي جمهوري 
اس��المي ای��ران غالب ش��د ك��ه در آن، 
حفظ جمهوري اس��المي ای��ران در گرو 
بسط آن تلقي ش��ده و امنيت، مفهومي 

محافظه كاران��ه تلقي گردید. بر اس��اس 
این نظریه، در دوره بسط محوري اصوال 
نمي ت��وان از امنيت ملي بحث كرد؛ بلکه 
اولویت اصلي، امنيت جهان اسالم است. 
با آغاز جنگ تحميلي، این گفتمان جاي 
خود را به گفتمان حفظ محور داد كه بر 
اساس آن حفظ نظام از اهميت و اولویت 
اصلی برخوردار ش��د. نظریه هایی مانند 
»ام القرا« در این دوره ش��کل می گيرند. 
ای��ن نظری��ه، حفظ جمهوری اس��المی 
ای��ران را به خاطر حف��ظ مصالح جهان 
اس��الم ضروری می داند. این گفتمان تا 
پایان جنگ، همچنان بر ذهنيت نخبگان 
سياسی جمهوری اس��المی ایران غالب 
بوده و مبنای تصميم گيری نظام اس��ت. 
بر اس��اس این گفتمان، بس��ط نظام در 
گرو حفظ نظام اس��ت. با پایان جنگ، به 
تدریج گفتمان جدیدی ش��کل می گيرد 
كه اولویت اصلی آن در توسعه اقتصادی 
است و امنيت ملی بر اساس متغير توسعه، 
تعریف و تبيين می ش��ود. بر اساس این 
گفتم��ان، الگوی موفق »توس��عه ملی«، 
الگوی موفق اس��تراتژی امنيت ملی هم 
خواهد بود و بستر مناسب برای پيشبرد 
این امر توسعه، چيزی جز امنيت نيست؛ 
بنابراین امنيت، مبنای توس��عه و توسعه 
ه��م مبنای امنيت خواهد بود. از دیدگاه 
ای��ن نظری��ه در گفتم��ان رش��د محور، 
تاكيدات امنيتی جنبه داخلی پيدا كرده 

و باید از درون به دنبال توسعه باشيم. 
ای��ن نظریه ب��ا وجود اینک��ه مي تواند 
تحوالت سياس��ت هاي امنيتي جمهوري 
اس��المي ایران را بر اساس تقسيم بندي 
فوق تبيين نماید؛ ولي از روح اصلي حاكم 
بر خط مشي هاي نظام جمهوري اسالمي 
غفلت مي كند. به نظر مي رس��د كه طي 
دوره ه��اي فوق همواره بر سياس��ت هاي 
امنيتي جمهوري اسالمي ایران، علقه هاي 
ایدئولوژیك حاكم بوده اس��ت. بي تردید 
در طول بيس��ت س��ال ابتدایي انقالب، 
سياس��ت هاي امنيتي ایران با محوریت 
ایدئولوژي شکل گرفته است و اگر حتي 
تح��والت گفتماني مذك��ور را بپذیریم، 
هر س��ه گفتم��ان همواره تحت الش��عاع 
گرایش ه��اي ایدئولوژی��ك بوده اس��ت. 
ای��ن امر بدین معناس��ت كه باوجود این 
تح��والت،  نمي توان از تحولي اساس��ي 
در سياس��ت هاي امنيتي كشور در طي 
س��ال هاي گذش��ته س��خن گفت؛ بلکه 
واقعي��ت ام��ر و تجرب��ه تاریخي نش��ان 
مي دهد كه طي سال هاي متمادي پس از 
پيروزي انقالب اسالمي و در هر سه دوره 
مذكور، نگرش كلي حاكم بر سياست هاي 

امنيتي ایران با وجود تحوالت مقطعي و 
غيراساسي، بي تغيير باقيمانده است.  بر 
اساس دیدگاه های فوق ایدئولوژیك داراي 

مشخصه هایي هستند كه عبارتند از: 
* تفکر فراملي به جاي تفکر ملي

* رویارویي با نظام بين الملل
* ع��دم واقع بيني و درک واقعيت هاي 

عيني
* انعطاف ناپذیري در سياست خارجي

* افراط در استقالل خواهي
* برداشت سخت افزاري از امنيت ملي
* بي توجهي به اهميت عوامل اقتصادي

* عدم استفاده از رقابت هاي بين المللي 
به نفع امنيت ملي

* آرمانگرای��ي دفعي گ��را )ب��ه ج��اي 
آرمان خواهي تدریج گرا(

* عدم تناسب اهداف ملي با قدرت ملي
* تفسير امور عيني بر اساس باورهاي 

ذهني )ذهن گرایي مفرط(
بي تردید سياست هاي امنيتي كه داراي 
مش��خصه هاي فوق باشد، تفسير خاصي 
از امني��ت مل��ي و منافع مل��ي دارد و بر 
اس��اس آن تفسير خاص است كه چنين 
سياس��ت خارج��ي و داخل��ي را تدوین 
مي كن��د. صرف نظ��ر از مثب��ت یا منفي 
بودن مشخصه هاي فوق در یك سياست 
امنيت��ي، ای��ن امر تا حد زی��ادي نتيجه 
طبيعي هر انقالبي است. انقالبات عموما 
ب��ا داعيه هاي بزرگي به ميدان مي آیند و 
همين امر باعث غلبه تفکر ایدئولوژیك بر 
ذهن رهبران و نخبگان آن مي شود و این 
اهداف ایدئولوژیك، در ذهنيت نخبگان و 
مردم چنان تقدسي پيدا مي كند كه آنها 
را بر هر هدف دیگري اولویت مي دهند.

در اواخ��ر دهه هفتاد رویک��رد امنيتي 
كشور به سمت دیدگاه هاي همه جانبه گرا 
و هم سویي با تحوالت جهاني پيش رفت. 
این گفتمان نه حفظ محور، نه بسط محور 
و نه رش��د محور بود؛ بلکه مي توان آن را 
گفتمان توسعه ناميد كه عالوه بر دارا بودن 
ویژگي هاي گفتمان هاي س��ه گانه مذكور 
)با تفس��ير جدید( بر عناصر و متغيرهاي 
دیگ��ري نيز تاكيد مي كند. گفتمان نوین 
به دنبال تحول شرایط سياسي، اجتماعي 
داخلي و بين المللي شکل گرفت و به دنبال 
تغيير و نگرش ما از خود و دیگران اس��ت 
و تلقي ه��اي جدیدي را از خود و دیگران 
ترس��يم مي كند كه با گفتمان سنتي در 
تضاد است. عوامل مختلفي در شکل گيري 
گفتمان نوین )توس��عه( نقش داش��ته و 
ش��کل گيري آن، آثار عدیده اي بر جامعه 
گذاش��ته است كه از س��وي جریان هاي 
مختل��ف سياس��ي داخل��ي و خارجي با 



واكنش هاي متفاوتي مواجه ش��ده است. 
همان طوري كه گفته ش��د، گفتمان هاي 
امنيتي سنتي و نوین، هركدام بر گفتمان 
سياسي و فکري كالنتري استوار هستند 
كه در حال حاضر در درون جامعه وجود 
دارن��د. مهم ترین ویژگ��ي گفتمان نوین 
امنيت ملي این اس��ت كه گفتماني است 
در درون نظ��ام و از مباني فکري انقالب 
اس��المي تغذیه نموده و حاملين آن هم 
عمدت��ا از نيروهاي انقالبي و تحصيلکرده 

هستند. 
گفتمان نوین از امنيت تعریف همه سو 
نگر داش��ته و با رویکردي نرم افزاري به 
امنيت ملي، سياس��ت و قدرت، خواهان 
توسعه دادن متن جامعه و باریك تر كردن 
حاش��يه آن اس��ت. این گفتمان با ارائه 
تعریف و بازتعریف از خودي و دیگري و 
مش��روعيت نظام بر مبناي ایجاد اعتماد 
دوباره، خواهان افزودن بر دایره خودي ها 
و كاستن از ميزان دیگرهاست؛ بنابراین، 
ه��دف گفتمان نوی��ن،  باریك تر كردن 
روزافزون حاشيه و فراخ تر كردن متن آن 
اس��ت. این گفتمان در پي پل زدن بين 
آرمان ها و واقعيت هاس��ت و رسيدن به 
آرمان ها را بدون واقع بيني و تدریج گرایي 
غيرممک��ن مي دان��د. بر این اس��اس به 
بازتعری��ف ارزش ه��ا در جامعه پرداخته 
و خواهان تطبي��ق ارزش هاي انقالب با 
فضاي جدید جامعه است به همين دليل 
از ارزش ها، تعریف دیگري ارائه نموده و 
امني��ت را باالترین ارزش جامعه معرفي 
مي كند. همان طور كه گفته شد، گفتمان 
سنتي برداشتي اخالقي از وظایف دولت 
داشت، ولي گفتمان نوین دروني ترین و 
مهم تری��ن وظيفه حکوم��ت را امنيت و 
تامين زمينه بقا و رش��د اعضاي جامعه 
مي دان��د. گفتمان نوین 
تهدیدها  م��ورد  در 
تعریف  هم 

واقعی تری ارائ��ه می كند و برای تعریف 
خود، »واقعيت ها« را مبنا قرار داده و در 
تعری��ف تهدید به عوامل داخلی و عينی 

تهدیدكننده اهميت بيشتری می دهد.
جالب توجه آنکه با گذش��ت دو دهه از 
حاكميت س��ه تفکر نخست، نخبگان و 
دانش پژوهان این حوزه هنوز قالب سخت 
قدرت را در تعریف سياست هاي امنيتي 
جمهوري اسالمي مدنظر قرار مي دهند و 
تعاریف نوین را در حاشيه و مقطعي تعبير 
مي كنند؛ كه این مدعا در قالب داده هاي 

گردآوري شده كامال مشهود است. 
 چالش هاي سیاستگذاري امنیتي

با توجه به دریافت هاي علمي و نظري 
در حوزه علوم سياسي و روابط بين الملل 
آنچه در گام نخست اهميت ویژه اي دارد 
فهم مشترک از منافع ملي و در ادامه آن 
دریافت مش��ترک از تهدید و تهدیدات 
امنيتي اس��ت. براي بسياري از كشورها 
ك��ه مرحله اول و دوم امنيتي ش��دن را 
گذرانده ان��د ام��روز رفاه شهروندانش��ان 
اولویت امنيتي آنها محس��وب مي شود و 
براي برخي دیگر آب و امنيت غذایي در 

این جایگاه جاي مي گيرند. 
اص��وال یک��ي از مش��خصه هاي اصلي 
مسائل امنيتي جمهوري اسالمي ایران، 
فقدان اجماع عمومي در بين نخبگان در 
مورد مفهوم امنيت ملي، سياس��ت هاي 
امنيتي، تهدیدها و آسيب پذیري هاست. 
به همين دلي��ل، رهيافت هاي متعدد و 
متضادي درباره امنيت، تهدیدها، ارزش ها 
و اه��داف وجود دارد كه عوامل مختلفي 
بر این ش��کاف گفتماني تاثير مي گذارند 
طي دو دهه گذش��ته و به ویژه دهه اول، 
عوام��ل مختلفي موجب وحدت نس��بي 
نيروها شده و گروه ها و نيروهاي سياسي 
و جریان ه��اي فکري مختل��ف،  مجال 
ظهور پي��دا نکردند. عواملي مانند: تفکر 
ایدئولوژی��ك، تهدیدات بيروني و دروني 
در این زمين��ه تاثيرگذار بوده اند. عوامل 

فکري، سياسي و اقتصادي مختلفي نيز 
در پيدایش فضاي جدید موثر بوده است. 
از لحاظ فکري، همچنين نظرات جدیدي 
مطرح شد كه با بينش حاكم در سال هاي 
گذشته، در تضاد است. از لحاظ سياسي 
ه��م كاهش نس��بي تهدی��دات خارجي 
نسبت به امنيت ملي جمهوري اسالمي 
و تمركز بيش��تر بر مسائل داخلي، توجه 
گروه هاي سياسي به نقاط اختالف خود، 
موجب ظه��ور نظرات مختلف در زمينه 
مسائل امنيتي شده است. همان طور كه 
ميشل دش تاكيد مي كند، وجود تهدید 
خارج��ي همواره عامل مهم و موثري در 
وحدت داخلي در ابعاد سياس��ي، فکري، 
اجتماعي و اقتصادي بوده است و با رفع 
این تهدی��د، اختالفات دروني در جامعه 

شدت پيدا مي كند. 
و برابر با آنچه پژوهش حاضر بر مبناي 
گفت وگو با صاحبنظران نش��ان داد نيز 
برداشت از واژه امنيت در گفتمان عالي 
كش��ور همان تهدیدات امنيتي خارجي 
بود. پرسش ش��وندگان مهم ترین معضل 
امنيتي كشور را عدم درک واحد از مفهوم 
امني��ت و در ادامه آن وج��ود بازیگران 
فراملي و افراط گرایان در حاشيه مرزهاي 
كشور و نيز حضور قدرت هاي منطقه اي 
و بين الملل��ي در همس��ایگي جمهوري 
اس��المي تعبير كردن��د. عاملي كه خود 
باعث باال بردن حساس��يت كشور به این 
ام��ر و نيز تخصي��ص هزینه هاي نظامي 
و درنتيج��ه تخصي��ص بودج��ه جاري 
كشور به این امر است؛ اما بخش مهمي 
از انتقاده��اي مطرح ش��ده ب��ه رهيافت 
امنيت��ي ایران به بخش درک از بحران و 
عکس العمل نسبت به آن اختصاص پيدا 

كرد. به این معنا كه متخصصان 
امر یکي از ایرادات اصلي 

اس��المي  جمه��وري 
را  ای��ران 
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عدم توجه یکسان به عوامل تهدیدآفرین 
داخلي و خارجي و در ادامه آن برنامه ریزي 
براي به حداقل رساندن خطر بروز بحران 

در آینده تعبير كردند. 
بخش نخس�ت: مرحله شناخت از 

موضوع
پرسش ش��وندگان مواردي كه در ادامه 
مي آی��د را مورد تاكيد قرار داده و چالش 
پيش روي سياستگذاري امنيتي جمهوري 
اسالمي ایران را عدم درک درست و واحد 
از تهدیدات امنيت��ي تعبير كردند. نکته 
حائ��ز اهمي��ت آنک��ه نگارن��ده دخل و 
تصرفي در آنچ��ه به تعبير متخصصان و 
پژوهشگران از امنيت، ناامني و... بوده را 
نداشته و اینکه تعداد بيشتري از امنيت 
سخت را به تعبير دیروز موردنظر داشته 
ب��ه تعابير و تعریف ه��اي نوین از امنيت 

بي توجه بوده اند، قابل تامل است. 

 تهدی�دات امنیتی پیش روی ایران 
کدام است

۱-عدم وجود توافق ميان تصميم گيران 
عالی كش��ور در مورد ن��گاه به معضالت 
امنيتی كشور؛ برای مثال برخی اولویت 
را ب��ه فعاليت های فرهنگی، برخی دیگر 
فعاليت های اقتصادی مبذول می دارند و 
درعين حال هر دو گروه تهدید خارجی 

را اولویت اولی معرفی می كنند.
۲-تعدد سازمان ها و نهادهای درگير با 
درک و شناخت تهدیدات امنيتی و تعدد 

متوليان امر
3-تهدیدزدای��ی و تهدیدزایی گفتار و 

اعمال دولتمردان و تصميم گيرندگان
4-عدم توافق مسئوالن عالی كشور روی 
اولویت های امنيتی كشور و درنتيجه عدم 

هماهنگی عالی ميان دستگاهی ذیربط
۵-عدم وجود تقس��يم بندی مشخص و 
درست چالش های امنيتی كشور به لحاظ 
تقس��يمات جغرافيای��ی و تعيين برنامه 

منسجم برای مواجهه با آنها
6-عدم توجه ب��ه معضالت داخلی كه 
ظرفيت تبدیل ش��دن به بحران امنيتی 

را دارا می باشند
بخش دوم: چگونگي مواجهه با آن

را  خ��ود  اولوی��ت  پرسش ش��وندگان 
اس��المي  تهدی��دات خارجي جمهوري 
ایران در این مقطع زماني معرفي كرده اند؛ 
و آنچه با شنيدن واژه تهدیدات امنيتي در 
ادبيات عامه استفاده مي شود، همانا تهدید 
خارجي است كه این به نوعي تایيد گفتار 

متخصصان امر است
كه ادبي��ات رایج در جامع��ه تهدید را 
خارج��ي مي پندارد درنتيجه براي رفع و 

برنامه ریزي براي تهدیدات بالفعل و بالقوه 
داخلي برنامه ریزي مشخص وجود ندارد و 
اگر مبارزه و دفع آفات امنيتي هم هست 

صرفا واكنش به معضل موجود است. 
یکي از مهم ترین دغدغه هاي مورد تاكيد 
متخصصان عدم تقسيم بندي درست مناطق 
و در نتيجه نگاه خاص به آنها در دس��تگاه 
امنيتي كش��ور است. این تقسيم بندي در 
ادارات و سازمان هاي دولتي به طور مشخص 
وجود چالش ها و فرصت هاي سياستگذاري 
كشور در بخش سياست داخلي و امنيتي 
دارد، براي امر تجارت یا مبادالت سياسي، 
ام��ا آنچه كمتر دیده ش��ده تقس��يم بندي 
امنيتي مناطق پيراموني ایران بر اس��اس 
تهدیدات امنيتي و منافع ملي ایران است. 
این تقسيم بندي موجود است اما تاثير آن 
را در ادبيات امنيتي و سياسي كشور كمتر 
شاهد هستيم؛ كه این خود گواه توجه اندک 

به این مقوله است. 
بخش سوم: تبعات احتمالي

یکي از مهم تری��ن عواملي كه اكثریت 
قریب ب��ه اتفاق پرسش ش��وندگان روي 
آن تاكي��د داش��تند، عدم وج��ود بازي 
هوش��مندانه و چندوجه��ي و م��دت دار 
از س��وي بازیگ��ران داخل��ي در عرص��ه 
سياس��ت داخل��ي و سياس��ت خارجي 
اس��ت. یک��ي از مهم تری��ن دغدغه هایي 
 ك��ه روي آن تاكيد ش��د الص��اق صفت 
»بره��م زننده بازی بودن« ب��راي ایران 
اس��ت ك��ه این را ی��ك عام��ل مثبت و 
درعي��ن حال  مولفه اي منفي براي ادامه 
سياس��ت هاي ای��ران در منطقه و جهان 
تعبي��ر كردند. كاهش س��طح اعتماد به 
بازي سياسي ایران مي تواند تبعات منفي 
روي س��طوح دیگر فعاليت هاي سيستم 
داشته باشد، اینکه فعاليت هاي ایران در 
ح��وزه منطقه اي و بين المللي براي مثال 
در اقتصاد »پوش��ش« براي فعاليت هاي 
دیگر تعبير ش��ود، خ��ود مي تواند دامنه 
فعاليت هاي س��ازنده را ب��راي جمهوري 
اس��المي به حداقل برساند، این دست از 
فعاليت ها براي هر دولتي موجود اس��ت 
اما الصاق این صفت در حوزه بين المللي 
باعث كاهش سطح اعتماد به این بازیگر 
در مواجه��ه ب��ا بازیگ��ران كوچك تر كه 
آسيب پذیرتر و محتاط ترند خواهد شد و 
بازیگران بزرگ تر امتيازات بيشتري براي 
همراهي مطالب��ه خواهند كه در نهایت 
هزینه فعاليت براي جمهوري اس��المي 
را ب��اال و باالتر خواهد برد. برخي تبعات 
احتمالي كه نتيجه تصميمات اش��تباه و 
محاسبه نادرست هس��تند و تاكيد قرار 

گرفتند به قرار ذیل است. 

 تبعات احتمالی تصمیمات
1-تبدیل سود به هزینه

یک��ی از دغدغه ه��ای اصلی ش��ناخت 
نادرست و همچنين محاسبه اشتباه است؛ 
كه بر این اساس ظرفيت های موجود برای 
بهره برداری را تبدیل به هزینه در آینده 

می كند.
برای مثال با تصميمات اشتباه سياسی 
در كوتاه مدت، سود سرشار اقتصادی در 
مي��ان و بلندمدت و در ادامه حوزه نفوذ 
سياس��ی را از دس��ت می دهيم؛ كه این 
تصميمات می تواند درنتيجه بحران های 
آنی باش��د و سيستم سياس��ی به دليل 
نداشتن برنامه ریزی و سناریوی از پيش 
طراحی ش��ده، با عکس العملی اش��تباه 
راه ه��ای آینده برای فعاليت را مس��دود 

سازد.
2-هزینه کرد اشتباه

با عدم وجود ش��ناخت و تعيين اشتباه 
اه��داف، س��رمایه گذاری روی گروه ها و 
حوزه های نادرس��ت می توان��د در ادامه 
موجبات معضالت س��نگين تری را برای 

سيستم فراهم آورد.
3-توجه به جمعیت ناراضی داخلی
تجرب��ه ع��راق ثاب��ت كرد، بخش��ی از 
جمعيت توانایی این را دارند كه در شرایط 
بحران��ی ميان بد و بدت��ر گاها بدتر را به 
نش��انه اعتراض به ش��رایط خود انتخاب 
كنند. این سناریو می تواند هيچگاه برای 
جمهوری اسالمی عملی نشود اما ضریب 

خطر آن بسيار باالست.
در  ری  یه گذا س�رما 4-ع�دم 
استان های مرزی به بهانه های امنیتی

این برداش��ت می توانست در سال های 
گذش��ته تعبي��ر و تعریف��ی قاب��ل دفاع 
داش��ته باش��د اما با افزایش مهاجرت به 
مركز و افزای��ش نارضایتی در مردم این 
مناطق و گس��ترش قاچاق و دیگر جرائم 
س��ازمان یافته این تعبير دیگر جایگاهی 

قابل دفاع نخواهد داشت.
تعبير یکی از اس��اتيد: آقای كرباسچی 
را از كاشتن گل در ميدان های شهر منع 
كردند، ب��ه بهانه تخریب گل ها توس��ط 
م��ردم، او گف��ت آنقدر گل م��ی كارد تا 
مردم یاد بگيرند گل برای تماش��ا و لذت 
بردن همه است. حال این سرمایه گذاری 
را باید در استان های مرزی صورت داد تا 
درک از مفهوم ملی و سيطره دولت ملی 
در مناطق حاشيه ای به حداكثر رسيده و 
جمعيت ناراضی نارضایتی كمتری درگذر 
زمان احساس كنند. این مهم می تواند در 
ادامه اقبال به مناطق هم قوم در آنسوی 

مرزها را كاهش دهد.



موقعیت جغرافیای�ي ایران گونه اي 
اس�ت که نمي توان به هیچ شكل آن 
را ی�ک جزیره تلقي کرد که مي تواند 
ب�دون دادوس�تد با همس�ایه هایش 
زندگي عادي داش�ته باشد. سرشت 
تاریخي، سیاس�ي، فرهنگي ایران با 
همی�ن موقعی�ت جغرافیایي عجین 
ش�ده اس�ت و آنچ�ه اکن�ون در این 
سرزمین مي گذرد و آنچه که موقعیت 
این کش�ور را مي سازد همین ویژگي 
جغرافیای�ي اس�ت. ایران ب�ا چندین 
کشور مهم در جهان همسایه است و 
با برخي از کشورها فاصله اندکي دارد. 
عراق، ترکیه، افغانس�تان، پاکس�تان 
و روس�یه و کش�ورهاي ت�ازه متولد 
شده در آس�یاي مرکزي هر کدام در 
دنی�اي امروز موقعی�ت دارند و کمي 
دورت�ر از اینه�ا، ای�ران به س�وریه، 
عربستان، امارات و کویت نیز نزدیک 
است. این موقعیت جغرافیایي موجب 
ش�ده اس�ت قدرت هاي بزرگ جهان 
اول و دوم جهان�ي  از جن�گ  پ�س 
همواره خواس�تار جاي پاي بزرگ در 
ایران باش�ند و این هنوز ادامه دارد. 
سیاستگذاري عمومي در این باره چه 
وضعیت�ي دارد؟ نوش�ته حاضر که از 
طرف مرکز بررس�ي هاي استراتژیک 
ریاس�ت جمهوري منتشر شده است 
این مس�اله را بازتاب داده اس�ت که 

بخش هایي از آن را مي خوانید: 

 گهواره لرزان
س��رزمين ای��ران گهواره��اي لرزاني از 
وقای��ع طبيعي و متکث��ر فرهنگي، قومي 
و سياس��ي اس��ت. در این كش��وركنترل 
متناس��ب حوادث طبيعي و تنظيم بهينه 
تحوالت و وقایع انس��اني سياسي، مستلزم 
تاكيد بر تدابير و اقدامات پيش��گيرانه قبل 
ازهرگونه اقدام درماني اس��ت. از این رو در 
اوضاع كنوني، هرگونه اقدام در جهت توزیع 
نظ��ام قدرت با پرهيز از تمركز و تراكم در 
ام��ور متعدد بخصوص بر محور گس��ترش 
مش��اركت هاي مردمي و نيز س��ازماندهي 
متناس��ب مدیریت هاي سياسي و فضایي 
ب��ا اس��تفاده از الگوهاي عدال��ت فضایي و 
سياس��ي، عماًل مي توان��د منجر به كاهش 
مجموع��ه هزینه هاي داخلي و خارجي در 

اداره امور كشور گردد. 
* مقابله موثر با محدودیت هاي هماهنگ 
بين المللي، نيازمند احياي هویت تاریخي 
و مل��ي و نيز تحقق اندیش��ه اتحاد ملي و 
انسجام اسالمي است تا منجر به بازیابي و 
ایجاد پيوند عميق ميان ریشه هاي اعتقادي، 

هویتي، تاریخي و علل وجودي، گردد. 
* سياست فرزند زمان است و تابع منافع 
ملي است. پس به جاي استمرار تعارضات 
در روابط خارجي به خصوص باقدرت هاي 
بين المللي، باید با مدیریت تنش ها، تامين 
منافع و امنيت ملي در س��ر لوحه سياست 

خارجي قرار گيرند. 
* اولویت اساس��ي در سياس��ت خارجي 

ه��ر كش��وري، تامي��ن منافع م��ردم آن 
كشوراست. این است كه سياست خارجي 
ادامه دهنده سياست داخلي است. زیرا ابتدا 
باید اولویت هاي داخلي كش��ور مش��خص 
ش��ود، س��پس بر مبناي آنها اولویت هاي 
سياس��ت هاي خارجي طراحي و پيگيري 
شوند. بنابراین كش��وري كه هدفش رشد 
و توسعه اقتصادي است، سياست خارجي 
آن بای��د همواركنن��ده زمينه هاي قدرت 
اقتصادي باش��ند. سياس��ت في نفسه فاقد 
ارزش ملموس است اما نماد اهميت آن با 
افزایش ثروت ملي آشکار مي گردد. از این 
رو توجه به منافع ملي در آینده سياس��ت 
خارجي ایران اهميت بيشتري مي یابد. زیرا 
در ایران گرایش به استراتژي رشد نسبت به 

استراتژي بقاي ملموس تر است. 
* احي��اي و تقویت موقعيت ژئوپليتيك، 
ژئواكونوميك و ژئوكالچر ایران در تعامالت 
بين الملل��ي و تحقق منافع اس��تراتژیك،  
منوط به پيوند ميان عناصر هویت اسالمي 
وایراني در سياس��ت خارجي اس��ت. زیرا 
اس��الميت و ایران��ي بودن ظ��رف اصلي و 
س��ایر ابعاد هویتي مظروف آن هستند. از 
این رو با تضعيف این ظرف، كاركرد منفي 
مظروف ه��اي آن نيز ب��ا روند تصاعدي در 
روابط خارجي انعکاس مي یابند، اما عکس 
این روند، س��بب اقتدار ملي و بين المللي 

ایران مي گردد. 
* از آنج��ا ك��ه اهمي��ت ژئوپليتيک��ي 
هركش��وري ب��ر پای��ه فضاي مناس��بات 
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منطقه اي و جهاني و نيز روندهاي سياست 
بين الملل در نوسان است، این وضعيت براي 
جمهوري اسالمي ایران با توجه به پویایي 
مؤلفه هاي داخلي و خارجي آن )اعم از ثابت 
و متغير( نه تنها از بازنمایي گس��ترده تري 
برخوردار اس��ت بلکه توجه ب��ه فضاي باز 
ژئوپليتي��ك، زمينه مناس��بي براي تبدیل 
عوامل تهدید به فرصت و نيز بستري براي 
تامين مطلوب اهداف استراتژیك در قالب 
طراحي استراتژي جامع ژئوپليتيك است. 
* روابط منطقه اي جمهوري اسالمي ایران 
به ویژه با كشورهاي عرب حوزه خليج فارس 
باید براساس واقعيت هاي محيط منطقه اي و 
مالحظات همسایگي تنظيم گردد. دیدگاه 
سياس��ي حاكم بر عم��وم دولت هاي عرب 
منطقه اساسا بر محور ملي گرایي عربي، نفت 
و سيستم سياس��ي ليبرال - سکوالریسم 
 اس��توار بوده و لذا با این ش��رایط مس��اله 
و حدت اسالمي در اذهان آنان عمال شعاري 

بوده و فاقد اولویت خاصي است. 
* درتحوالت كنوني نظام بين المللي هيچ 
دولتي بدون سياس��ت خارجي توسعه گرا 
و تقوی��ت بنيادهاي اقتص��ادي، نمي تواند 
سياست هاي خود را در هر دو حوزه داخلي 
و خارجي به صورت قدرتمند به پيش ببرد و 
متعاقبا هيچ اقتصادي هم قدرتمند نخواهد 
شد مگر آنکه پش��توانه اي از سياست هاي 

دقيق و مدبرانه به كمك آن آمده باشد. 
* با توجه به مشخصات ذاتي و مختصات 
ویژه حوزه خليج فارس، مهم ترین معيار در 
ایجاد زمينه هاي اوليه براي حركت به سوي 
هماهنگي و همگرایي منطقه اي، ایجاد باور 
عمومي به وجود تهدیدات مشترک است. در 
این حوزه هرگونه مقابله با تهدید مشترک 
فقط از طریق دس��تيابي به س��ازوكارهاي 
امنيت جمعي ميسر بوده كه تحقق آن نياز 
سبب تقویت روابط منطقه اي مي گردد. با 
این همه، چشم انداز پایداري در سياست ها 
و حف��ظ و گس��ترش تعام��الت منطقه اي 
جمهوري اس��المي ایران در س��طح خاور 
ميان��ه و به خص��وص حوزه خلي��ج فارس، 
مس��تلزم تعميق مجموعه اي از پيوندهاي 
اقتصادي و تنظيم سياست هاي همگرایي 
و همکاري متقابل با محوریت دیپلماس��ي 

اقتصادي است. 
* جمهوري اسالمي ایران براي دستيابي 
به عالئق و منافع جامع در قالب مالحظات 
استراتژیکي نظام بين الملل، باید استراتژي 
ژئوپليتيك خود را با مطالعه و بررسي دقيق 
استراتژي ژئوپليتيك ممالك همسایه و توجه 
به تقدم كشورهاي عراق،  تركيه، جمهوري 
آذربایجان، بحرین، عربستان، امارات متحده 
عربي، قطر، كویت و نياز با شناسایي عالئق 

منطقه اي در سایركشورهاي همجوار تدوین 
كند، زیرا در قرن بيست ویکم محور تفکرات 
استراتژیك بر مبناي ترتيبات امنيت جمعي 
و منظومه ه��اي ژئوپليتيك اس��ت. بر این 
اس��اس مؤلفه ها و محوره��اي ژئوپليتيك 
ایران به گونه اي است كه از دامنه گسترده 
و بازتاب مناسب در حوزه هاي استراتژیك 
همجوار برخوردار بوده و لذا رعایت همنوایي 
ب��ا كش��ورهاي منطقه نيز ام��ري ضروري 
مي باش��د، در غي��ر این ص��ورت با تقویت 

بحران، توليد تهدیدها را به دنبال دارد. 
* جمهوری اسالمی ایران به سبب ماهيت 
ایدئولوژیك خود و با وجود مطلوبيت هاي 
وی��ژه ژئوپليتي��ك، در صورت اص��رار بار 
بکارگيري اس��تراتژي نه شرقي و نه غربي، 
فاقد فضاي مناسب براي دستيابي به اتحاد 
و ائت��الف با بازیگ��ران نيرومن��د در نظام 
بين الملل خواهد بود. زیرا رویکرد سياست 
خارجي ای��ران پيش از آنک��ه بر تحوالت 
محيط بين الملل استوار بشاد از ضرورت هاي 
ایدئولوژیك نشأت مي گيرد. اگر این رویکرد 
در قالب جدیدي تحت عنوان »نه ش��رقي، 
نه غربي؛ جهاني« تعریف شود آنگاه نه تنها 
مفهوم انزواگرایانه از آن استنباط نمي شود 
بلک��ه به معناي اتخاذ یك رویکرد متعادل 
جهاني در سياس��ت خارجي خواهد بود و 

مي تواند مفيد باشد. 
* منافع یك كش��ور ثابت و هميش��گي 
نيست و باید آنها را اولویت بندي كرد. این 
رهياف��ت از سياس��تگذاران مي خواهد كه 
دست به گزینش بزنند، پاره اي از منافع به 
هر قيمتي باید تامين ش��وند و برخي دیگر 
ممکن اس��ت با توجه ب��ه اوضاع دگرگون 
ش��وند. این وظيفه سياست خارجي است 
كه منافع را اولویت بندي كند. البته این به 
معناي چشم بستن بر نقش ایدئولوژي در 
سياست خارجي نيست، زیرا ایدئولوژي یکي 
از منابع قدرت و سياست خارجي است. اما 
چگونگي ایدئولوژي اس��ت كه مي تواند در 
پيروزي یا شکست سياست خارجي كشورها 

نقش بزرگي ایفاي كند. 
* تحوالت كنون��ي در ماهيت تهدیدات 
خارجي نسبت به جمهوری اسالمی ایران 
سبب ش��ده تا سياست خارجي این كشور 
در ابعاد ملي و بين المللي از اولویت ویژه اي 
برخوردار شود. زیرا در گذشته تهدیدهاي 
خارجي عليه ایران اساس��ا هم تراز و داراي 
ماهي��ات منطقه اي بودند ول��ي در فرآیند 
تحوالت كنوني نظام بين الملل و به خصوص 
با تعارضات جاري ميان جمهوري اسالمي 
ای��ران و ایاالت متحده آمریکا كه در رأس 
هرم ق��درت جهان��ي ق��رار دارد؛ ماهيت 
تهدیده��اي خارج��ي ایران ني��ز دگرگون 

ش��ده و از ابع��اد بين الملل��ي و غيرهم تراز 
)فرامنطقه اي( برخوردار شده است. لذا این 
تحول نگرش ها در روابط بين المللي نسبت 
به جمهوري اسالمي ایران، این كشور را با 
اولویت هزینه هاي خارج��ي در جایگاهي 

متمایز از گذشته قرار داده است. 
* رویکردها وتظاهرات ملموس دردیدگاه 
غربي ها نسبت به جمهوري اسالمي ایران 
به عنوان یك پدیده امنيتي، سبب گردیده 
ت��ا عرصه ه��اي ورود ای��ران ب��ه تعامالت 
و معاه��دات بين الملل��ي ازمس��ير فني و 
حقوق��ي خارج ش��ده وعمدتا با مالحظات 
سياسي امنيتي، مطالبات قانوني آن نيز به 
چالش كشيده ش��ود. به نحوي كه بازتاب 
این تفک��ردر قالب ترویج ایران هس��ته اي 
باعنوان خطري براي صلح وامنيت جهاني، 
زمينه اي براي ممانعت از توس��عه ورش��د 
تکنولوژي هس��ته اي در جمهوري اسالمي 

ایران شده است. 
• پارادوك��س تقاب��ل تعام��ل ب��ا محيط 
بين الملل��ي ب��ه سياس��ت هاي ناهماهنگ 
مي انجامد، زیرا پایداري اس��تقالل سياسي 
نيازمند ثروت ملي و س��امان داخلي است. 
تحقق این امر منوط به تغيير عملي نگارش 
متوليان كش��ور به اوضاع داخلي و خارجي 
متناس��ب با روند سریع تحوالت است. این 
است كه عدم پویایي اقتصاد ایران ریشه در 
خاس��تگاه هاي سياسي و سياست خارجي 
دارد. از ای��ن رو مبن��اي رواب��ط با محيط 
بين الملل��ي باید بر مح��ور تعامل و رقابت 

تعریف و تبيين گردد. 
* تجرب��ه تنهایي اس��تراتژیك ایران در 
فرآیند سياست خارجي موقعي قابل تکرار 
اس��ت كه تالش براي ارتباط با كشورهاي 
كم اث��ر در نظام بين المل��ل حتي به صورت 
تشریفاتي و سياسي مورد هدف و پيگيري 
جدي ق��رار گيرد. تاكيد بر اس��تمرار این 
شيوه در تعامالت بين المللي، ضمن بسته 
ش��دن فضاي ژئوپليتيك كشور و افزایش 
هزینه هاي سياسي ایران، منافع یکجانبه اي 
را به سوي كشورهاي غيرهمگن و فاقد عمق 
اس��تراتژیك در روابط دیپلماتيك هدایت 
ك��رده و زمينه های��ي براي تک��رار تنهایي 
اس��تراتژیك ایران با وج��ود روند تحوالت 

نوین در نظام بين الملل است. 
* عدم پيوستگي سيستمي ميان سياست 
داخلي و خارجي جمهوري اسالمي ایران كه 
رابطه اي علت و معلولي با تزلزل اقتصادي و 
سياسي كشور دارد، نمادي از عدم همگامي 
ب��ا فرآیند توس��عه در حوزه هاي اقتصادي 
سياسي و فرهنگي كشور است. به عبارتي 
دیگر معادله سيستمي در سياست داخلي 
و خارج��ي ایران و نيز تأثيرات طبيعي آن 



در تعامالت منطقه اي به گونه اي اس��ت كه 
هرگاه از هماهنگي برخوردار باش��ند، روند 
توسعه ملي شدت مي گيرد و عکس آن نيز 
وجود دارد. این آمار حاكي از آن اس��ت كه 
ایران اكنون در مرحله اي تاریخي قرار دارد، 
بنحوي كه هرگاه با افزایش دامنه مباحثات 
ميان ایران و آمریکا مواجه هستيم، سياست 
خارجي ایران از اولویت بيشتري نسبت به 
تحوالت داخلي آن برخوردار مي باشد. لذا 
هم اكنون این سياس��ت خارجي است كه 
تعيين كننده سرنوش��ت جمهوري اسالمي 
ای��ران در سياس��ت داخل��ي و تعام��الت 

بين المللي است. 
* یکي از ریشه هاي اساسي مخالفت هاي 
هماهنگ بين الملل��ي و به ویژه منطقه اي 
عليه جمهوري اس��المي ایران،  فروپاشي 
توازن منطقه اي با سقوط برخي ساختارهاي 
سياس��ي مخالف جمهوري اس��المي ایران 
اس��ت كه منجر به افزای��ش نفوذ ایران در 
س��طح منطقه گردیده اس��ت، به گونه اي 
كه زمينه هاي اعاده قدرت تاریخي را براي 
ایران فراهم آورده است. بنابراین از آنجایي 
كه در نظام بين المللي كش��وري كه اعاده 
قدرت بيشتري مي كند، به صورت طبيعي 
با مخالفت دولت هاي دیگر )رقباي بالقوه( 
مواج��ه مي گردد، روند كنون��ي اقتداریابي 
منطقه اي جمهوري اسالمي ایران نيز تحت 
این شرایط، مي تواند تابعي از همين معادله 
باش��د و موج گسترده اي از شيعه هراسي و 
سایر تالش هاي تخریبي )قومي- مذهبي( 
را عليه جمهوري اس��المي ایران به همراه 

داشته باشد. 
* امروزه با وجود تالش هاي توس��عه اي 
مداوم��ي ك��ه در ایران ص��ورت مي گيرد، 
سایه گس��ترده ریسك سياس��ي حاكم با 
رواب��ط خارجي جمهوري اس��المي عاملي 
اساس��ي برعدم تحقق توسعه متناسب در 
این كش��ور اس��ت. از این رو توجه موثر به 
لزوم طراحي اس��تراتژي جامع سياس��ت 
خارج��ي با تفکي��ك كش��ورها، حوزه ها و 
مناطق و نياز اوليات اساس��ي در عملياتي 
كردن دیپلماسي منطقه اي كه از تاكيدات 
قانون اساسي است، نقشه راه مطلوبي براي 

مقابله با این روند است. 
* تکثرگرایي ویژگي نهادینه ژئوپليتيك 
و همزاد با بس��تر محيط جغرافيایي ایران 
زمين اس��ت. تجربه تح��والت تاریخي در 
ساختارهاي سياسي حاكم بر ایران، حاكي 
از تعام��ل ی��ا تقابلي آش��کار در مجموعه 
مولفه هاي متکثر محيطي ایران مي باش��د.  
هرگاه حاكميت ها درصدد محدودس��ازي 
و ایجاد انقب��اض در ابعاد گوناگون جامعه 
برآمده اند، زمينه هاي انحراف و فروپاش��ي 

آنان مهيا ش��ده است و برعکس تضمين و 
استمرار حاكميت ها در گرو انبساط امور و 
توجه به ش��يوه هاي متکثر در ابعاد متنوع 
جامعه بوده اس��ت. از ای��ن رو تکثرگرایي 
یك پدیده نهادینه شده طبيعي و مؤلفه اي 
پویا بر بس��تر ژئوپليتيك باز ایران است كه 
هرگون��ه بي اعتنایي یا تالش براي بس��ته 
شدن فضاي جامعه، زمينه هاي توليد بحران 

داخلي و خارجي را افزایش مي دهد. 
* منطق��ه خاورميانه به دليل مؤلفه هاي 
استراتژیك، اساسي ترین محور سطح بندي 
نظام بين الملل و آزمایشگاه تبياین سلسله 
مراتب قدرت در نظام نوین جهاني اس��ت. 
كشور ایران به عنوان مركز این آزمایشگاه از 
ویژگي ها و بنيادهاي ژئوپليتيکي متعددي 
براي طراحي و اعمال الگوهاي قابل تعميم 
در سطح منطقه خاورميانه برخوردار است. 
از این رو تحقق اهداف منطق هاي قدرت ها، 
عموما منوط به همراهي متقابل با این كشور 
اس��ت، در غير این صورت رش��د بحران بر 
بستر جغرافيایي و ژئوپليتيك ایران شتاب 

مي گيرد. 
* ام��روزه به لح��اظ تاثيرات گس��ترده 
فناوري ه��اي تکنولوژی��ك، طي��ف قاب��ل 
توجه��ي از جامع��ه ایران طالب توس��عه 
روابط بين المللي وتقویت سياست خارجي 
هس��تند. بر این اساس پيش بيني مي شود 
كه در كس��ب قدرت براي اداره كش��ور و 
تركيب آینده س��اختار سياسي جمهوري 
اس��المي ایران، شانس موفقيت با تفکرات 
و جریانات سياس��ي اس��ت كه اولویت آنها 

مسائل بين المللي باشد. 
* با مروري بر فرآیند تحوالت در ساختار 
ق��درت بين المللي از جنگ جهاني دوم به 
بعد و به ویژه سير حضور برنامه ریزي شده 
ایاالت متحده آمریکا در منطقه خاورميانه 
و ني��ز روند دگرگوني هاي ج��اري در این 
منطقه كه محور اس��تراتژي انرژي جهان 
صنعتي اس��ت، اس��تراتژي دشمن تراشي 
در خاورميانه تدبيري مس��تمر براي تخليه 
كش��ورهاي نفت خي��ز منطق��ه از ذخایر و 
نقدینگي ارزي است. آمریکا همواره سعي 
برآن داشته تا متناسب با اوضاع جاري در 
قالب اس��تراتژي هاي توازن منطقه اي و به 
وی��ژه در حوزه عربي منطقه، كنترل كامل 
داده ها و س��تاده هاي كشورهاي خاورميانه 
را كه عمدتا با بحران هاي متعدد مواجه اند، 
در اختيار گيرد. این شيوه در اوضاع كنوني 
به نحوي اس��ت كه با توج��ه به وجوه برتر 
ایران نس��بت به كشورهاي عربي و به ویژه 
با ترویج ایران به عنوان تهدیدي پویا براي 
منطقه، زمينه هاي رشد و گسترش اضطراب 
در ميان حاكمان اعراب را به دنبال داشته 

ومناف��ع اقتصادي كالني رابه س��وي غرب 
س��رازیركرده است. این است كه درصورت 
لزوم و با استمرار تعارضات ميان آمریکا با 
ایران، حتي ادامه شرایط نه جنگ ونه صلح، 
مطلوب تری��ن وضعيت را ب��راي آمریکا به 
همراه دارد، حال آنکه هزینه هاي گوناگون 
ایران به شکلي تصاعدي و روزافزون افزایش 

مي یابند. 
* امروزه اساسي ترین تهدیدها به ویژه با 
رویکردهاي ژئوپليتيکي براي كشور ایران، 
تاكيد بر ایدئولوژي گرایي صرف در سياست 
خارجي جمهوري اسالمي ایران است. زیرا 
هرگونه دامن زدن به نگرش هاي افراطي 
و تفکرات تکفيري در قالب ش��يعه گرایي 
رادیکال )به عنوان واكنش��ي به جریانات 
تکفيري سني( در سطوح ساختار سياسي 
و اداري كش��ور ی��ك تهدی��د و خطري 
غيرقابل انکار در جهت تضعيف موقعيت 
ژئوپليتي��ك ایران در نظ��ام بين الملل و 
عم��ال به معناي همراهي با جریان تکفير 

در منطقه خواهد بود. 
* موقعيت منحصر به فرد ژئوپليتيك ایران 
در صف بن��دي جدید نظ��ام بين الملل این 
كشور را به مركز ثقل تقابل قدرت ها براي 
شکل گيري جنگ سرد جدید تبدیل كرده 
است. شروع این تقابل تالش این قدرت ها 
در یارگي��ري براي اهداف اس��تراتژیك در 
پرونده هس��ته اي ایران و به ویژه دستيابي 
به جریان توليد، توزیع و مصرف انرژي است. 
* ام��روزه حض��ور گس��ترده و هدفمند 
قدرت هاي بين المللي در منطقه خاورميانه 
 و ب��ه خص��وص در ح��وزه اس��تراتژیك 
خليج فارس، س��بب شده تا مباني حقوقي 
و رون��د تنظي��م روابط همج��واري ميان 
كش��ورهاي این منطقه در صورت هرگونه 
تعارض با منافع قدرت هاي ذینفع، عمال به 
فرصتي سياسي براي دخالت هاي گوناگون 

قدرت هاي فرامنطقه اي تبدیل شود. 
* روابط گسترده و استراتژیك همسایگان 
ای��ران ب��ا غرب س��بب گردیده ت��ا روابط 
منطقه اي جمهوری اس��المی ایران نيز به 
طور طبيعي غيرعادي شده و تحت الشعاع 
فضاي تقابلي با غرب قرار گيرد. این فرآیند 
به لح��اظ تحوالت ش��گرف تکنولوژیك و 
الزامات بلوغ اجتماعي ایران، به اساسي ترین 
چالش موجود در سياست خارجي و توسعه 

ملي كشور تبدیل شده است. 
* كش��ور ایران با وجود برخ��ورداري از 
متغيرهاي مولد قدرت، اما به لحاظ فقدان 
جای��گاه متناس��ب در صف بندي  اي جدید 
نظام بين الملل، عمال با افزایش گس��ترده 

هزینه هاي غيرمفيد مواجه مي باشد. 
* در تعامالت با آسياي مركزي، با توجه 
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به اینکه ایران خود از توليدكنندگان بزرگ 
نفت وگاز در بازار جهاني انرژي اس��ت، در 
بح��ث انتقال انرژي از خاک ایران به لحاظ 
اس��تعداد ملي و ظرفيت هاي ژئوپليتيکي 
این كشور، بهتراست كه به جاي ترانزیت، 
با اقدام به ش��يوه خرید و فروش مبادله اي 
)سوآپ(، انتقال انرژي صورت گيرد. زیرا با 
این عمل، ضمن احياي مزیت ژئوپليتيکي 
محور دسترسي شمال جنوب كشور، خرید 
و فروش یا مبادله انرژي كشاورهاي همجوار 
از این مس��ير س��بب مي گردد تا مس��اله 
تصميم گي��ري و چگونگي منافع اقتصادي 
آن نيز در اختيار ای��ران قرار گيرند. ایران 
مي توان��د پلي براي تعام��الت جهاني این 

كشورها باشد. 
* از آنج��ا ك��ه سياس��ت خارج��ي هر 
كش��وري از یکس��و ب��ا ابعاد اس��تراتژیك 
سياس��ي، اقتصادي، فرهنگ��ي و نظامي و 
از س��وي دیگ��ر از اولویت هاي درجه بندي 
شده اي نسبت به مناطق مختلف برخوردار 
است و نيز ش��کل گيري رفتار خارجي آن 
كش��ور كه تلفيقي از این دو نگرش است، 
لذا جمهوری اس��المی ایران هم با تعميق 
عوامل فرهنگي مي تواند سياس��ت نگاه به 
ش��رق را در قالب تحکي��م همگرایي هاي 
منطق��ه اي و به خص��وص در بخش ه��اي 
اقتصادي و فرهنگي با كشورهاي افغانستان، 
تركمنستان، تاجيکس��تان،  هندوستان و 

پاكستان توسعه دهد. 
*  ورود ای��ران به اتحادیه هاي منطقه اي 
با ه��دف تقویت همگرایي ها در سيس��تم 
صادرات و واردات حامل هاي انرژي و به ویژه 
با تالش براي تشکيل ساختارهایي سازماني 
در قالب سرمایه گذاي هاي مشاركتي با سایر 
كش��ورهاي دارنده محص��والت انحصاري 
انرژي از جمله نفت، گاز و انرژي هسته اي، 
مي توان��د ضام��ن توس��عه همگرایي هاي 
یارگي��ري  و  فرامنطق��ه اي  و  منطق��ه اي 
بين المللي، اقدامات اساس��ي براي تدوین 
اس��تراتژي انرژي و تحکای��م حضور موثر 
ای��ران در تعامل مطلوب با نظام بين الملل 
را انجام دهد. مهم ترین دستاورد این تفکر، 
فراهم آوردن زمينه هاي مقابله با استراتژي 
محدودس��ازي تعامالت ان��رژي جمهوری 
اسالمی ایران ، از سوي قدرت هاي معارض 

با اهداف استراتژیك آن است. 
* توسعه معاهدات منطقه اي وهماهنگي 
سياس��ي امنيت��ي ب��ر محور مش��تركات 
تعدی��ل  ب��ا  نرم اف��زاري  و  اس��تراتژیك 
ایدئولوژ گرایي، زمينه اي براي فعليت بخشي 
به ظرفيت هاي ژئوپليتيك وژئواستراتژیك 

ایران است. 
* براس��اس رویکرده��اي ژئوپليتيک��ي 

و تاریخ��ي، توس��عه رواب��ط خارجي ایران 
به س��مت غرب از بنيادهاي اس��تراتژیك 
برخوردار اس��ت، در حالي كه این نگرش با 
نگاه به ش��رق و به خصوص گسترش روابط 
با روس��يه از مبناهایي تاكتيکي برخوردار 
است.  بنابراین با توجه به مباني ژئوپليتيك، 
هرگونه جایگزیني یا تحول در این دو نگرش 
س��بب افزایش هزینه ه��ا و تضعيف منافع 
ملي در سياس��ت خارجي مي ش��ود و لذا 
بازنگري در معماري و مهندسي سياسي و 
استراتژیك جمهوری اسالمی ایران مستلزم 

توجه واقع بينانه به این مساله است. 
*  از آنج��ا ك��ه وج��ه ایدئولوژیکي تنها 
یکي از ابعاد گسترده قلمرو نفوذ فرهنگي 
ایران در منطقه وكشورهاي همجوار است،  
لذا با توجه به تدابير استراتژیك مخالفين 
نظام جمهوری اسالمی ایران براي گسترش 
اضط��راب در مي��ان كش��ورهاي منطقه و 

به خصوص در حوزه عربي نس��بت به خطر 
ایدئولوژي گرایي در ایران )ایران هراسي( و 
نيز تمسك به آن جهت انزواي بين المللي 
ایران، به نظر مي رسد كه فرصت مغتنمي 
براي تقویت س��ایر ابع��اد قلمرو نرم افزاري 
ای��ران در منطقه فراهم ش��ده ت��ا با تمایز 
ميان مناف��ع ایدئولوژیك و اس��تراتژیك، 
بستر مطلوب براي تبلور ریشه هاي گسترده 
قدرت نرم هویت ایراني با پيشينه اي بيش 
از دوه��زار س��ال حاكميت سلس��له هاي 

امپراتوري ایراني، فراهم گردد. 
* ب��ا توج��ه به ض��رورت اعم��ال جامع 
ظرفيت ه��اي قان��ون اساس��ي ب��ر محور 
ژئوپليتيك اس��الم، مدل مطل��وب روابط 
خاارجي براي جمهوری اسالمی ایران باید 
با تاكيد بر مباني ژئوپليتيك و اولویت منافع 
ملي، مصال��ح كالن ایدئولوژیك، واقعيات 
عين��ي و بيروني سياس��ت بين الملل و نيز 

بازخوردهاي جهاني سياست اتخاذ شده، در 
قالب عمل به مدل و الگوي تعریف شده اي 

از سياست خارجي باشد. 
* چنانچه ایران بتو اند با نگرش به امکانات 
ژئواكونوميک��ي جه��ان اس��الم و موقعيت 
ژئوپليتيک��ي خود به یك امنيت اقتصادي 
با اولویت منطقه اي و سپس جهاني دست 
یاب��د، نه تنها نيازي ب��ه اقدامات بازدارنده 
رقابت��ي و پرهزینه نظامي ندارد،  بلکه این 
اقدام ضمن فعليت بخش��ي به توان بالقوه 
این كش��ور، س��بب توس��عه و پایداري در 
برتري قدرت منطقه اي و حتي حضور موثر 
بين المللي آن با كمترین هزینه مي گردد. 

* پيگيري و اعمال سياس��ت هاي دوران 
جنگ س��رد در سياست خارجي جمهوري 
اسالمي ایران، خطایي استراتژیك و تهدیدي 
گسترده عليه منافع ملي است كه به دليل 
عدم درک تحوالت ژئوپليتيکي و موقعيت 

جدید در ساختار قدرت جهاني،  بسياري از 
فرصت ها را تبدیل به تهدید مي كند. 

* ظهورنظام جمهوري اسالمي به عنوان 
یك پدیده جدید حاكميتي و سياس��ي در 
ایران كه تلفيقي از تعامل سازنده دیانت و 
سياست در امر كشورداري است، با اعمال 
استراتژي توس��عه نسبت به بقاي و ترویج 
و تحقق سياس��ت هاي اس��المي در مقابل 
اس��الم سياس��ي، نه تنه��ا مي تواند مبين 
مش��روعيت و مقبوليت متقابل جمهوریت 
و اس��الميت به واس��طه حضور همه جانبه 
م��ردم در عرصه هاي گوناگ��ون حاكميت 
و اداره امور كش��ور باش��د، بلکه مستند به 
آموزه هاي اساسي اسالم و دستورهاي الهي 
قرآن كریم اس��ت كه دنيا را مزرعه آخرت 
دانسته و تحقق آرمان هاي معنوي را منوط 
ب��ه اطالع از مواهب طبيعي و حاكميت بار 

امور جامعه مي داند. 



* سياس��ت خارجي جمهوري اس��المي 
ایران عمدتا متاثر از نوعي اجبار ژئوپليتيك و 
رویکردهایي استراتژیك در قالب قابليت هاي 
منطقه اي است. به نحوي كه روند تحوالت 
در منطقه هرچه در راستاي ثبات منطقه اي 
باشد، سبب هم افزایي منافع مشترک ميان 
ایران و غرب سياس��ي شده و برعکس این 
روند، زمينه هاي توجه به گس��ترش روابط 
با روس��يه و نگاه به شرق را فراهم مي كند. 
این فرآین��د همواره ميدان��ي بزرگ براي 
تدارک مذاكرات بين ایران و غرب را فراهم 
م��ي آورد. زیرا ایران ب��ه دليل قابليت هاي 
متعدد سياسي اقتصادي و جمعيتي، به طور 
طبيعي در نگرش هاي اس��تراتژیك غرب، 
قدرتي غيرقابل جایگزین در منطقه اس��ت 
كه اس��تمرار و توليد مناسب این موقعيت، 
مستلزم اس��تفاده از همه امکانات مشتمل 
برطيف وس��يعي از اب��زار تهدید و تطميع، 
منازعه و مصالحه، نمایش قدرت و انعطاف 
اس��ت. بر این اساس استراتژي منطقه اي و 
رویکرده��اي روابط و تعام��الت منطقه اي 
ای��ران بای��د به گونه اي طراحي ش��وند كه 
جنگ و صلح در آن بر مناسبات منطقه اي 
تاثيرات گس��ترده داشته باشند. این بستر، 
سببي براي ممانعت از انزوا و زمينه اي جهت 
توجه به ایجاد پيوندهاي موثرر براي تأمين 
مطلوب منافع ملي با همراهي همسایگان 

دور و نزدیك است. 
* از آنج��ا كه تهدی��دات به طور كلي در 
س��ه دس��ته داخل��ي، مرزي و ب��دون مرز 
تقسيم بندي مي شوند، سياست هاي حوزه 
دفاع��ي امنيتي نيز باید تابع��ي از اهداف 
استراتژي كالن امنيتي و همگام با تناسب 
ژئوپليتيکي در چيدمان، استقرار، آموزش 
و امور پشتيباني نيروهاي مسلح نسبت به 
پدیده ه��اي قالب جغرافيایي و در توازن با 
جهت گيري اس��تراتژیك كشور بشاند. زیرا 
ام��روزه امنيت پایدار مؤلف��ه اي فراملي و 
تركيبي همس��ان از عوام��ل و ابعاد متعدد 

استراتژیك است. 
* تحقق اهداف استراتژیك و ژئوپليتيك 
جمهوری اسالمی ایران در چشم انداز تدابير 
بلندم��دت این كش��ور براي دس��تيابي به 
جایگاه برتر در منطقه خاورميانه، مستلزم 
تعامل با قدرت هاي موثر بين المللي و تثبيت 
نظمي سياسي اس��تراتژیك در مشاركتي 
موثر با س��ایر كشورهاي منطقه است. زیرا 
قواعد حقوقي حاكم بر نظام هاي بين المللي 
و منطقه اي پاس از ایجاد یك نظام سياسي 
اس��تراتژیك به وج��ود مي آیند. به عبارتي 
دیگ��ر در صف بندي هاي قدرت، كش��ورها 
ابتدا باید در نبردهایي سياسي- اقتصادي 
جایگاه خود را پيدا كنند، سپس متناسب 

با آن ساختاري تبيين مي شود كه بر اساس 
آن جانمایي كشورها تعيين مي گردد. لذا،  
ض��رورت دارد جمهوری اس��المی ایران از 
طریق مذاكراتي مسالمت آميز با كشورهاي 
منطقه به آنان این پيام روشن را بدهد كه 
ایران خواهان این  نيس��ت كه قدرت برتر 
در منطقه اي ضعيف باش��د بلکه پيشرفت 
و ارتق��اي همه جانب��ه منطق��ه مي توان��د 
تأمين كننده منافع همگان باش��د. با توجه 
ب��ه اتهام ه��اي موجود در محافل رس��مي 
و اف��کار عمومي جهان ع��رب درباره نقش 
غيرس��ازنده ایران در منطقه و تالش براي 
كس��ب قدرت هژمونيك مطل��ق، گام اول 
ابتکار عمل دیپلماتيك در این زمينه باید از 
سوي جمهوری اسالمی ایران برداشته شود. 
اگر جمهوری اسالمی ایران به دنبال حفظ، 
تثبيت یا گس��ترش موقعيت كنوني اش در 
خاورميانه است، باید سياست خارجي خود 
را متناس��ب با این اس��تعدادها و بر محور 

مباني ژئوپليتيك طراحي و اجرا كند. 
* ازآنجاك��ه س��اختار نظام سياس��ي و 
ن��وع حاكميت در ای��ران با عن��وان نظام 
جمهوري اس��المي تبيين شده است، پس 
اعمال نگرش هاي ایدئولوژیك در آن امري 
اجتناب ناپذیر و اولویتي اساسي است. اما با 
توجه به ظرفيت هاي ژئوپليتيك، ضروري 
است كه اعمال نگرش هاي ایدئولوژیکي در 
قالب طراحي و بيان سياست هاي اسالمي 
با تمایز نسبت به نگرش هاي اسالم سياسي 

و برمحور مباني ژئوپليتيك باشد. 
* بستر ژئوپليتيك ایران و ضرورت هاي 
سيستماتيك آن همواره به گونه اي است كه 
در ارتباط تنگاتنگ با نظام بين الملل بوده و 
مروج رش��د و توسعه ملي است. لذا سوابق 
تاریخ��ي و همچنين رون��د اوضاع كنوني 
تح��والت بين المللي ب��ا جهت گيري هاي 
اس��تراتژیك ج��اري در نظ��ام بين الملل، 
حاكي از آن است كه مطلوب ترین گرایش 
اس��تراتژیك براي جمهوری اسالمی ایران 
جهت گي��ري اتح��اد و ائت��الف متقابل با 
قدرت ه��اي موث��ر به خص��وص در حوزه 
بل��وک غرب اس��ت. اوضاع ج��اري حاكم 
بر تح��والت منطق��ه خاورميانه و ظرفيت 
متناس��بي كه براي گسترش نقش آفریني 
جمهوری اس��المی ایران در ش��کل گيري 
یك خاورميانه جدید فراهم گردیده است، 
حاكي از آن است كه در صورت برقراري و 
تثبيات تعامالت اعتمادآفرین متقابل ميان 
جمهوری اسالمی ایران با قدرت هاي موثر 
فرامنطقه اي، كش��ور ایران به س��طح برتر 

قدرت منطقه اي دست مي یابد. 
* تحقق گفتمان توسعه گرایي در كاركرد 
اجرایي جمهوري اس��المي ایران، مستلزم 

نگرش عملي و حضور تنگاتنگ در مجامع 
سياس��ي بين الملل��ي با بُرد رس��انه اي در 
س��طوح جهاني ب��وده تا ضم��ن پرهيز از 
تش��دید انزواگرایي و رفتاره��اي قهرآميز، 
منجر به اقدامات مشترک از قبيل تاسيس 
بازار مشترک اسالمي و دستيابي به وحدت 
عملي در جهان اسالم بار محور ژئوپليتيك 
اسالم گردد. زیرا توجه به این مهم یکي از 
اساسي ترین راه هاي تامين منافع مشترک 

در ميان كشورهاي اسالميخواهد بود. 
*  ای��ران باید تضمي��ن امنيت غذایي را 
مبن��اي اصلي در حفظ ثبات و پيوند ميان 
سياس��ت هاي داخلي و خارجي قرار دهد. 
لذا چنانچ��ه ایران به دنبال دس��تيابي به 
جایگاهي مش��خص در سطوح اقتصادي و 
سياس��ت منطقه اي و بين المللي مي باشد، 
ض��رورت دارد با اولویتي ویژه ضمن تاكيد 
برجهت گيري استراتژي جامع توسعه ملي 
بر محور توس��عه پایدار كشاورزي صنعتي 
كه تضمين كنن��ده امنيت غذایي كش��ور 
اس��ت، زمينه هاي باروري باالترین س��طح 
از مزیت هاي نسبي طبيعي وانساني كشور 
را در قالب رویکرده��اي اقتصاد مقاومتي، 

فراهم نماید. 
* كاركرد تاریخي سرزمين ایران اتصال 
ش��اهراه هاي تجاري دنيا ب��ه یکدیگر بوده 
است. حفاظ و احياي این كاركرد تاریخي 
مي توان��د عالوه بر تامين منافع ملي ایران، 
بازیگران بس��ياري از در نظ��ام بين الملل 
منتفع كن��د كه از جمل��ه مهم ترین  آنها 
مي توان به مورد زیر اش��اره نمود: موقعيت 
جغرافيای��ي بي همتاي ای��ران ميان خليج 
ف��ارس و دری��اي خ��زر، به ای��ران امکان 
مي دهد كه از راه اختصاص دادن برخي از 
بن��ادر فراوانش در خليج فارس به هر یك 
از كشورهاي محاصره شده در خشکي خزر 
آس��ياي مركزي، فرصت الزم را به دس��ت 
م��ي آورد تا ژئوپليتيك ش��مالي خود را به 
ژئوپليتي��ك جنوبي ارتباط دهد؛ این اقدام 
نه تنها موقعي��ت جغرافيایي منحصربه فرد 
ایران را به موقعيت ژئوپليتيك بي همتایي 
در نظ��ام جهاني تبدیل خواهد كرد،  بلکه 
كش��ورهاي منطقه خزر آس��ياي مركزي 
را از امکان دسترس��ي مستقيم به راه هاي 
بازرگان��ي بين الملل��ي بهره من��د نموده و 
كش��ورهاي خليج فارس را ني��ز از فرصت 
مناسب براي به دست آوردن نقشي موثر در 
بازرگاني انرژي منطقه خزر آسياي مركزي، 
برخوردار خواهد كرد. با این اقدام، ایران به 
كانون و مركز ثقل دیپلماسي اقتصادي و نيز 
محوري اساسي در پایداري امنيت منطقه اي 
و نيز حفظ و تقویت همگرایي هاي منطقه اي 

تبدیل مي شود.
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دو آمريكا و داستان روباه و خارپشت
همي��ن امروز نيز رهب��ران چپگرای 
حاكم بر كشورهای آمریکای التين باور 
دارند دليل عقب ماندگی آنها نسبت به 
آمریکای شمالی به ویژه ایاالت متحده 
آمری��کا را باید در غارتگ��ری برادران 
شمالی جستجو كرد. آنها به ميليون ها 
آمریکایی كه در جنوب این قاره ساكن 
شده اند مدام می گویند اگر شما درآمد 
سرانه كمتری نسبت به شمالی ها دارید 
باید به دنبال دالیل تاریخی باش��يد و 
اینکه شركت های چندمليتی آمریکایی شما 
را غارت كردند. چپگرایان آمریکای التين و 
چپگرایان اكثر كشورهای جهان حتی 
آمریکایی ه��ا ب��اور نمی كنند كه برای 

دالی��ل عقب ماندگی ج��ای دیگری را 
جس��تجو كرد. آنه��ا كار را برای خود، 
حزب خ��ود، طرفداران خ��ود و مردم 
كشورهایش��ان س��اده  كرده اند: غارت 
ث��روت جنوبی ها در یك دوره طوالنی 
موج��ب انباش��ت س��رمایه در بخش 
ش��مالی آمریکا شده است. این داوری 
شاید بخشی از حقيقت را در دل خود 
داشته باش��د اما بخش بزرگ واقعيت 
همي��ن اس��تبداد رای و نظری اس��ت 
كه آنها بر جامعه خود روا داش��ته اند. 
نب��ود آزادی كس��ب و كار و تجارت و 
اندیش��ه و انتخاب��ات آزاد ب��ه ویژه در 
بخ��ش جنوبی آمریکا كه از اس��تبداد 

اسپانيایی سرچشمه می گيرد و آزادی 
كس��ب و كار و انتخ��اب آزاد س��بك 
زندگی در بخش شمالی كه مستعمره 
انگلستان بوده است اما واقعيت سترگی 
است كه نمی توان آن را نادیده گرفت. 
نوشته حاضر همين معنا را از زاویه های 
گوناگون بررس��ی كرده و با نگاهی به 
تحوالت سياسی، فرهنگی و اقتصادی 
آمریکای التين و مقایسه آن با آمریکای 
ش��مالی به نتایجی می رسد كه جذاب 
است. داستان خارپشت و روباه كه نماد 
اسپانيا و انگلستان در تاریخ آمریکاست 
كليد داس��تان اس��ت كه باید با دقت 

خوانده شود.
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 یک زوال تدریجي و پایدار
یکي از عميق ترین و اساسي ترین سواالت در تاریخ 
آمریکاي جنوبي این اس��ت: چرا چنين سرزميني 
كه سرش��ار از منابع طبيعي است در طول زمان و 
سال هاي متمادي اینچنين فقر و عقب افتاده باقي 
مانده اس��ت؟ نوع دیگر مطرح كردن این سوال آن 
است، چرا كشورهایي با چنين نعمت هاي بزرگي از 
زمين و مواد معدني و ساحل های گسترده به صورت 
یکنواخت از آنچه كه آن را امروزه »جهان پيشرفته« 
مي ناميم عقب مانده اند. بر طبق داده هایي كه درسال 
۱49۲ ميالدي توسط آنگوس مادیسون جمع آوري 
شد، هنگامي كه اروپایي ها وارد قاره آمریکا شدند، 
بومياني كه در مناطقي كه امروزه ما آنها را بوليوي 
و پرو مي ناميم زندگي مي كردند داراي استاندارد هاي 
باالتر زندگي در قياس با شمال آمریکا بودند. از آن 
زمان تاكنون، به هر حال كشورهاي آمریکاي التين 
هميشه بعد از كشورهاي پيشرفته همچون آمریکا 
و كانادا قرار داش��ته اند. در س��ال ۲۰۰۰ متوسط 
درآمد س��رانه در آمریکاي التين به س��ختي ۲۰ 
درصد درآمد سرانه ایاالت متحده مي ر سيد.  براي 
یك مدت طوالني عقيده غالب در ميان تاریخ دانان 
اقتصادي این بوده است كه ركود نسبي اقتصادي 
آمریکاي التين ریش��ه در دوره اي دارد كه از سال 
۱8۲۰ هنگامي كه بسياري از مستعمرات استقالل 
خود را از اسپانيا به دست آوردند آغاز مي شود و تا 
۱8۷۰ ادامه مي یابد. بر طبق داده هاي جمع آوري 
شده توسط مادیسون، در سال ۱8۲۰ درآمد سرانه 
در آمریکاي التين تقریبا 6۰ درصد درآمد س��رانه 
آمریکا بود، تا سال ۱8۷۰ این درآمد تا 3۱ درصد 

درآمد سرانه در آمریکا كاهش یافت. 
تاریخ دان��ي به ن��ام جان كوتزورث گفته اس��ت 
آمری��کاي التين در رب��ع قرن دوم ق��رن ۱9 كه 
یك دوره مصيبت بار بود به س��ختي زندگي كرد 
و دانش��مند عرصه سياست آدام پرزورسکي گفته 
اس��ت »دوره ۱8۷۰- ۱8۲۰ براي آمریکاي التين 

دوره مصيبت باري بوده است«. 
عقب ماندگي اقتصادي در طي این ۵ دهه عمدتا 
نتيجه عدم ثبات اقتصادي، جنگ هاي داخلي پي در 
پي و جنگ هاي قدرت بوده است. در سال ۱8۷8، 
اچ دبليو بيت��ز )H. W. BATES( یکي از اولين 
محققان در خصوص آمریکاي جنوبي نوشت: به جز 
چند مورد استثنایي، تاریخ این سرزمين ها از زمان 
جدا ش��دن از یکدیگر و از سرزمين مادري اصلي، 
توال��ي بدون انقطاع جنگ هاي داخلي و بي قانوني 
همراه با بي رحمانه ترین و دردمنشانه ترین جنگ 

و گریزها بوده است. 
آدام پرزورس��کي بر آورد كرده است هزینه هاي 
تركيبي تنش هاي سياسي واستقالبي دیررس بين 
3۰ تا ۷۵  تفاوت درآمد در سال ۲۰۰۰ بوده است. 
به عنوان مثال: اگر برزیل در همان سالي كه آمریکا 
به استقالل دست یافت )۱۷8۲( به استقالل دست 
پيدا مي كرد وهمان درجه ثبات سياسي آمریکا را 
نيز داش��ت در سال ۲۰۰۰، فاصله درآمدي آن در 
قياس با ایاالت متحده آمریکا به جاي ۲۲ هزار دالر 

به ۱۰ هزار دالر مي رسيد. 
پرزورسکي در این رابطه دو نظریه را در این خصوص 
كه چرا تاخير در استقالل مستعمرات اسپانيا مي تواند 

بر روي رشدكشورها تاثيرگذار باشد ارائه مي كند: او 
مي گوید ، اوال: این امکان وجود دارد كه اس��پانيا با 
مح��دود كردن تجارت با س��ایر قدرت ها همچون 
انگلستان، فرانسه و هلند، اسپانيا در واقع نوآوري و 
 تجدد را خفه كرده است، ثانيا استقالل زودرس به
۱3 مستعمره صنعتي به وقوع پيوسته بود بهره ببرند. 
البته همان گونه كه در ادامه این مطب خواهيد دید، 
توجيهات دیگري جهت بيان دليل این تفاوت بيان 
ش��ده اس��ت كه بعضي از آنها به عواملي همچون 
اختالفات جغرافيایي و فرهنگي متکي است و برخي 
دیگر علت این امر را اصرار اسپانيا بر تصميم گيري 

به صورت مستقل و متمركز مي دانند. 

 صلح نسبی پس از نیم قرن
در حدود س��ال ۱8۷۰ و پس از تقریبا نيم قرن 
جنگ داخلي سازمان ها و نهادها و قوانين ایالت هاي 
تازه تاسيس آمریکاي التين شکل گرفتند و بي ثباتي 
سياسي تا حد زیادي كاهش یافت. با برقراري صلح، 
سرمایه گذاري، رشد توليد، انبساط تجارت جهاني و 
یك شتاب اساسي از رشد اقتصادي پدیدار شد. از 
سال ۱8۷۰ تا ۱89۰ به عنوان مثال درآمد سرانه 
6 كش��ور بزرگ آمریکاي التين هرسال ۲ درصد 
افزای��ش یافت. درطي دهه اول و یك نيمه از قرن 
بيستم آمریکاي التين به رشد سریع خود ادامه داد ، 
درآمد هر فر با یك متوس��ط رشد ساالنه قریب به 
۲/6 تا 3/۱ درصد افزایش یافت كه این رقم به طور 
مشخصی سریع تر از رشد ایاالت متحده بوده است. 
از جنگ بزرگ و تا زمان شکل گيري ركود اقتصادي 
بزرگ در س��ال ۱9۲9، بخش بزرگي از آمریکاي 
التين هنوز همچنان وضع مناسبي داشت، البته در 
این ميان كوبا و ملت هاي آمریکاي مركزي استثنا 
بودند ولي كشورهاي اصلي به طور متوسط همگام 

باكشورهاي پيشرفته در حال پيشرفت بودند. 
تا همي��ن اواخ��ر تاریخ دانان مط��رح اقتصادي 
اس��تدالل می كردند كه رشد اقتصادي منطقه در 
یك نگاه مقایس��ه اي همچنان سریع بود. در دوره 
۱98۰ تا ۱94۰، دوره اي كه ویژگی آن حمایت از 
سيستم توليد داخلي و سياست هاي توسعه دولتي 
بود سعي بر صنعتي كردن منطقه بود. بر طبق این 
نظریه فاصله درآمدي با ایاالت متحده نسبتا در طول 
این سال ها ثابت باقي ماند پابلو آستورگا تاریخ دان 
اقتصادي، و همچني��ن برگس و فيتزجرالد والپي 
گفته اند »چهار ده��ه مياني قرن )۱94۰-۱98۰( 
سال هاي پيشرفت برجسته انجام شده توسط همه 
كش��ورهاي منطقه بوده است. این مشکل است از 
این نتيجه صرف نظر نمایيم كه اتکاي بيشتر به بازار 
بومي ومنطقه اي منبع اصلي و دليل عمده رشد در 
مرحله »تعویض واردات و صنعتي سازي بوده است. 
و بر طبق نظریه اقتصاددانان انگليسي رزماري تورپ 
آمریکاي التين در سه دهه بعد از جنگ دوم جهاني 
عملکرد اقتصادي برجسته اي داشته است. در یك 
مطالعه مهم در س��ال ۲۰۰۷، تاریخ دان اقتصادي 
لئوناردو پ��رادوس دوالاس كاس��ورا عقب ماندگي 
اقتصادي آمریکاي التين از نقطه نظر زمان بروز این 
پدیده وتفسير جریان اصلي عقب افتادگي را مورد 
بررسي قرارداد. بر طبق نظریه او: »یافته هاي تجربي 
عرضه شده در اینجا به صورت جدي، ارزیابي هاي 

سنتي و متداولي كه عقب افتادگي اقتصادي دهه هاي 
اول ق��رن نوزدهم را با جغرافياي منطقه، نابرابري 
درآمد و قدرت اوليه، ميراث استعمار و بي ثباتي و 
ناآرامي هاي سياسي بعد از استقالل مرتبط مي داند 
به چالش مي كش��د. بدیهي اس��ت كه تمامي این 
عوامل مطمئنا ب��ر عقب ماندگی این منطقه تاثير 
داشته و یك برنامه منظم برخالف این واقعيات و 
مبتني بر قانون و نظم و بي عدالتي و نابرابري كمتر 
و سازمان هایي كه مشابه با موسسات انگليسي بودند 
توانستند تا حدي باعث رشد این منطقه شوند. به هر 
حال مالمت كردن عقب ماندگی دراز مدت آمریکاي 
التين و مربوط دانس��تن این عقب ماندگی به دوره 
بعد از استقالل كامال غيرقابل باور به نظر مي رسد. 
برخالف عقيده رایج پذیرفته ش��ده ، عقب ماندگی 
آمریکاي التين به نظر مي رسد كه پدیده اي مربوط 
به اواخر قرن بيستم باشد كه باید اگر مي خواهيم 
علل عقب افتادگي را در این منطقه كشف و به این 
موضوع توجه داشته باشيم و آن را بررسي كنيم.«

ب��ر طبق نظریه پرادوس دوالاس كاس��ورا با این 
دی��دگاه س��نتي در خصوص عل��ل عقب ماندگی 
منطقه دو مشکل اساسي را مي توان دید. اول اینکه 
در تحليل عملکرد مقایسه اي آمریکاي التين، این 
كار اشتباهي است كه این منطقه را فقط با ایاالت 
متحده آمریکا مقایس��ه كنيم. یك روش مفيدتر 
كه مي تواند روشنگر باش��د این است كه به جاي 
مقایسه منطقه با آمریکا آن را با طيف گسترده تر 
»كشورهاي پيشرفته« مقایسه نمایيم. ثانيا با انتخاب 
و استفاده از سال ۱99۰ به عنوان سال پایه، داده هاي 
مادیسون، برآوردهاي یك جانبه اي از رشد درآمد 
سرانه دركشورهاي مختلف را به همراه داشته است. 
دریك تالش براي حل مسائل مطرح شده پراوس 
یك س��ري جدید از درآمد س��رانه چندین كشور 
تهيه كرد كه تا س��ال ۱8۲۰را پوش��ش مي داد. با 
فراهم نمودن این داده ها پراوس موفق شد تکامل 
درآمد سرانه آمریکاي التين در یك دوره طوالني را 
تحليل نماید و آن را با درآمد سرانه آنچه كه امروز 
ما آن را دنياي پيشرفته مي ناميم مقایسه كند. آنچه 
در مقایس��ه هاي انجام شده توسط پارادوس كامال 
مشهود اس��ت این است كه متوسط درآمد فردي 
(income per person5) كشورهای 
ثروتمند آرژانتين، برزیل، شيلي. مکزیك و اروگوئه 
یعني ثروتمند ترین كشورهاي آمریکاي جنوبي را 
با یك گروه متشکل از كشورهایي كه هم اكنون به 
 )OECD( سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه
تعلق دارند و شامل آمریکا نيز مي شود مقایسه كرد. 

 معجزه برزیل
بر طبق این تحليل درآمد متوسط سرانه هرفرد در 
این پنج كشور آمریکاي التين در حدود 4۰ درصد 
درآمد متوسط هر فرد دركشورهاي پيشرفته بوده 
است. تا سال ۱8۷۰ و در نتيجه اتفاقات مصيبت بار 
سال هاي پس از استقالل، نسبت درآمد كشورهاي 
آمریکاي التين به درآمد كشورهاي پيشرفته تا ۲۷ 
درصدكاهش یافت. در ۱9۲9 این نسبت همچنان 
۲۷ درصد بود ودر ۱933 در پایان سال هاي ركود 
اقتص��ادي بزرگ این رقم همچنان ۲۷ درصد بود 
همان طور كه در س��ال ۱938 چنين بود. تا سال 
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۱96۰ این نس��بت ت��ا ۲۲ درصد كاهش یافت در 
س��ال ۱9۷۰ این نس��بت حتي پایين تر بود یعني 
۲۱ درصد ودر س��ال ۱99۰ این نس��بت فقط ۱۷ 
درصد درآمد سرانه كشورهاي پيشرفته مي شد. یك 
مطالعه دیگر كه در كشور كوبا و ونزوئال را به عنوان 
دو كشور ثروتمند آمریکاي التين به فهرست قبلي 
اضافه مي كند و در واقع ۷ كشور ثروتمند آمریکاي 
التين را با ۱4 كشور پيشرفته مقایسه مي كند نيز 

به همين نتيجه مي رسد. 
در این حالت، نسبت درآمد سرانه ثروتمندترین 
كش��ورهاي آمریکاي التين در قياس با كشورهاي 
پيشرفته از 3۰ درصد در سال ۱9۲9 تا ۲۰ درصد 
در سال ۱96۰ و تا ۱9 درصد در سال ۱99۰ كاهش 
مي یابد. به عالوه وقتی از داده هاي پارادوس استفاده 
مي شوند فاصله ثبات درآمدي بين ایاالت متحده 
و آمریکاي التين ب��راي دوره بعد از ۱938 ناپدید 
می شود: بر طبق آخرین برآوردهاي پارادوس، این 
نسبت درآمدي در سال ۱938 برابر با ۲۵ درصد و 
در س��ال ۱96۰ برابر با ۱9 درصد، در سال ۱98۰ 
برابر با ۲۱ درصد و در سال ۱99۰ برابر با ۱6 درصد 
بوده اس��ت. كاهش نس��بي درآمد سرانه آمریکاي 
التين در دهه ۱98۰ در تمام جهان شناخته شده 
اس��ت ومربوط ب��ه یکي از س��ياه ترین دوران هاي 
 Lost   منطقه اس��ت كه به آن دهه از دست رفته

decadeمي گویند. 
كدام كش��ورها در دراز م��دت بهترعمل كردند 
وكداميك از آنها آمارهاي ضعيف تري داشته اند؟ بر 
طبق نظر پارادوس در دوره ۱98۰-۱938 تقریبا هر 
یك از كشورهاي منطقه رشد كمتري از هفت كشور 
ثروتمند  OECD  یا ۱4 كش��ور از ثروتمندترین 
كش��ورهاي OECD داش��ته اند. این موضوع در 
باره كشورهایي همچون آرژانتين، شيلي، كلمبيا، 
كاس��تاریکا، كوبا، اكوادور، ال س��الوادور، گواتماال، 
هندوراس، نيکاراگوآ، پرو، اروگوئه و ونزوئال مصداق 
دارد. در این دوره فقط برزیل توانس��ت عملکردي 
بهتر ازكشورهاي OECD داشته باشد و مکزیك 

نيز با همان رشد كشورهاي پيشرفته رشد یافت. 
هر چند اطالعات جدید پرادوس همچنان حاكي از 
رشد كند و عقب ماندگی در ۵۰ سال پس از استقالل 
از اسپانياس��ت )۱8۷۰-۱8۲۰(، ولي این اطالعات 
نشان مي دهد دیدگاه سنتي در خصوص دوره بعد از 
۱938 از تحليل بسياري از پيچيدگي هاي این دوره 
باز مي ماند. پس از ۱938 متوسط فاصله درآمدي 
بين كشورهاي آمریکاي التين و آمریکا بيشتر شده 
است. تنها استثنایي كه وجود دارد مربوط به دهه 
۱9۷۰ است كه متوسط درآمد سرانه در آمریکاي 
التين 3 درصد ازكش��ورهاي مقایسه شده بيشتر 
اس��ت. این بيشتر به عملکرد موفقيت آميز كشور 
برزیل در این مقطع مربوط مي ش��ود یعني به طور 
متوسط 6 درصد افزایش درآمد سرانه این كشور و 
این پدیده را نمي توان به سایر كشورهاي آمریکاي 
التي��ن به عنوان ی��ك روند عمومي تس��ري داد. 
همان گونه كه بيان شد رشد اقتصادي كه در برزیل به 
وجود آمد وحکم »معجزه« را دارد چندان پایدار نبود. 
در دو دهه بعد از دهه ۱9۷۰ افزایش درآمد سرانه 
به كن��دي صورت مي گرفت و فاصله درآمدي این 
كشور با جهان پيشرفته تا حد زیادي افزایش یافت. 

نتایج به دست آمده به شدت موید این مطلب است 
كه دالیل عملکرد ضعيف طوالني مدت دولت هاي 
آمریکاي التين فراتر از تاخير دراستقالل وافزایش 
بي ثباتي سياسي در دوره ۱8۷۰-۱8۲۰ بوده است. 
درحقيقت آنچه كه ازاین داده ها بر مي آید این است 
كه سياست هاي اتخاذ شده پس از سال هاي ركود 
بزرگ، همچون سياست حمایت از صنایع داخلي 
كه به منظور صنعتي سازي اتخاذ گردیده بود، نقش 
مهمي در عدم توس��عه آمركاي التين داشت. این 
حقيقت كه عقب ماندگی آمریکاي التين طي سه 
قرن تثبيت گردیده بود نيز حاكي از آن اس��ت كه 
مشخصه هاي حقوقي وساختاري منطقه همچون 
حمایت ضعيف ازحق مالکيت، بوروكراسي تصميم 
یافته، تصميم گيري متمركز )حتي در كشورهایي 
كه به صورت فدرال اداره مي شدند(، توجه اندک به 
استقرار قوانين، سيستم ناكارآمد و غير موثر قضایي، 
و رشد فساد و دالیل متعدد دیگر در عقب ماندگی 
نسبي منطقه دخيل بودند. توصيف عملکرد ضعيف 
آمریکاي التين به گونه اي كه همه این دالیل یعني 
سياست هاي ضعيف و ساختارها و نهادهاي حقوقي 

ضعيف را در بر مي گيرد، اغوا كننده و قانع كننده است 
و كليدهاي مهمي براي درک علل انجام اصالحات 
اقتصادي دهه ۱99۰ و همچنين درک مسير آینده 
اقتصادي و سياس��ت هایي كه باید از این پس و در 

سال هاي آینده اتخاذ گردد است. 

 دوران طوالني مدت عملكرد متوسط 
یك توافق گس��ترده درميان دانشمندان مبني 
بر اینکه ضعف موسس��ه ها و نظام حقوقي قوي تا 
حد زیادي باعث عملکردمتوس��ط و طوالني مدت 
آمریکاي التين شده است وجود دارد. به عنوان مثال 
فرانسيس فوكویاما گفته است: »یکي از بحراني ترین 
علل و ریشه هاي فاصله زیاد پيشرفت نهفته است. 
 یکي ازدانشمندان علم سياست به نام  اي، رابينسون

)A. Robinson( گفته است كه بهترین توضيح 
براي شناس��ایي مس��يراقتصادي آمریکاي التين، 
وضع موسسه های آن است. نویسندگان دیگري كه 
پيرو این نظریه مبتني بر موسسات هستند عبارتند 
از تاریخ دان��ان اقتصادي همچون كنت س��وكلوف 

واستانلي انگرمن، دارون آسه موگلو، سيمون جانسون 
و داني رودریك. 

س��وال اساسي این اس��ت كه چرا موسسه های 
)دولتي، حقوقي، قضایي…( در آمریکاي التين به 
صورت ریشه دار و تاریخي تا این حد ضعيف بوده اند؟ 
چرا آنها نتوانس��ته اند قانون و نظم را پياده كنند؟ 
ونتوانس��تند از مالکيت خصوصي دفاع كنند؟ چرا 
جنبه هاي قانوني اینقدر در آمریکاي التين ضعيف 
بوده اند؟ چرا فس��اد در قياس با كشورهاي آسيایي 
و جنوب اروپا تا این حد در آمریکاي التين بيشتر 
و باالتر بوده اس��ت. و چرا اكثر كشورهاي آمریکاي 
التين در اجراي اصالحات و تقویت سيس��تم هاي 
حکومتي و موسسات خود در طي ۲۰ یا 3۰ سال 

گذشته ناتوان بوده اند؟
جواب هاي زیادي كه به این سواالت داده مي شود 
گاه به عنوان دالیل این ناتواني ابراز مي گردد. بعضي 
از نویسندگان استدالل كرده اند كيفيت موسسه ها 
و اص��ول حقوقي باید گونه اي باش��د كه جوابگوي 
فرهنگ در جامعه باشد، درحالي كه عده اي دیگر 
معتقد هس��تند كه ایدئولوژي نقش اساسي را ایفا 

مي كن��د، بعضي دیگر بر تاریخ تاكيد مي ورزند و با 
این وجود گروهي دیگر معتقدند در تحليل نهایي 
همه این مشکالت ناشي از سياست و جنگ قدرت 

و درآمد وتوزیع ثروت است. 

 مقوله فرهنگ
در مقاله اي كه درسال ۱84۰ چاپ شد لورد ماک 
آولي )Macaulay( اولين طرفدار نظریه اي بود كه 
اعقتاد داشت فرهنگ كليد تعيين كننده اصلي تفاوت 

بين دو آمریکاست )آمریکاي جنوبي و آمریکا(. 
مس��تعمراتي كه توس��ط انگلس��تان زیر كشت 
محصوالت كشاورزي قرار گرفتند بسيار قدرتمندتر 
از مستعمراتي شدند كه توسط اسپانيا اشغال شدند. 
البته در حال حاضر هيچ دليلي براي پذیرش این 
حرف نداریم كه در ابتداي قرن شانزدهم ميالدي 
اس��پانيایي هاي كاتوليك ه��ا در هر زمين��ه اي از 
انگليسي ها ضعيف تر بوده اند. نظر قاطع ما این است 
كه آمریکاي شمالي تمدن عظيم خود وتوانایي قدرت 
خود را عمدتا مرهون اصول اخالقي پروتستان است 



و اینکه فساد كشورهاي جنوبي اروپا را مي توان به 
تجدید حيات بزرگ مذهب كاتوليك نسبت داد. 

اس��تدالل مبتني بر دین در قرن بيستم طرفدار 
پروپا قرصي پيدا كرد كه مي توان آن را نتيجه پذیرش 
 Max Weber وهمه گير شدن برداشت ماكس وبر
از اصول اخالقي پروتستان و توسعه سرمایه داري 
تلقي كرد. آنهایي كه بر مركزیت ومحوریت فرهنگ 
 تاكيد مي ورزند هميشه به این جمله دیوید هيوم 
)David Hume( در مقاله از شخصيت هاي ملي 
او تاكيد مي كنند كه گفت یك ملت دنباله رو یك 
سلسله رفتارهاست و این رفتارها از اطراف و اكناف 
جهان مي آیند. از مستعمرات اسپانيایي، انگليسي، 
فرانس��وي و هلندي كه همه آنها قابل تش��خيص 
هستند حتي در بين مناطق گرمسيري واستوایي.

اچ. دبليو بيتس كه بعدها به عنوان دستيار جامعه 
جغرافياي سلطنتي انتخاب شد اینگونه استدالل 
كرد كه عقب ماندگی و بي ثباتي مکزیك در نتيجه 
تالش جهت تحميل فرهنگ سياسي خود بود كه 
در قالب قانون اساسي بعد از ایاالت متحده آمریکا 
شکل گرفته بود. بر طبق نظریه بيتس مردم مکزیك 

از نظ��ر فرهنگ��ي براي این تجرب��ه هنوز آمادگي 
نداشتند. او باور دارد معرفي یك قانون اساسي كه 
بر چنين مدل اوليه اي استوار بود و از آمریکا الهام 
مي گرفت، یك گسستگي فرهنگي با گذشته پدید 
آورد. مردمي كه تازه بندهاي پيش بند خود را برای 
شاگردي و فراگيري فرهنگ سياسي اسپانيا سفت 
مي كردند و فرهنگ اس��پانيا در حال اشاعه ونفوذ 
یك روش یکس��ان و یکنواخت در خاک مکزیك 
بود وظالمانه وبي رحمانه قدرت غير پاس��خگوي 
خود را بسط مي داد و به این مردم دیکته مي كرد 
به یك باره تصميم گرفتند نقش شهروندان آزاد را 
بازي كنند. آنها می خواس��تند خود را با یك دولت 
خود مختار مس��تقل از اسپانيا مطابقت دهند كه 
همه چيز در آن داوطلبانه وبراساس خواست خود 
آنان بود و هيچ تحميلي جهت پذیرش آن از سوي 

آمریکا در كار نبود. 
این نياز به دانش خيلي زیادي از طبيعت انساني 
ندارد كه ببينيم یك چنين تجربه اي )یعني تجربه 
رهایي از یوغ اسپانياي مستبد و ظالم( چه نتایج 

وحشتناكي مي تواند در بر داشته باشد.در بررسي 
تفاوت هاي س��اختاري دراز مدت بين آمریکاي 
جنوبي و ش��مالي این مهم اس��ت كه تشخيص 
دهيم تالش هاي اس��تعماري اسپانيا و انگلستان 
از نظر زماني تقریبا ۱۰۰ سال با هم فاصله دارند. 
 Hernan Cortes قواي نظامي هرن��ان كورتز
در اوائ��ل س��ال ۱۵۱9 از كوبا و از طریق دریایي 
 روانه مکزیك شدند، درحالي كه كریتوفر نيوپورت
Christopher Newport سه فروند كشتي 
خ��ود را از لن��دن خارج و در پایان س��ال ۱6۰9 
به منطقه اي كه امروز نيوانگلند ناميده مي ش��ود 
گس��يل داشت. واقعيت این است كه یك چنين 
فاصل��ه زماني طوالني بين دو اقدام اس��تعماري 
حداقل از دومنظر قابل بررس��ي است. اول اینکه 
در طي این نه دهه تحوالت سياس��ي و مذهبي 
فراوان��ي در اروپا به وقوع پيوس��ت كه انقالب و 
اصالح دیني پروتس��تاني هم بخش��ي از آن بود. 
دوم اینکه همانطور كه تاریخ داني به نام جان اچ 
اليوت عنوان نمود، با توجه به اینکه انگليس��ي ها 
در واقع بعد از اسپانيایي ها اقدام كردند چيزهاي 

فراواني از اسپانيایي ها آموختند و از اشتباهاتي كه 
اسپانيایي ها مرتکب شدند درس گرفتند. 

بعضي از اش��تباهات جدي اشغالگران ایبریایي 
)اس��پانيایي( عبارت بود از محدود كردن تجارت- 
مستعمرات اجازه نداش��تند با كشورهاي اروپایي 
به تج��ارت بپردازند- تکيه بر بوروكراس��ي بي اثر 
و ناكارآم��د و همچني��ن سيس��تم تصميم گيري 
 در مرك��ز ی��ا تمركز سياس��ي. هنگام��ي كه در 
قرن ۱8 بوربون ها تالش كردند تمركز زدایي كنند 
و مستعمرات را از حالت تمركز سياسي خارج كنند 
دیگر بسيار دیر شده بود زیرا بوروكراسي و تارهاي 
نو در قرمز آن به هم بافته ش��ده بود و بوروكراسي 
به یك بخش اصلي زندگي و فرهنگ مستعمرات 

تبدیل شده بود. 
بعضي از نویسندگان وعلي الخصوص تاریخ داناني 
همچون رولند سایم و جيمز لنگ استدالل نمودند 
كه تفاوت بين موسس��ات شمال آمریکا و جنوب 
آمریکا ریشه در تفاوت اهداف استعماري اسپانيایي ها 
و انگليسي ها داشته است. در حالي كه هدف اسپانيا 

برقراري »امپراتوري غالب« بود هدف انگليسي ها 
ایجاد یك »امپراتوري تجاري« بود. با این تفس��ير 
مس��تعمرات هر یك از دو امپرات��وري فوق براي 
رسيدن به این دو هدف متفاوت تالش مي كردند. 
متمركز عمل كردن، حمایت از سيس��تم داخلي 
و بوروكراس��ي روش هایي براي رس��يدن به هدف 
اس��پانيا در جهت ایجاد امپراتوري غالب و مسلط 
بر منطقه بود، در حالي كه یك سيس��تم ضعيف 
غيرمتمركز و با تحمل زیاد مبتني بر اصول قانون 
به انگلس��تان كمك كرد كه به اهداف و آرزوهاي 
تجاري خود دست یابد. این نظریه )به وجود آمدن 
دو امپراتوري( بوسيله جيمز رابينسون مورد نقد قرار 
گرفت. او معتقد بود مستعمرات آمریکاي شمالي به 
صورت متفاوتي از مستعمرات جنوب آمریکا توسعه 
یافتند نه به این دليل كه انگليسي هاي استعمارگر 
انگيزه هایي متفاوت با اس��پانيایي هاي استعمارگر 
داشته باش��ند، بلکه به این دليل كه نه جغرافيا و 
نه مردم شناس��ي منطقه آمریکاي شمالي و تراكم 
جمعيتي آن به انگلستان اجازه مي داد كه از مدل 
استعماري اسپانيا الگوبرداري كند. بر طبق نظریه 
او »یك مدل مس��تعمراتي مبتني بر به كارگيري 
كارگران بومي و وضع سيس��تم رانت گيري در این 
منطقه )آمریکاي شمالي( غيرممکن به نظر مي رسيد 
زیرا جماعت بومي زیادي در شمال آمریکا حضور 
نداشتند و جوامع متشکل و سازمان یافته اي در این 

منطقه حضور نداشتند.«

 خارپشت و روباه
تردید اندكي وجود دارد كه فرهنگ در توس��عه 
آمریکاي التين و موسس��ه ها اهميت داشته است. 
سوال این است كه فرهنگ چگونه مي تواند اهميت 
داشته باش��د؟ جامعه ش��ناس وتاریخ داني به نام 
كالدیو وليزاز یك تش��بيه از آیزایا برلين استفاده 
مي كند تا مس��يرهاي متفاوت طي شده آمریکاي 
ش��مالي و جنوب��ي را از ق��رن ۱۷ تاكنون توضيح 
دهد. از دید وليز، اس��پانيایي ها همچون خارپشت 
در تشبيه برلين هستند كه فقط یك موجود زنده 
بزرگ اس��ت، در حالي كه انگليس ها همانند روباه 
بودند به این ترتيب كه آنها روشنفکر، تنوع طلب، 
قابل انعطاف و در بسياري از زمينه ها خوب بودند 
وليز به این تش��به خيلي پایبند بود به گونه اي كه 
در اولين كتاب خود نوش��ت »آمریکاي التين یك 
خارپشت است كه از اواسط قرن نوزدهم نااميدانه 
س��عي كرد یك روباه باش��د.« ب��راي وليز، یکي از 
وسواس و عقده هاي روحي این خارپشت به وسيله 
حركت ضد اصالحي به وجود آمد و آن عبارت بود 

از دفاع و تقویت باورهاي كاتوليك. 
براي رسيدن به این هدف واپسگرایانه، سلطنت 
حاكم اقدام به ایجاد یك سيستم به شدت متمركز 
و بوروكراتيك »شورایي« كرد كه در ابعاد وسيعي 
كارهایي را به هر ترتيب قابل انجام بود به زور دیکته 
مي كردو اجازه نمي داد كارها به روال طبيعي خود 
به پایان برسند. از نظر وليز فيليپ دوم یك »پادشاه 
محتاط بوروكرات- كبير« بود كه پادشاهان بعد از 
او یعني فيليپ س��وم و چهارم نيز همين منش را 

داشتند. 
از دید وليز بهترین واقعه اي كه مي تواند طبيعت 
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روباه گونه انگليس را نمایش دهد انقالب صنعتي بود. 
این دوره قابل توجه تاریخي اي نقطه نظر وليز دقيقا 
ریش��ه در انگلستان دارد و از آنجا آغاز شده است، 
زیرا انگليسي ها داراي سعه صدر بيشتري بودند، قابل 
انعطاف و خواستار تغيير و مهم تر از همه در بسياري 
از زمينه ها تخصص داش��تند و خ��وب بودند. این 
كيفيت هاي انگلستان به مستعمرات آن نيز انتقال 
یافت و شمال آمریکا نيز صاحب این كيفيت ها شد. 

 معمای کاراییب
نظریات��ي و فرضيه هایي ك��ه مبتني بر فرهنگ 
هس��تند ب��ا وجود ظاه��ر جذاب��ي كه دارن��د، از 
محدودیت هایي رنج مي برند دیوید لندیس آنها را 
اینگونه بيان مي كند »فرهنگ تقریبا همه چيز را 
متفاوت نشان مي دهد.« به طور خاص نظریه وليز با 
تم��ام ظرافت و جذابيت هاي علمي آن با دو انتقاد 
دو چالش مواجه است. اول اینکه یك فاصله زماني 
قابل توجه بين حركت ضد اصالحي اسپانيا و انقالب 
صنعتي انگلستان وجود دارد، دو واقعه تاریخي كه 
از نظر او دو شخصيت جوجه تيغي و روباه را براي 
هر یك از آنها به ارمغان آورده است. دوم اینکه هر 
تفسيري كه تا حّد زیادي مبتني بر فرهنگ باشد 
نيازمند آن است كه آنچه را كه ما به آن »معماي 
كارایيب« مي گویيم حل كند یا در مورد آن توضيح 
دهد. كشورهاي منطقه كارایيب توسط همان كساني 
كه ما آنها را »روباه« مي ناميم اشغال شدند، همان 
كس��اني كه آمریکاي ش��مالي را نيز اشغال كردند 
و همان موسس��اتي را داش��تند كه ۱3 مستعمره 
دیگر اش��غال شده توس��ط »روباه ها« داشتند ولي 
نتيجه عملکرد اقتصادي آنها همانند عملکردهاي 
اقتصادي كشورهاي آمریکاي جنوبي است و هيچ 
شباهتي به وضعيت آمریکا و كانادا ندارند. این البته 
به این معني نيست كه تحليل موضوعات براساس 
فرهنگ اهميتي ندارد. بلکه به معناي آن است كه 
سایر عوامل نيز نقش مهمي در شکل گيري موسسات 
آمریکا داشته اند. در حقيقت ممکن است سایر عوامل 
غيرفرهنگي حتي مهم ترین نقش را در ایجاد مسير 

اقتصادي این كشور ایفا كرد باشند. 
و  ش��د  بي��ان  تاكن��ون  ك��ه   همان گون��ه 
اچ. دبلي��و بيتس در س��ال ۱8۷8 اس��تدالل كرد، 
شهروندان مستعمرات تازه تاسيس اسپانيا آمادگي 
خودمختاري را نداش��تند. براي مدت دو قرن، آنها 
در یك سيستم بسيار متمركز و تمركزگرا زندگي 
ك��رده بودن��د، جایي كه تقریبا ه��ر تصميمي در 
كشورها در گرفته مي شد و هيچگونه انعطافي در 
تصميم گيري ها وجود نداشت. در مستعمرات اسپانيا 
كابيلدو )Cabildo( اصلي ترین مركز تصميم گيري 
محلي بود كه در اختيار دولت بود كابيلدوها بندرت 
دموكراتيك بودند و تجربه اي براي دولت خودمختار 
محسوب نمي شدند. پيش از آن یعني در قرن ۱6، 
بحث هایي وجود داشت كه چگونه اعضاي كابيلدوها 
باید انتخاب ش��وند. در ۱۵۵6 تصميم گرفته شد 
اعضای كابيلدو كه از كابيلدو بيرون مي روند جایگزین 
خود را معرفي نمایند و این كاربر در سانتو دومينيگو 
رایج بود و در س��ال ۱۵9۵ بعضي از س��مت هاي 
كابيلدو مکزیکوس��يتي به كساني كه قيمت هاي 
باالتري را بر این پُس��ت مي دادند تعلق مي گرفت. 

با گذر زمان این نحوه تشکيل كابيلدو كامال شکل 
قانوني به خود گرفت و شواهدي از فروش سمت ها 
در ش��هرهاي پوابال، وراك��روز و مریدا و همچنين 
كوردوبا و بوئنوس آیرس در نایب الس��لطنه نشين 
شهر ریور ُدپالتا موجود است. تا پایان قرن ۱8 و آغاز 
قرن ۱9 كابيلدوها اعتبار خود را در آمریکاي التين از 
دست دادند. وضعيت البته در مستعمرات آمریکاي 
شمالي بسيار متفاوت بود زیرا در آنجا مردم فعاالنه 
در انتخاب نهادهاي محلي دولت شركت مي كردند 
الکسيس دو توكویل نوشت:  »در آمریکا شهرستان 
قبل از بخش و بخش قبل از ایالت و ایالت قبل از 
)اتح��اد ملي( Union  قرار داش��ت. در نيوانگلند 
شهرستان ها كامال و دقيقا به شکل قدیمي سال هاي 
۱6۵۰ شکل گرفتند استقالل شهرستان مركزي بود 
كه مي توانست عالقه هاي منطقه اي، احساسات قومي 
و حقوق و عوارضي را كه بایستي پرداخت مي شد 
به خود جذب نماید. این مركز به فعاليت هاي یك 
زندگي حقيقي سياس��ي از طری��ق دموكراتيك و 
مردمي هویت مي بخش��يد. شهرستان ها خودشان 
مس��ئوالن محلي و كالنترها را انتخاب مي كردندو 
در ميان خودشان سلسله مراتب ایجاد مي كردند و 

ماليات خود را مي پرداختند.«

 نظریه عجم اوغلو
ب��ر  تاریخ��ي مبتن��ي  و  اقتص��ادي  تحلي��ل 
ت��الش جهت توزیع ث��روت داراي یك پيش��ينه 
 طوالني اس��ت ك��ه متفکران ماركسيس��ت را هم 
در ب��ر مي گيرد. اخيرا دارون آجم اوغلو، س��يمون 
جانس��ون و جيمز رابينسون استدالل كرده اند كه 
تقابل اجتماعي ریش��ه در تفاوت هاي تاریخي در 
بين موسسات كشورها دارد. در یك بيان كلي، آنها 
كه قدرتمند هستند عالقه مند به توسعه موسساتي 
هستند كه بتواند برتري و سهم آنها از درآمد ملي 

را حفظ نماید. 
بر طبق نظریه عج��م اوغلو و همکارانش، تقابل 
اجتماعي اغلب منجر به ظهور موسساتي مي گردد كه 
از نقطه نظر اجتماعي موسسات ایده آلي نيستند، این 
ایده آل نبودن موسسات اجتماعي ممکن است حتي 
اگر آنهایي كه صاحب قدرت سياس��ي و اقتصادي 
هستند تشخيص بدهند آرایش موسسات موجود 
جوابگو نبوده و نياز به تغيير داشته باشد تحقق یابد 
و موسساتي طبق خواست آنها شکل بگيرد. مساله 
خود را از دس��ت مي دهند. یك راه حل این مشکل 
این اس��ت كه »مجریان بي طرف« داش��ته باشيم. 
البته این كار در سخن آسان تر از اجراست. در عالم 
واقعيت این كار مشکلي است كه یك »گروه ثالث 
بي طرف كه براي تقویت قراردادها مورد اعتماد قرار 

بگيرد« پيدا كرد.  
روشي كه براساس آن بانك هاي دو كشور مکزیك 
و آمریکا توسعه یافتند و شکل گرفتند تصویري از 
فرضيه تقابل اجتماعي موسسات را در ذهن ایجاد 
مي كند. در طي دهه هاي اول قرن بيس��تم ایاالت 
متحده آمریکا در حدود ۲۰ هزار بانك داش��ت كه 
به صورت فعاالنه با یکدیگر رقابت مي كردند و البته 
گاهي هم به صورت خشونت آميز وحشيانه، تا بتوانند 

اعتبار مورد نياز ضایع نوپا را تامين نمایند. 
در س��وي دیگر در س��ال ۱9۱۰ فقط 4۲ بانك 

در مکزیك وجود داشت كه هر یك از آنها صاحب 
یك قدرت انحصاري و سود سرشار بود ولي اعتبار 
اندكي باري متقاضيان تامين مي نمود. بر طبق نظر 
تاریخ داني به نام استيون هابر، این تفاوت ها در صنعت 
بانکداري نتيجه راهي بود كه در آن قدرت سياسي 
توزیع می شد. در ایاالت متحده تا دهه ۱8۵۰ حق 
رأي به صورت گس��ترده اي وجود داش��ت و مردم 
خواستار آن مي ش��دند محدودیت هاي موجود در 
ایج��اد بانك هاي جدید برداش��ته ش��ود. برعکس 
این حالت در مکزیك بود كه ثبات سياسي وجود 
نداش��ت و قوانين دموكراسي بسيار محدود اندک 
بودند، وضعيتي كه نهایتا به س��ه دهه دیکتاتوري  
پورفيریيو دیاز در سال ۱884 منجر شد. قدرت در 
مکزیك محدود به گروه هاي صنعتي و مالي انگشت 
ش��ماري بود كه از قدرت انحصاري خود محافظت 
مي كردند و از ش��کل گيري بانك ه��اي جدید در 
بازار پرمنفعت خ��ود جلوگيري به عمل مي آورند. 
در پایان قرن ۱9 و آغاز قرن ۲۰، گس��ترش بخش 
بانکي در ایاالت متح��ده با ایجاد بازارهاي بلورس 
و خرید س��هام و همچنين با قانون گذاري صحيح 
 ك��ه دارایي هاي اندک و ش��ركت هاي س��هامي را 
سر و سامان مي داد و بوسيله وضع قوانين و مقررات 
رقاب��ت را افزایش مي داد و حقوق س��رمایه گذاران 

كوچك حمایت مي كرد ادامه یافت. 
یکي از پایه هاي اصلي فرضيه اقتصادي این است 
كه راهي ك��ه در آن ثروت یعني زمين، مهارت ها 
و س��رمایه بين افراد جامع��ه توزیع مي گردد براي 
خروجي ه��اي اقتص��اد همچون نوع موسس��ات و 
بنگاه هایي كه توسعه پيدا مي كنند و نهایتا مستقر 

مي گردند حائز اهيمت است. 
دو تاریخ دان اقتصادي به نام اس��تنلي انگرمن و 
كنت سوكولوف با تکيه بر این اصل اقتصاد سعي در 
به وجود آوردن یك فرضيه اغوا كننده در خصوص 
بنگاه ها و موسس��ات دارند ك��ه بتواند تفاوت هاي 
بين ش��مال و جنوب آمریکا راتش��ریح كنند. آنها 
این چنين اس��تدالل مي كنند كه جوامعي كه در 
دوران مس��تعمرات داراي توزیع ثروت ناعادالنه و 
نابرابر بودند موسساتي را به وجود آوردند كه فقط به 
درد افراد گلچين شده و قدرتمند مي خورد و به آنها 
كمك مي كرد از قدرت خود محافظت نمایند. این دو 
دانشمند اقتصادي اینگونه مي نویسند: »مستعمراتي 
كه در آمریکا و كانادا شکل گرفتند در دنياي جدید 
بسيار غير معمول بودند، زیرا مواهب اعطاء شده توليد 
)شامل آب و هوا، خاک، و تراكم جمعيت ساكن در 
این مناطق( آنها را مستعد طي نمودن مسير توسعه با 
توزیع عادالنه ثروت و سرمایه انساني و یك سازگاري 
بيش��تر در قياس با اكثریت همسایگان ساكن در 
نيمکره جنوبي )منظور آمریکاي جنوبي( مي كرد.«

بر طبق نظر سوكولوف و انگرمن این مفيد است 
كه بين سه نوع مستعمرات در آمریکا تفاوت قائل 
ش��ویم كه این س��ه نوع به این صورت هس��تند: 
مستعمراتي كه آب و هوا و خاک آنها مستعد توليد 
شکر و سایر محصوالتي هستند كه نياز به مراقبت 
زیاد دارند و جهت كش��ت آنها باید برده اي زیادي 
استخدام شوند، مستعمراتي كه داراي منابع معدني 
سرش��اري هستند و نيازمند سرمایه فراوان و یك 
نيروي كار وسيع هستند كه براي استخراج این مواد 



معدني همه نوع مهارت نياز است و همه نيروي كار 
یکنواخت و متجانس نيست و نهایتا مستعمراتي كه 
كيفيت زمين و آب و هواي آنها مناسب محصوالتي 
است كه نياز به كارگر زیادي ندارد. دقيقا در همين 
مستعمرات نوع سوم است كه »تنها یك زمين و 
مقداري سرمایه نياز است و در این زمين هاي بود 
كه اكثریت مردان بالغ قادر بودند یك مزرعه ایجاد 

كنند و در آن به كار بپردازند.«
توزی��ع زمين در پایان قرن ۱9 و آغاز قرن ۲۰ 
موید نظریه نظر سوكولوف و انگرمن بود. در سال 
۱9۱۰ فق��ط ۲/4 درصد سرپرس��تان خانوار در 
مناطق روس��تایي مکزیك صاحب زمين بودند، 
تقریبا ۱9 درصد خانواده هاي آرژانتيني در سال 
۱89۵ صاحب زمين بودند. در س��وي دیگر در 
سال ۱99۰ تقریبا ۷۵ درصد سرپرستان خانوار 
در ایاالت متحده آمریکا صاحب زمين بودند. البته 
همه افراد ساكن شمال آمریکا موفق به داشتن 
زمين نمي شدند و این طور نيز نبود كه هر كسي 
زمين داش��ت قادر به س��رمایه گذاري و تملك 
دارایي هاي زیاد باشد. به هر حال شواهد به دست 
آمده از منابع تاریخي و از جمله یافته هاي دانشمند 
علم سياست تاتو وانهانن درخصوص درصد مزارع 
خانواده ه��ا از ده��ه ۱8۵۰ اطالعاتي جمع آوري 
نموده است حاكي از آن است كه دسترس به زمين 
در شمال آمریکا تا حد بسيار زیادي در قياس با 

جنوب آمریکا عموميت داشته است. 
یکي از جذابيت هاي گرایش نظر س��وكولوف و 
انگرمن این است كه این گرایش آنچه را كه من به 
آن معماي كارایيب مي گویم به خوبي مورد توجه 
قرار مي دهد. هر چند كه اروپایيان ساكن اوليه جزایر 
كارایيب فرهنگي مشابه به با فرهنگ استعمارگران 
ش��مال آمریکا داشتند با این وجود منابع طبيعي 
متفاوت��ي با منابع طبيعي آمریکاي ش��مالي را در 
اختيار داش��تند. آب و هوا و خاک جزایر كارایيب 
مناس��ب كشت نيش��کر بود كه نياز به زمين هاي 
پهناور و استفاده از نيروي كار بسيار زیاد داشت. در 
این رابطه كشورهاي حوزه كارایيب شباهت بيشتري 
به كشورهاي آمریکاي التين داشتند تا به كشورهاي 

آمریکاي شمالي. 
عج��م اوغلو و هم��کاران اس��تدالل نمودند كه 
وضعيت موسس��ات در طول زمان، با ثبات است. 
به این معنا كه مشخصه هاي عميق موسساتي كه 
در یك زمان طوالني در گذش��ته استقرار یافته اند 
یعني در زمان استعمار- تمایل به ماندن دارند. این 
وضعيت در ظاهر به این معناست كه كشورهایي كه 
در مرحله مهمي از زندگي خود و در جهت تثبيت 
موسسات خود مواردي همچون استقالل، گسترش 
حقوق شهروندي گسترش اتحادیه هاي كارگري و 
خيزش هاي كارگري و تاسيس دادگاه هاي مستقل 
و مواردي از این قبيل را رعایت نموده اند نيز تمایل 
دارند كه همي��ن روند را ادامه دهند. این مقاومت 
موسس��ه ها نتيجه كار نيروي سياسي است كه در 
حالي ك��ه در طول زمان تکام��ل مي یابند تالش 
مي كنند كه تعامل ق��درت و توزیع فعلي ثروت و 
درآمد به دست آورند. یك مثال روشن تاریخي از 
مقاومت موسسات و بنگاه ها این واقعيت است كه 
ایاالت جنوبي پس از شکست در جنگ هاي داخلي 

سال ۱86۵ سعي در حفظ سيستم اقتصادي داشتند 
كه هر چن��د بر برده داري متکي نبود، ولي تفاوت 
زیادي با سيستم اقتصادي دوره قبل از جنگ هاي 
داخلي آمریکا را نداشت. مشابه همين حالت، پس 
از انقالب بوليوي كه منجر به ملي ش��دن معادن 
قلع در اصالحات كشاورزي گردید، بوليوي مجددا 
به سيس��تمي با نهادهاي ضعيف و سياس��ت هاي 
استبدادي روي آورد كه منافع عده اي خاص را مورد 
حمای��ت قرار مي داد و باعث توزیع ناعادالنه ثروت 
و سطح فقر گردید. یك ماجراي مشابه را مي توان 
براي انقالب مکزیك در س��ال ۱9۱۰ و ملي شدن 
نفت در س��ال ۱938 بوسيله رئيس جمهور الزارو 

كارناس تعریف كرد. 
وجود مقاومت بنگاه ها و موسسات یا جبر تاریخي 
موجود در این زمينه این سوال را مطرح مي كند كه 
آیا جوامع مي توانند به درستي از چنگال تاریخ خود 
را رها سازند. این به این معناست كه آیا این امکان 
وجود دارد كه به صورت افراطي اس��اس موسسات 
را تغيي��ر داد به گونه اي كه »یك ش��روع جدید« 
محس��وب شود؟ آیا وقایعي تاریخي وجود دارد كه 
به كشورها اجازه دهد كه از یك گروه از موسسات به 
یك گروه كامال متفاوت دیگر روي آورند كه مسلما 
این موسس��ات جدید نيز هم��ان مقاومت و وضع 
موجود توزیع ثروت هستند، یك راه دسترسي به 
تغيير اساسي و پایدار در موسسات دقيقا این است 
كه از طریق سياسي تعادل قدرت را بر هم زد. اما 
همانطور كه مثال هایي مرب��وط به جنگ داخلي 
آمریکا، و انقالب مکزیك و بوليوي نشان داد اینگونه 
نسبت كه كليه وقایع مهم و اساسي سياسي منجر به 
تغيير شکل عميق موسسه ها گردند. بعضي وقت ها 
وقایع سياس��ي منجر به تغيير ساختار موسسات 
مي گردد ولي بعضي وقت ها چنين نيست. بعضي 
از مثال ه��اي تاریخي وقایع مهم تاریخي بودند كه 
منجر به تغييرات اساسي در موسسات گردیدند من 
جمله وقایع ژاپن پس از لشکركشي دریادار پري و 
مجددا پس از جنگ دوم جهاني، وقایع اسپانيا پس 
از ۱9۵9، ك��ره جنوبي پس از جنگ كره، و چين 
پس از انقالب فرهنگي. پس از كودتاي پينوشه و 
پراكنده ش��دن چپ گرایان در دهه هاي ۱9۷۰ و 
۱98۰، ش��يلي توانست تغييرات ساختاري جدي 
به وجود آورد كه به ش��يلي اجازه داد فوق س��تاره 

بي چون و چرایي آمریکاي التين شود. 

 بحران ارزي، بي ثباتي و تورم
رشد اندک و سازمان هاي ضعيف تنها مشخصه هاي 
توسعه اقتصادي آمریکاي التين نيستند. از همان 
ابتدا یعني دقيقا پس از كسب استقالل از اسپانيا، 
كش��ورهاي زیادي در منطقه تجربي��ات بدي در 
خصوص بحران ارزي و تورم س��ریع را پش��ت سر 
گذاش��تند. در طول سال ها، بي ارزش شدن شدید 
پول، اس��تمهال بدهي ها و تورم افسار گسيخته به 
جاي اینکه استثنا باشد به یك قاعده تبدیل شده 
بود. زماني بود كه كشورهاي آمریکاي التين آن چنان 
كشورهاي بدهکار غيرقابل اعتمادي تصور مي شدند 
كه در نمایشنامه اسکار وایلد با نام »همسر ایده آل« 
هنگامي كه صحبت از سرمایه گذاري غيرمطمئن 
مي شود یکي از شخصيت هاي نمایشنامه مي گوید 

»این طراح آرژانتيني یك تقلب پيش پا افتاده است.
در ده��ه ۱8۲۰ از ی��ك دوجي��ن وام خارج��ي 
ب��ه كش��ورهاي آمری��کاي التي��ن داده ش��د كه 
ب��ه ج��ز مکزی��ك و پرو بقي��ه مورد غفل��ت قرار 
گرف��ت و ب��ه خوبي از این وام ها اس��تفاده نش��د. 
در س��ال ۱8۲6 كلمبي��ا نتوانس��ت ۵۰ درصد از 
 وام هاي دریافت ش��ده را باز پس نمای��د، اكوادور
۲۲ درصد از بدهي هاي خود را نپرداخت و ونزوئال 
در حدود یك س��وم از وام هاي خود را نتوانست باز 

پس دهد. 
یعن��ي  آمری��کا  كش��ورهاي  كوچك تری��ن 
 كاس��تاریکا، گوام��اال، هن��دوراس، نيکاراگ��وا و 
ال س��الوادو در س��ال ۱8۲8 در زیر باز پس دادن 
قرض ه��اي خارجي خود ماندند. ای��ن ناتواني در 
بازپرداخت بدهي ها استعمال مواجه گردید كه این 
درخواست ها از سوي كشورهاي بوليوي، پاراگوئه 
و اروگوئ��ه بود. پس از هر كوتاهي در پرداخت وام 
مذاكرات طوالني و دامنه داري صورت مي گرفت. در 
بسياري ازموارد، تسویه حساب وام ها كه توأم با ضرر 
بسيار زیاد براي سرمایه گذاران و اعطا كنندگان وام 
بود پس از سال ها چانه زني و بده بستان هاي فراوان 
مستهلك مي گردید. به عنوان مثال در سال ۱8۷۵ 
دولت بوليوي نتوانست وام ۱/۷ ميليون پوندي خود 
را كه در س��ال ۱8۷۲ دریافت نمودند. همين طور 
كه بازپرداخت وام ها با مش��کل مواجه مي گردید و 
افزایش مي یافت مذاكره كنندگان مکانيس��م هایي 
براي تجدید ساختار فرآیندها صورت مي دادند. به 
عنوان مثال در سال ۱8۷3، كنگره مکزیك )مجلس 
نمایندگان مکزیك( پيش��نهاد كرد در تعدادي از 
ایالت هاي آمریکا همچ��ون تگزاس و كاليفرنيا به 
جاي بازپرداخت وام زمين بين دو كشور مبادله شود. 
قيمت مبادله زمين به ازاي هر هکتار چهار پوند بود. 
با این وجود عده اي از سرمایه گذاران انگليسي ترجيح 
دادند به جاي اینکه یك قطعه زمين در محلي دور 
افتاده دریافت نمایند، طلب خود را به همان صورت 
وام��ي كه به مکزیك پرداخ��ت كرده بودند حفظ 
نمایند. در س��ال ۱88۵ صاحبان ضمانتنامه هاي 
پاراگوئه )كس��اني كه وام پرداخت نموده و وثيقه 
دریافت نموده بودند( كه مبلغي معادل ۱/۵ ميليون 
پوند به پاراگوئه پرداخت نمودند. و در سال ۱89۰، 
وام دهندگان انگليسي مالك ضمانتنامه هاي پرویي 
براي پرداخت 33 ميليون پوند وام به كش��ور پرو 
س��هام ش��ركت Peruvian Corporation را 
دریافت نمودند. شركتي كه مالك خطوط راه آهن، 
امالک و امتيازات بهره برداري از معادن بود. آرژانتين 
واضح تری��ن نمونه بي ثبات��ي در آمریکاي التين را 
نمای��ش مي دهد. در دهه ۱8۲۰ یعني تقریبا یك 
دهه پس از اعالم استقالل، آرژانتين با اولين بحران 

ارزي خود مواجه شد. 
Pesopapel )پزو پایل= واحد پول آرژانتين( به 
سرعت ارزش خود را در قبال Peso fuerte )واحد 
قيمت طال( كه یك واحد پول مربوط به قيمت طال 
بود از دس��ت داد. در ۱8۷۲ پزو پایل تا 33 درصد 
كاهش ارزش داش��ت. این واحد پولي تا 9۵ درصد 
در س��ال ۱84۵ دوباره كاهش ارزش داشت. و در 
سال ۱8۵۱ تا حد 4۰ درصد كاهش ارزش داشت. 
بين س��ال هاي ۱868 و ۱8۷6 و در تالشي جهت 
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خاتم��ه دادن به بي ثباتي اقتص��اد كالن، آرژانتين 
یك سيستم مهار و كنترل ارز را به كار گرفته كه 
مدیران مالي و پولي را ملزم كرد فقط زماني دست 
به چاپ و انتشار اسکناس )ارز رایج( بزنند كه معادل 
پول چاپ شده پشتوانه طال یا ارز خارجي در بانك 
موجود باش��د. در سال ۱8۷6 به هر حال و تا حد 
زیادي در نتيجه ولخرجي هاي مالياتي، هيات كنترل 
ارز منحل گردید. بين سال ۱8۷۵ و ۱8۷8 پزو تا 
حد 3۰ درصد در مقایس��ه با دالر كاهش ارز پيدا 
كرد. در سال ۱8۵۵ یك بحران جدید در هنگامي 
كه پزو در قياس ب��ا دالر 43 درصد كاهش ارزش 
پيدا كرد آشکار شد. چهار سال بعد پزو مجددا 64 
درصد كاهش ارزش داش��ت در س��ال ۱89۰ پزو 
در طي بح��ران »Baring Grisis« 3۲/6 درصد 

كاهش ارزش داشت. 
در سال ۱89۱ كنگره آرژانتين قانون اداره تبدیل 
ارز را به تصویب رس��انيد و آرژانتين یك بار دیگر 
»هيات مدیره كنترل ارز« را به كار گرفت. این تجربه 
نيز به دليل بي انضباطي مالي با شکست مواجه شد. 
هيات كنترل ارز در س��ال ۱94۱ با ش��روع جنگ 
جهاني عمال تعطيل ش��د و مجددا در سال ۱9۲۷ 
آغ��از به كار كرد و در س��ال ۱9۲9 منحل گردید. 
پزو ۲6 درصد كاهش ارزش در س��ال ۱9۲۰ و ۲۰ 
درصد كاهش ارزش در سال ۱93۱ را تجربه نمود. 
بحران هاي جدید ارزي در سال هاي ۱938 و ۱948 
و ۱949 بوقوع پيوس��ت، بي ثباتي اقتصاد كالن تا 
دهه ه��اي ۱9۵۰ و ۱96۰ ني��ز ادامه یافت، بحران 
ارزي )پولي( در س��ال هاي ۱9۵۱، ۱9۵4، ۱9۵۵، 
۱9۵8، ۱96۲، ۱964 و ۱96۷ كماكان برقرار بود. در 
سال ۱9۷۱ یك بحران جدید با سقوط ارزش ۱۱۷ 
درصد پزو رخ داد. بين س��ال هاي ۱9۷4 و ۱9۷9 
آرژانتين وارد یك دوره بحراني تر شد. تورم در سال 
۱9۷6 تا 444 درصد رشد یافت. این وضعيت هاي 
بحراني متوالي و بي ارزش شده پول تاثير منفي بر 
روي رشد آرژانتين گذاش��ت، درآمد سرانه با نرخ 
۱/۷ درصد در س��ال هاي ۱9۷۵ تا ۱98۵ كاهش 
مي یافت. تا سال ۱98۵ تورم 6۷۲ درصد شده بود 
و بين سال هاي ۱98۱ و ۱99۱ نرخ كاهش ارزش 
پول یعني پزو بطور متوسط نزدیك به 346 و یك 

درصد در سال بود. 
آرژانتين در طول تاریخ بدهي هاي خارجي ملي، 
استاني و شهري خود را چند بار تغيير ساختار داد 
و ضررهاي زیادي را به سرمایه گذاران بين المللي 
تحميل نمود. اولين پرده تغيير زودهنگام ساختار 
بدهي ها در دهه ۱89۰ بوقوع پيوست كه همزمان 
با بحران بانك برینگ بود. ضمانت نامه هاي ملي 
دول��ت درس��ال ۱89۱ مجددا معامله ش��دند و 
در س��ال ۱893ای��ن اتف��اق دوباره تکرار ش��د. 
در س��ال ۱896 ضمانتنامه ه��اي راه آهن ملي 
تجدید ساختار شدند و در سال هاي ۱896-99 
صاحبان سرمایه هاي خارجي در هنگامي كه یك 
س��ري از ضمانت نامه هاي استاني تغيير ساختار 
دادن��د متحمل 6 ميليون پوند خس��ارت و ضرر 
گردیدند. در سال ۱89۷ شهرداري بوئنوس آیرس 
ضمانت نامه هاي خود را تغيير داد، در سال ۱899 
شهرداري كوردوبا نيز به همين ترتيب عمل كرد، 
در س��ال ۱9۰۰ این نوبت شهرداري روزاریو بود 

كه ضمانتنامه ه��ا را تغيير دهد و در ۱9۰۵ این 
عمل در ش��هرداري س��انتافه )Santafe( تکرار 
ش��د. در س��ال ۱9۰6 س��رمایه گذاران خارجي 
 تقریبا یك سوم سرمایه گذاري خود را هنگامي كه

Cadulas Hipotecarios  در استان بوئنوس 
آیرس تغيير ساختار داد از دست دادند. 

البته بي ثباتي ارزي )پول رایج( و تورم مختص 
آرژانتين نبود، ش��يلي همس��ایه غریب آرژانتين 
داراي یکي از باالترین نرخ هاي متوس��ط تورم را 
در جهان در یکصد سال یعني از ۱8۷8 تا ۱9۷8 
را داشته است. فش��ارهاي ناشي از تورم ابتد در 
س��ال ۷9-۱8۷8 هنگام��ي كه پزو تا ۲۵ درصد 
كاهش قيمت را تجربه كرد و این امر به طال نيز 
س��رایت كرد آشکار شد. پزو بعدا باز هم كاهش 
ارزش پيدا كرد و بين سال هاي ۱8۷9 تا ۱888 
تا حد ۲۰ درصد كاهش ارزش داشت و تا ۱898، 
33 درصد دیگر از ارزش خود را از دست داد. بين 
سال هاي ۱898 تا ۱9۰۷ پزو تا 4۰ درصد دیگر 
بي ارزش ش��د، بر طبق نظریه اقتصادداني به نام 
Frank W. Fetter از پرینس��تون كه نظریات 

خود را در س��ال هاي اوليه دهه ۱93۰ منتش��ر 
س��اخت، تجربه تورمي ش��يلي در دهه اول قرن 
۲۰ اس��تثنایي بود و این هنگامي بود كه دولت 
حجم زیادي اس��کناس بدون پشتوانه چاپ كرد 
در حالي كه نيازي به انجام چنين كاري نبود. بر 
طبق نظریه Fetter این سياست عمدي تورمي، 
نتيجه فشار طبقات حاكم براي دریافت اعتبارات 
ف��راوان و ارزان قيمت بود. آنچه كه ش��يلي را به 
صورت خاصي غيرع��ادي كرد این بود كه چاپ 
پول كاغذي در ابعاد گس��ترده سياستي بود كه 
از سوي سياستمداران محافظه كار اتخاذ گردید 
و نه از س��وي سياس��تمداران رادیکال یا ليبرال 
همان گون��ه كه در س��ایر نقاط جه��ان معموال 
سياس��ت چاپ اس��کناس از ای��ن دو گروه آخر 
بيشتر متصور است. در طي جنگ بزرگ )جنگ 
اول جهاني(، قيمت هاي بين المللي صادرات شيلي 
ت��ا حد قابل توجهي افزایش یافت و پزو تا حدي 
ارزش یافت. البته این وضعيت مدت كوتاهي ادامه 
داش��ت و در س��ال ۱9۲۱ پزو تا حد ۵۰ درصد 

ازش خود را از دس��ت داد. تا سال ۱9۲۵ ارزش 
پول در قياس با ارزش آن در سال ۱9۱8 تا 6۰ 
درصد كاهش یافت. در 6۰ سال بعد از آن شيلي 
ی��ك نرخ باالي تورم را تجربه نمود و تالش هاي 
متفاوت��ي كه براي تثبيت اقتصاد انجام مي ش��د 

دوباره با شکست مواجه گردید. 
پيام تحليل باال صحيح و بدون اش��تباه اس��ت 
و به نحو شایس��ته اي توسط تاریخ دان انگليسي 
جان اچ اليوت در سال ۱944 خالصه شده است 
»با اس��تانداردهایي كه توسط آمریکاي شمالي 
استقرار یافت مي توان گفت كه آمریکاي جنوبي 

یك ورشکستگي و درماندگي بود.«

 بچه های سانچز و نابرابری
در سال ۱96۱ اُسکار لویز دانشمند انسان شناس 
كتابي به نام »بچه هاي سانچز« منتشر كرد كتابي 
كه با نمایش تصویر عریان فقر در آمریکاي التين 
جه��ان را تکان داد. لوی��ز در مقدمه كتاب خود 
اینچنين نوش��ت »این كتاب درباره یك خانواده 
فقير در مکزیکوس��يتي است پدر خانواده به نام 

خسوس سانچزو چهار فرزند او یعني مانوئل 3۲ 
ساله، روبرتو ۲9 ساله، كونسوالو ۲۷ ساله و مرتا 
۲۵ ساله موضوع اصلي این داستان هستند. هدف 
من این اس��ت كه یك تصویري از یك زندگي و 
یك خانواده كه مي خواهند در یك منطقه كثيف 
شهري در یك خانه استيجاري كه داراي یك اتاق 
است و در قلب یك شهر بزرگ آمریکاي التين كه 
در حال گذراندن فرآیند تغيير س��ریع اقتصادي 
و اجتماعي اس��ت زندگي كنند. در بيش از ۵۰۰ 
صفح��ه از این كتاب، لویز ناراحتي و نگراني ها و، 
فقر و نااميدي سانچز بيان مي شود كه این داستان 
از زبان اعضاء خانواده بيان مي شود. در این كتاب 
خش��ونت مکرر فقرا ب��ر یکدیگر و عدم موفقيت 
موسسات شهري در فراهم آوردن حداقل امکانات 
عمومي روایت مي شود. این داستان خوانندگان را 
با عمق فاجعه آشنا مي سازد و تا حد زیادي موفق 
مي شود كه هر رهبري دولت هاي بعدي مکزیك را 
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 (PRI)بود تحت تاثير قرار بدهد. 
به هر حال این كتاب یك برداش��ت و اقتباس 
دقي��ق از ش��رایط اجتماعي منطق��ه بود. درجه 
نابرابري در آمریکاي التين واقعا افسانه اي است 
و درصدر مش��کالت اجتماعي و سياسي منطقه 
بوده اس��ت. ش��واهد تاریخي در خصوص توزیع 
زمين نشان مي دهد كه در دهه مياني قرن ۱9، 
در حدود 6۰ درصد از كش��اورزان شمال آمریکا 
صاح��ب زمين بوده ان��د. در آمریکاي جنوبي در 
سوي دیگر فقط ۵ درصد كشاورزان صاحب زمين 
بودند. در س��ال ۱8۵۰ پایين ترین حد مالکيت 
زمين بوس��يله كش��اورزان در ش��يلي بود )یك 
درصد( و باالتر از حد مالکيت زمين در كاستاریکا 
بود كه ۲۵ درصد كشاورزان صاحب قطعات زمين 
خود بودند. در آغاز قرن ۲۰ مالکيت زمين توسط 
كش��اورزان، اندكي در آمری��کاي التين افزایش 
یافت ولي باز هم بس��يار كمتر از مالکيت زمين 
در ایاالت متحده و كانادا بود. در ۱9۰۰ مالکيت 
زمين توسط خانواده به شرح زیر بود: آرژانتين ۷ 
درصد، بوليوي ۲ درصد، برزیل 4 درصد، شيلي 

۲ درصد، كلمبيا ۵ درصد، كاستاریکا ۱۵ درصد، 
مکزی��ك از ۲۵ درصد در ۵۰ س��ال قبل به یك 

درصد و پرو ۲ درصد. 
اقتصاددان��ان از تع��دادي از ابزاره��ا ب��راي 
اندازه گيري اختالف درآمد اس��تفاده مي كنند. 
مهم ترین ابزار براي اندازه گيري اختالف درآمد 
 )Gini Coefficient( ضری��ب جيني اس��ت
یك ش��اخص آم��اري كه از صفر ت��ا یك را در 
برمي گيرد كه هر چه ارزش این ضریب بيش��تر 
باشد بيانگر درجه نابرابري اقتصادي و درآمدي 
اس��ت. تحت شرایط فرضي نابرابري مطلق این 
ضریب مس��اوي یك خواهد بود. اگر در شرایط 
توزیع كامال مس��اوي قرار داشته باشيم ضریب 
جيني برابر صفر خواهد بود. در دموكراسي هاي 
پيش��رفته غ��رب، ضریب جيني بي��ن ۰/3 در 
بس��ياري از جوامع و ملت ه��اي مراعات كننده 
مس��اوات همچون كش��ورهاي اس��کاندیناوي 
و ۰/4۵ در آمری��کا اس��ت. ضری��ب جيني در 
كش��ورهاي آمریکاي التين بسيار باالتر است. 

در س��ال ۱938، كلمبيا اولين كشور آمریکایي 
بودكه یك مطالعه سيس��تماتيك در خصوص 
توزیع درآم��د صورت داد. ضری��ب جيني این 
كش��ور ۰/4۵ بود كه یکي از مقادیر باالي ثبت 

شده در جهان تا آن زمان بوده است. 
در س��ال هاي بعد آش��کار گردی��د كه توزیع 
ناعادالن��ه ثروت و درآم��د در كلمبيا یك اتفاق 
یا استثناست این جریان غالب آمریکاي التين 
اس��ت. در ده��ه ۱9۵۰ و ۱96۰ ی��ك س��ري 
مطالعات نشان داد كه ضریب جيني در بيشتر 
كشورهاي آمریکاي التين بسيار باال بوده است. 
۰/۵۷ در برزی��ل، ۰/46 در ش��يلي و ۰/۵9 در 
مکزیك. فقط آرژانتين به نظر مي رس��يد كه تا 
ح��دي اختالف درآمدي در آن غيرعادي نبوده 
است. ضریب جيني در آرژانيتن ۰/3۷ در دهه 
۱9۵۰ و ۰/4۱ در طول دهه ۱96۰ بوده است، 
كه این ضریب با ضریب جيني كشورهاي غربي 

پيشرفته خيلي متفاوت نيست. 
در آغاز دهه ۱9۷۰، یك دهه پس از راه اندازي 
اتحاد براي پيش��رفت )نهضت پيش��رفت( یك 

برنامه اجتماعي گسترده از طرف ایالت متحده 
آمریکا پي ریزي شد كه هدف آن بهبود شرایط 
اجتماع��ي در آمریکاي التي��ن بود. تا آن زمان 
توزیع درآمد به صورت مساوي تحقق نيافته بود. 
برعکس در بسياري از كشورها نابرابري افزایش 
یافته بود. ضریب جيني ۰/63 در برزیل، یعني 
باالتر از یك دهه قبل كه ۰/۵۷ بود، این ضریب 
در شيلي ۰/4۷، در كلمبيا ۰/۵۲، در كاستاریکا 
۰/44 و در ونزوئال ۰/49 بود. فقط در آرژانيتن و 
اروگوئه توزیع درآمد با عدالت بيشتري صورت 
مي گرفت كه براي این دو كشور ضریب جيني 
به ترتيب ۰/4۲ و ۰/33 بود. ۱۰ سال بعد، وضع 
بهتر نشد، و در سال هاي آغازین دهه ۱99۰ و 
در پایان ده هاي كه به نام »دهه از دست رفته« 
شناخته شده بود و پس از چند سال دیکتاتوري، 
نابرابري درآمدي در بسياري از كشورها به حد 
بي س��ابقه اي رس��يده بود. در آرژانيتن ضریب 
جين��ي از ۰/3۷ ب��ه ۰/۵۲ در طول 4۰ س��ال 
رس��يده بود )۱9۵۰ ت��ا ۱99۰(، در برزیل این 

ضریب جيني از ۰/۵۲ به ۰/6۵ و در ش��يلي از 
۰/44 ب��ه ۰/۵4 و در اروگوئه از ۰/33 به ۰/4۱ 
رس��يده بود. مکزیك تنها كشوري بود كه یك 
مق��دار كاهش در تفاوت س��قف درآمدي را در 
سال هاي ۱9۵۰ تا ۱99۰ تجربه نمود. با وجود 
ای��ن موفقيت، در س��ال هاي ابداي دهه ۱99۰ 
ضری��ب جيني مکزیك همچن��ان ۰/۵۲ یعني 
یکي از باالترین ضرایب در آمریکاي التين بود. 
بس��ياري از اقتصاددانان و به خصوص آنهایي 
كه با احتياط بيشتري نظریه مي دهند، استدالل 
نموده ان��د كه معطوف نمودن توجه به نابرابري 
درآمدي، مي تواند گمراه كننده باش��د. آنچه كه 
آنه��ا به آن اهمي��ت مي دهند فقر اس��ت. این 
احتمال وجود دارد كه درآمد به صورت عادالنه 
بين همه جمعيت توزیع شود ولي مردم باز هم 
در فقر ش��دید زندگي كنند، همان گونه كه در 
كشور كره شمالي چنين وضعيتي حاكم است. 
مش��ابه همين حالت مي تواند زماني باش��د كه 
درآم��د عادالنه توزیع نگ��ردد، با این وجود هر 
یك از افراد جامعه از استانداردهاي یك زندگي 
راحت بهره مند ش��وند. بحث بين توزیع درآمد 
و فقر در بعضي ازمواقع به مس��ائل ایدئولوژیك 
منتهي مي شود و این واقعيت را كه این دواندیشه 
با ه��م مرتبط هس��تند و در تکام��ل وضعيت 
اجتماع��ي و اقتصادي یك كش��ور نقش دارند 
تحت الش��عاء قرار مي ده��د. آنچه براي تحليل 
خاصي ما اهميت دارد این است وقتي معيارهاي 
فقر اندازه گيري مي شود- برخالف شاخصه هاي 
نابرابري- در آن صورت ماجراي آمریکاي التين 
و وضعي��ت اجتماعي آن به صورت مس��اوي و 
هم گير نااميد كننده به نظر مي رس��د. در س��ال 
۱9۷۰، تقریب��ا از هر دو نفر برزیلي یك نفر در 

فقر زندگي مي كرد. 
این همچنين در كلمبيا و پرو نيز وجود داشت. 
شيوع فقر در آمریکاي التين باور نکردني است. 
6۵ درص��د از جمعيت هن��دوراس، 39 درصد 
جمعي��ت پاناما، 34 درص��د جمعيت مکزیك، 
۲۵ درصد جمعيت ونزوئال، ۲4 درصد جمعيت 
كاس��تاریکا و ۱۷ درصد جمعيت شيلي در فقر 
به س��ر مي بُردند. آرژانتين تنها كشور آمریکاي 
جنوبي است كه درصد جمعيت مبتال به فقر آن 
یك رقمي یعني 8 درصد بود. یك دهه بعد از آن 
در سال هاي آغازین ۱98۰، وضعيت بهتر نشد 
و پيش��رفت اندكي مشاهده مي شود. فقر از 4۰ 
درص��د جمعيت در برزیل، كلمبيا، هندوراس و 
پرو باالتر رفت آمار فقر در كشورهاي خاصي و در 
مناطق جغرافيایي به شدت متفاوت بود. مناطق 
بومي پرو، كلمبي��ا و اكوادور به صورت خاصي 
فقير بودند، همان گونه كه در ایالت هاي واهاكا، 
گررو و چياپاس در مکزیك و شمال شرق برزیل 
نيز وضع چنين بود. سایر شاخص هاي اجتماعي 
از قبي��ل با س��وادي، اميد به زندگي، مس��ائل 
س��المت و پوش��ش، تحصيالت عالي، در طي 
دهه ه��اي ۱9۵۰ و ۱9۷۰ تاحّدي بهبود یافت. 
البت��ه این اتفاقات به كندي صورت مي گرفت و 
فاصل��ه اجتماعي آمریکاي التين با س��ایر ملل 

همچنان بسيار زیاد قابل توجه و پایدار بود. 
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 عقده های روحی
از آغ��از ق��رن ۱9، اندیش��مندان و متفک��ران 
آمریکاي جنوبي هميشه تفاوتي بين سرزمين هاي 
خود و مستعمرات قدیمي شمال آمریکا را توصيف 
مي كرده ان��د و این توصيف گاه��ي با عقده هاي 
روحي توأم بود. یکي از تاثيرگذارترین كساني كه 
وارد این مبحث شده است، روشنفکر آرژانتيني 
كه یك سياس��تمدار و یك فرد تحصيل كرده به 
نام دومينگو فوس��تينو سارمينتو است است. در 
كتابي كه او در سال ۱84۵ با نام تمدن و بربریسم 
نوشت چنين استدالل نمود كه ملت هاي جوان 
آمریکاي التين باید تصمي��م مي گرفتند كه آیا 
در وضعي��ت عقب مانده و غير دموكراتيك باقي 
بمانند همان گونه كه در دوران استعمار و اولين 
سال هاي استقالل چنين بودند یا آن كاري را كه 
آمریکا انجام داد و اندیش��ه ها و نهادهاي انقالب 
كبي��ر فرانس��ه را به كار گرفت انج��ام دهند. بر 
طبق نظر او، بالفاصله پس از استقالل، بربریسم 
)BARBARISM( در بسياري از نقاط آمریکاي 
التين مستولي شد كه به شکل قوانين و حکمراني 
مس��تبدانه از طریق نيروهاي خش��ن و بوسيله 
مردان قوي و قدرتمند استان ها، سرداران نظامي 
و فرماندهان اعمال مي گردید. عنوان اولين ترجمه 
انگليس��ي Facundo در س��ال ۱868 بوضوع 
باعث ش��د محتواي كتاب شناخته شود. عنوان 
كت��اب این بود »زندگ��ي در جمهوري آرژانتين 
در دوره استبداد«. سارميينتو استدالل نمود كه 
ایاالت متحده، از اولين سال هاي جمهوري آرزوي 
»تمدن« را در س��ر مي پروراند و سعي كرده بود 
موسس��ات مورد نياز براي رشد چنين هدفي را 

فراهم سازد. 
در دومين كتاب در س��ال ۱849 تحت عنوان 
»مس��افرت به اروپ��ا، آفریقا و ای��االت متحده« 
س��ارميينتو این نوع اندیش��ه را گسترش داد و 
اس��تدالل نمود كه در آمریکا بود كه افکار مدني 
آزادي، براب��ري، برادري ش��کل گرف��ت و نه در 
اروپا. او تمركز زدایي سياس��ي را به عنوان یکي 
از بزرگ ترین نقاط قوت آمریکا تعریف مي كرد و 
معتقد بود كه هنگامي كه آمریکا به ش��هروندان 
خود اجازه مي داد سيس��تم آموزش��ي و بانکي و 
س��ایر خدمات عمومي را كنترل نمایند در واقع 
به س��مت تمركززدایي سياس��ي حركت نماید. 
ول��ي س��ارميينتو از اینکه توصيف گس��ترده اي 
از آمریکا در س��ال هاي اوليه ش��کل گيري آن به 
عنوان یك ملت انجام شود چندان خشنود نبود 
یا از اینکه موسس��ات و بنگاه ه��اي آمریکایي با 
موسس��ات آمریکاي التين مقایسه شوند چندان 
ابراز خرسندي نکرد. او دوست داشت كشورش با 
ایاالت متحده به رقابت بپردازد، تا از شر استبداد 
خالص ش��ود به آغوش تمدن بازگردد. تحسين 
آمریکا توس��ط سارميينتو با شفافيت در آخرین 
س��طور كتاب »مس��افرت ها« دیده مي شود، او 
مي گوید »این اثر غيرقابل تصور )ایاالت متحده( 
اصيل و با ارزش است گه گاه رفيع است و هميشه 

به دنبال نبوغ خود است. 
بسياري از روشنفکران آمریکایي التين با عقيده 
سارميينتو و تحسيني كه از آمریکا و روش زندگي 

آن مي ك��رد موافق نبودند. ح��وزه اندیك رودو، 
كه یك نویس��نده و روش��نفکر اروگوئه اي است، 
در س��ال ۱9۰۰ مطلبي را منتشر كرد كه شاید 
شدیدترین انتقاد از ارزش هاي آمریکا و فرهنگ 
آمریکایي باش��د كه تاكن��ون در آمریکاي التين 

منتشر شده است. 

 خامی و زمختی
در ای��ن مقاله كوتاه كه عن��وان آن »آریل« بود، 
Rodo )رودو( اس��تدالل مي كند ك��ه با پذیرفتن 
مطلوبيت گرایي، ایاالت متحده به مس��ائل روحاني، 
زیبایي و طبيعت پش��ت كرد، او به مقابله با خامي 
و زمختي آمری��کا كه هر چيز در آن، حتي علوم و 
هنرهاي مختلف، بایستي یك كاربرد عملي داشته 
باشند برمي خيزد و آن را در تقابل با ارزش هاي یونان 
باس��تان و تقاضاي شهروندان آتني براي هماهنگي 
و فرهن��گ باالتر مي داند. او س��عي مي كند اینگونه 
اس��تدالل نماید كه یك كارب��رد مکانيکي از اصول 
دموكراس��ي كه او را مرتبط ب��ا بنجامين فرانکلين 
مي داند، منجر به انبوه س��ازي كالن و تش��ویق یك 

فرهنگ متوسط و سطح پایين شده است. 
البت��ه انتقادات او یك انتق��اد كوركورانه از 
ای��االت متحده نب��ود، او بس��يار باهوش و با 
فرهن��گ بود. او موارد مثب��ت را نيز مي دید، 
م��واردي همچ��ون »حس كنجکاوي س��ير 
ناش��دني و تالش بي وقفه و اشتياق بي صبرانه 
براي نور، و عالقه وصف ناپذیر به فراهم آوردن 
آموزش همگاني و تحصيالت عمومي كه گاه 

این عالقه تا حّد جنون پيش مي رفت.
او ه��دف ای��االت متح��ده درعموم��ي كردن 
تحصيالت را س��تایش مي كرد. و ب��ا این وجود 
رودو این را كافي نمي دانس��ت. او معتقد بود كه: 
مبتکر و موفق بودن، سطحي و مبتذل بود و نهایتا 
نتوانست یك مردم روشنفکر و یك جامعه موزون 
و هماهنگ ایجاد نماید. او گفت: »فرهنگ آنها در 
حال��ي كه از یك فرهنگ معنوي و پاالیش یافته 
بسيار دور است، ولي داراي كارایي قابل تحسين 
است كه آنها را به سوي اهداف عملي و شناسایي 
سریع چنين اهدافي رهنمون مي سازد. و در حالي 
كه آنها براي فراگيري علم یك قانون عمومي ثابت 
اضافه نکردند، ولي با یك نظم جدید توانس��تند 
كارب��رد علم را تقوی��ت نمایند و آن را به صورت 

تحسين برانگيزي به كار بندند. 
او ب��راي تالش هایي كه س��اكنان ش��مال 
آمریکا جهت گسترش روش زندگي خود به 
سایر بشریت انجام مي داد دلسوزي مي كرد. 
بر طبق نظر او بسياري از شهروندان آمریکا 
معتقد بودند كه روشي كه آنها براي زندگي 
خود انتخاب نموده اند روش��ي اس��ت كه از 
پيش ب��راي بش��ریت مقرر گردیده اس��ت. 
رودو مي گفت مردم آمری��کاي جنوبي باید 
جلو این طرز تفکر مردم آمریکاي ش��مالي 
مقاومت مي كردند، آنه��ا باید در مقابل این 
روش و برتري موفقيت هاي مادي ایستادگي 
مي كردند. جوان��ان آمریکاي جنوبي باید به 
س��راغ س��طوح باالتر تمایالت روحي یعني 
طبيعت و فرهنگ و تمدن غرب گرایش پيدا 

مي كردند مردم آمریکاي جنوبي مي توانستند 
چنين باش��ند و از مظاهر فاصله بگيرند زیرا 
آن��ان همانند اجداد و ني��اكان اروپایي خود 
از آموزه ه��ا و س��نن آتني ها بهره مند ش��ده 
بودند در یك اقدام قابل توجه و با یك بيان 
منطقي و به منظور خوشحال كردن نخبگان 
آمریکاي التين رودو سعي كرد به نکات اعالم 
شده از سوي سارميينتو احترام بگذارد. این 
ش��مال نبود كه بيانگر تمدن باش��د یا این 
جنوب آمریکا نبود كه بيانگر بربریسم باشد، 
سارميينتو به غلط اینگونه مي اندیشيد، بلکه 
دقيقا برعکس این بود. ایاالت متحده آمریکا 
با تعقيب بي رحمانه پيشرفت مادي خود در 
آخرین تحليل كش��ور س��ازنده بي رحمي و 
پوچي و بي معنایي و چرا نگویيم بربریس��م 
بوده است. ممکن است ملل آمریکاي جنوبي 
عقب مانده و كم هوش بوده باش��ند و صاحب 
پویایي و انرژي ش��مالي ها نبوده باشند، ولي 
مردم كشورهاي آمریکاي جنوبي كماكان بذر 
اُميد را در روح خود مي كاشتند، آنها طبيعت 
را مي ستودند و به معنا همه و درک یکدیگر 
مي پرداختند و به دنبال زیبایي براي زندگي 

خود بودند. 
این همان نقطه قوت آنها بود و این ویژگي آنها 
ُگم شدني نيست، از بين رفتني نيست. این همان 
چيزي است كه بر طبق نظر  Rodo)رودو( آنها 
را نمایندگان تمدن در منطقه پهناور آمریکا كرده 
است. او به شنوندگان مخاطبين جوان خود گفت، 
فریب زرق و برقي را كه از شمال مي آید نخورید او 
به آنها گفت كه در مقابل صداهاي كه به صداي 
آژیر شباهت دارد مقاومت نمایند. او نوشت: »من 
هيچ نکته مثبتي در تهي نمودن مردم از طبيعت 
ذاتي خود و از نبوغ خود نمي بينم و این صحيح 
نيست كه یك هویتي را از خارج از مرزهاي یك 
س��رزمين به صورت یك م��دل بر ملتي تحميل 
كني��م و هویت اصلي و نبوغ آن ملت را در برابر 
ای��ن فرهنگ وارداتي ف��دا كنيم و جوامع آنها را 
همچ��ون هنر و ادبيات آنها به نابودي بکش��يم، 
زیرا تقليد كوركورانه از فرهنگ یك كشور دیگر 
ارمغاني باالتر از یك رونوشت پيتر از مدل اصلي 
به همراه نخواهد داش��ت. و هر چند كتاب رودو 
تقریبا به صورت كام��ل در آمریکا مورد تجاهل 
واقع گردید و فقط در سال ۱9۲۲ ترجمه و چاپ 
شد، با این وجود در حلقه روشنفکران آمریکاي 
جنوبي م��ورد توجه قرار گرفت. بعضي معتقدند 
گ��ذر زمان صح��ت نظری��ات  Rodo )رودو( و 
پيرامون او را نش��ان داد و باعث گسترش نظرات 
او ش��د. عالوه بر اینها آمریکا به تازگي اسپانيا را 
درجنگ آمریکا- اسپانيا شکست داده بود و كوبا، 
فيليپين و پورتو ریکو تحت قيوميت و سرپرستي 

آمریکا قرار گرفته بودند. 
ناگه��ان آمری��کا به یك ني��روي تهدید كننده 
امپریاليستي تبدیل شد و براي همسایه هاي خود 
ش��اخ و شانه كشيد و آمادگي یافت كه آرزوهاي 
خود را ب��ه دیگران تحميل نمای��د و براي خود 
منافع اقتصادي فراه��م نماید و حتي آماده بود 

كه سرزمين هاي جدیدي را ببلعد. 












